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Adult beginners are rarely explored and not so widely known phenomenon. My own fasci-
nation and need for knowledge towards teaching adult beginners led me to explore this 
topic. The Thesis consists of two parts. The first part is about scientific knowledge. It 
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1 Johdanto 
 

Kiinnostukseni aikuisten alkajien sellonsoitonopetusta kohtaan heräsi, kun sain ensim-

mäisen aikuisoppilaani. Aloittaessani työskentelyn aikuisoppilaani kanssa lähes kaksi 

vuotta sitten en ollut edes ajatellut aikuisten opettamista. Ainedidaktiikan tunneilla olin 

käynyt läpi vain lapsen kehitystä ja lapsille suunnattuja alkeissellokouluja. Yrittäessäni 

etsiä tietoa aiheesta sekä oppilaalleni soveltuvaa alkeismateriaalia en löytänyt mitään, 

mistä olisi ollut minulle apua ensimmäisten soittotuntien rakentamisessa. Opin puh-

taasti kokeilemalla, miten aikuisten opettaminen eroaa lapsien opettamisesta. 

 

Aikuisten alkajien soitonopetus on hyvin laaja ja monitahoinen aihe. Pystyn käsittele-

mään aihetta opinnäytetyön puitteissa vain kartoittavaan sävyyn. Nostan esille muuta-

mia mielestäni tärkeitä asioita, mutta tarkoitukseni on esitellä ja tehdä ilmiötä tunnetuk-

si.  Pohdin ilmiötä oman kokemuksen pohjalta. Kokemukseni ja havaintoni rajoittuvat 

aikuisten sellonsoiton alkajien opetuksessa vain muutamiin oppilaisiin 20 viime kuu-

kauden ajalta. Tuossa ajassa olen saanut paljon tietoa aikuisten oppimisesta ja taitoa 

ottaa aikuisten alkajien erityistarpeet huomioon opetuksessa. 

 

Kirjoitin viime keväänä kandidaatintutkintoni aikuisten alkajien instrumenttiopetuksesta. 

Sain tutkielmassani kartoitettua aikuisten soitonopettamisen kenttää. Syvennän opin-

näytetyössäni aiheen kartoitusta perehtymällä aiheeseen erityisesti sellonsoitonope-

tuksen näkökulmasta. Tavoitteenani on kerätä löytämäni tieto muidenkin sellonsoiton-

opettajien ulottuville. Haluan tuoda esille myös aikuisten alkajien opetuksesta kertovan  

tiedon tarpeen. Muita aikuisten alkajien soittoharrastuksesta kertovia ammattikorkea-

koulujen opinnäytetöitä löysin vain viisi. 

 

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta eri osasta; ensimmäisessä osassa käsittelen aikuis-

ten alkajien soittoharrastusta tutkimustiedon ja kokemusteni pohjalta. Esittelen aikuis-

ten soittoharrastuksesta tehtyä tutkimusta. Kerron kokemuksiani aikuisten opettamises-

ta. Kokoan muiden aiheesta kirjoitettujen opinnäytetöiden sisältämää tietoa ja kohdis-

tan huomiota niistä löytyviin teemoihin. Näitä teemoja ovat soittoharrastuksen motivaa-

tio, tavoitteet sekä merkitykset. 
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Luvussa kaksi kokoan valmiista lähteistä teoriaa aikuisiän musiikkiharrastuksesta. Tu-

en tällä teorialla havaintojani sekä perustelen tekemääni vinkkipankkia. Kolmannessa 

luvussa kerron esimerkkejä omista havainnoistani aikuisten alkajien opetuksesta. Haen 

lähteistäni tukea näille kokemuksille. Neljänteen lukuun olen tiivistänyt kandidaatintut-

kielmastani löytyneitä teemoja ja esittelen muiden aiheesta kertovien opinnäytetöiden 

sisältöä. 

 

Toinen osa opinnäytetyötäni koostuu aikuisen alkajan opetukseen kokoamistani vin-

keistä. Vinkit sisältävät konkreettisia neuvoja siitä, mistä lähteä liikkeelle, kun soiton-

opettaja kohtaa ensimmäisen aikuisen alkajaoppilaansa. Vinkkikokoelmalla esittelen 

keräämääni ammatillista kokemusta. Haluan jakaa kokemukseni ja havaintoni muille 

sellonsoitonopettajille, jotka opettavat ensimmäisiä aikuisoppilaitaan. Annan vinkkien 

muodossa vastauksia kysymyksiin, joihin itse olisin halunnut vastauksia ennen aikuisen 

alkajan opettamista. 
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2 Musiikki aikuisiän harrastuksena 
 

Aikuinen eroaa lapsesta oppijana paljon. Kun ohjaa ja opettaa aikuista, on tärkeää tie-

tää, miten aikuinen oppii. Tässä luvussa tarkastelen aikuisuutta suhteessa musiikkiin 

sekä aikuista soittoharrastuksen aloittajana. 

  

2.1 Aikuisuus musiikissa ja muualla 
 

Aikuisuus jaetaan kolmeen jaksoon. Jaksot ovat nimeltään nuori aikuinen, keski-

ikäinen aikuinen ja ikääntyvä aikuinen. Jokainen jakso kestää noin 20 vuotta ja jakson 

voi rajata kronologisella iällä. Aikuisuuden jaksot ovat seuraavat (Lehtinen, Kuusinen & 

Vauras 2007, 32-40): 

 
1. Nuori aikuinen ( 20–40-vuotias) 
2. Keski-ikäinen ihminen ( 40–60-vuotias) 
3. Ikääntyvä ihminen ( yli 60-vuotias) 

 

Aikuisuus on pisin ihmisen elämän jaksoista ja se pitää sisällään paljon suuria fyysisiä, 

psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia. Ihmisen fyysisyys saavuttaa huippunsa ja lähtee 

heikkenemään aikuisuuden aikana. Sosiaalisen muutoksen voi nähdä vaikkapa siirty-

misessä työelämään. Ihmisen psyykkinen kehitys on jatkuvaa ja psyyken katsotaan 

olevan muutosprosessissa koko elämän ajan (Lehtinen ym. 2007, 31). Aikuisuuteen 

kuuluu jatkuvan muutoksen tiedostaminen. Tällöin myös oppiminen on osa elinikäisen 

kehityksen prosessia. 

 

Käsittelen aikuisuuden määritelmää musiikkiopistomaailmassa instrumenttiopetuksen 

näkökulmasta. Aikuisuuden käsite on musiikkimaailmassa erilainen verrattuna yleiseen 

määritelmään;  musiikkiopisto maailmassa ei erikseen ole määritelty, kuka on aikuinen. 

Jokainen oppilaitos saa itse linjata, keitä ottaa oppilaikseen ja mikä ikäinen tuo oppilas 

on. Helsingin Konservatorion internetsivustolla rajataan aikuisopiskelijan ikä taiteen 

perusopetuksen puolella korkeintaan 26 ikävuoteen (Aikuisten opetus 2013). Tämä 

aikuisopiskelijan ikäraja on hyvin matala, sillä 26–vuotias luetaan juuri ja juuri nuoreksi 

aikuiseksi. Tuskin kukaan yli 26–vuotias musiikin harrastaja kokee olevansa liian vanha 

saamaan musiikinopetusta. 
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Musiikkiopistot on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, ja ne tähtäävät antamaan 

pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle (Taiteen perusopetuksen musiikin laajan 

oppimäärän perusteet 2005). Musiikkialan oppilaitoksissa ei järjestetä alkeisopetus-

ryhmiä juuri lainkaan ikääntyville ihmisille (Siirola 2009). Tästä voidaan päätellä, ettei 

alkeisopetusta järjestetä myöskään nuoremmille aikuisille. Poikkeuksena ovat kuitenkin 

kansalaisopistot, jotka tarjoavat myös musiikinopetusta. Kansalaisopistot voivat nou-

dattaa musiikinopetuksessa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää sekä voivat 

toteuttaa musiikinopetusta vapaatavoitteisesti tiukkojen opetussuunnitelmien ulkopuo-

lella. 

 

Musiikkioppilaitosten tarjotessa hyvin vähän harrastusmahdollisuuksia aikuisille monet 

heistä turvautuvat yksityisten opettajien tarjoamaan opetukseen. Yksityisten opettajien 

taitotaso on vaihteleva ja ammattitaitoa ei valvo kukaan, joten he voivat opettaa oppi-

lailleen melkein mitä tahansa. Aikuinen aloittelija joutuu itse arvioimaan opettajansa 

pätevyyden ja soveltuvuuden aikuisopetukseen. Pätevän, sopuhintaisen soitonopetta-

jan löytäminen voi olla hankalaa ja nostaa harrastuksen aloittamisen kynnystä. Yksityi-

sen opettajan kanssa aikuisoppilaan tila- ja varallisuusresurssit ovat tärkeässä roolissa, 

mikä vaatii oppilaalta vahvaa harrastamisen motivaatiota. 

 

2.2 Aikuinen alkajana 

 

Musiikkiharrastuksen aloittaminen aikuisiällä jakaa mielipiteitä. Sopivasta aloittamisiäs-

tä on tehty tutkimusta, mutta yksimielisiä tuloksia ei ole saatu. Suomessa instrumentin 

soittaminen on perinteisesti aloitettu lapsena, mikä on johtanut ajatukseen, että soitto-

harrastuksen aloittaminen aikuisiällä on melkein mahdotonta (Siirola 2009, 171). Tie-

teellisesti voidaan osoittaa, että soittoharrastuksen aloittamisella lapsena on etunsa 

(Jørgensen 2001). Muuten aiheesta ei löydy paljoa tutkimusta. Aikuisena aloittamista ei 

ole tyrmätty mahdottomana, mutta sitä ei ole mielestäni tutkittu tarpeeksi kattavasti, 

jotta aiheesta voitaisiin tehdä tieteellisiä päätelmiä. 

 

 Jørgensenin (2001) tutkimus osoittaa, että soiton aloituksen ikä korreloi positiivisesti 

myöhempään suorituksen tasoon. Tulos ei kuitenkaan kerro parasta mahdollista aikaa 

aloittaa soittoharrastus. Aikuisella on edellytys oppia musiikkia siinä missä lapsellakin. 

Lapsilla ja nuorilla on takanaan herkkyyskausien sekä fyysisen ja psyykkisen kehityk-

sen tuoma etu oppia nopeasti ja helposti uusia asioita. Aikuisilla taas on enemmän 
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kokemusta oppimisesta ja heidän tavoitteellisuutensa on syväsuuntautunutta. (Anttila 

2004, 69.) 

 

Ei ole olemassa yhteistä mittaria, jonka mukaan voidaan määritellä, milloin on optimaa-

lisin aika aloittaa instrumentin soittaminen, sillä soittoharrastuksen tavoitteet eivät ole 

kaikilla samat. Jos tavoitteena on ammattimuusikkous, harjoittelu pitää Anttilan (2004) 

mielestä aloittaa jo varhaislapsuudessa. Tätä tukevat myös Jørgensenin (2001) tutki-

mustulokset. Jos tavoitteena on mielekäs harrastus, ei huonoa aloitusajankohtaa ole-

kaan. Tutkimukset, joita aikuisten amatöörien musiikin oppimisesta on tehty, osoittavat, 

että musiikin oppiminen on mahdollista missä iässä tahansa (Gembris 2002, 501). 

 

2.3 Musiikilliset kyvyt aikuisiässä 
 

Musiikillisten kykyjen kehitystä tarkasteltaessa on tärkeää lähteä liikkeelle lähtökohdas-

ta, jonka mukaan jokainen ihminen on musikaalinen ja musikaalisuutta voi kehittää 

koko elämän ajan (Gembris 2002, 489). Gembris (2002) tähdentää, ettei musiikillinen 

kehitys pääty nuoruuteen, vaan jatkuu läpi koko elämän. Aikuisiällä erot ammattilaisten 

ja harrastajien välillä kuitenkin kasvavat; ammattilaiset voivat pitää yllä korkeaa musii-

killista kyvykkyyttä pidempään kuin harrastelijat. (Gembris 2002.) 

 

Gembris (2002) toteaa artikkelissaan musikaalisten peruskykyjen kehittyvän ensim-

mäisten 20 ikävuoden aikana. Nämä kyvyt kehittyvät myös musiikkikasvatuksen puut-

teesta huolimatta. (Gembris 2002, 499.) Myös ihmisen fyysinen kypsyys saavuttaa 

huippunsa 30 ikävuoteen mennessä, jonka jälkeen se lähtee vähittäin heikkenemään 

(Coffman 2002). Fyysinen heikkeneminen ei automaattisesti tarkoita musiikillisten kyky-

jen heikkenemistä. Ihmisen keho osaa kompensoida taitavasti fyysisiä kykyjä ilman, 

että heikkeneminen vaikuttaa radikaalisti toimintakykyyn (Gembris 2002). 

 

Ihminen on yksilöllinen myös ikäsidonnaisessa kehityksessä. Ikääntymisen aiheuttamat 

fyysiset muutokset voivat hankaloittaa oppimista. Salonen (2001) esittelee pro gradu – 

tutkielmassaan tätä prosessia pianonsoiton oppimisen näkökulmasta. Kaikille soittajille 

tärkeät fyysiset ominaisuudet, kuten hienomotoriikka, kuulo, näkö ja reaktiokyky vaikut-

tavat  soittimen hallintaan ja musiikin tuottamiseen nuoteista. (Salonen 2001, 15.) 
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Aikuisten musiikillisten kykyjen tutkimus on vähäistä ja se on painottunut ammattilais-

ten tutkimiseen. Harrastelijoiden kykyihin liittyvistä tutkimuksista on noussut kuitenkin 

esille muutamia tärkeitä havaintoja. Musiikillinen oppiminen on mahdollista missä iässä 

tahansa. Lapsena opitut musiikilliset peruskyvyt täydentyvät ja laajentuvat aikuisiässä. 

Muun muassa musiikillinen käsityskyky kehittyy ja musikaaliset mieltymykset laajene-

vat. Musiikkiharrastus myös edistää aikuisen elämänlaatua. Mikä tärkeintä, uusien mu-

sikaalisten kykyjen oppiminen on mahdollista tarkoituksenmukaisella harjoittelulla. 

(Gembris 2002, 501-502.) 

 

2.4 Aikuinen oppijana musiikissa 
 

Erilaiset motiivit, oppimismenetelmät sekä oppimisvaikeudet erottavat soittamista har-

rastavat aikuiset soittamista harrastavista lapsista (Gembris 2002). Aikuinen on myös 

musiikissa erilainen oppija kuin lapsi. Aikuiset hallitsevat laajoja asiakokonaisuuksia 

sekä ymmärtävät laajoja asioiden välisiä suhteita paremmin kuin lapset, mikä parantaa 

oppimisen laatua (Salonen 2001). Aikuisuus jakautuu kuitenkin kolmeen eri jaksoon, 

kuten luvussa 2.1 esitin. Nuoret aikuiset, keski-ikäiset aikuiset ja ikääntyvät aikuiset 

eroavat toisistaan oppijoina (Coffman 2002, 205). Aikuisten elämänkokemus tarjoaa 

hyvän lähtökohdan aikuisiän oppimiselle. 

 

Oppimisen keskeisimmät psykologiset prosessit ovat Siirolan (2009) mukaan informaa-

tion tallentaminen muistiin, sen säilyttäminen muistissa ja informaation hakeminen esiin 

tarvittaessa. Nämä prosessit hidastuvat iän myötä. Soittamisessa edellä mainitut pro-

sessit ovat avainasemassa musiikin tuottamisen kannalta. Aikuisia opettaessa pitää 

huomioida ikääntyvien hidastuva muistiprosessi. Oppimistuloksen saavuttaminen vaati 

ikäihmisiltä enemmän työtä kuin nuorilta (Siirola 2009, 177). Siirolan tutkimus kohden-

tui ikääntyviin aikuisiin. Keski-ikäisten ja nuorten aikuisten oppimisprosessien hidastu-

minen ei välttämättä ole yhtä näkyvää ja oppimistuloksiin radikaalisti vaikuttavaa kuin 

ikääntyvien. Oppimisprosessin hidastuminen on kuitenkin yksilöllistä kaikilla aikuisilla. 

 

Aikuisten oppijoiden kohteleminen ja opettaminen yksilöinä on tärkeää. Siirola (2009) 

osoittaa, että kaiken ikäisillä ihmisillä on yksilöllisiä kykyjä ja tarpeita. Näiden kykyjen ja 

tarpeiden huomioiminen sekä oppilaiden kohtaaminen yksilöinä pitää yllä hyvää 

elämänlaatua. (Siirola 2009, 181.) Oppilaan yksilöllisyyden tiedostaminen auttaa opet-

tajaa suuntamaan opetustaan paremmin juuri oppilaan kehittymistä tukevalla tavalla. 
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Soitonopetuksessa yksilö voidaan ottaa huomioon kappaleiden valinnassa ja opetus-

menetelmien soveltamisessa. 

 

Soittamisen tavoite aikuisoppilaalle voi olla puhtaasti harrastus siinä, missä lapselle 

tavoitteena siintävät ammattiopinnot. Tällöin aikuisoppilaan musikaaliset tarpeet eroa-

vat motiiveiltaan niiden oppilaiden tarpeista, jotka suuntaavat soitto-opinnoilla ammat-

tiin. Aikuista opetettaessa hyvän opettajan tulee osata suhteuttaa opetuksensa oppi-

laan musikaalisiin tarpeisiin. Opettajan pitää muokata opetusmenetelmänsä oppilaan 

oppimista ja kehittymistä silmällä pitäen (Mills 2007). Aikuisia oppilaita kannattaa koh-

della aikuisina ja oppimismateriaalin pitää olla mahdollisuuksien mukaan aikuisille so-

pivaa. Opetuksessani olen huomannut aikuisten soittavan mieluummin melodioita, jot-

ka eivät ole lastenlauluja. Mieluinen ohjelmisto motivoi harjoittelemaan ja samalla tukee 

oppimista. 

 

2.5 Motivaatio 
 

Motivaation merkitystä oppimiselle on Anttilan (2004) mielestä vaikea yliarvioida. Ta-

voitteellista oppimista ei voi olla ilman oppimismotivaatiota. (Anttila 2004, 71.) Kosonen 

(1996) tähdentää soittamisen tavoitteellisuuden tärkeyttä soitonopiskelussa (Kosonen 

1996, 13). Opettajan tulee tuntea oppilaansa, jotta hän voisi tukea oppilaan motivaatio-

ta. Näin opettaja ymmärtää oppilaansa tarpeet ja voi suunnata opetuksen yksilöllisem-

min ja luovemmin tukemaan oppimisprosessia. (Anttila 2004, 93.) Myös Kosonen 

(1996) tukee ajatusta siitä, että opettajan ja oppilaan yhtenevät tavoitteet tukevat soi-

tonopiskelua ja motivaatiota (Kosonen 1996, 14). 

 

Siirola (2009) on havainnut tutkiessaan ikäihmisten musiikkiharrastusta, että musiikin 

harrastamisella on eri elämänvaiheissa erilaisia merkityksiä (Siirola 2009, 173). Merki-

tyksiä luovat yhdessä oleminen ja yhteenkuuluvuuden tunne muiden harrastajien sekä 

omanikäisten kanssa. Motiivit harrastaa musiikkia aikuisiällä ovat moninaisia. Ikäänty-

villä ihmisillä keskeisenä motiivina harrastamiseen voi olla musiikin sijaan sosiaalinen 

ympäristö. (Siirola 2009, 173-174.) 

 

Opettaja on tärkeässä roolissa oppilaan motivoimisessa. Kauppila (2007) painottaa, 

että opettajan tehtävänä on oppijan motivaation vahvistaminen. Opettajan rooli oppi-

laan motivoijana voi asettaa opettajalle haasteita, sillä oppilaalla ei aina ole sisäistä 

motivaatiota. (Kauppila 2007, 121.) Opettaja luo oppilaan opiskelulle merkityksiä; ope-



 

 

  

8 

tus tähtää itseohjautuvuuteen, mikä luo merkityksiä opetustilanteen ulkopuolelle (Anttila 

2004, 22). Merkityksen löytäminen oppimisesta synnyttää vahvan motivaation. Vastaa-

vasti merkityksen menettäminen tai puuttuminen heikentää motivaatiota. 

 
Opettaja−oppilassuhde on instrumenttiopetuksessa tärkeä ja monimuotoinen. Jokainen 

opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutustilanne on erilainen ja ainutlaatuinen (Hei-

kinheimo 2009, 311). Heikinheimo (2009) esittelee väitöskirjassaan opettajan ja oppi-

laan välisen vuorovaikutuksen intensiteettiä. Hänen mukaansa vuorovaikutus korostaa 

opettaja−oppilassuhteen laadullisia tekijöitä. Nämä tekijät luovat kasvua ja kehitystä 

musiikillisella ja henkilökohtaisella tasolla. Myös Kosonen (2001) käsittelee väitöskir-

jassaan opettaja−oppilassuhdetta. Hänen mukaansa opettajan ja oppilaan vuorovaiku-

tus ulottuu musiikillisen yhteistyön ulkopuolelle; hyvässä opettaja−oppilassuhteessa 

yhteistyö laajenee käsittämään molempien elämänpiirejä. Hyvässä vuorovaikutussuh-

teessa elämänpiirit otetaan opetuksessa huomioon ja niitä kunnioitetaan. (Kosonen 

2001, 121-122.) 
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3 Sellonsoitto harrastuksena aikuisiällä 
 

Koulutukseeni ei ole kuulunut sellonsoiton alkeiden opettamista aikuisille eikä ainedi-

daktiikkaryhmässä ole käyty läpi, miten aikuinen oppii. Olen kuitenkin opettanut 20 

kuukautta aikuista vasta-alkajaa ja oppinut häntä opettaessa paljon. Tähän lukuun olen 

kerännyt huomioitani aikuisten soittoharrastuksesta juuri sellonsoiton opettamisen nä-

kökulmasta. Huomiot ovat subjektiivisia eivätkä yleistettävissä kaikkiin aikuisiin alkajiin. 

 

3.1 Aikuisten ajatusmaailma 
 

Opettajan on hyvä tiedostaa aikuisten kokemusmaailma. Aikuiset hallitsevat laajoja 

asiakokonaisuuksia sekä ymmärtävät laajoja asioiden välisiä suhteita paremmin kuin 

lapset, mikä parantaa oppimisen laatua (Salonen 2001). Aikuista alkajaa voidaan pitää 

kyselyiässä olevana lapsen kaltaisena. Kaikki opetetut asiat pitää perustella. Miksi näin 

tehdään sellonsoitossa. Pelkkä näyttäminen ei riitä. Aikuista oppilasta tulee kuitenkin 

kohdella aikuisena. Ainoa asia, joka asettaa opettajan auktoriteetiksi on ammattitaito. 

Opettajan on oman alansa asiantuntija ja aikuinen oppilas kokee opettajan juuri asian-

tuntijan roolissa. 

 

Aikuiselle voi selittää pitkästi monimutkaisia ja abstrakteja asioita. Aikuinen myös halu-

aa tietää tarkasti, mitä on tekemässä. Tämä ei mielestäni ole opettajan ammattitaidon 

kyseenalaistamista, vaan aikuisen tapa oppia. Aikuinen rakentaa vanhan tiedon pohjal-

le uutta tietoa. Tällainen tiedonrakentamisen malli on osa sosiokonstruktiivista oppimis-

käsitystä. 

 

Instrumenttiopetus on sosiokonstruktiivista oppimista. Sosiokonstruktiivisen oppimiskä-

sityksen mukaan oppija kerää ja rakentaa itse tietoa sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 

(Kauppila 2007). Oppiminen on siis parhaimmillaan opettajan ja oppilaan välisestä vuo-

rovaikutuksesta syntyvää ja molempien soittotaitoa parantavaa. Opettaja joutuu tarkas-

telemaan soittamistaan uudessa valossa opastaessaan oppilasta sisäistämään soitta-

mista. Oppilas omaksuu soittamisen skeemoja opettajan mallintamina. Soitonopettaja 

ohjaa oppilasta tavoitteiden suuntaiseen oppimiseen antamalla konkreettisia ohjeita ja 

vinkkejä soiton parantamiseen. Oppilas voi itse päättää, noudattaako opettajan neuvo-

ja, mutta oppii ainoastaan itse soittamalla. 
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3.2 Palautteen antaminen 
 

Palautteen antaminen on tärkeää kaikenikäisille soitto-oppilaille. Oppilas saa todenmu-

kaista palautetta oppimisestaan ja edistymisestään, mikä on tärkeää tulevan oppimis-

strategian valinnassa (Anttila 2004, 112). Anttilan (2004) mukaan oppilaan edistymisen 

arviointi auttaa ja tukee myös opettajaa. Opettajalle arviointi antaa tietoa siitä, miten 

hän on onnistunut opettamisessa sekä avustaa tulevan opetuksen suunnittelussa. Ai-

kuista opettaessa palautteen antamisen tärkeys korostuu. 

 

Aikuisen oppijan oppimismotivaatio on sisäistä ja halu oppia lähtee itsestä toisin, kuin 

monesti lasten ja nuorten kohdalla. Palaute oppimisesta vaikuttaa motivaatioon, jolle 

aikuisen opiskelu perustuu (Valleala 2007, 62). Valleala (2007) toteaa, että palautteella 

voidaan myös ohjata oppimista, jos tavoitteet ovat palautteenantajan tiedossa.  

 

Palaute pitää osata muodostaa aikuisen alkajan lähtökohdista. Palautetta pitää antaa 

usein ja sen sävyn tulee olla kannustava. Palaute kannattaa suhteuttaa oppilaan tavoit-

teisiin; millainen palaute voisi kannustaa oppilasta pääsemään tavoitteisiinsa. Aikuisen 

alkajan soittomotivaatio on vahvasti oppilaasta itsestä lähtöisin. Opettajan toistuvasti 

antama ikävä palaute voi vaikuttaa negatiivisesti oppilaan sisäsyntyiseen motivaatioon 

ja lopulta johtaa harrastuksen mielekkyyden katoamiseen. 

 

3.3 Tavoitteellisuus 
 

Aikuisen alkajan soittoharrastus on usein tavoitteellista. Aikuiset osaavat myös nimetä 

tavoitteensa tarkasti. Sellonsoittoharrastuksen aloittamisen eteen pitää nähdä jo vähän 

vaivaa, joten harrastuksen taustalla on aina jokin tavoite. On hyvä saada oppilas tie-

dostamaan tavoitteensa soittoharrastusta kohtaan. Tavoitteiden tiedostaminen auttaa 

asettamaan välitavoitteita matkan varrelle, jolloin harrastuksesta tulee mielekkäämpää 

ja taitojen kehittymistä voi seurata helpommin. 

 

Soittoharrastuksen tavoitteet voivat olla musiikillisia, henkilökohtaisia tai sosiaalisia. 

(ks. Luvut 4.3 ja 4.4). Tavoitteiden laatu kertoo usein, millainen opetta-

ja−oppilassuhteesta muodostuu. Soittoharrastuksen edetessä tavoitteet muuttuvat. 

Soittoharrastuksesta voi löytyä piirteitä, joita oppilas ei tullut ajatelleeksi harrastusta 

aloittaessa. Tavoitteellisuus on sidoksissa harrastuksen motivaatioon. Motivaatiota 

synnyttävät tavoitteet ja niiden toteutuminen. 
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Jos oppilaalla on hyvin tarkka tavoite, soitonopettaja on monille vain työkalu, jolla pääs-

tään haluttuun tavoitteeseen. Nämä oppilaat ovat tavoiteorientoituneita. Jos opetta-

ja−oppilassuhde ei toimi, voi vaihtaa joko toiseen opettajaan tai itseopiskeluun. Opetta-

ja−oppilassuhde voi päättyä myös korkeimman tavoitteen saavuttamiseen. 

 

3.4 Esiintyminen 
 

Esiintyminen ja musiikin esittäminen muille kuuluvat vahvana osana soittoharrastuk-

seen. Itse esiinnyin ensimmäistä kertaa sellon kanssa kahden viikon päästä ensimmäi-

sestä sellotunnistani. Soittoharrastuksen kautta saatu esiintymiskokemus tukee soiton-

harrastajaa työelämässä. Harrastuksen avulla julkinen esiintyminen voi muuttua hel-

pommaksi ja esiintymisjännitys lievetä. 

 

Aikuisen alkajan soittoharrastuksen yhtenä motiivina voi olla oppia esiintymään ja saa-

da itsevarmuutta julkiseen esiintymiseen työelämässä. Soitonopettajan työhön kuuluu 

esiintymisjännityksen käsitteleminen oppilaan kanssa. Aikuisilla on jo kokemusta julki-

sesta esiintymisestä. Nämä kokemukset vaikuttavat oppilaan suhtautumiseen esiinty-

misestä. Muita aikuisen esiintymiseen suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat julkisen 

esiintymisen sosiaalinen ympäristö, soittajan minäkuva sekä kokemukset minäpysty-

vyydestä. 

 

Opettajan vastuulla on päättää, vaatiako aikuiselta alkajalta osallistumista esiintymisti-

laisuuteen esiintyjänä. Aikuisen pakottaminen esiintymään ei ole kenenkään etu. Esi-

tystilanne vaikuttaa paljon esiintymishalukkuuteen. Opettaja voi vaikuttaa esiintymisha-

lukkuuteen esiintymistilanteen rakentamisella; onko esiintymistilanteessa muita saman-

ikäisiä ja -tasoisia esiintyjiä, vai erottuuko aikuinen alkaja joukosta iän perusteella? 

Aikuiselle on suuri askel mennä soittamaan helppoja kappaleita julkisesti. Yksi ai-

kuisoppilastani pelästyi pahasti, kun kysyin haluaisiko hän esiintyä oppilaiden kevätma-

tineassa. Vaikka matineassa esiintyi oppilaani ikätovereita, oli tilanne oppilaani mieles-

tä liian haasteellinen. Oppilaani uskalsi esiintyä lapsenlapsensa kastetilaisuudessa 

kahta kuukautta myöhemmin. 
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4 Opinnäytetyöt aikuisopetuksen äärellä 
 

4.1 Opinnäytetöiden tutkimisen taustaa 
 

En ole ainoa, joka on opinnäytetyössään käsitellyt aikuisia soittoharrastuksen alkajia. 

Löysin kuitenkin vain muutamia aiheesta kertovia opinnäytetöitä. Opinnäytetyöt ovat 

Theseuksesta, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden verkkotietokannasta. Löytämis-

säni viidessä opinnäytetyössä tutkittiin aikuista oppijana. Tutkimusten aineisto oli kerät-

ty haastatteluilla, kyselylomakkeella sekä keskusteluilla. Halusin kerätä opinnäytetöi-

den sisältämät tutkimustulokset yhteen, jotta saisin kartoitettua ja kumuloitua tietoa 

helpommin saataville. Käytin tutkimuksessa aineistolähtöistä analyysiä, joka antaa in-

formaatiota vähän tunnetun ilmiön olemuksesta. 

 

4.2 Soittoharrastuksen tavoitteet, motiivit ja merkitykset 
 

Tutkin kandidaatintutkielmassani (2013) aikuisten vasta-alkajien instrumenttiopetusta. 

Tutkimuskysymyksenä minulla oli, minkälaisen kuvan ammattikorkeakoulujen opinnäy-

tetyöt antavat aikuisten alkajien soittoharrastuksesta. Halusin selvittää tarkemmin, mil-

laisia tavoitteita, motiiveita ja merkityksiä soittoharrastuksella on aikuisille. Käytin kaik-

kia aiheesta löytämiäni opinnäytetöitä. Nämä olivat kahden eri ammattikorkeakoulun 

opinnäytetöitä (Autioaho 2007, Kuisma 2008, Marja-Aho 2008, Nuotiomaa 2009, Saari 

2007). Aineistooni kuuluvia opinnäytetöitä oli viisi, ja ne käsittelivät aikuista musiikin 

harrastajana sekä musiikkipedagogin työtä kansalaisopistossa.  

 

Aineistossa oli mukana aikuisia alkajia, 33−76-vuotiaita soitonharrastajia. Heidän inst-

rumenttinsa olivat: 
• 6 pianoa 
• 5 saksofonia 
• 2 huilua 
• 2 selloa 
• pop/jazz- ja klassinen laulu 
• klarinetti 
• tuuba 
• käyrätorvi 
• baritonitorvi ja 
• viulu 
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Opinnäytetöistä nousi esille erilaisia teemoja, jotka auttoivat hahmottamaan, miten ai-

kuiset alkajat kokevat soittoharrastuksensa. Tavoitteiden, motiivien ja merkitysten li-

säksi löysin erilaisia harrastuksen kokemiseen liittyviä aiheita, kuten odotukset opetta-

jaa kohtaan, oppimismenetelmät sekä soittoharrastuksen aloittamisen psyykkiset haas-

teet. 

 

4.3 Tutkimustuloksia 
 

Soiton aloittamisella oli havaittavissa kolmenlaisia motiiveja; henkilökohtaisia motiiveja, 

musiikillisia motiiveja sekä sosiaalisia motiiveja. Kuviossa 1 esittelen, kuinka yleisinä 

motiivit esiintyivät aineistossani. Yleisimpiä motiiveja olivat musiikkiharrastuksen uudel-

leen lämmittäminen, halu osata soittaa sekä halu oppia musiikinteoriaa kuten nuotinlu-

kua. Henkilökohtaisia motiiveja olivat muun muassa pitkäaikainen haave ja työn vasta-

paino. Vähiten aineistosta nousi esille sosiaalisia motiiveja, joihin kuuluivat osallisuus, 

yhteismusisointi ja ystävän houkuttelu. 
 

 

Kuvio 1. Soiton aloittamisen motiivit jaoteltuna Coffmanin (2002) mukaan. (Viitanen, 2013). 
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Tavoitteet ja motivaatio ovat toimintaa ohjaavia käsitteitä. Monesti aloittamisen motiivi 

esiintyi aineistossa myöhemmin soittoharrastuksen tavoitteena. Kuviossa 2 kuvaan 

tavoitteiden jakaantumisen henkilökohtaisten, musiikillisten ja sosiaalisten motiivien 

kesken. Musiikilliset tavoitteet pyörivät oppimisen ympärillä. Soittamaan oppiminen oli 

ehdottomasti tärkein tavoite. Henkilökohtaisia ja sosiaalisia tavoitteita löytyi vähemmän. 

Omaksi iloksi soittaminen, oppimisen elämys, sosiaalisten kontaktien luominen ja ryh-

mässä mukana pysyminen edustavat näitä tavoitteita. Lisäksi harrastukselle löytyi elä-

myksellisiä tavoitteita, kuten soittaminen tunteiden ilmaisun välineenä. 

 

Soittoharrastuksella on aikuisille erilaisia merkityksiä. Näitä merkityksiä löytyi paljon 

myös aineistosta. Kuviossa 3 olen esitellyt, millaisia merkityksiä soittoharrastuksella on. 

Merkitykset menivät usein limittäin, joten pystyin jaottelemaan useimmat merkityksistä 

kahteen eri ryhmään. Päällekkäiset merkitykset eivät näy kuviossa. Soittaminen koettiin 

tasapainona arjelle ja itsetuntoa kohottavana harrastuksena. Harrastus toi iloa ja nau-

tintoa ja samalla ehkäisi dementiaa. 

 

 

Kuvio 2. Soiton aloittamisen motiivit sekä soittoharrastukset tavoitteet jaoteltuna Coffmanin 
(2002) mukaan (Viitanen, 2013) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Henkilökohtaiset Musiikilliset Sosiaaliset 

Soiton aloittamisen motiivit ja 
tavoitteet 

Motiivit 

Tavoitteet 



 

 

  

15 

 

Kuvio 3. Soittoharrastuksen merkitykset (Viitanen, 2013) 
 

4.4 Opinnäytetöistä nousseita ajatuksia 

 
Aikuisia motivoi selvästi itse musiikki, soittaminen ja pitkäaikaisen haaveen toteutumi-

nen. Aikuisilla alkajilla on moninaisia tavoitteita soittoharrastuksensa suhteen. Soiton-

opiskelun motivaatiota tutkineen Erja Kososen (1996) havainnoissa soittamisen tavoit-

teellisuus korostuu soitonopiskelussa. 

 

Aikuisilla on odotuksia soitonopettajiaan kohtaan. Odotukset kohdistuvat opettajan 

ammattitaitoon sekä vuorovaikutustaitoon. Opettajalta odotetaan myös aikuiskasvatuk-

sen ominaispiirteiden huomioimista. Soitossa näitä piirteitä ovat muun muassa oppimi-

sen hitaus, toistojen tarvitseminen sekä harrastuksen lähtökohtien tunnistaminen. Ai-

kuiset osaavat kysyttäessä analysoida tarkasti omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan 

soittoharrastukseensa liittyen. 

 

Instrumenttiopetuksessa vallitsee selvästi ajatus, jonka mukaan aikuisena ei ole mah-

dollisuutta aloittaa soittoharrastusta. Tutkimukseni mukaan oppilaat kokivat negatiivista 

asennetta soittoharrastuksen aloittamista kohtaan. Epäilijät voivat nostaa soiton aloit-

tamisen psyykkistä rimaa ajatuksen tasolla. Harrastusmahdollisuuksien vähyys ei 

myöskään rohkaise aikuisia aloittamaan harrastusta. Aikuisten soittoharrastuksen aloit-
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tamisen haasteena voidaankin pitää negatiivista yleistä mielipidettä aikuisten oppimi-

sesta. 

 

Aikuiset aloittelijat odottavat, että saavat ammattitaitoista ja juuri aikuisille suunnattua 

instrumenttiopetusta. Suomeen ei kuitenkaan valmistu aikuisiän instrumenttipedagoge-

ja, jotka voisivat täyttää aikuisten oppilaitten odotukset ammattitaitoisesta opetuksesta. 

Tässä voisi olla soitonopetuksen koulutuksen järjestäjillä hyvä kehittämisen paikka, 

sillä aikuisille suunnatussa instrumenttiopetuksessa olisi tarvetta aikuisiän musiikkikas-

vattajille. 
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5 Vinkkikokoelman esittely 
 

Tajusin ensimmäisellä, aikuiselle alkajalle suunnatulla soittotunnilla, että en voi opettaa 

aikuista vasta-alkajaani samalla tavalla kuin opettaisin viisivuotiasta vasta-alkajaa. 

Koulutukseeni ei kuitenkaan ollut kuulunut sellonsoiton alkeiden opettaminen aikuisille. 

Tutustuessani aikuisten alkajien soitonopettamiseen en ole löytänyt mistään tiivistetys-

ti, mitä pitää ottaa huomioon aikuista alkajaa opettaessa. Aikuiset soittoharrastuksen 

alkajat ovat kuitenkin kasvava ryhmä ja heille pitäisi mahdollistaa ammattitaitoisia opet-

tajia. 

 

Soitonopettajien työllistyminen on murroksessa; perinteiset soitonopetusympäristöt 

muuttuvat ja työnkuva ei välttämättä sisällä pelkästään musiikkiopistossa opettamista. 

Tilannetta voisi kuvailla siten, että soitonopettaja on elämyspalvelun tuottaja ja soiton-

opetus on elämys, jota soitonopettaja tarjoaa. 

 

Vinkkikokoelman kohderyhmänä ovat soitonopettajat, jotka aloittavat työskentelyn ai-

kuisoppilaan kanssa ensimmäistä kertaa. Vinkit tarjoavat ohjeistusta, mitä kannattaa 

ottaa huomioon aikuista alkajaa opettaessa. Vinkit ovat konkreettisia ja lähellä käytän-

töä, sillä olen havainnut ne hyödyllisiksi aikuista opettaessa. 

 

Kuten opinnäytetyökin, vinkkikokoelma on johdanto aikuisten opettamiseen. Valitsin 

vinkkikokoelmaan mielestäni tarpeellisia vinkkejä, joilla soitonopettaja selviää ensim-

mäisistä soittotunneista aikuisen alkajan kanssa. Ensimmäiset tunnit ovat ne tärkeim-

mät, sillä opettaja-oppilas suhteen perusta luodaan näillä tunneilla. Opettajan pitää 

vakuuttaa aikuinen alkaja omasta ammattitaidostaan. 

 

Lähden liikkeelle ensimmäisestä soittotunnista ja kerään vinkkejä kohti ensimmäistä 

esiintymistä. Vinkkipankista löytyy kymmenen lukua, joissa jokaisessa kerron tiettyyn 

opettamiseen liittyvään teemaan sopivia vinkkejä. Vaikka teemat ovat erillisiä, kannat-

taa vinkkejä tarkastella kokonaisuutena. Koen, että vinkkikokoelmaan tutustumisesta 

on eniten hyötyä ennen ensimmäistä soittotuntia. 

 

Ensimmäisestä tunnista siirryn soittoharrastuksen tavoitteisiin ja siihen, miten tavoitteet 

määrittelevät harrastusta. Kiinnitän huomiota soittimen hankintaan ja muihin soittotar-

vikkeisiin liittyviin asioihin sekä soittoasentoon. Tuon esille opetuksen perinteisiä osa-
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alueita, kuten soittotunnin rakentamisen, ohjelmiston, opetusmenetelmät sekä harjoitte-

lun ja sen tärkeyden. Lopuksi käsittelen palautteen antamista ja esiintymistä. 

 

Vinkkikokoelman teemat valikoituivat, kun mietin, missä asioissa olen havainnut eroja 

lasten ja aikuisten opettamisen välillä. Vinkit tarjoavat näkökulman siihen, miten nämä 

erot voidaan ottaa huomioon opetuksen järjestämisessä, soittotuntien sisällöissä ja 

mielekkään soittoharrastuksen tukemisessa. Vinkkikokoelma on vahvasti sidoksissa 

opinnäytetyöhöni, sillä vinkit eivät sisällä erillisiä lähteitä. Vinkkikokoelmassa yhdistän 

oman kokemukseni sekä tästä opinnäytetyöstä ja kandidaatintutkielmastani saamaani 

teoriapohjaan. Haluan pitää nämä kaksi osaa lähellä toisiaan. 
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6 Pohdintaa 
 

Aikuisten alkajien opetus on vähän tunnettu ja tutkittu ilmiö. Aikuisia alkajia käsitellessä 

on pakko rajata lähestymisensä, sillä aihe on hyvin laaja eikä siitä löydy tietoa. Omalla 

kohdallani aiheen käsittelyn rajaaminen kulki käsi kädessä aiheesta kirjoitetun tiedon 

kanssa. Aikuisten alkajien sellonsoitonopettamisesta löytyi yksi lähde, joka on ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyö vuodelta 2008. Aikuisten alkajien instrumenttiopetuksesta 

löytyi enemmän tietoa, mutta siitäkin hyvin vähän. Keräsin teoriaa lasten ja nuorten 

soitonopetusta koskevista lähteistä ja kokemukseni pohjalta arvioin, soveltuuko teoria 

myös aikuisten opettamiseen. 

 

Tutustuessani muihin aiheesta kirjoitettuihin opinnäytetöihin havaitsin, että aiheen kä-

sittely oli yksipuolista. Opinnäytetöiden ja niissä käytettyjen lähteiden näkökulmat olivat 

samoja, eivätkä opinnäytetyöt tarjonneet uusia ideoita aiheen tarkasteluun. Kohtasin 

samankaltaista yksipuolisuutta omaa opinnäytettäni kirjoittaessa. Kokemusta oli vaikea 

saada sopimaan yhteen lähdekirjallisuuden kanssa. Teorian ja käytännön yhdistäminen 

sekä lähteiden löytäminen tukemaan havaintojani oli minulle haasteellisinta. Taustani 

yliopisto-opiskelijana vaikutti mielestäni liian vahvasti opinnäytetyön tiedolliseen raken-

tamiseen. Akateeminen tutkimusotteeni ei sovellu ammattikorkeakoulun opinnäytetyö-

hön. Akateeminen taustani näkyy hyvin siinä, etten halunnut käyttää muita ammattikor-

keakoulujen opinnäytetöitä lähteinä tiedollisessa osiossa. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuoda tietoa aiheestani keskitetysti lähemmäs sellon-

soitonopettajia. Aiheen kartoittaminen ja tiedon puuttumisen osoittaminen olivat teo-

riaosuuden tavoitteita. Esittelemällä muiden opinnäytetöiden tutkimustuloksia kootusti 

sain esille, miten muut soitonopettajat ovat lähestyneet aikuisten alkajien opetusta. 

Tutkimustulosten kokoaminen tähän opinnäytetyöhön keskittää lisää aiheesta kirjoitet-

tua tietoa. Tiedon puuttumisesta kertoo aiheeseen perehtyvien lähteiden vähyys sekä 

lähteiden suuntautuminen aikuisten alkajien instrumenttiopetukseen yleisesti. 

 

Toivon, että opinnäytetyöni tarjoaa tarpeeksi kattavan johdatuksen aikuisen alkajan 

sellonsoitonopetukseen, jotta muut aiheeseen perehtyvät voivat jatkaa tutkimusta 

eteenpäin. Saman tiedon kierrättäminen ei ole huono asia, mutta se ei tuo aiheesta 

lisää tietoa. Uuden tiedon luominen ja uusien näkökulmien esitteleminen tuovat haas-

teita seuraaville tutkijoille. Uusi tieto toivottavasti lisää kiinnostusta aikuisten alkajien 

soittoharrastusta kohtaan. Tietoisuuden kasvaessa monet aikuiset voivat löytää soitta-
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misesta itselleen mielenkiintoisen harrastuksen. Samalla myös soitonopettajat työllisty-

vät uusiin työympäristöihin.  

 

Jatkotutkimuksen aiheista ei onneksi ole pulaa. Aikuisen sellonsoiton alkajan harras-

tusympäristöjen kartoittaminen, aikuisten alkajien ryhmäopetuksen hyödyt ja haitat, 

aikuisen ja lapsen oppimisen välisen suhteen tutkiminen sekä aikuisen fysiikan soitto-

harrastukseen tuomien mahdollisuuksien tiedostaminen ovat muutamia itseäni kiinnos-

tavia tutkimusaiheita, joihin toivon joskus palaavani. Haastetta tutkimukselle tuo en-

nemminkin tutkimuskohteiden löytäminen ja vähyys.  

 

Vinkkejä kirjoittaessa pohdin, mitä kaikkea olen kohdannut opettaessani aikuisia alka-

jia. Kokemusten esittäminen toisille opettajille suunnattuina vinkkeinä syvensi osaamis-

tani. Sain tarkastella itseäni aikuisten opettajana ja pohtia, olenko omassa opettami-

sessani käyttänyt hyväksi lähteistä saamiani tietoja aikuisten oppimisesta. Vinkkejä 

kirjoitin kymmenestä eri aiheesta. Aiheita olisi voinut olla enemmän, mutta tässäkin 

tapauksessa halusin rajata työni laajuutta. 

 

Pidin opinnäytetyön teoriaosuuden mielessäni kehitellessäni vinkkejä soitonopettajalle.  

Luvussa 3 yhdistin luvun 2 teoriaa kokemuksiini aikuisten ajatusmaailmasta, palautteen 

antamisesta, tavoitteellisuudesta ja esiintymisestä. Näitä teemoja käsittelin vinkkiko-

koelmassa lyhyesti, sillä teemojen esittäminen konkreettisessa muodossa ilman teoriaa 

ei ollut helppoa. Samat, abstraktimmat teemat motivaatiosta, tavoitteista ja mielekkyy-

destä esiintyivät luvussa 4. Vinkkikokoelman vinkit harjoittelusta, opetusmenetelmistä 

ja ohjelmistosta perustuivat luvussa 4 esittelemiini tietoihin aikuisen harrastajan moti-

vaatiosta ja mielekkyyden kokemisesta harrastuksessa. Omasta mielestäni vinkit poh-

jautuvat loogisesti opinnäytetyössä esitettyyn teoriatietoon. Uskon, että sain yhdistettyä 

teorian käytännön vinkkeihin hyvin. 

 

Pidän keräämiäni vinkkejä käyttökelpoisina ja toivon, että aikuisia alkajia opettavat hyö-

tyisivät vinkeistäni. Sopiva ajankohta vinkkeihin tutustumiselle on mielestäni ennen 

ensimmäistä soittotuntia. Vinkkikokoelman on myös tarkoitus tuoda paremmin ammatil-

lista osaamistani esille ja esitellä käytännön sovelluksia teoriasta. Vinkit ovat toimineet 

omassa opetuksessani. Olisi mielenkiintoista saada tietää, kuinka hyvin vinkit toimivat 

muiden sellosoitonopettajien mielestä. 
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Olen tarkastellut aikuisten alkajien soittoharrastusta aiheena jo pitkään. Kandidaatintut-

kielmani kautta lähestymiseni on ollut akateemista ja teoriapainotteista. Olen samaan 

aikaan opettanut aikuisia sellonsoiton alkajia ja vahvistanut käytännössä osaamistani 

sellonsoitonopettajana. Aiheeseen lähestymiseni kaksi suuntaa ovat olleet näkyvillä 

ensimmäisen osan vahvassa teoria osuudessa ja toisen osan konkreettisissa vinkeis-

sä. 

 

Opinnäytetyötä kootessani sain vahvistuksen sille, että aikuisten alkajien soitonoppimi-

sen tutkiminen on tärkeää ja tarpeellista. Tarvitsen laajemman kokemuspohjan aiheen 

jatkotutkimusta varten. Muutama aikuisoppilas ei vielä riitä tekemään minusta aiheen 

asiantuntijaa. Haluan jatkaa työskentelyä aikuisten alkajien parissa opinnäytetyön jäl-

keen. Suunnitteilla on aikuisille alkajille suunnatun selloryhmän perustaminen sekä 

aikuisille suunnatun alkeisoppimateriaalin tekeminen. Minulla on myös mahdollisuus 

jatkaa aiheen tutkimista pro gradu -tutkielmassani. 

 

Olen opinnäytetyössäni korostanut aikuisten ja lasten opettamisen eroja. Opinnäyte-

työprosessin lopussa sain ajateltavaksi uudenlaisen lähestymistavan aiheeseen; mitä 

yhtäläisyyksiä aikuisten ja lasten opettamisella on? En ollut tullut ajatelleeksi käsitellä 

aikuisten alkajien opetusta tästä näkökulmasta. Tämä lähestymistapa auttaa yhdistä-

mään ammattikorkeakoulussa saamani koulutuksen aikuisten alkajien opetukseen. 

Itselläni on kuitenkin vahvat kokemukset siitä, että aikuisten opetus vaatii uudelleen 

asennoitumista muun muassa ohjelmistoon, alkeiden opetusmenetelmiin sekä oman 

opettajuuden ja ammattitaidon suhteeseen. Uuden aikuiset ja lapset yhdistävän näkö-

kulman valossa vinkkikokoelmani toimii myös oppaana nuorten ja mahdollisesti myös 

lasten opettamisessa. 

 

Uusi näkökulma avartaa aikuisen sellonsoitonoppimisen tarkastelua. Aikuisen opetta-

minen ja siihen kuuluvat haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Aikuisten ja lasten op-

pimisen välisen suhteen yhtäläisyyksien tiedostaminen muuttaa asennoitumista opin-

näytetyössäni esittelemiin oppimisen eroihin. Suhde ei näyttäydy enää negatiivisessa 

valossa vaan antaa mielenkiintoisen kiinnekohdan paljon tutkitun  lapsen oppimisen ja 

aikuisen oppimisen välille. Koulutuksessa saatu tieto lapsen oppimisesta on sovelletta-

vissa aikuisen opettamiseen. Erot oppimisen välillä muuttuvat itsestään selvästä to-

teamuksesta mieltämiskysymykseksi. Voin perehtyä tähän näkökulmaan kokemuksen 

ja lisätutkimuksen avulla. 
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Aikuisten alkajien opettamista pitää tuoda enemmän esille soitonopettajankoulutukses-

sa, esimerkiksi ainedidaktiikassa. Soitonopettajien koulutuksen sekä koko musiikkialan 

ollessa murroksessa aikuisten alkajien opettaminen on vielä käyttämätön voimavara. 

Suoraan koulutukseen siirtyvä uusi tieto aikuisen alkajan oppimisesta voi kääntää kou-

lutuksen ja tiedon puutteet eduksi koko musiikkialalla. 
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ESIPUHE	  

	  

Mukavaa,	  että	  olet	  uskaltanut	  tarttua	  haasteeseen	  ja	  ryhdyt	  opastamaan	  aikuista	  sellonsoiton	  saloihin.	  	  

Tämä	  opas	  kertoo	  sinulle	  käytännön	  vinkkejä	  siitä,	  mitä	  kannattaa	  ottaa	  huomioon	  aikuista	  sellonsoi-‐

ton	  alkajaa	  opetettaessa.	  Olen	  kerännyt	  ohjeistukset	  opettaessani	  aikuisia	  alkajia.	  Heiltä	  olen	   itsekin	  

oppinut	  paljon	  sellonsoiton	  opetuksesta.	  Aikuista	  alkajaa	  opettaessa	  oma	  soittaminen,	  varsinkin	  soit-‐

totekniikka,	  joutuu	  tarkastelun	  kohteeksi.	  Opettaessa	  saat	  kasvaa	  myös	  muusikkona.	  

	  

Jokainen	   ihminen	   oppii	   yksilöllisesti.	   Jokainen	   oppilas	   tarvitsee	   omalle	   oppimiselle	   sopivan	   opetus-‐

menetelmän.	   Vinkkikokoelma	   on	   rakennettu	   omien	   kokemusteni	   pohjalta.	   Kokemukseni	   rajoittuvat	  

toistaiseksi	   vain	  muutamaan	   aikuiseen	   aloittelijaan,	   jotka	   kaikki	   tarvitsevat	   erilaisia	   opetusmenetel-‐

miä	  tavoitteidensa	  saavuttamiseen.	   Jos	   jokin	  vinkeistä	  ei	   toimi	  oman	  oppilaasi	  kanssa,	  ei	  haittaa.	  Ko-‐

keile	  toista	  lähestymistapaa	  ja	  anna	  oman	  ammattitaitosi	  johdattaa	  eteenpäin.	  

	  

Lähden	  liikkeelle	  ensimmäisestä	  tunnista	  ja	  kerään	  vinkkejä	  kohti	  ensimmäistä	  esiintymistä.	  Yhdessä	  

kirjoittamani	  opinnäytetyön	  kanssa	  tämä	  vinkkikokoelma	  tarjoaa	  sinulle	   johdannon	  aikuisten	  sellon-‐

soiton	  alkajien	  maailmaan	  nuoren	  soitonopettajan	  näkökulmasta.	  Vinkkien	  on	  tarkoitus	  auttaa	  sinua	  

lähestymään	  aikuisten	  opetusta.	  Vastaan	  tällä	  oppaalla	  niihin	  kysymyksiin,	   joihin	  olisin	  toivonut	  vas-‐

tauksia	  aloittaessani	  aikuisten	  alkajien	  opetusta.	  Vinkit	  ovat	  konkreettisia	   ja	   toivon,	  että	  niistä	  on	  si-‐

nulle	  hyötyä.	  

	  

	  

Antoisia	  opetushetkiä!	  

	   	  



 

 

 

4 

Ensimmäinen	  tunti	  

	  

Ensimmäinen	  tunti	  on	  se	  kaikkein	  tärkein.	  Silloin	  oppilas	  mittaa	  opettajan	  ammattitaidon.	  Jos	  opettaja	  

vaikuttaa	  asiantuntevalta	  ja	  asiansa	  osaavalta,	  oppilas	  hyväksyy	  opettajan	  opastamaan	  itseään	  sellon-‐

soitossa.	  Jos	  oppilas	  ja	  opettaja	  tulevat	  hyvin	  toimeen,	  oppilas	  kokee	  soittoharrastuksen	  mielekkääksi.	  

Opettajan	  työ	  helpottuu,	  jos	  oppilas	  uskoo	  opettajansa	  tietävän	  itseään	  enemmän	  sellonsoitosta;	  oppi-‐

las	  ei	  kyseenalaista	  opettajan	  ohjeita.	  Oman	  osaamisen	  osoittaminen	  soittamalla	  on	  hyvä	  tapa	  aloittaa	  

oppilas-‐opettaja	  suhde.	  Itse	  annan	  oppilaan	  soittaa	  ensimmäisenä	  kappaleenaan	  säestystä	  Schubertin	  

Kehtolauluun,	  jonka	  melodiaa	  soitan	  itse.	  

	  

Ensimmäisellä	  tunnilla	  on	  hyvä	  kartoittaa	  oppilaan	  osaamista	  musiikissa.	  Onko	  oppilas	  joskus	  soitta-‐

nut	  jotain	  muuta	  soitinta?	  Kuinka	  taitava	  hän	  on	  soittimen	  kanssa?	  Musiikin	  teorian	  osaaminen	  helpot-‐

taa	  sellonsoiton	  alkeiden	  opettamista.	  Nuottien	   luku	   ja	   	  eri	  nuottiavainten	  käyttö	  sellonsoitossa	  ovat	  

oleellinen	  osa	  ohjelmiston	  soittamista.	  Oppilaalta	  kannattaa	  suoraan	  kysyä	  näistä	  asioista,	  jos	  oppilas	  

ei	  itse	  kerro	  musiikillisesta	  menneisyydestään.	  

	  

Oppilaan	  kanssa	  pitää	  keskustella	  oppilaan	  tavoitteista	  ja	  odotuksista	  harrastusta	  kohtaan.	  Tavoittei-‐

den	  asettaminen	  ohjaa	  opettajaa	  ja	  motivoi	  oppilasta.	  (ks.	  Tavoitteet).	  

	  

Ensimmäinen	  tunti	  on	  hyvä	  hetki	  miettiä	  myös	  paljonko	  aikaa	  ja	  vaivaa	  uusi	  harrastus	  vaatii.	  Harjoit-‐

telun	  merkitystä	   ja	   sen	   säännöllisyyttä	  kannattaa	  korostaa.	   Sellonsoitto	   rajoittaa	  pukeutumista.	  Var-‐

sinkin	   naisoppilaiden	   kanssa	   kannattaa	   ottaa	   puheeksi	   pukeutuminen	   soittotunnille.	   Liian	   lyhyt	   tai	  

tiukka	  hame	  ei	  sovi	  sellonsoittajalle.	  Myös	  paidan	  napit	  ja	  muut	  koristeet	  voivat	  kolista	  ikävästi	  selloa	  

vasten	  tai	  naarmuttaa	  sellon	  pintaa.	  Kynsien	  pituus	  pitää	  ottaa	  huomioon;	  liian	  pitkät	  kynnet	  haittaa-‐

vat	  soittamista.	  Aikuinen	  saa	  kuitenkin	  itse	  valita	  kynsiensä	  pituuden.	  Opettajalla	  on	  mielestäni	  oikeus	  

huomauttaa	  soittoa	  haittaavasta	  pituudesta.	  Korkokengät	  vaikuttavat	  soittoasentoon.	  Tuolin	  korkeutta	  

ja	  piikin	  pituutta	  pitää	  lisätä	  korkojen	  pituuden	  mukaan,	  jotta	  oikea	  soittoasento	  säilyy.	  

	  

Tavoitteet	  

	  

Heti	  ensimmäisellä	  tunnilla	  pitää	  kysyä,	  mitä	  tavoitteita	  oppilaalla	  on.	  Tavoite	   löytyy	  helposti	  tai	  sitä	  

pitää	   vähän	  miettiä	  mutta	   harvemmin	   harrastusta	   aloitetaan	   ilman	   tiedostettua	   päämäärää.	   Ensim-‐

mäinen	   tavoite	   on	   yleensä	   oppia	   soittamaan	   selloa.	   Tämä	   tavoite	   ei	   kuitenkaan	   kerro,	   kuinka	   hyvin	  

oppilas	  haluaa	  osata	  soittaa.	  Tavoitteen	  asettaminen	  tietylle	  tasolle	  auttaa	  sekä	  oppilasta	  sekä	  opetta-‐

jaa.	  Tavoitteista	  puhuttaessa	  opettajan	  pitää	  olla	  rehellinen.	  Tavoitteet	  kannattaa	  yhdessä	  asettaa	  rea-‐
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listisiksi.	  Tällöin	  opettajalla	  on	  mahdollisuus	  auttaa	  oppilastaan	  saavuttamaan	  tavoitteensa:	  oppilas	  ei	  

tavoittele	  kuuta	  taivaalta.	  

	  

Oppilaalta	  kannattaa	  kysyä,	  onko	  hänellä	  mielessä	  jotain	  tiettyä	  kappaletta,	  jonka	  hän	  haluaisi	  soittaa.	  

Tavoitekappale	  kertoo,	  mitä	   taitoja	  oppilaalle	  kannatta	  opettaa.	  Samalla	  opettaja	  voi	  arvioida	  kuinka	  

kauan	  tavoitteeseen	  pääseminen	  kestää.	   Jos	  oppilaan	  tavoite	  on	  hyvin	  korkealla,	  opettajan	  tehtävänä	  

on	   kertoa	   tavoitteen	   toteutumisen	   haastavuus.	  Oppilaalle	   voi	   asettaa	   välitavoitteita	   oppilaan	   kanssa	  

yhdessä.	  Tavoitteet	  motivoivat	  oppilasta	   ja	  harrastus	   saa	  merkityksiä	  niiden	  avulla.	  Tavoitteeksi	   voi	  

asettaa	  myös	  säännöllisen	  harjoittelun	  tai	  harjoittelun	  pituuden.	  (ks.	  Harjoittelu).	  Kun	  oppilas	  harjoit-‐

telee	  säännöllisesti,	  soittamisen	  oppiminen	  nopeutuu.	  

	  

Soitin	  ja	  muut	  välineet	  

	  

Sellonsoitto	   on	   välineurheilua.	   Sellonsoittoharrastus	   lähtee	   liikkeelle	   sellon	   ja	   jousen	   hankinnasta.	  

Onneksi	   aikuiset	   alkajat	   ovat	   itse	   aktiivisia	   sellon	   etsimisessä.	   Usein	   soittotunteja	   ei	   uskalleta	   ottaa	  

ennen	  kuin	  sello	  on	  hankittu	  ja	  sitä	  on	  kokeiltu	  muutamaan	  kertaan	  kotona	  suljettujen	  ovien	  takana.	  

Oppilaan	  sello	  voi	  olla	  minkälainen	  tahansa.	  Ensimmäisen	  aikuisoppilaani	  sello	  oli	  ostettu	  269	  eurolla	  

Thomannin	  verkkokaupasta	  ja	  se	  oli	  laminoitu	  mustaksi.	  

	  

Sellon	  ja	  jousen	  lisäksi	  oppilas	  tarvitsee	  soittimelleen	  kotelon	  tai	  pussin,	  ellei	  se	  ole	  tullut	  sellon	  mu-‐

kana.	  Tässä	  opettajan	  kannattaa	  ohjeistaa	  oppilastaan	  hankkimaan	  oppilaan	  tarpeiden	  mukainen	  kote-‐

lo.	  Yleensä	  pehmeä	  pussi	  riittää.	  Hartsi	  on	  sellon	  soittamisen	  sekä	  äänenmuodostamisen	  kannalta	  tär-‐

keä	   väline.	  Oppilaalle	   kannattaa	   esitellä	   käytännössä,	  miten	   hartsin	   käyttö	   vaikuttaa	   ääneen	   	   soitta-‐

malla	  hartsaamattomalla	  jousella	  ja	  heti	  perään	  hartsatulla.	  Samalla	  kannattaa	  ohjeistaa	  kuinka	  usein	  

hartsia	  laitetaan	  jouseen.	  Tässä	  ei	  riitä	  pelkkä	  ”niin	  usein	  kuin	  hyvältä	  tuntuu”,	  vaan	  ohjeistuksen	  pitää	  

olla	  tarkka.	  Itse	  ohjeistin	  alkuun	  oppilastani	  hartsaamaan	  jousen	  kahden	  viikon	  välein.	  Ohjeistusta	  voi	  

muuttaa,	  jos	  opettaja	  havaitsee	  hartsin	  tarpeen	  muuttuneen.	  

	  

Viritysmittari	  on	  kätevä	  laite.	  Oppilaan	  on	  helpointa	  virittää	  sello	  viritysmittarin	  avulla.	  Nykyään	  äly-‐

puhelimille	  löytyy	  viritysmittariapplikaatioita,	  jotka	  voi	  ladata	  ilmaiseksi	  omaan	  puhelimeen.	  Oppilaal-‐

le	  voi,	  totta	  kai,	  opettaa	  kvinttien	  avulla	  virittämisen.	  Aikuisen	  alkajan	  korva,	  joka	  ei	  ole	  tottunut	  kuun-‐

telemaan	  epäpuhdasta	  tai	  puhdasta	  kvinttiä,	  ei	  välttämättä	  opi	  tätä	  taitoa	  hetkessä.	  Siihen	  voi	  mennä	  

jopa	  vuosia.	  
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Piikkialusta	  on	  hyvin	  oleellinen	  sellonsoitossa.	  Piikkialustan	  voi	  tehdä	  itse	  tai	  käyttää	  mattoa	  alustana.	  

Pieni	   liikuteltava	  malli	  on	  mielestäni	  kätevin.	  Oppilaalle	  kannattaa	  huomauttaa	  alustan	  tarpeesta,	   jos	  

oppilaalla	   on	   parkettilattia	   kotona.	   Oppilas	   ei	   välttämättä	   itse	   tule	   ajatelleeksi,	   että	   sellon	   piikki	   voi	  

naarmuttaa	  lattiaa	  myös	  maton	  läpi.	  

	  

Sellon	   kieliä	   ei	   tarvitse	   usein	   vaihtaa.	   Alkajalle	   kaikkia	   kieliä	   ei	   tarvitse	   vaihtaa	   kerralla.	   Opettajan	  

kannattaa	   ohjeistaa	   oppilasta	   hankkimaan	   itse	   kielet	   ja	   näyttämään	   miten	   ne	   vaihdetaan.	   Tässäkin	  

kannattaa	  ottaa	  huomioon	  oppilaan	  kielten	  tarve;	  alkaja	  ei	  välttämättä	  tarvitse	  yhtä	  hyviä	  kieliä	  kuin	  

opettajansa.	  

	  

Aikuiset	   alkajat	   ovat	   siitä	   kiitollinen	   oppilasryhmä,	   että	   he	   ovat	   valmiita	   panostamaan	   soittoharras-‐

tukseensa.	  Aikuiset	  ymmärtävät,	  että	  rahalla	  saa	  ja	  että	  he	  voivat	  itse	  päättää,	  paljonko	  haluavat	  sijoit-‐

taa	   harrastukseensa.	   Opettajan	   kannattaa	   opastaa	   oppilasta	   välineiden	   hankkimisessa.	   Itse	   suosin	  

verkkokauppoja,	  sillä	  niissä	  on	  laajin	  ja	  halvin	  valikoima.	  

	  

Soittoasento	  

	  

Soittoasento	  on	  jokaisella	  soittajalla	  yksilöllinen.	  Hyvän	  soittoasennon	  löytäminen	  on	  toisille	  helpom-‐

paa	  kuin	  toisille.	  Aikuiselta	  oppilaalta	  voi	  edellyttää,	  että	  hän	  muistaa	  miltä	  tietyssä	  asennossa	  istumi-‐

nen	  tuntuu.	  Soittoasentoa	  voidaan	  etsiä	  yhdessä	  aikuisen	  fyysiset	  ulottuvuuden	  huomioon	  ottaen.	  Soit-‐

toasentoon	   vaikuttavat	   muun	   muassa	   tuolin	   korkeus,	   piikin	   korkeus	   ja	   piikkialusta.	   Opettajan	   esi-‐

merkki	  on	  myös	  tärkeä.	  Soittoasennon	  etsinnässä	  voidaan	  lähteä	  liikkeelle	  opettajan	  asennosta	  ja	  yh-‐

dessä	  miettiä,	  mistä	  opettajan	  soittoasento	  koostuu.	  Aikuisen	  alkajan	  soittoasentoa	  kannattaa	  tarkkail-‐

la.	  Asennon	  muuttuessa	  voi	  kysyä	  oppilaalta,	  onko	  hän	  itse	  huomannut	  muuttaneensa	  sitä.	  Uusi	  soitto-‐

asento	  on	  perusteltu,	  jos	  se	  parantaa	  äänenlaatua	  ja	  tuntuu	  oppilaasta	  luonnolliselta.	  

	  

Soittotunnin	  rakentaminen	  

	  

Soittotunnit	  kannattaa	  aina	  suunnitella	  hyvin.	  Käytän	  sekä	  aikuisten,	  että	  lasten	  kanssa	  samaa	  tuntira-‐

kennetta,	  jossa	  alussa	  soitetaan	  asteikot	  ja	  etydit.	  Sormet	  lämpenevät,	  minkä	  jälkeen	  on	  hyvä	  keskittyä	  

ohjelmistoon.	  Soittotunnin	  muoto	  on	  vapaa.	  Sen	  lisäksi,	  että	  suunnittelee	  tunnit	  hyvin,	  kannattaa	  aina	  

varautua	  muutoksiin.	  Joskus	  soittofilosofiset	  keskustelut	  vievät	  enemmän	  aikaa	  tai	  alkutunnista	  huo-‐

maa	   soittoasennon	   tarvitsevan	   erityistä	   huomiota.	   Oppilaalla	   itsellään	   voi	   olla	   toiveita	   soittotunnin	  

sisällöstä.	  
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Niinä	  kertoina,	  kun	  jotain	  suunnitelmasta	  poikkeavaa	  tapahtuu,	  soittotunti	  rakentuu	  yhteistyössä	  op-‐

pilaan	  kanssa.	  Aikuiset	  saattavat	  tarttua	  pieniin	  yksityiskohtiin	  ja	  heidän	  vaatimuksensa	  tunnin	  sisäl-‐

löstä	  kannattaa	  kuulla.	  Lapsi	  tarvitsee	  vaihtelua	  tunnin	  sisältöön,	  koska	  keskittyminen	  yhteen	  asiaan	  	  

ei	  aina	  onnistu.	  Aikuinen	  pystyy	  keskittymään	  pidempiä	  aikoja	  yhteen	  asiaan.	  Tunnilla	  ei	  tarvitse	  olla	  

paljoa	  vaihtelua,	  vaan	  voidaan	  keskittyä	  yhteen	  tärkeään	  asiaan.	  

	  

Harjoittelu	  

	  

Säännöllisen	   harjoittelun	   tärkeyttä	   pitää	   korostaa	   oppilaalle	   heti	   harrastuksen	   alusta	   lähtien.	   Ilman	  

säännöllistä	  harjoittelua	  ei	  tule	  tulosta.	  Soittamisessa	  tavoitteita	  ei	  saavuteta	  ilman	  harjoittelua.	  Soit-‐

toharjoittelua	  voi	  verrata	  jonkin	  urheilulajin	  harjoittelemiseen.	  Ei	  voi	  kehittyä,	  ellei	  harjoittele.	  Opetta-‐

jalla	  on	  vastuu	  oikeanlaisen	  harjoittelutavan	  löytymisestä.	  Yhdellä	  soittotunnilla	  kannattaa	  käydä	  yh-‐

dessä	  läpi	  erilaisia	  harjoittelutapoja	  ja	  ohjeistaa,	  että	  pelkkä	  soittelu	  ei	  aina	  riitä.	  

	  

Opettajana	  voi	  itse	  päättää,	  kuinka	  tiukka	  on	  harjoittelun	  suhteen.	  Ilman	  halua	  harjoitella	  ei	  sellonsoit-‐

toa	  kannata	  harkita	  harrastuksena.	  Opettajaa	  ei	  tarvita,	  jos	  ei	  ole	  valmis	  tekemään	  töitä	  yhdessä	  opet-‐

tajan	  kanssa.	  Omille	  oppilailleni	  olen	  sanonut,	  että	  15	  minuuttia	  päivässä	  on	  hyvä	  alku.	  Säännöllinen	  

harjoittelu	  on	  parempi	  kuin	  kerran	  viikossa	  monta	  tuntia	  kerralla.	  Oppilas	  on	  lopulta	  vastuussa	  siitä,	  

kuinka	  paljon	  elämästä	  laittaa	  harjoitteluun.	  

	  

Opetusmenetelmät	  

	  

Aikuinen	  ja	  lapsi	  eivät	  eroa	  tekniikan	  harjoittelun	  tarpeessaan.	  Aikuinen	  alkaja	  saattaa	  tarvita	  useam-‐

pia	  toistoja,	  että	  opeteltava	  asia	  onnistuu.	  Oppiminen	  hidastuu	  iän	  myötä.	  Ikä	  tuo	  myös	  	  soittoon	  vai-‐

kuttavia	   fyysisiä	  muutoksia;	   sormet	   jäykistyvät	   nopeammin	   ja	   vetreytyvät	   hitaammin.	   Sormien	   hie-‐

nomotoriikka	  vaatii	  enemmän	  aikaa	  toimiakseen.	  Väärän	  äänen	  korjaaminen	  ei	  onnistu	  yhtä	  helposti	  

kuin	   lapsilla.	   Aikuinen	   saattaa	   tunnistaa	   soittaneensa	   epäpuhtaasti,	   muttei	   pysty	   korjaamaan	   asiaa	  

sormien	   ”tottelemattomuuden”	   vuoksi.	   Alusta	   asti	   kannattaa	   käyttää	   koko	   otelaudan	   matkaa.	   Oma	  

soitin	  tulee	  tutuksi	  sitä	  kautta.	  	  

	  

Oppilaan	  kanssa	  yhdessä	  soittaminen	  tukee	  oppilaan	  kuulon	  kehitystä.	  Yhdessä	  soittaminen	   luo	  mu-‐

siikin	  tekemisen	  tunnelmaa.	  Aikuinen	  soittaa	  pitkiä	  ääniä	  paljon	  mieluummin	  säestäessään	  opettajaa	  

kuin	  harjoitellessaan	   jousitekniikkaa.	  Opettajan	  säestys	  tuo	  kappaleisiin	  uusia	  ulottuvuuksia.	  Oppilas	  

voi	  puhdistaa	  omaa	  soittoaan	  luottaessaan	  opettajan	  soittavan	  oikein	  ja	  puhtaasti.	  Tämä	  toimii	  hyvin	  

silloin	  kun	  oppilas	  kuulee	   intervallierot.	  Säestyksen	  kanssa	  soitettavat	  kappaleet	  kuulostavat	  parem-‐
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milta,	   mikä	  motivoi	   harjoittelua.	   Sellosäestys	   on	   helpommin	   järjestettävissä	   soittotunnille	   kuin	   pia-‐

nosäestys.	  Ensimmäiset	  esiintymisetkään	  eivät	  välttämättä	  jännitä	  niin	  paljoa,	  kun	  on	  opettaja	  soitta-‐

massa	  vieressä.	  

	  

Melodioiden	   opettelemista	   korvakuulolta	   kannattaa	   kokeilla.	   Lapsuudesta	   tutut	   melodiat	   muistuvat	  

yllättävän	  helposti	  mieleen.	  Tuttua	  melodiaa	  voi	  soittaa	  korvakuulolta,	  jolloin	  nuotit	  eivät	  vie	  tarkkaa-‐

vaisuutta	   pois	   puhtaudesta	   tai	   soittotekniikasta.	   Tuttu	  melodia	   auttaa	  myös	   nuottikuvan	   lukemisen	  

harjoittelua.	   Opettajan	   tehtäväksi	   jää	   selvittää,	   mitkä	   melodiat	   ovat	   oppilaalle	   tuttuja.	   Kokeilemalla	  

onnistuu	  aina.	  Jos	  jokin	  opetusmenetelmä	  ei	  toimi,	  vaihda	  rohkeasti	  lähestymistapaa.	  

	  

Ohjelmisto	  

	  

Aikuiselle	  alkajalle	  ei	  ole	  tehty	  erillistä	  sellokouluvihkoa.	  Ohjelmisto	  täytyy	  koota	  monista	  eri	  lähteistä.	  

Se	  antaa	  vapautta	  käyttää	  kappaleita	  eri	  sellokouluista	  sekä	  säveltää	   ja	  sovittaa	   itse.	  Eri	  sellokouluja	  

yhdistelemällä	  löytyy	  aikuiselle	  sopivaa	  ohjelmistoa.	  Myös	  eri	  sellokoulujen	  kappaleita	  yhdistävät	  sel-‐

lovihot	   toimivat	   hyvin.	  Niihin	   on	   jo	   valmiiksi	   kerätty	   samantasoisia	   kappaleita	   ja	   etydejä.	   Aikuisella	  

alkajalla	   on	   sanavaltaa	   oman	   ohjelmistonsa	   suhteen.	   Oppilaan	   toiveita	   kannattaa	   kunnioittaa,	   sillä	  

soittoharrastus	  on	  vain	  oppilasta	   itseään	  varten.	  Soitettavan	  ohjelmiston	  valinta	  voidaan	  tehdä	  oppi-‐

laan	  kanssa	  yhdessä.	  Uudet	  kappaleet	   tulevat	   tutuiksi,	   jos	  opettaja	  soittaa	  uudet	  kappale-‐ehdotukset	  

tunnilla.	  Oppilaalle	  voi	  myös	   	  antaa	   tehtäväksi	  kuunnella	  kappaleita	   internetistä.	  Oppilaan	  saa	   tutus-‐

tumaan	  laajemmin	  sellomusiikkiin	  kuuntelutehtävän	  avulla.	  

	  

Olen	  mieltynyt	  opettamaan	  ohjelmistoa,	  jonka	  	  nuoteissa	  on	  valmiina	  toinen	  ääni	  sellolle.	  Monien	  	  sel-‐

lokoulujen	   säestysvihoista	   saa	   myös	   helposti	   muokattua	   toisen	   äänen	   sellolle.	   Olen	   listannut	   tähän	  

muutamia	  sellokouluja	  ja	  -‐vihkoja,	  joissa	  on	  valmiina	  duettoja	  kahdelle	  sellolle.	  Näissä	  harjoitusvihois-‐

sa	  on	  helppoja,	  aloittelijoille	  soveltuvia	  kappaleita	  ja	  etydejä.	  Vihkoissa	  on	  neutraali	  nuottikuva.	  

	  

• Suzuki	  Cello	  School	  sekä	  Suzuki	  Ensembles	  for	  Cello	  
• Samuel	  Applebaum:	  Duets	  for	  Strings;	  Cello	  Book	  One	  
• Ferenc	  Gymies:	  Sello-‐opinnot	  1	  
• Ferenc	  Gymies:	  Tansseja	  ja	  lauluja	  sellostemma	  
• Sebastian	  Lee:	  First	  Steps	  for	  Cello	  with	  Second	  Cello	  ad	  lib.	  
• Kathy	  and	  David	  Blackwell:	  String	  Time	  joggers	  For	  Cello	  

	  

Seuraavat	  ovat	  kevyempää	  tyylisuuntaa	  edustavia	  sellovihkoja,	  joista	  saa	  vähällä	  vaivalla	  mielekkäitä	  

duettoja.	  Nuottikuva	  on	  suunnattu	  selvästi	  lapsille.	  
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• Kathy	  and	  David	  Blackwell:	  Cello	  Time	  -‐sarja	  
• Alan	  Bullard:	  Lunar	  Landscapes	  

	  

Nuottien	  ulkonäöllä	  on	  väliä.	  Nuotin	  sisällöllä	  ei	  ole	  väliä,	  jos	  nuotin	  layout	  on	  toimiva	  ja	  nuotti	  näyttää	  

”oikealta”	  nuotilta.	  Lastenlaulujen	  käyttämisessä	  ei	  ole	  mitään	  vikaa,	  mutta	   lastenlaulunuotit	   lapsille	  

suunnatulla	  kuvituksella	  eivät	  innosta	  aikuisia.	  Pahimmillaan	  lapselle	  suunnattu	  nuottikuva	  voi	  viestiä	  

aikuiselle,	   että	   sellonsoiton	   alkeet	   kuuluvat	   vain	   lapsille.	   Neutraali	   nuottikuva	   ei	   ota	   kantaa	   kenelle	  

musiikki	   kuuluu.	  Neutraalius	  nuottikuvassa	   tukee	  oppilaan	  oman	   soittajuuden	  kasvua.	  Tässä	   kohtaa	  

opettajan	   oma	   aktiivisuus	   kannattaa.	   Jos	   käytössä	   on	   Sibelius	   nuotinnusohjelma,	   voi	   nuotin	   saada	  

näyttämään	  nopeasti	  hyvältä	  esimerkiksi	  Lead	  Sheet	  Opus	  (Times)	  -‐nimisen	  layoutin	  (Kuva	  1.)	  avulla.	  

Nuottikuvan	  ulkonäköön	  voi	  vaikuttaa	  House	  Style	  -‐valikosta	  (ks.	  Kuva	  1.)	  .	  

	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kuva	  1.	  	  Esimerkki	  	  neutraalista	  nuottikuvasta.	  

	  

Palaute	  	  

	  

Palautteen	  antaminen	  on	  todella	  tärkeää.	  Aikuinen	  alkaja	  oppii	  saamansa	  palautteen	  avulla.	  Palautetta	  

pitää	  antaa	  usein.	  Kun	  oppilas	  saa	  todenmukaista	  palautetta	  omasta	  oppimisestaan,	  hän	  pystyy	  halu-‐

tessaan	  suhteuttamaan	  harjoittelun	  määrän	  tulosten	  laatuun.	  Palaute	  vaikuttaa	  oppilaan	  motivaatioon.	  

Aikuisilla	   sisäinen	  motivaatio	  on	  vahvaa	   ja	   tämä	  motivaatio	  pysyy	  palautteen	  avulla	  yllä.	  Opettajana	  

kannattaa	  panostaa	  palautteen	  laatuun	  ja	  ohjata	  oppilaan	  oppimista	  oikein	  suunnatulla	  palautteella.	  
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Esiintyminen	  

Esiintyminen	  on	  mielestäni	   aina	   kiinni	   aikuisen	  halusta	   esiintyä.	  Oppilasta	   kannattaa	   aina	   rohkaista	  

kokeilemaan	   esiintymistä	   mutta	   ei	   pakottaa	   esiintymään.	   Musiikki	   on	   kuitenkin	   tehty	   jaettavaksi.	  

Esiintyminen	  tuo	  harrastukseen	  uusia	  ulottuvuuksia,	   joista	  aikuinen	  harrastaja	  ei	  välttämättä	  ole	  tie-‐

toinen.	  Aikuisella	  voi	  olla	  ennakkoluuloja	  esiintymistä	  kohtaan.	  Ennakkoluulot	   liittyvät	  usein	  esiinty-‐

mistilanteen	  tuomaan	  esiintymisjännitykseen	  sekä	  pelkoon	  tulla	  arvostelluksi	  muiden	  kuin	  itselle	  tut-‐

tujen	  ihmisten	  toimesta.	  Julkisen	  esiintymisen	  pelkoa	  voi	  lievittää	  ryhmässä	  soittamisella	  tai	  kannus-‐

tamalla	   soittamaan	   omalle	   perheelle.	   Esiintyminen	   yleisölle	   tai	   omalle	   sello-‐	   tai	   kamariryhmälle	   luo	  

harrastukselle	  merkityksiä.	  

 


