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Tässä tutkielmassa kuvataan Tampereen työväenopiston musiikkiryhmien tyypillisiä piirteitä. Tiedon
keruun menetelmänä on käytetty kyselylomaketta, jonka kysymykset ovat olleet avoimia,
opiskelijoiden omalle kerronnalle tilaa antavia.

Musiikkiryhmiin hakeudutaan ensisijaisesti opiskeltavan asian sisällön vuoksi. Soitto- tai laulutaidon
hankkiminen ohjaavat ryhmiin hakeutumista. Myös tunnetekijät, ilmapiiri- ja ryhmätekijät toimivat
motivaattoreina. Tunnetekijöistä korostuu musiikin ilo, vapaatavoitteisuus, joustavuus, uskaltaminen ja
rohkeus. Ilmapiiri- ja ryhmätekijöistä esiin nousee porukkahenki, ryhmätoiminta ja yhdessä oppiminen.

Musiikkiryhmäläisten toiminnan päätavoitteena on musiikissa kehittyminen tai ainakin vähittäinen
edistyminen. Toisena tavoitteena on omaksi iloksi musisoiminen ja nautinto.  Flow- teorian valossa
voidaan tulkita opiskelijoiden yhtenä vähintäänkin piilotavoitteena olevan musiikista saatava
virtauskokemus. Mihaly Csikszentmihalyin mukaan flow- tilaan pääseminen edellyttäisi kuitenkin
riittävän intensiivistä paneutumista ja keskittymistä, jota lyhyehköt oppimistilanteet eivät välttämättä
tue. Myös opiskelijat ilmaisevat rajallisten aikaresurssien ja eritahtiin etenevien opiskelijoiden
vaikuttavan tavoitteiden saavuttamiseen hidastavasti.

Noin puolet kyselyyn vastanneista kokee, että ryhmällä on  yhteisiä oppimistavoitteita ja niistä
keskustellaan. Toinen puoli vastaajista ei ilmaise kokeneensa yhteisistä tavoitteista keskustelemisen
kulttuuria. Myös suhtautuminen tavoitteista keskustelemisen tarpeellisuuteen vaihtelee vastaajien
keskuudessa. Vapaatavoitteinen, itseisarvoinen ja suorituksista vapaa harrastaminen näyttäisivät
nousevan toimintaa jäsentäviksi perusarvoiksi musiikin opiskelussa.

Ryhmien toiminnasta on löydettävissä monia yhteistoiminnallisen oppimisen teoriamalliin liittyviä
piirteitä mutta mitään tietoista yhteistoiminnallisten toimintatapojen hyödyntämistä opiskeluryhmissä ei
esiinny. Opiskelijoilla on myös erilaisia toiveita opettajan roolista toiminnassa, erityisesti siitä kuinka
opettajan tulisi jakaa aikaansa yksilöiden ja toisaalta koko ryhmän kesken. Kokonaiskuva
musiikkiryhmäläisten kokemuksista on harrastuspainoitteiseen musiikin opiskeluun liittyvät hyvät
elämykset mutta myös kehittyminen nähdään tärkeänä harrastuspainotteisuudesta huolimatta ja erilaisia
pieniä parannusehdotuksia toiminnan edelleen kehittämiseksi opiskelijat nostavat esiin.
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1. JOHDANTO

Suomella on monia maailmalla menestyneitä kapellimestareita, muusikoita ja laulajia, vaikka
olemmekin sangen pieni maa. Osansa tähän lienee sillä, että musiikin koulutusjärjestelmä Suomessa on
hyvä ja kattava. Myös harrastuspainoitteiseen musiikinopiskeluun on maassamme hyvät
mahdollisuudet. Melkeinpä kaikissa isoimmissa kaupungeissa on konservatorio, jossa opetusta
tarjotaan alkeista aina ammattitasolle asti. Monilla pienemmilläkin paikkakunnilla on musiikkiopistoja,
joissa lapsille ja nuorille tarjotaan musiikin perusopetusta. Yksityisiä musiikkikouluja on myös
maassamme runsaasti. Myös kansalais- ja työväenopistoista löytyy lukuisia erilaisia musiikkikursseja
moneen eri tarpeeseen.

Tämän tutkimuksen aihevalinta pohjautuu yli 20 vuotta jatkuneeseen aktiiviseen
musiikkiharrastukseen, joka on myös muuttunut työksi aikuisiällä. Tampereen konservatoriossa pitkään
harmonikan- ja pianonsoittoa opiskelleena tunnen formaalisen tutkintopainotteisen musiikinopiskelun
puitteet mielestäni sangen kattavasti. Nyt olenkin kiinnostunut selvittämään, millaista musiikinopiskelu
on vapaan sivistystyön opiskeluympäristössä. Olen myös toiminut Tampereen työväenopiston
kansantanssiryhmien säestäjänä vuodesta 1999 lähtien. Sieltä saamieni arkikokemukseen perustuvien ja
siten epätieteellisten havaintojen valossa  näyttäisi siltä, että opiskeluryhmissä harjoitettava sosiaalinen
toiminta on myös yksi osa opiskelua ja lisää viihtyvyyttä ja motivaatiota opiskelijoiden keskuudessa.
Koska musiikki on itselleni erittäin läheinen aihealue ja sen opetustarjonta on Tampereen
työväenopistossa laajaa, päädyin valitsemaan nimenomaan musiikkiryhmät tutkimukseni kohteeksi.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kyselylomaketta, jonka kysymykset ovat olleet avoimia. Kyselyn
toteuttaminen tapahtui keväällä 2003 musiikkiryhmien kokoontumisen yhteydessä. Kävin itse
jakamassa kyselylomakkeet ja opiskelijat palauttivat ne muutaman seuraavan kokoontumiskerran
aikana.

Empiirinen aineisto koostuu siis Tampereen työväenopistossa kevätlukukaudella 2003 opiskelleista
musiikin opiskelijoista. Aineistossa on mukana opiskelijoita harmonikkaryhmästä, oktettifonetista
(=laulun pienryhmä), yhtyesoittoryhmästä ja kanteleryhmästä. Tampereen työväenopistossa on myös
muuta musiikkitoimintaa, mutta nämä ryhmät  valikoituivat tutkimusaineistoksi, koska niissä toimitaan
aktiivisesti ryhmässä, joka on tutkimukseni teoriavalinnan, yhteistoiminnallisen oppimisen, kannalta
tärkeää. Vastaajien määrä on yhteensä 23, joten aineistosta ei voida juurikaan tehdä yleistyksiä muihin
vapaan sivistystyön musiikkiryhmiin. Määrä on kuitenkin mielestäni riittävä kuvailemaan Tampereen
työväenopiston musiikkiryhmien yleispiirteitä opiskelijoiden kokemana.

Tarkastelun viitekehyksenä käytetään yhteistoiminnallisen oppimisen teoriaa. Keskeistä on selvittää
kuinka paljon Tampereen työväenopiston musiikkiryhmien toiminnasta löytyy yhteistoiminnallisen
oppimisen teoriaan liittyviä piirteitä. Opiskelijoiden motivaatiota ja tavoitteen asettelua pyritään
tarkastelemaan Mihaly Csikszentmihalyin Flow- teorian avulla.  Lisäksi käytän David J. Elliottin
ajatuksia musiikin syvimmästä olemuksesta sekä sen opiskelusta ja opettamisesta. Opiskelun sosiaalisia
merkityksiä ja erilaisia opiskelijatyyppejä on tutkinut väitöskirjassaan (1998) Arto Leistevuo ja liitän
oman empiirisen aineistoni osaksi tätä vuoropuhelua. Opiskelijoiden omaa ääntä pyritään tuomaan esiin
niin, että heiltä tiedustellaan mahdollisia kehittämisideoita musiikkitoiminnalleen Tampereen
työväenopistossa.
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2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA ONGELMAT

Tässä tutkimuksessa on kolme sisällöllistä päätavoitetta:

1) Haluan tutkia Tampereen työväenopiston musiikkiryhmissä opiskelevien tavoitteita. Pyrin
kartoittamaan niitä tekijöitä, jotka saavat ihmiset hakeutumaan opiskelemaan Tampereen
työväenopiston musiikkiryhmiin. Olen kiinnostunut siitä, minkälaiset tavoitteet ja opiskelutahti
opiskelijoilla on sekä kokevatko he saavansa tavoitteitaan vastaavaa opetusta. Tutkin myös ryhmän
mahdollisia  yhteisiä oppimistavoitteita, niistä keskustelua sekä sitä pystyvätkö yksilöt käyttämään
oppimiaan asioita ryhmän yhteiseksi hyväksi.

2) Toisena päätavoitteena on tutkia kohderyhmän opiskelumotivaatiota. Erityisesti kartoitetaan tekijöitä
jotka innostavat tai toisaalta latistavat motivaatiota. Ryhmän ilmapiiritekijöistä ja oppimisen ilosta
pyritään saamaan tietoa opiskelijoiden kokemana. Samoin tiedustelen arviointi- ja palautekäytäntöjen
merkitystä opiskelua edistävinä tekijöinä.

3) Kolmanneksi tutkimuksessa pyritään selvittämään opiskelun sosiaalisia merkityksiä. Olen
kiinnostunut, onko musiikkiryhmissä muitakin tavoitteita kuin musiikillinen kehittyminen. Tässä
tutkimuksessa opiskelijat saavat kertoa kokevatko he esimerkiksi yhteisvastuuta opintojen
etenemisestä.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:

1) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että opiskelija on hakeutunut opiskelemaan musiikkia
Tampereen työväenopistoon?

2)  Harkitsivatko opiskelijat mahdollisesti muita oppilaitoksia myös formaalisen koulutuksen
puolelta tai tähtäävätkö he jatkamaan opintojaan myöhemmin jossakin muussa oppilaitoksessa?

3) Mikä motivoi opiskelijoita musiikin opiskelussa ja harrastuksessa?

4)  Mikä latistaa motivaatiota?

5) Millaisia tavoitteita opiskelijat asettavat omalle musiikin opiskelulleen?

      6) Miten opiskelijat kokevat ryhmän ja opiskelutoverit?

7) Millaisena opiskelijat näkevät ryhmän ja opettajan roolin oman oppimisensa ja omien
tavoitteidensa toteutumisen kannalta?

8) Miten ryhmä toimii yhdessä ja kuinka hyvin ryhmässä toteutuvat yhteistoiminnallisen
oppimisen periaatteet?
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9) Kokevatko opiskelijat saavansa tavoitteitansa vastaavaa opetusta Tampereen työväenopistossa
ja jos eivät, niin mitä  kehittämisideoita heillä olisi?

3. VAPAA SIVISTYSTYÖ SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA

Kun puhumme työväenopisto-opiskelusta, puhumme samalla myös vapaasta sivistystyöstä. Kun
tutkitaan työväenopisto-opiskelua, niin samalla tutkitaan väistämättä myös vapaata sivistystyötä. Siksi
on tärkeää perehtyä lyhyesti vapaan sivistystyön asemaan maassamme. Tampereen työväenopiston
roolia vapaan sivistystyön kentässä kuvataan heidän esitteessään seuraavasti: ”Tampereen
työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos. Lähtökohtana on, että opiskelijalla on oma tarve oppia
jotakin, halu harrastaa tai saada tietää. Lähes 10 000 opiskelijaa löytää kurssinsa vuosittain, mutta
joukkoon mahtuu vielä lisääkin.” (Tampereen työväenopiston esite, syksy 2003, 7.) Seuraavassa esitän
eräiden vapaan sivistystyön suomalaisten  vaikuttajien puheenvuoroja jonkinlaisena dialogina ja
kommentoin  myös keskustelua tutkielman laatijan näkökulmasta.

3.1 Vapaan sivistystyön historia Suomessa

Filosofi, kasvattaja ja keskustelija Urpo Harva (1970)  pohtii sitä, kuinka olemme kulkemassa työn
kulttuurista kohti vapaa-ajan kulttuuria ja sitä, mitä tämä merkitsee aikuiskasvatukselle ja sen
tavoitteiden asettelulle? Harvan mukaan aikuiskasvatuksen painopiste tulee siirtymään  tavoitteista yhä
enemmän siihen, että ratkaisevaksi kysymykseksi muodostuu se, miten ihmiset viettävät vapaa-aikansa.

”Ammatillisen sivistyksen osuus kulttuurissa supistuu suuresti, jos väestön liikakasvu
      saadaan pysähtymään, sodat estetyiksi ja automaatio kehitetyksi. Akateemista sivistystä
     tarvitaan luultavasti edelleenkin, ehkä entistä enemmänkin, mutta en usko, että läheskään kaikki
     haluavat itselleen sellaista hankkia. Jos ensiksi mainittu prognoosi pitää paikkansa, tulevat
     aikuiskasvatuksen tavoitteet vähemmän ammatillisiksi. Aikuiskasvatusta tarvitaan
     tulevaisuudessa todennäköisesti entistä enemmän, mutta en usko, että se kiinnostaa kaikkia,
     ei ehkä edes enemmistöä.”(Harva 1970, 15.)

Nyt, yli 30 vuotta tuon tekstin kirjoittamisen jälkeen voidaan todeta, että väestön liikakasvua ei ole
saatu pysähtymään, eikä sotia estetyiksi, ainakaan maailmanlaajuisesti ajatellen. Automaatio sen sijaan
on kehittynyt ehkä jopa enemmän kuin Harva osasi tuolloin ennustaa. Entä ovatko aikuiskasvatuksen
tavoitteet muuttuneet vähemmän ammatillisiksi kuten Harva tuolloin ennusti?

Tultaessa 1990-luvun keskusteluihin, voidaan yksinkertaistaen ja kärjistäen jakaa aikuisille tarkoitetut
sivistyspalvelut aikuiskoulutukseen, omaehtoiseen sivistystoimintaan ja yleisiin kulttuuripalveluihin.
Ennen kaikkea aikuiskoulutuksessa ovat koulutuksen ja kulttuurin rajat jatkuvasti hämärtymässä, niin
kuin pitääkin. Koulujen ja oppilaitosten olisi muodostuttava yhä enemmän avoimiksi sivistysahjoiksi.
Koulutuksen, kulttuurin ja lisääntyvän vapaa-ajan onnistunut toisiinsa niveltäminen on sekä tämän
päivän että tulevan yhteiskunnan kehittymisen avainkysymyksiä. (Lehtisalo & Raivola 1992, 233-234.)
Ajatus avoimista sivistysahjoista on mielestäni vapaan sivistystyön perusarvojen mukainen ja valinnan
vapaus ja joustavuus ovat nykypäivän yhteiskunnassa haasteita, joihin koulutus, myös vapaa
sivistystyö, joutuu vastaamaan.
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Osaamisen yhteiskunnassa keskeisiä yksilöiden ja yhteisöjen menestystekijöitä ovat halu ja kyvyt oppia
uutta, innovatiivisuus, tiedon ja yhteyksien hallinnan menetelmät, ahkera tulosta tuottava työnteko sekä
vastuu omasta ja läheistensä turvallisuudesta. Yhteiskunnan roolina on varmistaa jokaisen ihmisen
toimeentulo ja kehittymismahdollisuudet turvaverkolla, jonka ensisijaisena tehtävänä on kannustaa
yksilöä työntekoon ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. (Markkula & Suurla 1997, 14.) Tästä
näkökulmasta katsoen näkisin vapaan sivistystyön roolin tärkeänä osana yhteiskunnan
koulutuskokonaisuutta.

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat mieltäneet tehtäväkseen
opiskelijoiden persoonallisuuden monipuolistamisen ja tukemisen, kansalaisyhteiskunnan
vahvistamisen sekä demokratian ja sen arvojen puolustamisen. Nämä tehtävät tulevat edelleenkin
olemaan vapaan sivistystyön keskeinen toimialue. Lähitulevaisuudessa keskeisiä tavoitteita tulevat
olemaan ainakin: kansalaisyhteiskuntaa vahvistavat ja yhteiskunnallista osallistumista tukevat opinnot,
oppimisvalmiuksia kehittävät ja oppimiseen kannustavat opinnot mukaan lukien opinnollinen
kuntouttaminen sekä tietoyhteiskuntataidot ja muut työ- ja arkielämässä tarvittavat taidot, kuten kielten
opetus. (Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän mietintö, 3:2002, 24.) Oheinen mietintö nostaa
vapaan sivistystyön yhdeksi merkittäväksi kansalaisyhteiskunnan vahvistajaksi. Vapaa sivistystyö on
siis tärkeänä osana koulutusjärjestelmäämme 2000-luvullakin.

3.2 Vapaan sivistystyön olemus

HE 309/1993 vp säätää 13 §:n 2 momentissa siitä, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle
yhtäläinen mahdollisuus kehittää itseään. Itsensä kehittäminen on tässä yhteydessä ymmärrettävä
laajasti. Se sisältää tiedollisen ja taidollisen, henkisen, fyysisen ja sosiaalisen sekä oppimista tai
kulttuurin tuottamista tai siitä nauttimista koskevan suojan. Lailla voidaan tarkemmin säädellä julkisen
vallan velvollisuuksia. Itsensä kehittämiselle asetettavien rajoitusten tulee olla vähäisiä ja perustua
yhteiskunnallisesti ja yleisesti hyväksyttäviin perusteisiin, kuten muiden mahdollisuuksiin käyttää
perusoikeuksiaan tai vastaavan tapaiseen turvaamistoimeen, jotka ovat hyväksyttäviä yksilönvapauden
turvaamassa yhteiskunnassa. ( Arajärvi 1994, 112.)

Urpo Harva näki Castrenin tavoin aikuiskasvatuksen osana elämänpituista kasvatusta.
Aikuiskasvatuksen tehtävää Harva luonnehti itsekasvatuksen auttamiseksi ja herättämiseksi. Harvan
mukaan aikuiskasvatuksen arvoperustan ja päämäärien tulee muodostaa yleisesti suuntaavat kehykset,
joiden sisällä on oltava tilaa aikuisoppijan itsenäisille valinnoille ja yksilöllisille tavoitteille. Häntä
kiinnosti erityisesti kasvatuksen ideaalinen maailma: yksilön kaikkiin kehitysvaiheisiin ulottuva
arvopitoinen itsensä toteuttaminen, henkinen kasvu. Harva samaisti pitkään aikuiskasvatuksen
nimenomaan vapaaseen sivistystyöhön. Hänen mukaansa aikuiskasvatus ”sanan varsinaisessa
puhtaassa merkityksessä” asettaa tehtäväkseen koko ihmisen kehittämisen ja siihen eivät hänen
mukaansa ammattikoulutuksen kelpoisuusvaatimuksiin sidotut erityistavoitteet tähdänneet. (Alanen
1997, 28-29.)

Kun puhutaan ”vapaudesta” vapaassa sivistystyössä, tarkoitetaan sillä yleensä andragogista autonomiaa
eli vapautta päättää ohjelmista, menetelmistä ja osallistujista ensisijaisesti omien arvoperusteiden ja
päämäärien kannalta. Mitä esteettömämmin vapaa sivistystyö ihmisyyden ja demokratian
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arvoperustalta voi auttaa yksilöä kehittymään kokonaispersoonallisuutena ja vapauttamaan hänet
ahtaasta ryhmäkeskeisyydestä ja ennakkoluuloista, sitä vapaampaa se on. Vapaan sivistystyön vapaus
ei tarkoita sitä, että osallistujat yksin kontrolloisivat sivistystoiminnan muotoja ja sisältöä.
Kansansivistystyöllä on Arvidsonin mukaan aina käytännössä sekä yksilöllisiä että kollektiivisia
tavoitteita ja yhteiskunta asettaa yksilöiden toiminnalle tiettyjä rajoja. Harva puolestaan toteaa, että
vapaan sivistystyön vapaus on siinä, että ketään ei pakoteta osallistumaan siihen, mutta siinä mielessä
se ei ole vapaata etteikö yksilöä joka vapaaseen sivistystyöhön osallistuu voitaisi velvoittaa
noudattamaan vapaan sivistystyön menestymisen kannalta välttämättömiä sääntöjä. Harvan mukaan
yhteiskunta ei velvoita ketään sivistyksen hankkimiseen mutta yhteiskunnan ”henki”,
yhteiskuntamoraali, saattaa asettaa ihmiselle tällaisen velvollisuuden. Andragogisen vapauden merkitys
vapaassa sivistystyössä on suuri. Ero ”pakolliseen” kouluopetukseen tulee siinä, että opiskelijoilla
täytyy olla omakohtainen kiinnostus asiaan ja tämä myös luo opetukselle toisenlaisen pohjan kuin
kouluopetuksessa. Vapaaehtoisuus tarkoittaa myös sitä että opiskelijat voivat keskeyttää opintonsa ja
tämä voi vaikuttaa muiden opiskeluun sekä opetuksen järjestelyihin.(Tuomisto 2003, 56-57.)

”Oikeus oppimiseen on tänään ihmiskunnalle suurempi haaste kuin koskaan. Oppiminen on avainsana.
Mitään inhimillistä kehitystä ei voi olla ilman oikeutta oppia. Oppiminen on jokaisen perusoikeus.”
(Lehtisalo & Raivola 1992, 262.) Mielestäni Lehtisalo ja Raivola ovat tässä onnistuneet hyvin
kiteyttämään työväenopisto-opiskelun ja koko vapaan sivistystyön perusidean: tarjotaan mahdollisuus
oppia ja kehittää itseään. Tarkoitukseni on katsoa, missä määrin opiskelijat kokevat oppimisen ja
itsensä kehittämisen itseisarvoisena opiskelumotivaation lähteenä vai mainitaanko sitä vastauksissa
lainkaan.

Missä määrin edellä mainitut luonnehdinnat vapaan sivistystyön olemuksesta heijastuvat käytännön
toimintaan musiikkiryhmissä? Ovatko opiskelijoiden tavoitteet ensisijaisesti itsensä kehittämisessä ja
sivistämisessä vai hakevatko he vain mielekästä toimintaa vapaa-aikaansa eivätkä sen kummemmin
mieti opiskelun sivistysnäkökohtaa? Vai voisiko olla kenties niin, että sosiaaliset motiivit
muodostuvatkin ryhmämuotoisessa musiikinopiskelussa jopa sivistyksellisiä päämääriä tärkeämmiksi?
Haetaanko työväenopistosta  rentoutumista työelämän vastapainoksi, jolloin liika pingottaminen ja
tiukat tavoitteet saatetaan katsoa negatiiviseksi asiaksi? Nämä ovat kysymyksiä, joihin olen
tutkimusprosessini aikana pyrkinyt saamaan vastauksia.

Tänä päivänä voidaan sanoa, että edellä ollut Urpo Harvan ennustus vapaan sivistystyön vapaa-
aikapainotteisuudesta osui oikeaan suurimmalta osin. Keskeiseksi kysymykseksi muodostuu tässä
tilanteessa se, mikä saa ihmiset hakeutumaan vapaa-ajallaan työväenopisto-opiskelun pariin vaikka he
yhtä hyvin voisivat nostaa jalat pöydälle ja katsoa televisiota tai lähteä lenkkipolulle tai ravintolaan.

Vapaalla sivistystyöllä on siis yhteiskunnallista merkitystä, mutta mikä on sen merkitys opiskelijan
kannalta? Tässä tutkimuksessa olen erityisesti kiinnostunut siitä, mitkä ovat opiskelijan tavoitteet kun
hän tulee työväenopistoon opiskelemaan.

Menestys on omien – yksilön itse itselleen asettamien – päämäärien saavuttamista. Elinikäisen
oppimisen idea antaa näille päämäärille laatukriteeriksi myös vastuun toisista ihmisistä ja ympäristöstä.
Menestys on tästä näkökulmasta ihmisenä kehittymistä ja henkisten arvojen asettamista ja
syventämistä. Ensisijaisesti tai ainakin useimpien ihmisten kohdalla menestymisessä on kyse oman
elämän tarkoituksen tunnistamisesta, tavoitteiden tietoisesta asettamisesta sekä sisällöllisesti rikkaan
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elämän elämisestä siten, että se etenee vaiheittain kohti näitä tavoitteita. (Lehtisalo&Raivola 1992, 15.)
On hyvä, että ihmisillä on päämääriä. Vapaa sivistystyö voi auttaa heitä pääsemään kohti näitä
päämääriä. Kuitenkin näkisin, että vapaaseen sivistystyöhön täytyy olennaisena osana kuulua myös
sivistyksen näkeminen itseisarvona ilman korostunutta menestys- ja laatukriteeriajattelua. Tätä ei saisi
unohtaa edes nykypäivän dynaamisuutta, jatkuvaa kehitystä ja seuraavaan tavoitteiseen pääsyä
korostavana aikakautena.

4. MUSIIKKI JA MUSIIKIN OPISKELU

Suomalaisten opiskeluinto näkyy kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja erilaisten
opintokeskusten kurssien suurena suosiona. Kansalais- ja työväenopistot ovat ensisijaisesti
yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavia oppilaitoksia, jotka voivat antaa myös ammatillista
aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta. Opistojen tarjoama opetus on laajaa ja monipuolista. Kukin
opisto suunnittelee oman ohjelmansa paikallisten sivistystarpeiden mukaan. Suosituimmiksi aineiksi
ovat muodostuneet musiikki ja muut taideaineet, vieraat kielet, erilaiset käytännön aineet ja liikunta.
(Majamäki 1992, 76.) Näyttäisi siltä, että vapaa sivistystyö mahdollistaa monille ihmisille
taideharrastuksen kuten musiikin toteuttamisen mielekkäällä tavalla ja kynnys osallistumiseen on
matala.

4.1. Formaali, informaali ja nonformaali koulutusjärjestelmä

Erilaisia kasvuympäristöjä ja oppimisen muotoja on pyritty erottamaan toisistaan jakamalla kasvatus
formaaliin, informaaliin ja nonformaaliin kasvatukseen. Formaalilla kasvatuksella (formal education)
tarkoitetaan järjestelmää, jonka piirissä koulutus ja opetus virallisesti järjestetään yhteiskunnassa. Tämä
järjestelmä on hierarkkisesti rakentuva ja toiminnan tavoitteet on virallisesti määritelty ja kirjattu
opetussuunnitelmiin. Formaalinen eli virallinen kasvatus ulottuu peruskoulusta aina yliopistoon saakka.
Informaalilla kasvatuksella (informal education) eli epävirallisella kasvatuksella tarkoitetaan lähinnä
koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa kasvatusta, jonka tavoitteita ei ole virallisesti säädetty ja
jotka eivät ole syntyneet toteuttamaan nimenomaan kasvatus- ja opetustehtäviä. Tässä yhteydessä
puhutaan usein arkipäiväoppimisesta tai satunnaisoppimisesta. Kasvuympäristönä ovat perhe, ystävät,
vertaisryhmät ja työelämä. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 19-20.)

Nonformaalilla kasvatuksella (nonformal education) tarkoitetaan useimmiten aikuisten
täydennyskoulutusta jolle on ominaista, ettei se tähtää kouluopintojen ja tutkintojen suorittamiseen.
Suuri osa vapaasta sivistystyöstä kuuluu tämän käsitteen alle. Formaalin, informaalin ja nonformaalin
kasvatuksen erottaminen toisistaan ei ole helppoa kaikissa tapauksissa. Kasvatuksen ja oppimisen
muodot ovat eri tavoin toisiinsa sidoksissa ja toisiinsa kietotuneita. (mt, 20.)

Formaalin koulutusjärjestelmän puitteissa musiikkia on mahdollisuus opiskella koulussa, Sibelius-
Akatemiassa, konservatorioissa ja musiikkiopistoissa. Sibelius- Akatemiasssa ja konservatorioissa on
mahdollista suorittaa ammattitutkinto. Musiikkiopistoissa tätä mahdollisuutta ei ole, vaan
musiikkiopistojen tehtävänä on antaa opiskelijoille sellaiset tiedot ja taidot, että heillä niin halutessaan
olisi mahdollisuus hakeutua Sibelius- Akatemiaan tai johonkin konservatorioon. Opiskelu etenee
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asteittain kurssitutkintojen suorittamisen muodossa. Mikäli kurssitutkintoja ei suoriteta määrätyssä
ajassa, on opiskeluoikeus mahdollista evätä. Tampereen työväenopisto on vapaan sivistystyön
oppilaitos ja kuuluu siten etupäässä nonformaalin kasvatuksen piiriin, joskin myös siellä on monissa
aineissa, esimerkiksi musiikin teoriassa, halutessaan mahdollista opintojen päätyttyä tai niiden aikana
suorittaa virallisia tutkintoja, jotka ovat yhdenvertaisia formaalin koulutuksen puolella suoritettuihin
tutkintoihin. Ryhmämuotoisessa opiskelussa myös informaali kasvatus tulee mukaan opiskelijoiden
vuorovaikutuksen muodossa ja yksi tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteista onkin tutkia sitä, mikä
ryhmän merkitys on opiskelijoiden kokemana, tukeeko vai haittaako se mahdollisesti oppimista ja
omiin tavoitteisiin pääsyä. Myös sitä kysytään ovatko opiskelijat ajatelleet että he mahdollisesti
voisivat siirtyä jatkamaan opintojaan formaalin koulutusjärjestelmän puolelle.

Kansalais- ja työväenopistojen musiikkiopetus kuuluu siis suurimmaksi osaksi nonformaalin
koulutusjärjestelmän piiriin, jossa tarkoituksena ei ole suorittaa mitään virallisia kursseja eikä mitään
valmiiksi lukkoon lyötyä opetussuunnitelmaa ole. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus itse määrittää
oma tavoitteensa itsenäisesti. Myös opettajan ja muiden ryhmän jäsenten kesken on mahdollista käydä
keskustelua tavoitteista. Tämän tutkimuksen yhtenä teemana on selvittää missä määrin yhteisiä
tavoitteenasetteluja ryhmässä asetetaan omien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi ja toteutuvatko
nämä käytännössä.

4.2 Musiikin opiskelun ja musiikkikasvatuksen erityispiirteitä

David. J. Elliott (1995) painottaa tekemällä oppimista musiikin opiskelun menetelmänä.
Henkilökohtaisesti tekemällä ja kokeilemalla oppii parhaiten musiikin salat. Musiikki ja soittaminen tai
laulaminen ei ole pelkkää ulkoa opettelua vaan iso osa on myös ongelmanratkaisua ja oivaltamista.
Myös virheistä oppiminen on ensiarvoisen tärkeää. Siksi käytännön tekemisen tulisikin olla keskeisessä
asemassa ja opettajan roolin ohjaava. Myös tiedon ja oppimistulosten jakaminen on  kasvattava
prosessi. Tärkeää on myös Elliottin mainitsema tulevaisuussuuntautuneisuus. Pyrkimyksenä tulisi olla
sellaisten tietojen, taitojen ja mallien saaminen, joiden avulla pystytään myös työväenopiston ryhmän
ulkopuolella itsenäisesti kehittymään soittamisessa.

”Music education is not only concerned with developing musicianship and musical creativity in the
present. An essential part of our task is to teach students how to continue developing their musicianship
in the future. This philosophy has suggested that the process of developing musicianship is a particular
kind of learning process that students can both engage in and learn how to employ themselves...
Implicit in all these processes is the braoder requirement that all music students be engaged in rich and
challenging music- making projects in classroom situations that are deliberately organized as close
parallels to true musical practices. In this kind of authentic, action-based learning environment,
procedural, formal, informal, impressionistic, and supervisory musical knowings can be developed
most naturally through performing, improvising and conducting and, if time allows, composing and
arranging.” (Elliott 1995, 261-262.)

David J. Elliott  näkee tärkeäksi, että musiikin opetuksessa on selkeä opetussuunnitelma ja hän myös
antaa voimakasta kritiikkiä siitä, että musiikin opiskelun ja opettamisen filosofisia perusteita ei ole
monestikaan reflektoitu eikä myöskään musiikin opetussuunnitelma ole saanut sellaista painoarvoa,
joka sille Elliottin mukaan kuuluisi. Vaikka musiikki onkin taideaine, se ei Elliottin mukaan tarkoita
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sitä, että siihen tulisi suhtautua yhtään vähäpätöisemmin kuin teoreettisiinkaan aineisiin. Hän painottaa
kuitenkin sitä, että opetussuunnitelman tulee olla joustava ja kulloisellekin opetusryhmälle soveltuva.
Hän jakaa opetussuunnitelman tekemisen neljään vaiheeseen:  1) orientaatiovaihe 2) valmistelu ja
suunnittelu 3) opettaminen ja oppiminen  4) arviointi.

1) Orientaatio opetussuunnitelman teossa edellyttää kriittistä pohdiskelua niistä filosofisista seikoista,
joita musiikin opiskeluun ja opetukseen liittyy. Tässä voidaan käyttää apuna tieteellistä tietoa kuten
kasvatuspsykologiaa. Kysymykset joita orientaatiovaiheessa nousee esiin ovat seuraavia:

Mitkä ovat musiikkikasvatuksen tavoitteet?
Mitä nämä tavoitteet tarkoittavat suhteessa musiikilliseen ymmärrykseen?
Mikä on opetettavan tiedon luonne?
Millaisia opetus-oppimisprosesseja musiikillisen ymmärryksen kehittämiseksi käytetään?
Millainen rooli opettajalla on musiikkikasvattajana?
Millaisiksi nähdään musiikinopiskelijoiden roolit ja velvollisuudet?
Millaisia arvioinnin keinoja tulisi käyttää?
Millainen opetus-oppimiskonteksti soveltuu parhaiten musiikkikasvatukseen?

                     (Elliott 1995, 256.)

Näihin kysymyksiin vastaamalla voi musiikkikasvattaja, Elliott puhuu mieluummin kasvattajasta kuin
opettajasta, saada suurta apua opetussuunnitelman laatimisen pohjaksi. Orientaatioprosessi on
verrattavissa siihen kuinka iso kuva pikkuhiljaa alkaa hahmottua kun palapelin paloja koko ajan
saadaan enemmän paikoilleen.

2) Valmistelu ja suunnitteluvaiheen päämääränä on tehdä konkreettisia päätöksiä sekä lyhyen
tähtäimen, että pitkän tähtäimen opetuksesta ja oppimisesta. Tässä vaiheessa tavoitteet muuttuvat
päämäriksi joita kohti pyritään. Päämäärien laadinnassa tulee ottaa huomioon se, että nämä päämäärät
soveltuvat juuri kyseisille oppilaille kyseisessä tilanteessa ja siksi onkin tärkeää, että orientaatiovaihe
on suoritettu huolella ennen kuin suunnittelu on aloitettu. Valmistelu tarkoittaa tässä vaiheessa sitä, että
kasvattaja rakentaa mentaalisia malleja, joiden avulla hän käy jo etukäteen tulevaa opetustilannetta läpi
ja samalla myös tarkentaa itselleen sitä millaista opetusmateriaalia ja millaisia tarvikkeita hän tulee
käyttämään. Suunnittelu puolestaan tarkoittaa esimerkiksi muistiinpanojen tekoa opetettavista asioista
ja tunnin etenemisen hahmottelua paperille. Valmistelulla ja suunnittelulla pyritään siihen, että
kasvattajan energia voisi opetustilanteessa suuntautua tärkeimpään eli opetuksen sisältöihin ja
kasvatuksellisiin kysymyksiin.(mt, 257-258.)

3) Opetus- ja oppimistilanteet ovat tärkein osa opetussuunnitelman tekoa, koska ihmisten välinen
vuorovaikutus, joka on aina osittain arvaamatonta, tulee tässä mukaan. Kasvattajat ja oppilaat ovat
yksilöitä, jotka jättävät oman persoonallisen jälkensä kasvatuksellisiin tavoitteisiin, opetus- ja
oppimisprosesseihin sekä arviointiprosesseihin. Tästä seuraa se, että opetus, oppiminen ja myös
opetussuunnitelma ovat tietyllä tavalla aina vakiintumattomia ja ennustamattomia. Kahdessa
ensimmäisessä vaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat opetus- ja oppimistilanteisiin olennaisesti.
Kuitenkin, erinomainen opetussuunnitelma syntyy kun erinomainen opettaja on vuorovaikutuksessa
oppilaiden kanssa kasvatuksellisesti kuuntelevalla otteella.(mt. 258.)

4)  Elliott sanoo, että valitettavasti opetussuunnitelmien arviointi on monin paikoin vielä tänäkin
päivänä keskittynyt mittaamaan opiskelijoiden suoritustasoa ja usein silloinkin, jos oppilas ei ole
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menestynyt kovin hyvin, niin syyn nähdään olevan oppilaassa, vaikka tällaisessa tilanteessa olisi hyvä
myös kriittisesti tarkastella opetussuunnitelmaa ja sen toimivuutta. Kasvattajien tulisi enemmän
reflektoida opetussuunnitelman merkitystä opetus-oppimistilanteiden onnistumisen tai epäonnistumisen
ja myös opintosuoritusten onnistumisen tai epäonnistumisen taustalla.(mt. 258-259.)

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole tutkia opettajan toimintaa eikä varsinaisesti
opetussuunnitelmaakaan. Uskon kuitenkin, että opettajan rooli ja se, kuinka paljon hän on opetuksen
filosofiaa ja opetussuunnitelmaa ajatellut, heijastuu jollakin tavalla ryhmän toimintaan. Elliotin
pääsanoma on se, että opetussuunnitelma riippuu siitä, millainen opetusryhmä on. Pyrin nostamaan
esiin ainakin sen,  kuinka yksimielisiä ryhmissä ollaan opetuksen tavoitteista ja onko tavoitteista
keskusteltu opettajan ja ryhmäläisten kesken. Vaikka vapaaseen sivistystyöhön toki kuuluukin
vapaatavoitteisuus oleellisena osana, niin mielestäni tämän ei silti tarvitsisi tarkoittaa sitä, että
tavoitteista ei tarvitsisi keskustella lainkaan.

4.3 Itsekasvu ja nautinto musiikin opiskelussa

Jo Aristoteles painotti, että ihmisillä on tiedonhalu. Me pystymme tietämään ja me myös hankimme
tietoja asioista. Me pystymme välittämään sekä sisäisiä että ulkoisia kokemuksia toisillemme, meillä on
kyky ymmärrykseen. Ihmisillä ei ole vain biologisia ja sosiaalisia perustarpeita. Meillä on myös
tarpeita, jotka liittyvät tavoitteisiin. Ihminen haluaa kehittää ymmärrystään. (Elliott 1995, 113.)

Millaiset olosuhteet tarvitaan, että voi kokea itsekasvua ja nautintoa ? Lähestytään kysymystä
kysymällä, mikä ei johda itsekasvuun ? Jotkut ihmiset yrittävät täyttää tajuntansa tyydyttämällä
biologisia nautinnon tarpeita ja täyttää sosiaalisia tarpeita vallalla ja muilta ihmisiltä saatavalla
tunnustuksella. On täysin normaalia ja todennäköistä, että useimmat ihmiset toimivat näin, ainakin
jossain määrin. Mutta ongelmia syntyy, kun biologiset ja sosiaaliset halut muuttuvat päämääriksi.
Csikszentmihalyin mukaan nautinto, valta ja toisten tunnustus itsetunnon kohotuksen välineinä
toimivat huonosti, koska niillä voi olla negatiivinen vaikutus muiden hyvinvointiin eivätkä ne
myöskään loppujen lopuksi tyydytä itseä, koska biologiset ja sosiaaliset tarpeet eivät yksinään
kontrolloi mieltä. (mt, 114-115.)

Silloin kun tilanne on se, että tehtävän haastavuus ja haasteeseen liittyvä tieto kohtaavat toisensa
oikealla tavalla, syntyy parhaimmillaan minimaailma, jossa elämän hallitsemattomuus ja
yllätyksellisyys väistyvät syrjään ainakin hetkellisesti. Kun tehtävän vaikeus ja haastavuuden aste on
balanssissa tietotaidon kanssa, ihminen kokee nautintoa ja voimakasta kontrollin tunnetta.
Csikszentmihalyi selittää, että nautinto ei niinkään synny siitä, että ihmiset pystyvät kontrolloimaan
toimintaansa vaan ennemminkin  nautinto syntyy siitä,  kun ihmiset huomaavat, että he pystyvät
ohjaamaan ja kontrolloimaan toimintaa tietotaitonsa avulla. Tieto on avain nautintoon ja kontrolliin,
koska tietotaito mahdollistaa haasteisiin tarttumisen, joka voi olla esimerkiksi uusi haastava
musiikillinen teos joko soitettuna tai kuuntelijan osassa. Improvisaatio ja säveltäminen ovat tyypillisiä
musiikkiin liittyviä haasteita, joissa juuri tietotaidon avulla pyritään luovaan ongelmanratkaisuun.
(mt 115, 117.)

Musiikkitoimintaa voidaan siis myös osaltaan selittää älyllisillä haasteilla, joita soittaja tai laulaja
kohtaa ja näiden haasteiden selvittämisellä. Tärkeäksi muodostuu se, pystytäänkö opetuksessa
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tarjoamaan oikean tasoisia haasteita toisaalta koko ryhmälle kokonaisuutena ja toisaalta myös
jokaiselle ryhmäläiselle erikseen. Mielestäni tähän tavoitteeseen pääsy edellyttää ryhmän välistä
keskustelua siitä, millaisiin tavoitteisiin ollaan pyrkimässä ja millä keinoilla ja aikataululla.
Formaalissa koulutuksessa tavoitteet ja kurssit kirjataan yleensä tarkasti tutkintotavoitteisiin, mutta
myös siitä, mitkä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ovat, pitäisi mielestäni keskustella opettajan ja
ryhmäläisten kanssa. Millainen on tilanne työväenopisto-opiskelussa, jossa ulkopuolelta ei aseteta
kriteereitä edistymisen ja oppimisen suhteen? Luulisi, että oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ainakin
teoriassa tällaisessa tilanteessa ovat hyvät, mutta kuinka on käytännössä, se on yksi tämän tutkimuksen
kiinnostuksen kohteista.

5. YHTEISTOIMINNALLISUUS JA SOSIAALISUUS OPISKELUSSA

Yhdessä tekeminen, päättäminen ja oppiminen ovat tulleet menestystekijöiksi perheissä, yhteisöissä ja
myös koulutusinstituutioissa. Menestyvät yritykset uskovat, että onnistuminen edellyttää tiimien
sisäistä ja keskinäistä dynaamista yhteistoimintaa. Vastaavasti huippusaavutuksiin yltävät
urheilujoukkueet tietävät, että ainoastaan saumaton yhteistyö ja toisten auttaminen johtaa hyviin
tuloksiin. Samalla tavalla on alettu ajatella myös oppimisen ja opetuksen aloilla: Suuren joukon
jakaminen pienemmiksi ryhmiksi auttaa monesti sekä opettajia että oppilaita saavuttamaan tavoitteensa
tehokkaammin. (Sahlberg & Sharan 2002, 10.)

5.1 Yhteistoiminnallisen oppimisen teoria

Yhteistoiminnallisuus on oppimisen itsenäistymistä ja vapautumista tukeva sosiaalinen rakennelma.
Yhdessä oppimisella, toisten auttamisella ja toisilta oppimisella pyritään sosiaaliseen muutokseen, jossa
avoimuus, dynaamisuus, ryhmäkeskustelut ja yhteinen prosessointi ovat vallitsevina piirteinä.
Opiskelijan yksilöllinen kasvu ja itsenäistyminen kulkevat rinta rinnan sosiaalisen kasvun ja
kehittymisen kanssa. Voidakseen tuoda rakentavan panoksen omaan yhteisöönsä oppija tarvitsee
subjektiivisesti koettua henkistä ja älyllistä itsenäisyyttä. Menestyksellinen toiminta ryhmässä tukee
tällaista yksilöllistä itsenäistymistä. (Leppilampi & Piekkari 1999, 12.)

Seuraavat tekijät yhteistoiminnallisessa oppimisessa edistävät Ellisin ja Feldmanin  mukaan ajattelun
kehittymistä:

1) Positiivisen henkisen ilmapiirin luominen rohkaisee riskin ottamiseen, asioiden esille ottamiseen ja
niistä puhumiseen ja auttaa näkemään luokkahuoneet ”oppijoiden yhteisöinä”.

2) Odotus, että oppijoiden pitää tehdä yhteenvetoja, selittää ja ehkä opettaa asia muille, vaatii
korkeampiasteista kognitiivista ajatusten järjestelyä ja pohdintaa kuin materiaalin oppiminen vain omaa
käyttöä varten.
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3) Keskustelu yhteistoiminnallisissa ryhmissä edistää useimmiten suullista johtopäätöksen tekoa,
selittämistä, arviointia ja pohdintaa siitä, mitä yksilö tietää, ja pohdintaprosessin kautta tieto muuttuu
merkitykselliseksi.

4) Heterogeeniset ryhmät, joilla on monenlaisia valmiuksia edellyttäviä tehtäviä, pakottavat
divergenttiin ajatteluun, luoviin reaktioihin, kunkin erilaisen lahjakkuuden käyttöön. Monet erilaiset
osaamiseen liittyvät odotukset johtavat siihen, että ryhmän jäsenten erilaisuus on arvokas rikkaus eikä
ongelma.

5) Toverit vaikuttavat toistensa oppimiseen mallintamalla ajatusten erilaisia tasoja, selittämällä, kuinka
ratkaisisivat ongelman ja antamalla toisilleen palautetta ja rohkaisua.

6) Ristiriitaiset mielipiteet, tulkinnat ja selitykset pitää ratkaista, ja se panee ryhmän jäsenet
pohdiskelevaan dialogiin. Strukturoitu ristiriita saattaa olla erinomainen oppimisen kannalta.

7) Monet yhteistoiminnallisen oppimisen lähestymistavat edellyttävät, että opiskelijat keskittyvät
tehtävän kognitiivisiin ja metakognitiivisiin puoliin. He joutuvat selostamaan, miten he ovat päätyneet
tiettyihin ratkaisuihin. Ei riitä, että he vain pyrkivät löytämään ns ”oikean vastauksen”
(Ellis & Feldman 1994, 159)

Yhteistoiminnallisen oppimisen positiivisina vaikutuksina voidaan nähdä se, että kognitiivinen
kuormitus tehtävien suorittamisessa jakaantuu usealle henkilölle ja ryhmällä on käytössään enemmän
kognitiivisia resursseja kuin ryhmän jäsenillä yksinään. Myös keskustelu, neuvottelu, argumentointi ja
erilaisten näkemysten ja näkökulmien esille tuominen ryhmässä ulkoistavat ajattelua, mikä voi saada
aikaan monipuolisempia ajatteluprosesseja kuin pelkkä opetuksen seuraaminen, jossa oppilaiden
huomio usein kiinnittyy vain esitetyn tiedon reprodusointiin. Ryhmätoiminnassa mahdollistuu myös
toiminnan itseohjautuvuus, joka yleensä lisää osallistujien sisäistä motivaatiota, vastuullisuutta ja
innokkuutta. Sisäistä motivaatiota vahvistavasti vaikuttaa myös jäsenten keskinäinen tuki joka tuottaa
positiivisia emotionaalisia kokemuksia. Tärkeää on myös se, että ryhmätoiminnan avulla opitaan myös
sosiaalista vuorovaikutusta, yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja sekä itseilmaisua. (Tynjälä 1999, 167.)

Kuitenkin on niin, että yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttaminen ei ole yksinkertaista ja
itsestäänselvää, vaan siinä voi esiintyä myös monenlaisia ongelmia. Yhteistoiminnallinen oppiminen
asettaa haasteita oppilaiden sosiaalisille taidoille ja joskus saattaa olla kohtuutonta vaatia, että
yhteistyötaidoiltaan hyvin heterogeeninen ryhmä pystyisi toimimaan ehjänä kokonaisuutena.
Yksilölliset erot mieltymyksissä erilaisiin toimintatapoihin voivat aiheuttaa ryhmässä vaikeuksia.
Toiset oppilaat työskentelevät mieluummin itsekseen kuin ryhmissä. Kun tehtävä jaetaan useisiin osiin
on vaarana se, että oppilaiden käsitys eri osien merkityksestä suhteessa kokonaisuuteen voi jäädä
pintapuoliseksi, ellei kokonaisuutta saada riittävän selkeästi hahmotettua. Tässä opettajan rooli on
merkittävä. (mt. 167-168.) Yhteistoiminnallinen oppiminen sisältää siis myös ongelmapaikkoja ja
tärkeää mielestäni olisikin, että niitä kyettäisiin ryhmän sisällä reflektoimaan ja pohtimaan. Oman
kokemukseni pohjalta voin myös sanoa sen, että musiikissa edistymiseen tarvitaan myös omaa
henkilökohtaista yksin tapahtuvaa harjoittelua, vaikka ryhmän merkitys motivaation lähteenä voi myös
olla suuri. Kiinnostavaa onkin juuri se, missä määrin opiskelijat kokevat ryhmän olevan voimavara ja
missä määrin taas ehkä jopa edistymistä haittaava tekijä.
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5.2 Opiskelun sosiaaliset merkitykset

Oman kokemuksen ja arkihavaintojen pohjalta olen ajatellut, että musiikissa on soittamisen lisäksi
oleellista sosiaalisuus ja toisten kohtaaminen, kuten mielestäni kaikessa muussakin ryhmämuotoisessa
toiminnassa ainakin jossain määrin. Voidaankin mielestäni  ajatella, että ihminen on syvällisellä tavalla
sosiaalinen.

Sosiaalisuudessa keskeistä on ihmiselle ominainen pyrkimys muodostaa itselleen käsitys eli sisäinen
malli siitä todellisuudesta, jossa hän elää ja itsestään tämän todellisuuden osana. Tätä kokonaisuutta
kutsutaan maailmankuvaksi. Maailmankuvassa on kiteytyneenä se, mitä ihminen on elämänsä kuluessa
havainnut, oppinut, ajatellut ja tuntenut. Sillä on ihmisen toimintaa säätelevä funktio. (Rauste- von
Wright, von Wright & Soini 2003, 39.)

Yksilön rakentaessa maailmankuvaansa, käsitystä ympäröivästä maailmasta ja itsestään, on kielellä
keskeinen rooli. Se on yhteisön kommunikaatioväline, siinä kuvastuu yhteinen sosiaalinen maailma.
(mt. 60.) Usein esitetty ajatus on se, että musiikki nähdään maailmanlaajuisena kielenä. Tätä taustaa
vasten sosiaalisten merkitysten pohdinta osana musiikkiryhmien toimintaa on mielestäni perusteltua ja
musiikkitoiminnalla voi olla merkittävä vaikutus ryhmäläisten maailmankuvan rakentumisprosessissa.

Valtaosa ihmisen oppimisesta tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vuorovaikutuksen
merkitystä oppimisessa on alettu korostaa ja tutkia viime vuosina. Ajattelun muutosta on kuvattu
siirtymänä, omaksumismetaforasta osallistumismetaforaan. ( mt, 61.)

Sosiaalisen vuorovaikutuksen puitteissa rakentuu merkitysten maailma. Oppimisen hahmottaminen
vuorovaikutusprosessina korostaa jaettua vastuuta ja sosiaalista tukea. Sosiaalisen vuorovaikutuksen
roolia oppimisessa on analysoitu erityisesti sosiokulttuurisen suuntauksen piirissä. Siinä kasvattaja
nähdään analogisesti rakennustelineiden pystyttäjänä ja purkajana. Peruskysymykseksi nousee, milloin
ja miten tukea tulisi antaa oppimistapahtumassa. Voidaan esimerkiksi pohtia, millaisia ovat
vuorovaikutuksen ohjaamisen vaatimat valmiudet, kun käytetään ryhmäprosessia oppimisen välineenä.
Osallistumisen tukeminen ja tietoinen vertaisvuorovaikutuksen käyttäminen oppimisympäristöjen
luomisessa voi vaatia radiaaliakin koulutuskäytäntöjen muuttamista ja opettajuuden uudelleen
määrittelyä. (mt, 61-62.)

Arto Leistevuo (1998) on tutkinut väitöskirjassaan kansalaisopisto-opiskelijoiden  vuorovaikutusta ja
yhdessäoloa sekä näiden merkitystä opiskelijoille. Leistevuo toteaa tutkimuksessaan, että
käytännöllisissä opintoaineryhmissä, kuten taideaineet, kädentaidolliset aineet, musiikki ja liikunta,
sosiaalisten motiivien kehitys ja opiskelijoiden sosiaalinen suuntautuminen on voimakkaampaa kuin
teoreettisissa opintoaineryhmissä, esim. vieraissa kielissä, kirjanpidossa tai taiteen teoriassa.

Leistevuo jakaa opiskelijatyypit sosiaaliseen, sosiaalis-opinnolliseen sekä opinnolliseen tyyppiin.
Sosiaalinen opiskelijatyyppi etsii opiskelustaan sosiaalisia kontakteja ja yhdessäoloa, mutta myös sillä
on merkitystä, että oppiaine on sellainen joka kiinnostaa. Sosiaalisopinnollinen opiskelijatyyppi
hakeutuu ensisijaisesti opiskelemaan itseä kiinnostavaa oppiainetta, mutta on samalla kiinnostunut
myös ryhmässä harjoitettavasta sosiaalisesta kanssakäymisestä ja osallistuu siihen mielellään.
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Opinnollinen opiskelijatyyppi on tullut nimenomaan opiskelemaan ja oppimaan, eikä opiskelulla ole
sosiaalisia tavoitteita, päinvastoin opinnollisesti suuntautunut opiskelija voi jopa kokea, että sosiaalinen
kanssakäyminen ryhmässä heikentää opintojen suorittamista ja vie ajatukset epäoleellisuuksiin
opiskeltavasta asiasta. Minun on tarkoitus tässä tutkimuksessa oman aineistoni pohjalta katsoa,
löytyykö Tampereen työväenopiston musiikkiryhmistä Leistevuon jaottelun mukaisia
opiskelijatyyppejä vai päädynkö toisenlaiseen opiskelijatyyppien jaotteluun.

6. MOTIVAATIOTEOREETTINEN VIITEKEHYS

6.1 Oppiminen ja motivaatio

Miettiessäni vapaatavoitteista musiikin opiskelua, haluan liittää sen yksilön motivaatiojärjestelmään.
Teoksessa oppiminen ja koulutus (Rauste- von Wright, von Wright & Soini, 2003) lähdetään siitä, että
ihmisen toiminnan säätelyssä motivaatiolla on keskeinen osuus. Oleellista on ymmärtää, että oppija
oppii sen, minkä hän itse mielessään työstää: oppiminen liittyy ihmisen kokonaistoimintaan. Täten
tehokas oppiminen vaatii, että oppija saa ja voi olla aktiivinen ja että hän kokee toiminnan itsensä
kannalta mielekkääksi eli omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaiseksi. Tavoitteellinen oppiminen
vaatii oppijalta myös itsereflektiivisiä valmiuksia ja taitoja sekä pyrkimystä sovittaa oma toimintansa
kulloisenkin tehtävän vaatimuksia vastaavaksi. Nykytutkimuksen näkökulmasta motivaatio kuvastuu
toiminnan tietoisissa tai tiedostamattomissa tavoitteissa. Tavoite säätelee sitä, mitä yksilö pyrkii
tekemään. Sen sijaan oppimista säätelevät yksilön teot ja hänen kokemansa tai tulkitsemansa palaute.
Oppimisen kannalta tärkeitä eivät ole vain toiminnan tavoitteet vaan myös ne keinot joilla tavoitteisiin
pyritään. Käytännössä motivaatio ilmenee siinä, mihin valikoiva tarkkaavaisuus kohdistuu. Itse asiassa
ihminen oppii koko ajan, vaikka ei aina sitä, mitä kasvattaja haluaisi. Yleisesti sanoen oppilaan mieleen
jää se, mihin hänen tarkkaavaisuutensa kohdistuu ja mikä on hänen odotustensa tai pelkojensa mukaista
tai hänen tavoitteidensa suuntaista. (Rauste- von Wright et al 2003, 56-59.)

Oppivan yksilön yhdeksi tunnuspiirteeksi ymmärretään intentionaalisuus eli se, että ihminen on
tiedostava ja omaa toimintaansa määrittävä olento. Opiskelussa on jotakin, johon opiskelijan havainnot
ja ajatukset suuntautuvat ja valikoituvat ja siinä on jotakin, jota opiskelija tekee tuon suuntautumisen ja
valinnan takia. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 1994, 10.)

Opiskelun määritteleminen intentionalisena toimintana, jossa opiskelijan intentiona on oppia tietty
sisältö ja jossa opiskelija arvioi toimintansa mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, johtaa käsitykseen
toiminnasta, jossa toimija teko teolta arvioi sitä, onko hän edistynyt tuon sisällön oppimisessa ja
kannattaako hänen jatkaa toimintaansa. Nämä arviot voivat merkitä opiskelun jatkumista alkuperäisen
intention mukaisesti tai sen jatkumista sisällöltään tai toiminnaltaan muuttuneessa muodossa.
Jokaisessa vaiheessa on olemassa myös se vaihtoehto, että opiskelu loppuu. Sellaista sisäistä tai
ulkoista välttämättömyyttä, joka pakottaisi opiskelijan intentiot suuntautumaan opiskelun jatkamiseen,
ei ole olemassa. Kysymys on opiskelijan mielekkyys- ja merkityksellisyysarvioista ja omasta tahdosta.
(mt, 51-52.)

Intentionaalisuus muodostuu mielestäni tärkeäksi käsitteeksi juuri työväenopisto-opiskelussa koska se
on oppimisympäristö, johon on helppo hypätä mukaan ja helppo myös halutessa jättäytyä pois.
Opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen edellyttää opiskelijalta omakohtaista kiinnostumista ja
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sitoutumista opiskeltavaan alaan, koska toiminta ei tähtää tutkinnon suorittamiseen tai ainakaan se ei
ole pakollista. Tämän tutkimus pohjautuu ihmiskäsitykseen jossa opiskelijat nähdään intentionaalisina
ja tietoisina yksilöinä. Tutkimukseen on valittu hermeneuttinen tutkimusote ja siksi on varattava myös
mahdollisuus sille, että tätä ihmiskäsitystä voi joutua muuttamaan mikäli tutkimusaineisto ei anna tukea
tälle ihmiskäsitykselle.

6.2 Flow-ilmiö motivoitumisen selittäjänä

6.2.1 Flow käsitteenä

Väitöskirjassaan vuodelta 1965 Csikszentmihalyi alkoi käsitellä flow- käsitteeseen liittyvää teemaa
tutkiessaan miestaiteilijoiden luovuutta, kykyjä ja ongelmanratkaisutaitoja. Hän on esitellyt käsitteen
perusmallin vuonna 1971. Vuoden 1975 kirjassa (Beyond  Boredom and Anxiety) käsitettä
operationalisoidaan edelleen. Myöhemmin Csikszentmihalyi tutkimusryhmineen Chicagon yliopistossa
alkoi käyttää flow- käsitettä kuvatessaan omaehtoista innostumista. Aikaisemmin he olivat käyttäneet
termiä autotelinen eli omaehtoinen kokemus. Flow- käsite koettiin napakammaksi ja
elämyksellisemmäksi. (Kröger 2004, 5.)

Flow- käsitettä on pyritty suomentamaan esimerkiksi virtaamisena ja sujuvuutena mutta selkeää
suomennosta ei ole löytynyt. Flow- käsitteen kulttuurisia, retorisia ja metaforisia polkuja analysoinut
Tarja Kröger (2004) kuvaa flowta toimintana ja kokemuksena jota tehdään sen itsensä takia.
Motivaation näkökulmasta kyse on sisäsyntyisestä ja omaehtoisesta toiminnasta. Keskittyminen
toimintaan on oleellista. Tietoisuus sulautuu toiminnan kanssa. Virrassa pysyminen edellyttää taitojen
ja haasteiden tasapainoa. ”Et ole menossa ylös vaan virtaat edelleenkin, sillä menet ylös vain olemalla
virrassa.” (Kröger 2004, 6.) Musiikkiin sovellettuna ajattelisin että musiikin mystiikka on
musisoinnissa. Musisoinnille ei ole muuta syytä kuin itse musisointi.

Ojasen  mukaan minuuden kasvua voidaan tarkastella flow- kontekstista käsin mutta toisaalta on
vaarana niputtaa tutkitut flow- kokemukset liian samanlaiseen muottiin, vaikka kyse on hyvin
monivivahteisista ilmiöistä. (Ojanen 2002, 74-75, Ojanen 2001, 30)  Myös Kröger on kritisoinut
käsitettä liiallisesta ihanteellisuudesta ja yksinkertaisuudesta. Mitä korkeammalle kokemuksen huippua
mennään, sitä vaikeampi sitä on ajatella ja sitä enemmän siirrytään spekulaation puolelle.
Csikszentmihalyi ei Krögerin mukaan pohdi huippukokemuksen mahdollisia vaaroja eikä sitä, että
jatkuvassa flow- optimismissa saattavat muut tärkeät asiat unohtua. Myöskään niin sanottua flow-
riippuvuutta ei arvioida, vaan uskotaan eräänlaiseen optimistiseen ihmisten yrittämishaluun ja
menestymiseen. (Kröger 2004, 67-68.)  Kuitenkin näkisin, että flow on käsitteenä hyödyllinen ja
musiikin opiskelun motivaatioon sopiva teoriamalli. Uskoisin että musiikissa tavoitellaan juuri arjesta
irtautumista ja eräänlaista virtauskokemusta.

6.2.2 Flow- kokemus motivaatiovoimana

Mikä on luovien ihmisten ja huippusuorituksiin jollain elämänalueella kykenevien ihmisten salaisuus?
Mielentilalla on varsin suuri merkitys ihmisen toiminnan säätelijänä. Mihaly Csikszentmihalyi (1996)
kuvailee flow-ilmiötä mielentilana, jossa toiminta muuttuu lähes automaattiseksi, suorittamisen ja
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yrittämisen tunne katoaa ja keskittymiskyky toimintaan on optimaalinen, ajatukset eivät harhaile. Flow-
kokemus kuvataan aina lähes samalla tavalla olipa kyseessä sitten muusikko, urheilija, tiedemies tai
tavallinen työntekijä. Myöskään kulttuuri, sukupuoli, ikä tai sosioekonominen taustakaan ei juuri
vaikuta siihen, kuinka ihmiset flow-kokemusta kuvaavat. Ihanus (2001, 253) kirjoittaa
virtauselämyksestä  seuraavasti: ”Se on nauttimista taidoista, jotka vievät siirtymätiloihin, kynnyksille,
oudon ja tuntemattoman kiihottavuuteen.” Csikszentmihalyi erottaa yhdeksän pääteemaa, jotka tulevat
lähes aina esille flow-kokemusta kuvailtaessa:

1. Tavoite ja lopputulos ovat selviä toiminnan alusta asti. Ristiriitaisia vaatimuksia toiminnalle ei
esiinny. Tärkeää on, että tilanteen koetaan olevan täysin omassa hallinnassa ja ihminen tietää koko
ajan, mitä seuraavaksi pitää tehdä.

2. Toiminnastaan saa välittömän palautteen. Flow-kokemuksessa ihminen kykenee koko ajan
toiminnan aikana arvioimaan toimintaansa ja sitä, kuinka hyvin hän onnistuu. Esimerkiksi muusikko
kuulee välittömästi onko hän soittanut oikean äänen ja kirurgi näkee työnsä tuloksen.

3. Taitojen ja haasteen suhde on oikea. Keskeistä flow-kokemuksen syntymisessä on kokemus siitä,
että toiminnan vaikeustaso on omia kykyjä vastaava. Flow-kokemus ei synny silloin, jos ihminen kokee
toiminnan liian helpoksi ja turhauttavaksi. Sama pätee myös silloin, jos toiminta koetaan ylivoimaisen
vaikeaksi. Pieni haasteen tunne on keskeistä flow-ilmiössä, mutta ylivaikeaksi kokeminen lamaannuttaa
toiminnan pahimmassa tapauksessa täysin.

4. Toiminta ja tietoisuus yhdistyvät. Arkielämässä käy usein niin, että ajatukset harhailevat jossain
aivan muualla kuin meneillään olevassa toiminnassa. Flow-ilmiössä ajatukset eivät harhaile, vaan
keskittyminen toimintaan on sataprosenttista. Taitojen ja haastavuuden oikea suhde,  tavoitteiden
selkeys ja välitön palautteen saamisen mahdollisuus tekevät toiminnasta niin mielekästä, että on
mahdollista unohtaa kaikki muu ja keskittyä täysiin meneillään olevaan toimintaan, oli se sitten mitä
tahansa.

5. Flow-ilmiössä tietoisuuteen pääsevät vain ne asiat jotka ovat ehdottoman tärkeitä tässä ja nyt
toiminnan kannalta. Flow-ilmiö syntyy silloin kun ihminen elää vain tässä hetkessä, ei mieti mennyttä
eikä tulevaa.

6. Epäonnistumista ei pelätä. Flow-ilmiössä ollaan niin kiinni hetkessä ja toiminnassa, ettei virheen
tekemisen mahdollisuus pääse tietoisuuteen. Ihmisellä on täydellinen kontrollin tunne.
Epäonnistumisen mahdollisuus ei tule mieleen, koska flow-ilmiössä on täysin selvää, mitä seuraavaksi
täytyy tehdä ja ihmisen taitojen ja tehtävän haasteellisuuden välinen suhde on oikea.

7. Tietoisuus itsestä katoaa. Normaalielämässä ihmiset käyttävät monesti paljonkin energiaa ja
ajatuksia siihen, miltä he ja heidän toimintansa vaikuttavat muiden silmissä ja pyrkimyksenä on
saavuttaa muiden hyväksyntä. Flow-ilmiössä ihminen on niin kiinnittynyt toimintaan, ettei hänelle jää
aikaa pohtia muiden ihmisten reaktioita. Kun flow-kokemus on ohi, niin oman minäkuvan todetaan
usein vahvistuneen, varsinkin silloin kun tiedetään, että on juuri onnistuttu selvittämään vaativa haaste.
Parhaimmillaan on jopa mahdollista kokea, että oma itse on ainakin hetkellisesti tullut osaksi laajempaa
kokonaisuutta. Tästä seuraa se paradoksi, että itsetietoisuus tuntuu lisääntyvän itsensä unohtamisen
avulla.
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8. Ajantaju hämärtyy. Flow-ilmiössä aika voi kiitää niin, että tunnit tuntuvat minuuteilta tai päinvastoin
minuutit tuntuvat tunneilta. Toisin sanoen oikea aika ja koettu aika voivat erota toisistaan hyvinkin
radikaalisti. Ajantaju riippuu siitä, millaista toimintaa on suorittamassa.

9. Toiminnasta muodostuu autoteelistä (autotelic). Sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa asiaa joka
itsessään on palkitsevaa, ilman mitään ulkoisia palkkioita tai hyötyä. Esimerkiksi musiikkia soitetaan
siitä syystä, että siitä tulee hyvä olo. Suurin osa asioista on exoteelisiä (exotelic). Niitä tehdään siksi,
että niiden avulla on mahdollista päästä johonkin myöhempään päämäärään. Asiat voivat myös samaan
aikaan olla sekä autoteelisiä että exoteelisiä. Muusikko voi saada rahaa ja mainetta soittamisestaan ja
samaan aikaan myös nauttia siitä mitä tekee. Onnellisen elämän salaisuus piilee siinä, että pystyisi
löytämään mahdollisimman monia elämän alueita, joissa voi kokea flow-ilmiön. Jos työ ja perhe
tulevat autoteelisiksi, niin silloin elämään ei tule tarkoituksettomuuden tunnetta ja kaikki se mitä
tehdään nähdään merkitykselliseksi toiminnan itsensä takia.
(Csikszentmihalyi 1997, 111-113)

Onko työväenopiston opintopiirissä mahdollisuutta kokea flow-ilmiötä? Ainakin mahdollisuuksien
tähän luulisi olevan hyvät, koska opiskelijat vapaasti hakeutuvat vapaa-aikanaan mielenkiintoisena
pitämänsä asian pariin, vaikka heillä olisi myös lukuisia muita vaihtoehtoja, kuinka he voisivat
aikaansa käyttää. Tärkeäksi kysymykseksi muodostuu se, missä määrin opiskelijat kokevat saavansa
tavoitteisiinsa ja taitotasoonsa soveltuvaa opetusta.

6.3. Motivaatio ja tunteet musiikkitoiminnassa

Musiikki on luova harrastus, jossa motivaatiotasolla ja tunteilla on merkitystä toiminnan mielekkyyden
ja edistymisen kannalta. Dolf Grunwald on pohtinut näiden asioiden merkitystä seuraavasti:

Mistä johtuu, että joku viihtyy jossain tilanteessa ja joku toinen taas ei ? Mistä johtuu, että joku on
vahvasti tai heikosti motivoitunut ? Miten on ymmärrettävissä yhden oppilaan passiivinen ja
riippuvainen käytös, toisten ollessa luovia ja aloitteellisia ? Mahdollinen vastaus on, että musiikki ja
soittaminen pöyhii ihmisestä esiin paljon. Tunne-elämän turhaumat ja ristiriidat sotkeutuvat soittoon:
sitä antaa, mitä on annettavana ja mitä mielessä pyörii. Tässä pudotaan sudenkuoppaan. Se joka
selvittelee omaa asemaansa suhteessa toisiin ja on turhautunut odotuksissaan ja tarpeissaan, selvittelee
itse asiassa vielä riippuvuustilannetta. Sävellyksen kohtaamisesta syntyneiden tuntojen ilmituominen
vaatii kuitenkin paljon itsenäisempää asemaa, toisin sanoen paljon suurempaa sisäistä
riippumattomuutta. ( Grunwald 1997, 62-64 .)

Vaikuttaa siltä, että monet opiskelijat näkevät soittamisen liian korostetusti päämääränä, saavutuksena
ja ensisijaisena toimintana. Näillä eväillä ei yllä tempo- ja voimakkuusmerkinnöin varustettuja
abstrakteja säveliä pitemmälle. Jos joku kappale ei miellytä, se jää kyseisen suhtautumisen vuoksi
roikkumaan tunteen ja motoris-intellektuaalisen toiminnan väliin. Näin ei synny kohtaamista eikä
myöskään vastakkaisasetelmaa soittajan oman olon ja säveltäjän tunteiden välille. Pitkäjänteisempi ja
syvällisempi suhtautuminen olisi: Mitä tämä kappale merkitsee minulle, mitä haasteita se asettaa, missä
kohtaa tunteeni eroavat siitä, missä se on minulle tutunomainen ? Mitä säveltäjä onkaan tahtonut
sisällyttää siihen ? Miten voin tulkita sen ?  Tällä lähestymistavalla ei enää tähdätäkään ulkoiseen
vaikutukseen eikä myöskään jonkun ulkopuolisen asettaman normin täyttämiseen. Kysymys on
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sisäisestä vaikutuksesta, oman ja toisen ihmisen henkilökohtaisen mielenvireen huomioonottamisesta.
Kohtaaminen on vapaata pakosta. Se tarkoittaa sekä soittajan mielenvireyden hyväksymistä
sellaisenaan sekä myös halua tutkia toisen ihmisen mielenvirettä ja tarkoitusperiä. ( mt, 69-71. )

7. TUTKIMUSMENETELMÄ

7.1 Fenomenologis-hermeneuttinen metodi

Motivaation, tavoitteiden ja sosiaalisten merkitysten kartoittamisessa pyrin fenomenologis-
hermeneuttiseen pohdintaan. Fenomenologis- hermeneuttinen metodi vaatii tutkijalta jatkuvaa
perusteiden pohtimista tutkimuksen eri vaiheissa esiin tulevien ongelmien yhteydessä. Tutkimuksen
perustana olevia filosofisia ongelmia ovat ennen kaikkea ihmiskäsitys eli millainen ihminen on
tutkimuskohteena, ja tiedonkäsitys eli miten tuollaisesta kohteesta voidaan saada tietoa ja millaista se
on luonteeltaan. Tutkimuksen teon kannalta keskeisiä ovat  kokemuksen, merkityksen ja
yhteisöllisyyden käsitteet. Tietokysymyksistä tärkeitä ovat ymmärtäminen ja tulkinta. (Laine 2001, 26.)
Tämän tutkimuksen taustana oleva ihmiskäsitys on se, että ihmisen toiminnasta on löydettävissä jokin
logiikka tai järki. Oletukseni on se, että opiskelijat ovat saaneet jostain kimmokkeen hakeutua
opiskelemaan musiikkia Tampereen työväenopiston musiikkiryhmiin ja näiden kimmokkeiden
paljastaminen on keskeisessä osassa tässä tutkimuksessa.

Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia ja ihmisen suhdetta omaan elämäntodellisuuteensa. Ihmistä ei
voida ymmärtää irrallaan tuosta suhteesta. Kokemuksellisuus on ihmisen maailmasuhteen perusmuoto.
Ihmisen suhde maailmaan on intentionaalinen, kaikki merkitsee meille jotakin. Todellisuus ei ole
mitään neutraalia massaa edessämme, vaan jokaisessa havainnossa kohde näyttäytyy havaitsijan
pyrkimysten, kiinnostusten ja uskomusten valossa, esimerkiksi hyvänä, haluttavana, kauniina tai
läheisenä. Kun ihminen tekee jotain, voimme ymmärtää hänen toimintansa tarkoituksen kysymällä niitä
merkityksiä, joiden pohjalta hän toimii. Merkitysten tutkimisen mielekkyys perustuu oletukseen, että
ihmisen toiminta on ainakin suurimmalta osaltaan intentionaalista, tarkoitusperäistä, tarkoitusten
mukaisesti suuntautunutta ja että ihmisen suhde todellisuuteen on merkityksillä ladattua. (mt. 26-28.)
Peruslähtökohtana tässä tutkimuksessa ja aineiston käsittelyssä on ollut juuri ajatus toiminnan
merkityksellisyydestä, ajatus siitä, että ihmiset eivät hakeudu työväenopiston musiikkiryhmään
sattumalta vaan jokaisella opiskelijalla on omat syynsä toimintaan mukaan tulolle. Jokaisella on oma
käsityksensä opiskelutavoitteista, joita uskon löytyvän myös vapaan sivistystyön opiskelijoiden piiristä.
Tavoitteet voivat olla myös ulkomusiikillisia ja myös näiden tavoitteiden nostaminen esiin on ollut
tässä tutkimuksessa tavoitteena.

Fenomenologinen merkitysteoria sisältää myös ajatuksen siitä, että jokainen ihmisyksilö on
perustaltaan yhteisöllinen. Merkitykset joita todellisuudelle annamme eivät ole meissä synnynnäisesti,
vaan niiden lähde on yhteisö, johon jokainen kasvaa ja kasvatetaan. Merkitykset ovat intersubjektiivisia
eli subjektien välisiä ja subjekteja yhdistäviä. Tästä seuraa se, että erilaisissa kulttuuripiireissä elävillä
ihmisillä on erilainen elämismaailma, he elävät erilaisessa todellisuudessa ja asioilla on siten heille eri
merkitykset. (mt. 28.)

Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti teoriaa ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Hermeneuttinen
ulottuvuus tulee mukaan fenomenologiseen tutkimukseen tulkinnan tarpeen myötä. Tutkimuksen kuvio
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muotoutuu sellaiseksi että haastateltava pukee sanoiksi kokemuksensa jostain asiasta ja tutkija pyrkii
löytämään näistä ilmaisuista mahdollisimman oikean tulkinnan. Merkitykset välittyvät tutkijalle vain
puheen, oli se sitten puhuttua tai kirjoitettua, kautta. (Laine 2001, 29.) Myös muut kuin kielelliset
ilmaisut  (liikkeet, ilmeet, eleet jne.) ovat hermeneuttisen tutkimuksen kohteina, mutta tässä
tutkimuksessa niihin ei ole mahdollista puuttua, koska aineisto on tekstiaineisto.

Fenomenologinen tutkimusprosessi etenee siten, että ensin pyritään kuvaamaan mitä aineistossa on
sanottu. Tässä vaiheessa pitäydytään mahdollisimman tarkasti siinä, mitä on sanottu ja tutkija tuo esiin
mahdollisimman vähän itseään. Kuvausvaiheessa tutkija joutuu väistämättä valintojen eteen.
Tutkimusaineistoa ei esitetä kokonaisuudessaan, vaan tässä vaiheessa tulisi kyetä näkemään, mitä
aineistosta kannattaa ottaa tutkimuksen piiriin ja mikä ei ole tutkimuksen kannalta olennaista.
Olennaisuus paljastuu vasta, kun ymmärrämme paremmin ilmaisujen merkityksiä tutkittavan omasta
näkökulmasta. Tämän onnistumiseksi tässä vaiheessa ei pidä hosua, vaan aineistoon tulisi tutustua
rauhassa ajan kanssa.(mt, 38.)

Kokonaisuudessaan fenomenologinen tutkimus etenee seuraavasti:

1. Tutkijan oman esiymmärryksen kriittinen reflektio (jatkuu koko tutkimuksen ajan.)
2. Aineiston hankinta
3. Aineiston lukeminen, kokonaisuuden kuvaaminen
4. Kuvaus. Tutkimuskysymyksen näkökulmasta olennaisen esiin nostaminen aineistosta
ja kuvaaminen luonnollisella kielellä.
5. Analyysi. Aineiston merkitysten jäsentyminen merkityskokonaisuuksiksi.
Merkityskokonaisuuksien esittäminen tutkijan omalla kielellä. Tulkintaa vaativien
lauseiden ja lausekokonaisuuksien tarkastelu.
6. Synteesi. Merkityskokonaisuuksien yhteen vienti, kokonaiskuva merkitysten
verkostosta. Arvioidaan merkityskokonaisuuksien välisiä suhteita
7. Uuden tiedon käytännöllisten sovellutusten arvioiminen, kehittämisideat.

                       (mt, 42.)

7.2.  Kyselylomake tiedonkeruun menetelmänä

Olen siis tutkinut Tampereen työväenopiston opiskelijoita kyselylomakkeen avulla. Lomakkeen
kysymykset ovat olleet pääasiassa avoimia kysymyksiä, eli vastaajat vastasivat omin sanoin kuhunkun
kysymykseen. Olen henkilökohtaisesti käynyt jakamassa lomakkeet Tampereen työväenopiston
musiikkiryhmissä kevätlukukauden 2003 aikana. Osa vastauksista on kirjoitettu paikanpäällä ja osa on
toimitettu tutkijalle jälkeenpäin. Yhden opiskelijan olen henkilökohtaisesti haastatellut englannin
kielellä kirjaten vastaukset ylös, koska opiskelijan suomenkielentaito ei ollut riittävä. Vastausten
kokonaismäärä on 23 kappaletta. Kahden vastaajan vastaukset olivat selkeästi puutteellisia, joista
toinen selittynee vastaajan alhaisella iällä ja toinen ehkä sillä ettei hän ollut ryhmän vakinainen jäsen.
Vastaajia on harmonikkaryhmästä, kanteleryhmästä, yhtyesoittoryhmästä ja oktettifonetista (= laulun
pienryhmä). Pianossa ja kitarassa Tampereen työväenopistossa on vain yksityisopetusta, joten nämä
ryhmät rajautuivat tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteen ulkopuolelle.
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Toteutin musiikkiryhmiin liittyvän tiedonkeruun siis kirjallisen kyselytutkimuksen muodossa, yhtä
poikkeusta lukuunottamatta. Myös haastattelututkimus oli esillä metodia valittaessa mutta Tampereen
työväenopiston musiikkiryhmissä opiskelee niin paljon opiskelijoita, että heidän henkilökohtainen
haastattelemisensa olisi käynyt ylivoimaiseksi. Yksi mahdollisuus olisi ollut valita kustakin
musiikkiryhmästä muutama opiskelija henkilökohtaiseen haastatteluun, jolloin olisi ollut mahdollisuus
saada heiltä yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa kuin kyselykaavakkeella pystyy saamaan. Näen
kuitenkin että kun halutaan tutkia ryhmän toimintaa niin kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan
mahdollisimman monen ryhmäläisen vastauksia ja ajatuksia, joten päädyin kyselytutkimukseen.

Chava Frankfort-Nachmias ja David Nachmias analysoivat kyselytutkimuksen hyviä ja huonoja puolia.
Hyvinä puolina kyselytutkimuksessa he näkevät alhaiset kustannukset, anonymiteetin säilymisen,
mahdollisuuden miettiä vastauksia rauhassa sekä sen, että tutkijan ja tutkittavan mahdolliset
ennakkoluulot ja asenteet eivät pääse vaikuttamaan vastauksiin, kuten henkilökohtaisessa haastattelussa
voisi käydä. Huonoina puolina he näkevät sen, että kysymysten tulisi olla mahdollisimman
yksinkertaisia ja selkeitä väärinkäsitysten välttämiseksi, epävarmuuden siitä kuka kyselykaavakkeen on
loppujen lopuksi täyttänyt sekä epävarmuuden siitä, kuinka moni kyselylomakkeen lopulta palauttaa.
(Frankfort-Nachmias & Nachmias 1995, 106.)

Kun tutkitaan ihmisten subjektiivisia asioita kuten tietoja ja tietoisuutta, tunteita tai päätöksentekoa on
tutkijan huomattava, ettei subjektiivisen alueen kysymyksiin ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.
Jotta vastauksia voitaisiin tulkita oikeaksi tai vääräksi tulisi olla olemassa objektiiviset standardit, joita
vasten vastauksia voitaisiin arvioida. Vaikka subjektiiviselta alueelta saatujen tietojen luotettavuutta
voidaan pyrkiä arvioimaan vertaamalla sitä muuhun saatavilla olevaan informaatioon, on kuitenkin
muistettava se, että subjektiiviset asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä ei voi saada enempää tietoa
kuin vastaajat haluavat kertoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö subjektiivisen alueen
kysymyksillä olisi minkäänlaisia standardeja. Tärkeää on , että kaikki vastaajat ymmärtävät
kysymykset samalla tavalla eli vastaavat samaan kysymykseen. Myöskin se tapa jolla tutkittavia
pyydetään vastaamaan kysymykseen tulisi olla sellainen, että se tuottaa mahdollisimman luotettavaa
tietoa ja soveltuu siihen asiaan, josta tietoa ollaan keräämässä. (Floyd & Fowler 1995, 46.)

Näkisin, että tässä tutkimuksessa esiin nousee muutaman kysymyksen kohdalla se, että osa vastaajista
on ehkä ymmärtänyt kysymyksen eri tavalla kuin on ollut tarkoitus. Eräs opiskelija myös suoraan
kysyy, mitä tutkija on tarkoittanut kysymyksellä. Myös johonkin kysymykseen tai kysymyksiin
vastaamatta jättämistä esiintyi, joten henkilökohtaisesti olen törmännyt tutkimusprosessin aikana
kyselytutkimuksen rajoitteisiin. Kokonaisuutena ajatellen tutkimusaineisto on kuitenkin mielestäni
riittävä valottamaan Tampereen työväenopiston musiikkiryhmien toimintaa mutta muutamaa
kysymystä olisi ehkä vielä voinut miettiä tarkemmin.

Lomakkeen kysymykset on jaoteltu viiteen luokkaan: taustatiedot, musiikilliset taustatiedot, musiikin
opiskelu Tampereen työväenopistossa, musiikin opiskelun motivaatio ja tavoitteet ja oman ja ryhmän
oppimisen arviointi. Tätä jaottelua käytetään myös tutkimustulosten tarkastelussa.
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8. MUSIIKIN OPISKELIJOIDEN TAUSTA

Opiskelijoiden ikäjakauma on 8-72 vuotta keski-iän ollessa 45,5 vuotta. Sukupuolijakauma on tasainen,
naisia 12 ja miehiä 11. Ammateissa ja koulutuksissa on suurta hajontaa. Kahdella on opiskelu kesken.
11 voidaan luokitella toimihenkilöiksi (lähihoitaja, toimistotyöntekijä, kuvanvalmistaja,
sosiaalityöntekijä, kiinteistönhoitaja rakennusputkiasentaja, parturikampaaja). Viisi voidaan luokitella
ylemmiksi toimihenkilöiksi ja kaksi taiteilijoiksi (työnjohtaja, konttoripäällikkö, erityisopettaja
toimistosihteeri, diplomi-insinööri, kuvanveistäjä, artisti). Eläkkeellä ilmoitti olevansa kaksi vastaajaa
ja yksi oli yrittäjä.

9. MUSIIKKIHARRASTUS OPISKELIJOIDEN ELÄMÄSSÄ

9.1 Musiikkiharrastuksen kesto

Musiikkiharrastuksen kesto vaihtelee opiskelijoiden keskuudessa suuresti. Kaikki ovat kuitenkin
harrastaneet musiikkia vähintään vuoden, joten täysin vasta-alkajia ei aineistossa ole. Huomattavan
pitkään on harrastus kestänyt kolmella opiskelijalla (48, 50, 50-60 vuotta). 30 vuotta harrastus on
kestänyt yhdellä opiskelijalla ja noin 20 vuotta harrastaneita on kuusi. 10-19 vuotta harrastaneita on
kahdeksan. Alle 10 vuotta harrastaneita on viisi, joista yksi on harrastanut vuoden.

9.2 Musiikkiharrastuksen jatkuvuus

Musiikkiharrastuksen jatkuvuutta ja katkoja kysyttäessä, 11 vastaajaa ilmoittaa, että heidän
harrastuksensa on ollut jatkuvaa, loput 12 ovat pitäneet erimittaisia taukoja. Tauot ovat vaihdelleet
lyhyistä katkoksista jopa yli 35:n vuoden katkoihin. Neljällä opiskelijalla tauot ovat olleet muutamasta
kuukaudesta 1½ vuoteen. Pidempiä välivuosia on ollut kahdeksalla (5-37 vuotta). Keskeytyksen syinä
mainitaan perhesyyt kuten avioituminen ja lasten saaminen, terveydelliset syyt, ulkomailla asuminen ja
ero soittokavereista.

9.3 Musiikkiharrastuksen taso

Opiskelijat ovat siis tulleet musiikkiryhmiin hyvinkin erilaisista lähtökohdista käsin ja erilaisilla
osaamistasoilla. Viisi vastaajaa oli opiskellut aikaisemmin yksityisessä musiikkikoulussa. Vapaan
sivistystyön piirissä jossakin muualla oli opiskellut myös viisi opiskelijaa. Formaalin
musiikkikoulutuksen puolella oli opiskellut aikaisemmin viisi vastaajaa (musiikkiopistot ja yliopiston
opettajakoulutus). Yhdellä oli seurakunnan kuorotausta, yksi oli opiskellut itsenäisesti ja yksi saanut
yksityistunteja USA:n collegessa. Kolmella ei ollut aikaisempia musiikinopetusta antaneita tahoja.

Opiskelijoilta kysyttiin myös virallisten musiikkitutkintojen suorittamisesta, joita on mahdollista
suorittaa konservatorioissa ja musiikkiopistoissa. Neljä ilmoittaa suorittaneensa erilaisia peruskursseja
kuten peruskursseja 1/3, 2/3, 3/3, Teoria ja säveltapailu 3/3, yleinen musiikkitieto I ja Helsingin OKL:n



25

musiikin erikoistumisopinnot. Yhdellä on tutkinnon suorittaminen jäänyt kesken ja yhden suoritustaso
on arvioitu ilman suorituksia tasolle 2/3. 17 vastaa, etteivät he ole suorittaneet tutkintoja.

10. MUSIIKIN OPISKELU TAMPEREEN TYÖVÄEN OPISTOSSA

10.1 Opiskelun kesto ja säännöllisyys

Kysyttäessä sitä, kuinka kauan opiskelijat ovat olleet mukana Tampereen työväenopiston
musiikkitoiminnassa, nähdään että 17 opiskelijaa on osallistunut toimintaan yli vuoden ajan, joista
kolme kymmenen vuotta tai enemmän. Viisi sanoo olleensa toiminnassa mukana vuoden ja yksi kolme
kuukautta. Näyttäisi siltä, että monet opiskelijoista tulevat vuodesta toiseen työväenopistoon musiikkia
opiskelemaan. Sitä, mistä tämä johtuu pyritään tarkemmin valottamaan kyselyn myöhemmissä
vaiheissa.

Opiskelijat ilmoittavat osallistuvansa Tampereen työväenopiston musiikkitoimintaan pääosin erittäin
säännöllisesti. Vain yksi ilmaisee osallistumisensa olevan epäsäännöllistä ja kahdella on yksittäisiä
poissaoloja käytännön syistä. Opiskelijat tuntuvat siis olevan aktiivisia toiminnassaan.

10.2 Jatkosuunnitelmat

Valtaosa eli 18 opiskelijaa aikoo jatkaa musiikkiopintoja Tampereen työväenopistossa myös tulevina
lukuvuosina. Kaksi ei osaa sanoa vielä tässä vaiheessa. Yksi harkitsee lopettamista ja yksi joutuu
lopettamaan koska palaa takaisin kotimaahansa. Yksi sanoo soittavansa useammassa yhtyeessä ja
olevansa siksi vielä hiukan epävarma tilanteestaan jatkossa.

”Jatkan. Laulaminen on mukavaa ja samalla harjoitukset ja esiintyminen ovat sosiaalisia
   tapahtumia.”

”Ehdottomasti jatkan. Halu oppia soittamaan paremmin. Omalla vaatimattomalla tasolla edistyen, ei
pakkopaita niskassa. Soittaminen on riemukasta, kun voi antaa virheitä anteeksi. Harrastajana on
hyvä ”pilkettä silmäkulmassa” ja hirveä yritys!

Kun kysytään, ovatko opiskelijat ajatelleet jatkaa musiikkiopintoja myöhemmin myös jossakin muualla
kuin Tampereen työväenopistossa käy ilmi, että 15 opiskelijaa ei ole ajatellut jatkaa muualla. Yksi ei
osaa sanoa. Seitsemän opiskelijaa on ajatellut jatkaa opintojaan myös jossain muualla, esimerkiksi
yksityistunneilla ja Ahjolan kansalaisopistossa. Formaalin koulutuksen puolella olevaan musiikin
opiskeluun ei ole ajatellut siirtyä kukaan.

Vastauksista saattoi havaita, että lähes kaikki opiskelijat katsoivat, että työväenopisto on oikea
ympäristö opiskella musiikkia silloin kun ollaan harrastuspohjalla. Harrastuspohja nousikin keskeiseksi
teemaksi tutkimusaineistossa, sillä monet vastaajista nostivat esiin sen, että koska kysymys on
harrastuksesta, niin vapaatavoitteisuus ja joustavuus opiskelussa on tärkeää. Neljä opiskelijaa oli
opiskellut aiemmin formaalin koulutuksen puolella musiikkia ja yhdeksi syyksi sille, että oli siirrytty
työväenopistoon mainittiin halu päästä opiskelemaan vapaatavoitteisemmin ja ilman suorituspaineita.
Tämä tukee sitä, että opiskelijat näkevät musiikin nimenomaan harrastuksena ja haluavat sen sellaisena
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pitääkin. Ainoastaan yksi opiskelija nosti selkeästi esiin sen, että opiskelu ei hänen mielestään ole
riittävän tehokasta, mutta hänkään ei tästä huolimatta kaavaillut siirtymistä formaalisen koulutuksen
puolelle. Lisäksi kaksi opiskelijaa harkitsi lopettamista.

11. MUSIIKIN OPISKELUN MOTIVAATIO JA TAVOITTEET

Seuraavassa tarkastelen empiirisen aineiston pohjalta Tampereen työväenopiston musiikkiryhmien
toimintaa ja pyrin kuvaamaan musiikin opiskeluun hakeutumista, motivaatiota, tavoitteita ja sosiaalisia
merkityksiä. Tässä tarkastelussa käytän johdanto-osassa määrittelemiäni tutkimuskysymyksiä ja pyrin
vastaamaan niihin aineiston esittelyn lomassa. Samoin pyrin liittämään mukaan yhteistoiminnallisen
oppimisen teoriaa ja flow-teoriaa, joiden avulla jäsennän saamiani tuloksia.

Olen jokaisen kysymyksen alle jaotellut opiskelijoiden vastauksia erilaisiin luokkiin, joiden perusteella
pyrin tekemään johtopäätöksiä. Osa vastauksista oli sellaisia, jotka olen sijoittanut useampaan
luokkaan, koska niissä käsiteltiin useita asioita. Täten luokittelemieni vastausten kokonaismäärä voi
muodostua joidenkin kysymysten kohdalla suuremmaksi kuin tutkimukseen osallistuneiden määrä.
(Tutkimusaineisto liitteenä.)

11.1 Hakeutuminen Tampereen työväenopiston musiikkitoimintaan

Kysymys (nro 9): Kuvaile vapaasti niitä tekijöitä, jotka saivat sinut hakeutumaan
opiskelemaan musiikkia Tampereen työväenopistoon.

Musiikkiryhmään hakeutumisen syyt     lukumäärä

Soittotaito ja kiinnostus musiikkiin                     8
Tunnetekijät                                                           5
Ilmapiiri ja ryhmätekijät                                      4
Toisten suositus                                                      4
Elämäntilannetekijät                                             3
Muut syyt                                                                2

Tampereen työväenopiston musiikkiryhmiin hakeutumisen kolme yleisintä syytä olivat tässä
aineistossa soittotaito ja kiinnostus musiikkiin, tunnetekijät sekä ilmapiiri- ja ryhmätekijät. Vastaajat,
jotka luokiteltiin soittotaidon ja musiikista kiinnostumisen vuoksi hakeutuneiksi, ilmaisivat
motiiveikseen seuraavia tekijöitä:

• taidon hankkiminen
• taidon ylläpito
• nuotinlukutaito
• kappalevalikoiman laajentaminen
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• kiinnostus soitosta tai instrumentista

”Olen ollut koko ikäni kiinnostunut haitarin soitosta, Tampereelle muuton johdosta tuli
tilaisuus harrastaa.”

”Halu oppia paremmin lukemaan nuotteja , repertuaarin lisääminen.”

Vastaajat, jotka luokiteltiin tunnetekijöiden vuoksi hakeutuneiksi, puolestaan ilmaisivat seuraavia
motivaatiotekijöitä:

• musiikin ilo
• vapaatavoitteisuus
• joustavuus
• uskaltaminen
• rohkeus

”Koko ikäni olen halunnut laulunopiskeluun, mutta vasta 50 vuotta täytettyäni uskaltauduin
                             mukaan.”

”Laulamisen ilo, joustavuus.”

Ilmapiiri- ja ryhmäteköistä opintoihin hakeutumisen taustalla, mainittiin seuraavat syyt:

• porukkahenki
• ryhmätoiminta
• yhdessä oppiminen

”Halusin johonkin ryhmään mukaan.”

”Haluan pitää yllä jo oppimiani taitoja, sen lisäksi on mukava kuulua johonkin soittoporukkaan.”

Musiikkiryhmiin hakeuduttiin edellisten lisäksi myös toisten suosituksesta ( tuttava, puoliso,
vanhemmat )

”Olin innostunut laulamaan, vuoden –93 syyslukukauden alkaessa vaimoni sanoi: mene
nyt vaikka työväenopiston laulukuoroon. Siihen sitten jäin ”koukkuun.”

”Työväenopistossa musiikkia opiskelleen tuttavani suosituksesta.”

Elämäntilannetekijät vaikuttivat kolmen opiskelijan kohdalla (lasten hoidosta vapautuminen, eläkkeelle
pääsy, paikkakunnalle muutto )

”Olin ollut pitkään soittamatta ja lapsilta saattoi soittaa vähään aikaan.”
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”Eläkkeelle päästyäni aloin uudelleen harjoitella alusta ja halusin sitä oikeille urille, päädyin
työväenopistoon.”

Muina soittoryhmään hakeutumisen syinä mainittiin myös tasokas opetus ja vetoava esite.

”Halpaa ja tasokasta opetusta.”

”Aloittaessani jälleen soittamisen ja luettuani vetoavan esitteen.”

Vastauksista voidaan päätellä, että kiinnostus, tunne- ja ryhmätekijät ovat oleellisia Tampereen
työväenopiston musiikkitoimintaan hakeutumisen syitä. Flow-teoriaa Suomessa tutkinut Jussi T. Koski
kirjoittaa opettaja-lehdessä että viriketulvan vietäväksi antautumisen sijasta pitäisi oppia kohdentamaan
omaa energiaansa haasteelliseen toimintaan. Pelkkä television kanavapujottelu ja iltapäivälehtien
juttujen seuraaminen tuottaa horroksen. Oppilaita kannattaisi Kosken mukaan motivoida kertomalla
heille siitä ilosta, seikkailusta ja jännityksestä, jota luovat ihmiset kuvaavat kokevansa paneutuessaan
asioihin. Oppiminen ja oivaltaminen olisi markkinoitava vailla vertaa. Tämä markkinointi on yhtä
tärkeää kuin varsinaisten oppisisältöjen välittäminen. ( Opettaja 14 / 2004, 54-55 ).

Kahdeksassa vastauksessa nousi esiin kiinnostus musiikkiin ja soitto- tai laulutaidon hankinta
ensisijaisena syynä musiikin opiskeluun hakeutumiselle. Vastaajien tunnetekijöihin luokitellut musiikin
ilo, uskaltaminen ja rohkeus voidaan tulkita flow-teorian valossa tärkeiksi motivaattoreiksi.

 Useasta vastauksesta kävi ilmi myös se, että musiikkia olisi haluttu alkaa harrastamaan ja
opiskelemaan ja aiemmin, mutta vasta nyt elämäntilanne tai oma uskallus antoi myöten. Mukavaan
opiskeluympäristöön ja opiskeluryhmään pääseminen näyttäytyi myös selkeästi opiskeluun
hakeutumisen syynä ja tämä tukee myös aiemmin esitettyjä Leistevuon tutkimustuloksia opiskelun
sosiaalisen aspektin merkityksestä vapaassa sivistystyössä. Leistevuon mukaan suotuisan sosiaalisen
vuorovaikutustilanteen voi nähdä edistävän opinnollistenkin tavoitteiden saavuttamista sekä
ryhmätasolla että yksilöllisesti.

Kaikki eivät ilmaisseet selkeää yksilöllisistä tarpeista lähtevää sisäistä motivaatiota musiikkitoimintaan
hakeutumiselle. Jonkin toisen ihmisen suositus nousi esiin omana kategorianaan. Näyttää siis siltä, että
joillekin opiskelijoista yhtenä ratkaisevana tekijänä opiskelupäätöksen teossa ovat myös ystävät ja
tuttavat tai omat perheenjäsenet. Yksi opiskelija nosti esiin myös vetoavan esitteen, eli joskus voi
päätös opiskeluun lähtemisestä viritä myös esitteisiin tutustumalla. Tämä antaa  haasteita
musiikkiryhmien markkinointiin niiden harrastajien tavoittamiseksi, joilla ei ole täysin selkiintynyttä
sisäistä motivaatiota.
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11.2 Opiskelun tavoitteet

Kysymys (nro 10): Minkälaiset tavoitteet sinulla on musiikin opiskelullesi?

Tavoitteiden sisältö                                lukumäärä

Musiikissa kehittyminen, edistyminen               16
Omaksi iloksi                                                        8
Muut syyt                                                              1

Musiikin opiskelun tavoitteiksi mainittiin ensisijaisesti musiikissa kehittyminen, omaksi iloksi
harrastaminen ja vähittäinen edistyminen. Musiikissa kehittymisen tavoitteista esille nousi seuraavat
asiat:

• musiikilliset tiedot ja taidot
• äänialan laajentaminen
• oikeassa äänessä pysyminen
• nuotinlukutaito
• musiikin teorian hallinta
• yhtyesoitossa kehittyminen
• säestystaito
• ei suuret tavoitteet
• päivä kerrallaan
• käytännön soittotaidon hankinta
• omassa tahdissa opiskelu
• saavuttaa taso, johon voi olla itse tyytyväinen

”Käytännön soittotaidon hankinta ja ylläpito.”

”Kehittyäkseni harmonikan soitossa.”

” a) Soittaa kvartetissa joskus loppuelämäni aikana. Oppia nuotinlukua. Soittaa yhdessä: viettää
nautinnollisia onnistumisen elämyksiä. b) Opiskella vielä musiikin teoriaa.”

”Että voisi soittaa itselleen jotakin niin että se tyydyttää.”

Tampereen työväen opiston musiikkiryhmissä enemmistö kokee toimintansa tavoitteeksi edistymisen
tai ainakin vähittäisen eteenpäin pääsemisen. Puhuttaessa tavoitteen asettelusta flow-teorian
näkökulmasta keskeistä on se, että tavoitetaso on oikea kykyihin ja taitotasoon.  Tehtävä ei ole liian
helppo aika liian vaikea. Ihmisen tulee kokea käsillä oleva tilanne haastavaksi (high challence ). Myös
omat taidot täytyy kokea riittävän hyväksi haasteen vastaanottamiseen ( high skill ). Tällainen tilanne
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auttaa jaksamaan sekä aikaansaamaan laadukkaita tuloksia. Flow-kokemus voi hävitä Jussi T. Kosken
mukaan ainakin seuraavista syistä:

1. Opiskelija on high challenge – high skill tilanteessa, mutta harjoittelee liikaa. Tyydyttävää ja
flow-pitoista tekemistäkin voi olla liikaa. Tällöin tarvitaan irottautumisen ja rentoutumisen
kokemuksia harjoittelun vastapainoksi. Tällaisia tapauksia tutkimusaineistosta ei voida päätellä.
Kukaan ei maininnut ylirasituksesta musiikkitoiminnan yhteydessä.

2. Low challenge – high skill tilanne syntyy taitojen kasvaessa, jos esim. musiikinharrastajalla
olisi kapasiteettia ja kykyjä parempaan edistymiseen, kuin ryhmän haasteet antavat
mahdollisuutta. Turhautumisen estämiseksi tulisi tällöin saada mahdollisuuksia kehittyä tai
hakeutua haasteellisempiin ryhmiin. Koko aineiston kyselyjä kokonaisvaltaisesti tarkasteltaessa,
tällaisia flow-kokemuksen häipymisiä saattaa olla.

                      ” Liian verkkaista on ollut. Soittokoulutus voisi olla tuntimäärältään suurempi.”

                         Olen mielestäni edistynyt, toivoisin kuitenkin nopeampaa tahtia.
                         Uusien oppilaiden tulo luonnollisesti hidastaa sitä. ”

3. High challenge-high skill + low possibility- tilanteessa käytännön reunaehdot hyvän tason ja
laadun mahdollistamiseksi häviävät. Tällöin osaava ihminen ei saa aikaan itseään tyydyttävää
lopputulosta ja kokee alisuoriutuvansa kykyihinsä nähden.

”Enemmän yksilöopetusta. Yleisopetus ihan hyvä.
                                      Laaja-alaisuutta voisi olla erikoistuville.”

4. Flow-kokemuksen saavuttamista opetuksessa ja oppimisessa estävät myös häiriköt ja esim. 45
      minuutin jaksot opetuksessa häiritsevät pitkäjänteistä keskittymistä.
(Opettaja 14/2004, 54.)

” Että myös nuoret jäsenet isossa kuorossa kuuntelisivat
                                            häiritsemättä, seurustelisivat muualla.”

Omaksi ilokseen musiikkia harrastavat, mainitsivat seuraavia tavoitteita musisoinnilleen:

• viihtyminen ja rentoutuminen
• nautinto
• onnistumisen elämykset
• viihdyttäminen

”Soittelen omaksi iloksi, eteenpäin kun pääsee niin mieli on hyvä.”

”Haluan pitää musiikinopiskelun harrastuksena, joten ainoa tavoite on soittamisen ilo ja ehkäpä
   rentoutuminen.”
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Yhtenä muuna syynä soittotaidon lisäksi nousi ulkomaalaisen soittajan kiinnostus suomalaista
kulttuuria kohtaan. Yksittäistapauksenakin se mielestäni kertoo jotakin tärkeää musiikin ja kulttuurin
toivotusta kytkennästä. Ulkomaalaisen mainitsemana sillä voi olla tärkeä informaatioarvonsa.

”Oppia soittamaan hyvin ja myös suomalainen kulttuuri kiinnostaa.”

Flow-teoriassa  pidetään yhtenä flow-kokemuksen ehtona, että toiminta koetaan itsetarkoituksellisen
tärkeäksi ja nautittavaksi. Samoin  teoriassa mietitään onnellisuuden ja flown välistä suhdetta.
Äkkiseltään olisi helppo sanoa, että nämä kaksi ovat sama asia, mutta tosiasiassa niiden suhde on
kompleksisempi. Ensinnäkin ollessamme flow-kokemuksen vallassa, me emme yleensä tunne
onnellisuutta siitä yksinkertaisesta syystä, että flow-ilmiössä tunnemme vain sen, mikä on ehdottoman
tärkeää toiminnan kannalta ja onnellisuus häiritsee tätä toimintaa. Vasta flow-kokemuksen jälkeen
saatamme tuntea itsemme onnellisiksi ja vasta tehtävän suorittamisen jälkeen tulee hyvän olon tunne.
Pitkällä tähtäimellä, mitä enemmän flowta koemme omassa elämässämme, sitä todennäköisemmin
tunnemme onnellisuutta yleisellä tasolla. Paljon riippuu myös siitä toiminnasta, joka flowta tuottaa.
(Csikszentmihalyi 1997, 123-124.)

Tässä aineistossa ei varsinaisesti kysytty sitä, kuinka intensiivisesti opiskelijat opiskeluun paneutuvat,
mutta esille nousi se, että monet tavoittelevat nimenomaan virkistystä ja onnellisuutta elämään.
Parhaiten tähän päämäärään pääsisi suuntaamalla keskittymisen täydellisesti käsillä olevaan toimintaan
niin, että aika ja paikka unohtuvat. Kyselyaineistossa  monet olivat sitä mieltä, että edistyminen on liian
hidasta mutta muistuttivat, että se on itsestä kiinni. Näyttäisi siis siltä, että flow- tilaan ei ole helppo
päästä ja myös opiskelijat tiedostavat sen. Myös opetuksen järjestelyt saattavat tahtomattaan häivyttää
flow-kokemuksen mahdollisuutta, koska intensiivinen paneutuminen ja keskittyminen vaativat
aikakestoltaan pitempiä oppimistilanteita.

Yleisesti voi sanoa, että mitään pitkän tähtäimen tavoitteenasetteluja opiskelijat eivät ole itselleen
laittaneet, mutta kuitenkin halu oppia ja kehittyä – vaikka se olisi vähäistä ja hidastakin – on se mihin
pyritään ja siitä tulee hyvä mieli. Opiskelijoiden mielestä esiintymistilaisuudet tuovat opiskeluun
tavoitteellissuutta ja siksi niitä pidettiinkin tärkeinä. Toisaalta on myös niin, että osa opiskelijoista ei
halua tavoitteita sen kummemmin pohtia tai asettaakaan. Heille riittää se, että he voivat kokea iloa ja
nautintoa musiikkiharrastuksen parissa. Tässä huomataan se, että vapaatavoitteisuuden yksi muoto voi
olla myös se, että tavoitteita ei ole ja hyvä kysymys pohdittavaksi mielestäni onkin se, tarvitseeko
ihminen tavoitteita kaikkeen toimintaansa.
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11.3 Opiskelun etenemistahti

Kysymys (nro 11): Oletko kokenut edistyväsi sopivassa tahdissa musiikin
opinnoissasi? Onko opiskelun tahti sinulle oikea?

Kyllä: 17 vastausta ( tahti sopiva, edistyy hyvin, pystyy harjoittelemaan kotona )

”Nuotinlukutaito on parantunut. Pystyn kosketinsoittimella harjoittelemaan kotona
                            stemmoja, vaikka en olekaan saanut soitonopetusta. Tahti on aika sopiva.”

”Olen edistynyt ja oppinut. Ääni on kehittynyt. Opiskelun tahti on ollut sopivaa.”

Ei:  6 vastausta

Musiikinopiskelun tahdin epäsopivana kokeneet perustelivat kokemustaan seuraavasti:

• opetus voisi olla tehokkaampaa
• suuremmat tuntimäärät
• uudet oppilaat hidastavat tahtia
• edistyy hitaasti
• edistyminen kiinni itsestä
• tahti välillä sopiva ja välillä ei

”Liian verkkaista on ollut, soittokoulutus voisi olla tuntimäärältään suurempi.”

”Olen mielestäni edistynyt, toivoisin kuitenkin nopeampaa tahtia. Uusien oppilaiden tulo
luonnollisesti hidastaa sitä.”

Harjoittelun riittämättömyys nähtiin ongelmaksi, joka estää eteenpäin pääsyä, joskin esiin nousi myös
se seikka, että se on paljon itsestä kiinni. Tässä kohdassa opiskelijat siis antavat myös pientä kritiikkiä
itselleen.

”Edistyminen on vähän hidasta, se on itsestä kiinni.”

” Voisi olla vähän tehokkaampi, mutta paljonhan se on kiinni omasta harjoittelusta ja innostuksesta.”
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11.4 Yhteiset oppimistavoitteet

Kysymys (nro 12): Onko ryhmällenne yhteisiä oppimistavoitteita ja
keskustellaanko niistä?

Formaalisessa  yhteistoiminnallisessa oppimisessa opiskelijat työskentelevät yhdessä tehtävästä
riippuen yhdestä oppitunnista useisiin viikkoihin saavuttaakseen yhteisen oppimisen tavoitteet ja
suoriutuakseen aiheeseen liittyvistä tehtävistä. Työskentelyyn kuuluu päätöksentekoa ja
ongelmanratkaisua. ( Johnson & Johnson 1994, 52 )

Keskeistä on positiivinen riippuvuus ryhmäläisten välillä. ( et voi onnistua ilman ryhmää, eikä ryhmä
voi onnistua ilman sinua ). Tärkeää on myös face-to-face-kontaktit, joilloin jäsenet tukevat toisiaan
tehtävien suorittamisen aikana. Keskeistä on se, että keskustellaan oppimisen strategioista,
ongelmanratkaisuista ja jaetaan tietoja ryhmäläisten kesken. Myöskin verbaaliset ja nonverbaaliset
reaktiot ryhmäläisten kesken tuottavat tärkeää informaatiota tehtävän onnistuneisuudesta. kaikkia
ryhmänjäseniä tulisi rohkaista ottamaan osaa face-to-face- vuorovaikutukseen. (mt,58.)

Jokaisella ryhmän jäsenellä on sovittu vastuu yhteisestä tehtävästä. Tärkeää on, että ryhmässä
tiedetetään, kuka tarvitsee enemmän tukea ja rohkaisua. Tärkeää on myös, että kaikki hoitavat oman
osuutensa ja kukin voisi oppia omilla ehdoillaan. Sosiaaliset taidot muodostuvat tärkeiksi
yhteistoiminnallisessa ryhmässä. Pelkkä käsky ryhmäytymiseen ei synnytä yhteistoiminnallista
oppimista, vaan tarvitaan yhteistoiminnan taitoja. Keskeistä on myös ryhmän sisäinen prosessointi siitä,
kuinka oppimistavoitteita saavutetaan ja kuinka hyvin yhteistoiminnallinen oppimisstrategia toimii.
Tarvittaessa tulee tehdä päätöksiä strategian vaihtamisesta, jos tullaan umpikujaan oppimisessa.
(mt, 58-59 )

Tutkimusaineistossa kokemukset yhteisistä oppimistavoitteista ja tavoitteista keskustelemisesta
jakaantuivat seuraavasti:

Yhteisiä tavoitteita on ja niistä keskustellaan : 12 vastausta

”Tavoitteena on pienet esiintymistilaisuudet ja niihin harjoittelu on yhteinen tavoite. Asioista
  keskustellaan, joskaan ei kovin johdonmukaisesti.”

”Kyllä on pyrkimys soittaa oman ryhmän kanssa sovittuja kappaleita sekä harjoituksissa että
  myöskin esiintymisissä.”

Yhteisiä tavoitteita ei ole  ja  keskustelu puuttuu: 8 vastausta

”Emme ole sopineet erityisiä oppimistavoitteita, eikä niistä olla keskusteltu.”

”Ei puhuta mitään, en tiedä toisten tavoitteista mitään.”
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Yhteisiä tavoitteita on, mutta niistä ei keskustella: 2 vastausta

”Kaikilla on varmaankin tavoitteena oppia omat stemmansa mahdollisimman hyvin niin, että
 pystymme laulamaan yhdessä. Tavoitteista ei juuri keskustella.  Keskustelu on sentyylistä, että

                           mietitään ohjelmistoa, jos tulee tilauksia esim. laulamaan hautajaisiin, häihin, illanviettoihin ym.”

” On ja ei keskusteltu.”

Ei ole tarpeenkaan keskustella tavoitteista: 1 vastaus

”Ryhmän tavoitteena on oppia soittamaan kappaleita
                              niin hyvin kuin se vain näillä lahjoilla onnistuu!!
                              Soittaminen on minusta tärkeämpää kuin tavoitteista
                              keskusteleminen. Miksei puhuta nautinnosta? Miksi
                              puhutaan aina tavoitteista?”

Kyselyn perusteella opiskelijat näyttävät kokevan hyvin eri tavoin yhteiset tavoitteet ja niistä
keskustelun. Ainakaan selkeää yhteisistä tavoitteista keskustelemisen kulttuuria ei ryhmissä näytä
olevan, mutta noin puolet kuitenkin kokee, että yhteisiä tavoitteita ja keskustelua on. Toinen puoli
opiskelijoita kokee voimakkaasti, että yhteiset tavoitteet eivät ole tiedossa tai niistä ei ainakaan puhuta.
Yksi vastaaja asettaa vastakkain nautinnon ja tavoitteellisuuden korostaen nautintoa eikä halua
keskustella tavoitteista. Flow-ajattelun mukaan kuitenkin flow on luovalle ihmiselle tyypillinen, mutta
jokaisen tavoitettavissa oleva huippukokemus, mikäli mm. toiminnan tavoitteet ovat selkeät. Nautinto
ja tavoitteellisuus eivät ole flow-ajattelun mukaan toisensa poissulkevia, vaan nimenomaan selkeät
tavoitteet voivat onnistuessaan tuottaa nautintoa ja mielihyvää kyseiseen toimintaan. Kuitenkin
tutkimusaineiston valossa näyttäisi siltä, että opiskelijoiden keskuudessa liiallinen tavoitteiden asettelu
nähdään jopa haitalliseksi.

Flow-teoriassa korostetaan myös toiminnan itsetarkoituksellisen  merkityksen  ja nautittavuuden
kokemusta. Voisiko olla niin, että vapaatavoitteisessa musiikinopiskelussa itseisarvoinen ja
suorituksista vapaa harrastaminen nähdään  luovuttamattomina perusarvoina ja tavoitteista puhuminen
nähdään tämän vuoksi niiden uhkana ?
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11.5 Yhdessä oppiminen

Kysymys (nro 13): Koetko, että yksilöt pystyvät ryhmässä käyttämään oppimiaan
asioita ryhmän yhteiseksi hyväksi? Mikä estää tai edesauttaa tätä?

Kyllä pystyy: 15 vastausta

Edesauttavia tekijöitä sille, että yksilöt pystyvät käyttämään oppimiaan asioita ryhmän yhteiseksi
hyväksi:

• asioista keskustelu
• mukavat useampiääniset sovitukset
• harjoittelu myös kotona
• jämpti ja huumorintajuinen johtaja
• henkilökohtainen ohjaus

”Kyllä, jos vain halua riittää. Sitä joskus estää ryhmähengen rakoilu
                            ja taas edesauttaa jotkut mukavat useampiääniset sovitukset.”

”Ehdottomasti. Jämpti johtaja edesauttaa apunaan huumori!

Jossain määrin: 2 vastausta

”Jotenkin. Esteenä on harjoittelun riittämättömyys (ajan puute).”

”Kyllä vähän voi, mutta kun kaikilla on ne omat tavoitteet ja suuntaukset.”

Ei vastannut esitettyyn kysymykseen, jätti vastaamatta tai ei ymmärtänyt kysymystä: 5 vastausta

Tässä kohdassa tutkijan olisi ilmeisesti vielä täytynyt miettiä kysymyksen muotoa, koska kaksi
vastaajaa jätti kohdan tyhjäksi, kaksi viestitti ettei ymmärtänyt kysymystä ja yksi vastasi niin, ettei se
vastannut esitettyyn kysymykseen. Valtaosa oli kuitenkin  ymmärtänyt kysymyksen. Vastausten
valossa edesauttavia tekijöitä sille, että yksilöt pystyvät käyttämään oppimiaan asioita ryhmän
yhteiseksi hyväksi ovat asioista keskustelu, mukavat useampiääniset sovitukset, harjoittelu myös
kotona, jämpti huumorintajuinen johtaja ja henkilökohtainen ohjaus.

Tämän kysymyksen kohdalla näytti siis siltä, että yhteistoiminnallisen oppimiskäsityksen periaatteet
toteutuivat melko hyvin verrattuna tavoitteista käytävään keskusteluun.  Opiskelijat kokevat, että he
voivat hyödyntää omaa kokemustaan ryhmässä. Vastauksista näkyy, että yhteistoiminnalliseen
oppimiseen liittyvät vapaus ja  vastuu ovat opiskelijoille tärkeitä. Tämä näkyy esim.omien stemmojen
opetteluna. kotona harjoitellen sekä henkilökohtainen ohjauksen ja asioista keskustelun muodossa.
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Estävänä tekijänä sille, että yksilöt pystyisivät käyttämään oppimiaan asioita ryhmän yhteiseksi hyväksi
mainittiin ainoastaan ryhmähengen rakoilu.

11.6 Muu oppiminen

Kysymys (nro 14): Koetko oppivasi ryhmässä muutakin kuin musiikkia? Mitä?

Kyllä: 14 vastausta

• sosiaalista kanssakäymistä
• sosiaalisia taitoja
• musiikista keskustelemista ja ajankohtaisista asioista kommentoimista
• yhteishenkeä
• sulautumista
• muut ryhmäläiset kasvattavat omaa minuutta
• toisten instrumenttien ymmärtäminen laajenee
• yhteistyökykyä
• suomalaista kulttuuria, kieltä ja tapoja
• erilaisuuden sietokyky kasvaa

”Kyllä muitten ryhmäläisten ja opettajan mieltymykset ja toiminta kasvattaa omaa minuani, toisten
instrumenttien ymmärtäminen laajenee. Toisten ihmisten tärkeys minulle ja minä heille, se on sitä
jotakin.”

”Pääasiassa ryhmässä soitellaan  ja keskustellaan musiikista, myös ajankohtaisista asioista
kommentoimaan.”

Yhteistoiminnallisen oppimisen teorian näkökulmasta oppijoiden ohjaaminen rakentavaan ja
tulokselliseen yhteistoimintaan on paljolti ihmissuhdetyötä. Oppijoiden kanssa yhdessä kannattaa
pysähtyä pohtimaan ryhmän jäsenten keskinäisiä ja ohjaajan ja oppijan välisiä suhteita. Tärkeitä
tavoitteita sosiaalisuuden näkökulmasta ovat mm yhteisyyden kokemukset, me yhdessä- henki ja
ymmärretyksi tulemisen kokemus. Samoin tasa-arvo, toisten erilaisuuden arvostaminen ja tasavertainen
kohtaaminen ovat osa yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Myös luottamusta sekä avointa ja
selkeää viestintää korostetaan oppimiskäsityksessä. (Koppinen& Pollari 1993, 62.)

Selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista kertoi oppivansa erilaisia sosiaalisia taitoja musiikin
oppimisen lisäksi, joten Tampereen työväenopiston musiikkiryhmien oppimiskulttuuria voidaan tältä
osin luonnehtia yhteistoiminnalliseksi.
Osa vastaajista koki, että he eivät opi musiikin lisäksi muuta ja kaksi ei haluakaan oppia. Tämä kertoo,
että ainakaan kaikki opiskelijat eivät ole sisäistäneet tai eivät haluakaan sisäistää yhteistoiminnallisen
oppimisen sivutuotteena syntyviä sosiaalisia taitoja. Tämä voi myös johtua siitä, että opetuksen
käytännöissä ei kaikkia opiskelijoita pystytä saamaan mukaan yhteistoiminnalliseen prosessiin.
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Ei: 3 vastausta

”Ryhmässä on aika paljon välillä kaikenlaista keskustelua ajankohtaisista asioista, joku kertoo aina
tuoreimmat vitsit. Mitään erityistä näistä ei opi.”

Ei ole tarpeen oppia muuta kuin musiikkia: 2 vastausta

”Musiikki on pääasia.”

”Haluan oppia vain musiikkia (turha vääntää tähän ihmissuhde ym. yhteiskunnallista hapatusta.)”

En osaa sanoa: 1 vastaus

Tyhjiä tai ei ymmärtänyt kysymystä: 4 vastausta

Myös tämän kysymyksen osalta kävi niin, että neljä vastaajista jätti vastaamatta tai ei ymmärtänyt
kysymystä. Mielestäni tämän kysymyksen informaatioarvo oli tästä huolimatta merkittävä
tutkimustyöni kannalta, mutta on toki hyvä pohtia olisiko kysymyksen voinut esittää jollain toisella
ymmärrettävämmällä tavalla silloin, kun näyttää siltä, että useampi vastaaja ei ole ymmärtänyt
kysymystä.

11.7 Innostavat ja motivoivat tekijät

Kysymys (nro 15): Mitkä tekijät innostavat ja motivoivat sinua
musiikinopiskelussasi?

Musiikinopiskelussa innostusta pitävät yllä seuraavat seikat:

Halu musisoida ja oppia uutta, edistyminen            13
Mielihyvä-  ja tunnetekijät                                          8
Ryhmähenki ja mukava porukka ja opettaja            5
Muut syyt                                                                      5

Tärkein motivaatiota ylläpitävä tekijä oli halu musisoida , edistyä ja oppia uutta. Tähän luokkaan
kuuluvat vastaajat ilmaisivat innostuvansa erityisesti seuraavista:

• tuloksen saaminen
• ohjelmiston haastavuus
• vaativat ja mieluisat kappaleet
• halu oppia
• halu soittaa ja musisoida
• uudet asiat



38

• uudet kappaleet (biisit) ja nuotit

”Tykkään laulamisesta. Osaan sen verran soittaa, että pystyn harjoittelemaan kotona stemmoja.
Kuorossa on mukava tunnelma ja aina on mukavaa, kun saadaan tulosta aikaiseksi.”

”Motivoivaa on, kun huomaa oppivansa jotakin, jota on luullut mahdottomaksi.”

Mielihyvä- ja tunnetekijöistä oppimisen motivaattoreina mainittiin:

• soittamisen ilo
• arjesta irtautuminen
• luovuus
• hauskuus
• onnistumisen elämykset
• musiikki itsessään
• elämäntapa
• soittaa niin, että se tyydyttää itseä
• esiintymisestä saatu hyvä mieli ja tyytyväisyys

”Soittamisen ilo, irtautuminen arjesta.”

”Käymme soittelemassa sairaaloissa ja vanhainkodeissa, niistä saatu hyvä mieli.”

Soittoporukan ja opettajan merkitys opiskelussa tuli esille mm seuraavissa lainauksissa:

”Onnistumisen elämykset, kun alkaa kulkea! Se ihmeellinen, metafyysinen ryhmähenki
yhteissoitossa. Konserteissa käynti, muiden kuunteleminen.”

”Hyvä ryhmähenki, mukava opettaja.”

Muina syinä motivoitumiselle mainittiin:

• nuorena ei musiikin opiskelu mahdollista
• tämän tyypin musiikki on mieleen
• äänenhuolto kuorossa
• elämäntapa
• muistille hyvää koulutusta

”Pidän musiikista, nuoruudessani ei ollut mahdollisuuksia musiikinopiskeluun.”

”Elämäntapa, koska soitan myös muita soittimia ammatikseni.”

Opiskelijoiden tavoitteet eroavat toisistaan aineistossa yllättävän vähän. Yksi opiskelija kaipaisi
selkeästi tehokkaampaa opetusta ja toimintaa, mutta muut hakevat opiskelusta musisoimisen ja
harrastamisen iloa ja ovat tyytyväisiä mikäli pystyvät kehittymään opiskelun aikana. Opiskelijat
nostavat esiin porukkahengen merkityksen ilon lähteenä ja porukkahenki on tärkeää myös esiintymisiin
valmistauduttaessa. Tässä mielessä ryhmän rooli yksittäisen opiskelijan kannalta on merkittävä.
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Kaikilla ryhmillä oli pieniä esiintymistilaisuuksia silloin tällöin ja niiden merkitys opiskelumotivaation
lisääjänä nousi selkeästi esiin. Esiintymiset haluttiin suorittaa niin hyvin kuin mahdollista.
Esiintymisillä oli myös tärkeä rooli ryhmän yhtenäisyyden ja hengen lisääjänä. Myös
opiskelukavereiden ja opettajan merkitys nähtiin keskeiseksi. Mukavaan porukkaan on kiva tulla aina
uudelleen samanhenkisten ihmisten pariin ja myös opettajan rooli motivaation ylläpitäjänä nousi
aineistosta esiin, joskin myös kritiikkiä opiskelutovereita ja opettajaa kohtaan esiintyi myös jonkin
verran. Myös kiinnostus musiikkiin ja halu päästä hitaasti mutta varmasti eteenpäin kukin omien
resurssiensa mukaan olivat tekijöitä, jotka selkeästi ylläpitävät motivaatiota musiikin opiskelua
kohtaan.

Vapaan sivistystyön piirissä on tutkittu motivaatiota mm kansanopisto-opiskelijoiden keskuudessa.
Markku Niemivirran (2002) mukaan kansanopisto-opiskelijat voidaan jakaa heidän motivationaalisen
orientaationsa mukaan. Oppimis- ja saavutusorientoituneet korostavat pyrkimyksissään uusien asioiden
oppimista ja tiedon kartuttamista. Saavutusorientoituneet tavoittelevat lisäksi myös menestystä ja hyviä
tuloksia. Suoritusorientoituneet haluavat menestyä paremmin kuin muut ja toisaalta pelkäävät
epäonnistumista. Välttämisorientoituneilla on taipumusta luovutusherkkyyteen, passiivisuuteen ja
suunnitelmallisuuden puutteeseen. Sitoutumattomien ryhmä ei korosta mitään erityisiä pyrkimyksiä,
mutta eivät toisaalta vaikuta erityisen kielteisiltäkään. Oppimisorientaatiota on suhteellisesti eniten.

Kun peilataan tätä tutkimusaineistoa Niemivirran orientaatiotyyppeihin, voidaan todeta, että aineistosta
löytyy oppimisorientoituneita ja sitoutumattomia, ei niinkään välttämis –ja saavutusorientoituneita.
Osaltaan tämä voi selittyä sillä, että välttämisorientoituneet ovat saattaneet jo karsiutua pois, koska
aineiston keruu on tapahtunut vasta kevätlukukauden loppupuolella.  Saavutusorientaatioon liittyvää
kilpailua toisten ryhmäläisten kanssa ei raportoitu tässä aineistossa.

11.8 Ryhmän ilmapiiri

Kysymys (nro 16): Onko ryhmän ilmapiiri oppimista edistävä mielestäsi oppimista
edistävä? Miten sitä voitaisiin vielä parantaa tähän suuntaan?

Kyllä: 18 vastausta

”Ilmapiiri on ok, mutta vähän enemmän jämäkkyyttä koko touhussa voisi olla, vaikka onkin
harrastuspohjalla.”

”Tunnelma ryhmässä on rento, kukaan ei pingota liikaa eikä kukaan ole täydellinen. Kaikki tekevät
vuorollaan virheitä eikä ketään katsota kieroon, jos virhe tulee. Naurua riittää.”

Ei: 2 vastausta

”Ei. Ehkäpä ryhmän jäsenten osaaminen ja tavoitteet eivät kohtaa. Pitäisi muodostaa pienempiä
yhtenäisiä ryhmiä.”

”Tällä hetkellä mielestäni kappaleemme ovat minulle liian vaikeita. Siksi harkitsen lopettamista. En
halua olla ryhmän jarruna.”
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Tyhjiä: 3 vastausta

Ajatuksia ilmapiirin parantamiseksi:

• jämäkkyyttä lisää
• pienemmät, yhtenäiset ryhmät
• enemmän ohjausta yhteissoittoon
• avoimuutta lisää
• kaikille soveltuva materiaali
• yhteinen ajanviettotapahtuma
• tasoero hiukan hämmentää
• tasaisemmat ryhmät
• että nuoret kuuntelisivat häiritsemättä ja seurustelisivat muualla

Ryhmän ja opiskelutovereiden merkitys opiskelussa näyttäytyy keskeisenä tekijänä. Opiskelijat
tuntuvat viihtyvän hyvin ryhmässä ja ryhmä näyttäytyy opiskelijoille tärkeänä viiteryhmänä.
Opiskelutoverit mainitaan myös yhdeksi syyksi siihen, että opiskeluun halutaan osallistua viikosta tai
jopa vuodesta toiseen. Suuria moitteita opiskelutovereita kohtaan ei tullut keneltäkään, mutta yksi
opiskelija oli selkeästi tyytymätön ryhmän toimintaan ja ilmeisesti hän oli myös aiemmin esittänyt
muutosehdotuksia ryhmän toimintaan, mutta oli nyt kyllästynyt tuomaan ideoitaan esille.

11.9 Tavoitteiden ja opetuksen suhde

Kysymys (nro 17): Koetko saavasi tavoitteitasi vastaavaa opetusta ? jos et, niin
mitä parannusehdotuksia sinulla olisi opetuksen suhteen?

Kyllä: 18 vastausta

• yksilöopetus erityisen hyvää
• opettaja pätevä ja asiallinen, hyvä tyyppi, erinomainen, innostava ja kärsivällinen
• sopiva opetus tavoitteisiin nähden
• hyvä yleisopetus
• opetuksen laatu hyvä
• opettajan ammattitaito hyvä
• hyvä taiteellinen opetus

”Opetuksen laatu on hyvää ja opettaja ammattitaitoinen.”

”Opetus on sopivaa tavoitteeni huomioiden.”

”Opetus on hyvää ja korkeatasoista. Kannustusta voisi olla enemmän”
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Osittain: 2 vastausta

”Opettajalta olen saanut hyviä neuvoja omiin kappaleisiini, mutta mitä hän on ryhmälle antanut ne
menevät minulle liian vaikeiksi ja mielestäni ryhmäsoitoksikin liian vaikeita, niistä tulee puuroa
koska ryhmäsoiton vetäjä puuttuu.”

Ei: 1 vastaus

”Enemmän yksilöopetusta.”

Parannusehdotuksia opetuksen suhteen:

• enemmän yksilöopetusta
• helpompia yhteissoittokappaleita
• lisää aikaa
• kannustusta voisi olla enemmän
• laaja-alaisuutta erikoistuville

Tyhjiä: 2 vastausta

11.10 Opiskelun ja musisoinnin ilo

Kysymys (nro 18): Oletko kokenut soittamisen/laulamisen ja oppimisen iloa
työväenopistossa? Mitkä tekijät siihen mielestäsi vaikuttavat?

Kyllä: 19 vastausta

• ryhmähenki
• oma motivaatio
• yksilöopetus ja ryhmä hyvät
• kun esiintyminen on mennyt nappiin
• mukavat soittokaverit
• aina tuntuu mukavalta, kun saa soiteltua vaikeita kohtiakin, jotka ovat vaatineet paljon työtä ja

harjoittelua
• yhteiset esiintymiset motivoi
• kun edistyy, on iloa
• yhteissoitot
• hyvä opettaja
• pitkäjänteinen työ vaikean asian ympärillä
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• samanhenkiset ihmiset pyrkivät samoihin tavoitteisiin
• yhteinen ajatus soittamisen tavoitteista
• kaikki ovat tasavertaisia keskenään
• monipuolinen ohjelmisto
• huumori
• hyväntuulinen opettaja
• kannustavat ja hyväksyvät soittokaverit
• hyvä opetus ja ilmapiiri
• uuden oppiminen

”Lauluharrastus on todella mukavaa. Samanhenkiset ihmiset pyrkivät samaan tavoitteeseen.”

”Aina tuntuu mukavalta, kun saa soiteltua vaikeita kohtiakin, jotka ovat vaatineet paljon työtä ja
harjoittelua.”

Ehkä, joskus. 2 vastausta

”Joskus, kun esiintyminen on mennyt nappiin.”

”Ehkä ja jos niin edistys

Tyhjiä: 2 vastausta

Aikaisemmin on tullut esille asioita jotka estävät flow-ilmiön syntymistä opiskelussa. Tämän
kysymyksen vastauksena puolestaan tuli iso joukko asioita, jotka edesauttavat flow-tilan saavuttamista.
Kun ryhmän yhteishenki on kohdallaan, oma motivaatio toimintaan on kohdallaan, opettaja on
ammattitaitoinen ja esiintymistilaisuudet mukavia pieniä motivaation lisääjiä, niin kaikki edellytykset
flow-ilmiölle ovat olemassa. Tietenkin jokainen opiskelija on yksilö, mutta näiden vastausten valossa
voi sanoa, että parhaimmillaan toiminta voi tuottaa monille opiskelijoille flow-kokemuksia ja jos ei
aina ihan flow-kokemuksen tasolle päästäkään, niin ainakaan kukaan ei koe toimintaa
negatiivissävyisenä.

11.11 Opiskelun kehittäminen

Kysymys (nro 19): Onko sinulla ajatuksia ryhmänne musiikkitoiminnan
kehittämiseksi?

Jotakin lisää: 12 vastausta

• kovempi harjoittelu
• pariharjoittelu
• esiintymisiä
• musiikin teoriaa
• laaja-alaisuutta
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• lisää soittimia
• lisää kotona harjoittelua
• opettaja mukaan yhteissoittoon
• uusia instrumentteja mukaan
• ryhmään helpompia kappaleita

”Jos harjoitusten/esiintymisten määrää voisi lisätä, se varmaan parantaisi esitysten tasoa.
(Käytännössä lisääminen vaikeata.)”

”Musiikin teoriaa voisi lisätä. Tangon soittoo enemmän. Eri rytmejä esim samba.”

”Helpompia kappaleita, joissa kuitenkin useampi ääni,
jos joku kaipaa hänelle voisi antaa nuotin jota voisi
soitella itsekseen. Ryhmässä helpompia.
Yhteissoittoa opettajan kanssa enemmän.
 (Nykyinen ope ei soita
ryhmän mukana ollenkaan, josta iso miinus.)”

Nykytilanne hyvä, harrastus vain: 3 vastausta

”Ei tällä hetkellä, kaikki ok.”

”Harrastus vain.”

”Olen tyytyväinen nykyiseen.”

Ei ehdotuksia tai ei ole miettinyt asiaa: 3 vastausta

”En ole miettinyt asiaa. Harjoittelemme tiettyihin konsertteihin ja laulamme tilauksesta joskus.
Markkinointi tapahtuu puskaradion kautta. Laulaminen on meille harrastus, enkä usko että hirveän
paljon enempää kuorolaiset pystyvät antamaan aikaa harrastukselle. Lähes kaikki laulavat tai ovat
laulaneet Sampolan laulajissa.”

”Ei mainittavaa.

”En ole miettinyt.”

Ei kerro ehdotuksiaan tai on kyllästynyt ehdottamaan: 2 vastausta

”Voisi joitakin pieniä ehdotuksia löytyä.”

”Kyllä, mutta olen kyllästynyt tuomaan niitä esille.”

Tyhjiä: 3 vastausta
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12. OMAN JA RYHMÄN OPPIMISEN ARVIOINTI

12.1 Palaute

Kysymys(nro 20): Koetko saavasi palautetta muilta ryhmäläisiltä oman
edistymisesi ja oppimisesi suhteen? Entä annatko itse muille palautetta?

Palautteen saaminen:

Kokee saavansa palautetta: 9 vastausta

”Ainakin oman äänialan laulajan kanssa katsomme yhdessä kohdat, missä huomaamme laulavamme
eri tavalla. Samassa äänialassa laulaa vain kaksi laulajaa, tuemme puolin ja toisin toisiamme.”

”Saan palautetta ja annan itse.”

Kokee saavansa vähän palautetta: 4 vastausta

”Kavereilta ei saa palautetta juurikaan. Joskus, kun joku kehuu, tuntuu tosi kivalta. Enpä taida itse
itsekään harrastaa palautteen antamista. Tässä taitaa olla parannuksen paikka.”

”Eipä taida paljon palautetta tulla puolin ja toisin henkilökohtaisesti, sensijaan yhteissoittoa
kommentoidaan porukalla (ei niinkään henkilökohtaista soittoa)”

Ei koe saavansa palautetta: 6 vastausta

”Kukaan ei, paitsi opettaja, puutu toisen tekemiseen tai osaamiseen.”

”En koe. Hyvin vähän.”

Palaute on epäsuoraa: 2 vastausta

”Yhteissoitossa soittelemme uudelleen jos menee huonosti.”

”En koe saavani palautetta enkä myöskään anna palautetta muille. Ehkä eleillä ja ilmeillä välillä
viestitellään, et hyvin meni tai päinvastoin.”

Palautteen antaminen:

Antaa palautetta: 4 vastausta

”Muut lienevät arkoja antamaan palautetta, itse annan kyllä.”

”Saan palautetta ja annan itse.”

”Positiivista puolin ja toisin.”
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Antaa vähän palautetta: 6 vastausta

”Palautetta suuntaan ja toiseen on aika vähän.”

”Jossakin määrin. Voitaisiin myös jakaa pienempiin ryhmiin, jolloin konsultointi mahdollista,”

Ei anna palautetta: 10 vastausta

”Minusta on hyvä, että emme anna palautetta toisillemme.”

”Kyllä, en vielä anna palautetta.”

”Kyllä. Itse olen varovainen antamaan toiselle palautetta, paitsi huumorimielellä
opettajalle/johtajalle.”

Tyhjiä: 3 vastausta

12.2 Tyytyväisyys edistymiseen

Kysymys (nro 21): Oletko tyytyväinen omaasi ja ryhmänne edistymiseen?

Tyytyväisyys omaan edistymiseen:

Kokee edistyvänsä hyvin tai kohtalaisesti: 20 vastausta

”Olemme harrastajasoittajia, siihen tasoon tyytyväinen.”

”Olosuhteisiin nähden kyllä omaani, mutta ryhmä on kovin heterogeeninen.”

”Näillä resursseilla olen tyytyväinen. Luulisin että ope ehkä ei ole. Pitäisi harjoitella ja paneutua
soittoon kotona enemmän, jos tähtää kunnianhimoisempiin saavutuksiin. Nyt on vielä
päällimmäisenä soiton ilo.”

Edistyminen voisi olla parempi: 1 vastaus

”Parempi voisi olla.”

Tyytyväisyys ryhmän edistymiseen:

Tyytyväinen tai melko tyytyväinen ryhmän edistymiseen: 19 vastausta

”Suurin osa ei osannut alkuun mitään, mutta nyt kaikki osaavat jo jotain ja myös innostus on
säilynyt, joten edistystä on tapahtunut.”

”Kun on harrastuspohjalla ryhmässä niin ei voi mahdottomia odottaakaan.”
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Ryhmän edistyminen voisi olla parempi: 2 vastausta

”Yleensä laulut on opittu ainakin jollakin tavoin esiintymisiä varten. Joskus on turhan epävarma
olo esiintymään lähtiessä sekä omalta että muiden osalta.”

”Olen mielestäni edistynyt. Toivoisin kuitenkin nopeampaa tahtia. Uusien oppilaiden tulo
luonnollisesti hidastaa sitä.)

Tyhjiä: 2 vastausta

12.3 Yhteisvastuu opintojen etenemisestä

Kysymys (nro 22): Onko ryhmässänne yhteisvastuuta opintojen etenemisestä?

Kyllä: 13 vastausta

”Harjoittelemme välillä yhdessä ilman opettajaa, jos keikka on tulossa eikä riittävän hyvin osata.”

”Ei ole välttämättä keskusteltu, mutta ilmapiiristä aistii, että kaikki ovat yhteisellä asialla ja haluavat
edistyä.”
”Yleensä pienryhmä esiintyy ilman nuotteja, joten se asettaa kullekin jäsenelle lisävastuuta
harjoittelusta.”

”On. Ohjelmistoon valitut laulut pitää saada esityskuntoon ja pyrkimys esittää ne mahdollisimman
hyvin.”

Ei: 5 vastausta

”Poissaoloja on mielestäni ollut liian paljon, se on turhauttanut.”

Ei tiedä, miten sitä mittaisi: 1 vastaus

”Enpä tiedä, miten sitä mittaisi. Jokainen harjoittelee kotona omien resurssiensa puitteissa. Tietysti
on aina vähän huono omatunto, ettei ole ehtinyt tarpeeksi harjoitella, mutta yhteissoitto on
yhteissoittoa. Vasta yhdessä soitettaessa asiat hitsaantuvat yhteen. Sooloilu ei paljon auta.”

Tyhjiä: 4 vastausta
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13. Opettajan rooli

Kysymys (nro 23): Millaisena koet opettajan roolin toiminnassa? Tulisiko
opettajan roolia lisätä tai vähentää vai onko nykytilanne hyvä?

Tyytyväinen opettajan rooliin nykyisellään: 15 vastausta

”Opettajan rooli on avain: Innostaa ja pitää kurissa! Harjoituttaa, jos ei eka kerralla onnistu, niin
kauan että kolahtaa. Lepsuilu ei tässä hommassa onnistu, mutta huumoria pitää olla.
Tiukkapipoisuuskin kostautuu Prääsääminen Ja jämäkkyys ovat minusta hyviä asioita tässä
hommassa+huumori. Open rooli on hyvä näin. Sitä ei saisi ainakaan vähentää.”

”Opettaja auttoi jopa kanteleen hankinnassa ja muutenkin opetusta saa aina kun sitä tarvitsee,
tarvittaessa jollekin yksin tai koko ryhmälle.”

Opettajan roolia tulisi lisätä: 5 vastausta

”Yksilöohjaus toimii hyvin, ehkä lisää ohjausta yhteissoitossa.”

”Ope antaa kymmenen minuuttia yksityisopetusta, joka on ok. Ryhmäopetusta saatiin ruinattu
sekin on 5 minuuttia. Jos vertaan toisiin opettajiin niin en anna kuin tyydyttävän numeroksi, melkein
 välttävä.”

Tyhjiä: 3 vastausta

Opiskelijat näkevät opettajan roolin merkittävänä musiikkitoiminnassa. Pääosin ollaan tyytyväisiä
opettajan roolin ryhmässä mutta viisi opiskelijaa toivoisi opettajan roolin lisäämistä. Ryhmäläisten
tasoerot ja ehkäpä myös erilaiset sosiaalisuuden asteet heijastuvat osaltaan siinä, että osa toivoisi, että
opettaja keskittyisi enemmän kuhunkin yksilöön opetuksessaan ja osa taas haluaisi opettajan ottavan
koko ryhmän huomioon. Tämä mielipiteiden hajonta kertoo varmaankin myös osaltaan niistä
käsityksistä, joita opiskelijat opettajuudelle ja oppimiselle asettavat. Näiden käsitysten
muodostumiseen ovat saattaneet vaikuttaa myös aikaisemmat opiskelukokemukset koulussa ja muissa
oppilaitoksissa ja tässä mielessä työväenopisto-opiskelua ei voida pitää minään suljettuna erillisenä
lohkona opiskelijoiden elämässä vaan osana laajempaa elämän kokonaisuutta jossa tapahtumat ja
kokemukset nivoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa.

14. TUTKIMUSTULOSTEN KOONTA

Rainer Friberg on kirjoittanut kuorolaulusta harrastuksena. Hänen mukaansa kuorolaulu on
tiimityöskentelyä parhaimmillaan. Vaikka kyse onkin harrastuksesta, niin silti kuorolaulu on hyvin
kurinalaista toimintaa. Kotityöt pitää olla tehty ennen kuin lavalle voi astua. Naapuri on otettava
huomioon ja yksilösuorituksia ja virheitä ei suvaita. Fribergin mukaan perinteisessä mieskuorossa
vallitsee edelleen talvisodan henki, jossa kaveria ei jätetä. (Friberg 2003, 192.)
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Friberg painottaa kuorolauluharrastuksen sosiaalista merkitystä. Kuorosta voi saada elinikäisiä
ihmissuhteita. Tärkeää on myös ettei harrastajalta kysytä kuka olet, mistä tulet tai mikä on vaikkapa
poliittinen tai uskonnollinen vakaumuksesi.  Myös muun yhteisen harrastus- ja vapaa-
ajanviettotoiminnan merkitys nousee esille Fribergin artikkelissa ryhmähenkeä kohottavana toimintana.
(Friberg 2003, 192.)

Friberg  nostaa esille esiintymisten merkityksen kuorotoiminnassa. Ne tuovat toimintaan
tavoitteellisuutta, sillä konserttiin valmentautumisessa saattaa olla kyseessä puolentoista- parin vuoden
harjoitustyö. Esiintymisiä saatetaan jännittää hurjasti, mutta onnistuneen konsertin jälkeen laulaja
tuntee tervettä ylpeyttä. mielihyvää ja nöyryyttä. Iloa saa myös siitä että on saanut tulkita suurten
säveltäjämestareiden ja runoilijoiden sanomaa ja pystynyt antamaan kuulijalle sen, mitä hän on
konsertista tullut hakemaan. Onnistuneessa esiintymisessä tulee myös palkituksi pitkäjänteinen työ.
(mt, 186, 198.)

Kun tarkastellaan tämän tutkimuksen aineistoa niin voidaan todeta, että esille nousee Fribergin
mainitsemia asioita. Erityisesti esiintymisten merkitys motivaatiotekijänä ja harjoitteluvastuun tuojana
on toiminnassa keskeistä. Myös sosiaalinen puoli nousi esiin musiikkiharrastuksessa ja monet
opiskelijat sanoivatkin oppivansa musiikin lisäksi myös sosiaalista kanssakäymistä ja yhteistyön
merkitystä opiskelussaan. Mielestäni sekä Fribergin artikkelista että myös tämän tutkimuksen tuloksista
tulee esiin se, kuinka merkittävää ja kasvattavaa harrastusluonteinen musiikkitoiminta voi olla sen
parissa viihtyville ihmisille. Jo pelkästään tämän asian toteaminen on mielestäni tärkeä ja
huomionarvoinen tulos.

Esitän nyt tutkimuksen päätulokset siten, että palaan johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja
vastaan niihin tutkimusaineiston pohjalta.

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että opiskelija on hakeutunut opiskelemaan musiikkia
Tampereen työväenopistoon?

Mielenkiintoista on mielestäni se, että musiikista kiinnostumisen lisäksi tärkeään osaan nousivat
tunnetekijät, kuten se, että musiikin opiskelusta haluttiin iloa elämään. Useasta vastauksesta kävi myös
ilmi se, että musiikkia olisi haluttu alkaa harrastamaan ja opiskelemaan jo aiemmin, mutta vasta nyt
elämäntilanne tai oma uskallus antoi myöten. Mukavaan opiskeluympäristöön ja opiskeluryhmään
pääseminen näyttäytyi myös selkeästi opiskeluun hakeutumisen syynä ja tämä tukee myös aiemmin
esitettyjä Leistevuon tutkimustuloksia opiskelun sosiaalisen aspektin merkityksestä vapaassa
sivistystyössä. Myös jonkin toisen ihmisen suositus nousi esiin omana kategorianaan. Vaikuttaisi siltä,
että osalle opiskelijoista yhtenä ratkaisevana tekijänä opiskelupäätöksen teossa ovat myös ystävät ja
tuttavat tai omat perheenjäsenet. Kuriositeettina voidaan mainita että yksi opiskelija nosti esiin myös
vetoavan esitteen joka lämmittänee ainakin esitteen laatijoiden mieltä.
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Harkitsivatko opiskelijat mahdollisesti muita oppilaitoksia myös formaalisen koulutuksen
puolelta tai tähtäävätkö he jatkamaan opintojaan myöhemmin jossakin muussa oppilaitoksessa?

Vastauksista saattoi havaita, että lähes kaikki opiskelijat katsoivat työväenopiston olevan oikea paikka
opiskella musiikkia silloin kun ollaan harrastuspohjalla. Harrastuspohja nousikin keskeiseksi teemaksi
tutkimusaineistossa, sillä monet vastaajista nostivat esiin sen, että koska kysymys on harrastuksesta,
niin vapaatavoitteisuus ja joustavuus opiskelussa on tärkeää. Neljä opiskelijaa oli opiskellut aiemmin
formaalin koulutuksen puolella musiikkia ja yhdeksi syyksi sille, että oli siirrytty työväenopistoon
mainittiin halu päästä opiskelemaan vapaatavoitteisemmin ja ilman suorituspaineita. Suurimmalla
osalla opiskelijoista ei ole aikomusta jatkaa opintojaan myöhemmin työväenopiston ulkopuolella.
Muutama kuitenkin ilmoittaa, että on aikonut hakeutua johonkin muuhun vapaan sivistystyön
organisaatioon tai yksityiseen koulutukseen. Formaalin musiikin opetuksen piiriin ei jatkossa tähtää
kukaan. Tämä tukee sitä, että opiskelijat näkevät musiikin nimenomaan harrastuksena ja haluavat sen
sellaisena pitääkin. Ainoastaan yksi opiskelija nosti selkeästi esiin sen, että opiskelu ei hänen
mielestään ole riittävän tehokasta, mutta hänkään ei tästä huolimatta kaavaillut siirtymistä formaalisen
koulutuksen puolelle. Opintojensa lopettamista harkitsi kaksi opiskelijaa.

Mikä motivoi opiskelijoita musiikin opiskelussa ja harrastuksessa?

Kaikilla ryhmillä oli pieniä esiintymistilaisuuksia silloin tällöin ja niiden merkitys opiskelumotivaation
lisääjänä nousi selkeästi esiin. Esiintymiset haluttiin suorittaa niin hyvin kuin mahdollista.
Esiintymisillä oli myös tärkeä rooli ryhmän yhtenäisyyden ja hengen lisääjänä. Myös
opiskelukavereiden ja opettajan merkitys nähtiin keskeiseksi. Mukavaan porukkaan on kiva tulla aina
uudelleen samanhenkisten ihmisten pariin ja myös opettajan rooli motivaation ylläpitäjänä nousi
aineistosta esiin, joskin myös kritiikkiä opiskelutovereita ja opettajaa kohtaan esiintyi jonkin verran.
Myös kiinnostus musiikkiin ja halu päästä hitaasti mutta varmasti eteenpäin kukin omien resurssiensa
mukaan olivat tekijöitä, jotka ylläpitävät motivaatiota musiikin opiskelua kohtaan.

Mikä latistaa motivaatiota?

Harjoittelun riittämättömyys nähtiin ongelmaksi, joka estää eteenpäin pääsyä. Tässä yhteydessä
kuitenkin korostettiin sitä, että se on itsestä kiinni eli tässä opiskelijat antavat pientä kritiikkiä myös
itselleen. Musiikkitoimintaan osallistumisen motivaatio näyttää laskevan mikäli opiskelija kokee, että
ryhmän ohjelmisto on liian vaativaa hänen tasolleen. Ryhmän jarruna oleminen koetaan
epämiellyttäväksi ja tämä tilanne saikin muutaman opiskelijan harkitsemaan joko opiskelun kokonaan
lopettamista tai siirtymistä opiskelemaan jatkossa Tampereen työväenopiston ulkopuolelle.

Millaisia tavoitteita opiskelijat asettavat omalle musiikin opiskelulleen?

Yleisesti voi sanoa, että mitään pitkän tähtäimen tavoitteenasetteluja opiskelijat eivät ole itselleen
laittaneet, mutta kuitenkin halu oppia ja kehittyä – vaikka se olisi vähäistä ja hidastakin – on se mihin
pyritään ja siitä tulee hyvä mieli. Opiskelijoiden mielestä esiintymistilaisuudet tuovat opiskeluun
tavoitteellisuutta ja siksi niitä pidettiinkin tärkeinä. Toisaalta on myös niin, että osa opiskelijoista ei
halua tavoitteita sen kummemmin pohtia tai asettaakaan. Heille riittää se, että he voivat kokea iloa ja
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nautintoa musiikkiharrastuksen parissa. Tästä huomataan se, että vapaatavoitteisuuden yksi muoto voi
olla  myös se, että tavoitteita ei ole ja tämä asettaa pohtimaan sitä, tarvitseeko ihminen tavoitteita
kaikkeen toimintaansa.

Miten opiskelijat kokevat ryhmän ja opiskelutoverit?

Ryhmän ja opiskelutovereiden merkitys opiskelussa näyttäytyy keskeisenä tekijänä. Opiskelijat
tuntuvat viihtyvän hyvin ryhmässä. Ryhmistä muodostuu hyvinkin heterogeenisia kun samassa
ryhmässä on pitkään ja vähemmän harrastaneita ihmisiä joiden osaamistasot myös ovat hyvin erilaisia.
Tämä ryhmän heterogeenisuus heijastuu joskus pienenä turhauttavana tekijänä osalle opiskelijoista.
Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta että ryhmä näyttäytyy opiskelijoille tärkeänä viiteryhmänä ja
opiskelutoverit mainitaan myös yhdeksi syyksi siihen, että opiskeluun halutaan osallistua viikosta tai
vuodesta toiseen. Suuria moitteita opiskelutovereita kohtaan ei tullut keneltäkään, mutta yksi opiskelija
oli selkeästi tyytymätön ryhmän toimintaan ja hän oli myös kyllästynyt tuomaan ideoitaan esille
ryhmässä.

Millaisena opiskelijat näkevät ryhmän ja opettajan roolin oman oppimisensa ja omien
tavoitteidensa toteutumisen kannalta?

Opiskelijoiden tavoitteet eroavat toisistaan loppujen lopuksi yllättävän vähän. Yksi opiskelija kaipaisi
selkeästi tehokkaampaa opetusta ja toimintaa, mutta muut hakevat opiskelusta musisoimisen ja
harrastamisen iloa ja ovat tyytyväisiä mikäli taidot kehittyvät opiskelun aikana. Opiskelijat nostavat
esiin porukkahengen merkityksen ilon lähteenä ja porukkahenki on tärkeää myös esiintymisiin
valmistauduttaessa. Tässä mielessä ryhmän rooli yksittäisen opiskelijan kannalta on merkittävä.
Opettajan roolia toiminnassa opiskelijat pitävät keskeisenä. Se, missä määrin opettajan tulisi keskittyä
koko ryhmään ja missä määrin vain yhteen oppilaaseen kerrallaan jakaa jonkin verran mielipiteitä ja se
onkin varmasti yksi keskeisiä kysymyksiä ja pohdinnan aiheita kaikessa ryhmämuotoisesti
tapahtuvassa opiskelussa.

Miten ryhmä toimii yhdessä ja kuinka hyvin ryhmässä toteutuvat yhteistoiminnallisen oppimisen
periaatteet?

Ryhmä näyttäytyy opiskelijoille tärkeänä osana opiskelua ja opiskelukaverit pitävät yllä omaakin
opiskelumotivaatiota. Kuitenkin opettaja näyttää olevan opiskelijoiden mielestä se jonka tehtävä on
etupäässä puuttua virheisiin ja esittää parannusehdotuksia oman soiton tai laulun suhteen. Mitään
selkeää palautteen antamisen järjestelmää opiskelijoilla ei keskenään näyttäisi olevan vaan
enemmänkin on niin, että palautetta muille voi antaa jos vaan uskallus riittää. Vastaavasti muilta saa
palautetta silloin, jos joku uskaltautuu sitä antamaan. Ryhmät kyllä toimivat kiinteästi yhdessä mutta
yhteistoiminnan taustalta ei löydy mitään selkeää ajatusta yhteistoiminnallisten menetelmien käytöstä
opiskelussa. Siinä mielessä yhteistoiminnallisuus toteutuu ryhmissä hyvin, että yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta opiskelijat eivät koe jäävänsä ryhmässä ulkopuolisiksi tai ilman tukea. Opiskelijoiden välillä
näyttäisi vallitsevan tietty kollegiaalisuus ja ajatus siitä, että kaikki ovat samassa veneessä vaikka
harrastuksen kesto ja taidot ryhmän sisällä voivat vaihdella radikaalistikin. Toivelistalla oli myös, että
ryhmällä olisi myös yhteistä musiikin opiskelun ulkopuolista toimintaa, jolla voisi porukkahenkeä
entisestään lisätä.
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Ne opiskelijat, jotka kaavailivat opiskelun lopettamista tai siirtymistä muualle kokivat tahdin itselleen
hiukan liian tiukaksi ja jarruna ryhmässä ei haluta olla. Opiskelumotivaatiota näyttäisi siis latistavan se,
jos kokee omat taitonsa riittämättömiksi muihin ryhmäläisiin nähden. Tämä viittaa myös siihen, että
yhteistoiminnalliseen oppimiseen liittyvää kontrollointia siitä, että kaikki pysyvät kelkassa mukana ei
ryhmistä löydy. Valtaosin opiskelijat tuntuvat kuitenkin olevan tyytyväisiä ryhmän toimintaan ja
mahdollisissa ongelmatilanteissa hakevat syytä usein itsestään ennemmin kuin ryhmän toiminnasta.
Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että ryhmissä on paljon yhteistoimintaa. Kuitenkaan mitään selkeästi
etukäteen mietittyjä yhteistoiminnallisen oppimisen strategioita ei ryhmien toiminnassa esiinny ja siksi
osa opiskelijoista kokee, että yksilöt eivät pysty riittävästi käyttämään omaa henkilökohtaista panostaan
ja osaamistaan ryhmän yhteiseksi hyväksi ja osalla opiskelijoista oli vaikeuksia ymmärtää, mitä asiaan
liittyvällä kysymyksellä yleensä ajettiin takaa.

Kokevatko opiskelijat saavansa tavoitteitansa vastaavaa opetusta Tampereen työväenopistossa ja
jos eivät, niin mitä kehittämisideoita heillä olisi?

Monet opiskelijat painottavat musiikin olevan heille harrastus ja he kokevat, että työväenopiston opetus
on hyvää musiikin harrastajille. Lisää tehokkuutta sekä omaan harjoitteluun, että myös ryhmän
toimintaan kuitenkin yleisesti toivottaisiin ja myös opetuksen tuntimäärien lisääminen esiintyi
toivelistalla. Osa toivoi enemmän yhteissoiton ohjausta opettajalta ja osa taas olisi halunnut, että
opettaja voisi keskittyä jokaisen oppilaan henkilökohtaiseen ohjaukseen enemmän. Mielipide-eroja
esiintyy myös siinä, millaista ohjelmistoa opiskelijat haluaisivat soittaa tai laulaa. Suurin osa
opiskelijoista kokee saavansa ainakin siinä määrin tavoitteitansa vastaavaa opetusta, että aikovat jatkaa
musiikin opiskeluaan Tampereen työväenopistossa myös jatkossa. Ainoastaan yksi opiskelija ilmaisi
voimakkaasti tyytymättömyytensä opiskelun tehottomuuteen ja muutama opiskelija harkitsi opintojensa
lopettamista ainakin Tampereen työväenopistossa  riittämättömien taitojen takia opiskelutovereihin
nähden. Lisäksi muutama opiskelija oli lopettamassa opiskeluaan elämäntilanteeseen liittyvistä
käytännön syistä.

15. TUTKIMUSTULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

Opiskelijat ovat saaneet kertoa omasta harrastuksestaan anonyymisti ja tutkimukseen osallistuminen on
ollut luonnollisesti vapaaehtoista. Tätä taustaa vasten näkisin, että tutkimusaineistoa voidaan pitää
luotettavana. Kun kyselylomakkeita jaetaan palautettavaksi myöhemmin, on mahdotonta täysin
aukottomasti sanoa onko kyselylomakkeen täyttänyt juuri se henkilö, joka sen alun perin on saanut.
Tämän tutkimusaineiston kohdalla näkisin riskin tähän olevan erittäin pieni, koska kysymykset ovat
sellaisia ettei niihin oikein pysty kunnolla vastaamaan kuin sellainen henkilö, joka on opiskellut
Tampereen työväenopiston musiikkiryhmässä. Mitä tulee tutkimustulosten  ja tehtyjen johtopäätösten
luotettavuuteen niin tutkimusaineisto on liitteenä lopussa ja tulosten ja johtopäätösten oikeellisuus on
sieltä tarvittaessa kenen tahansa tarkistettavissa. Tutkimusjoukko on ollut sen verran pieni, ettei
yleistyksiä tämän tutkimusaineiston ulkopuolelle ole tehtävissä mutta se ei ole ollut tämän tutkimuksen
tarkoituskaan.
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16. LOPUKSI

Tässä tutkimuksessa on tutkittu Tampereen työväenopiston musiikkiryhmien opiskelijoiden
motivaatiota ja tavoitteita sekä sitä kuinka ryhmät toimivat yhdessä. Lopputuloksena tutkijalle jäi
positiivinen kuva harrastuspohjaisesta musiikkitoiminnasta, jossa opiskelijat viihtyvät hyvin, monet
jopa vuodesta toiseen. Ryhmän merkitys näyttäytyy merkittävänä tekijänä opiskelussa. Ryhmien
toimintaa olisi vielä ehkä mahdollista tehostaa keskustelukulttuuria kehittämällä ja lisäämällä
yhteistoiminnallisten menetelmien tietoista käyttöä.

Opiskelijat ovat yksimielisiä siitä, että toiminta on kivaa ja parhaimmillaan se voi jopa tuottaa flow-
ilmiön. Kuitenkin myös parannusehdotuksia toiminnan edelleen tehostamiseksi opiskelijoilta löytyy.
Eniten ristiriitaisia toiveita esiintyi opettajan toiminnan painottumisen suhteen ryhmän ja toisaalta
jokaisen yksilön suhteen. Tässä tulee mieleen David. J Elliottin ajatukset opetussuunnitelman
merkityksestä musiikin opetuksessa. Voisi olla hyvä, jos toiminnan taustalla olisi jonkinlainen ryhmän
yhdessä sopima opetussuunnitelma, jossa opetuksen painopisteasioista olisi keskusteltu. Palautteen
saamisen ja antamisen käytännöt eivät näytä aineiston valossa olevan kovinkaan loogisia ja tähänkin
asiaan saattaisi olla hyvä kehittää jokin yleisempi käytäntö jota voitaisiin käyttää palautteen saamisen
ja antamisen viitekehyksenä. Muutamassa vastauksessa nousi esiin myös se, että jokin muu yhteinen
toiminta voisi lähentää ryhmäläisiä. Ehkäpä kannattaisi järjestää jokin yhteinen illanvietto ja katsoa
mitä tapahtuu. Kaiken kaikkiaan on sanottava, että Tampereen työväenopiston musiikkiryhmäläiset
kokevat opiston olevan hyvä paikka harrastaa musiikkia ja opetuksen olevan heidän tarpeilleen
sopivaa. Tämä tutkimustyö on kuitenkin nostanut esille pieniä asioita, joissa vielä olisi parannettavaa,
kuten kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Tampereen työväenopiston musiikkiryhmät tulevat varmasti
tarjoamaan monia hyviä elämyksiä ja flow- kokemuksiakin opiskelijoilleen myös tulevina lukuvuosina.
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Liite 1: Kyselylomake

Olen yli 20 vuotta aktiivisesti musiikkia harrastanut kasvatustieteen opiskelija. Teen
lopputyötä Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitokselle aiheenani musiikin
opiskelun tavoitteet ja motivaatio työväenopisto-opiskelussa opiskelijoiden
näkökulmasta. Tällä kyselykaavakkeella pyrin kartoittamaan niitä syitä ja
motivaatiotekijöitä, joita Tampereen työväenopiston musiikkiryhmien opiskelijoilla on.
Vastaamalla oheisiin kysymyksiin voit omalta osaltasi olla edesauttamassa tutkimustani.
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja vastaukset tulevat vain tämän
tutkimuksen käyttöön.

TAUSTATIEDOT

ikä:

sukupuoli:

ammatti/koulutus:

instrumentti:

MUSIIKILLISET TAUSTATIEDOT

1. Kauanko olet harrastanut musiikkia ?

2. Onko musiikkiharrastuksesi ollut jatkuvaa vai onko välillä ollut katkoja? Kuinka pitkiä?

3. Musiikkiopetusta sinulle mahdollisesti antaneet tahot ennen Tampereen työväenopistoa ?

4. Oletko suorittanut musiikissa virallisia tutkintoja (esim. peruskurssi 1/3, 2/3 tai 3/3)?
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MUSIIKIN OPISKELU TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTOSSA

5. Kauanko olet ollut mukana Tampereen työväenopiston musiikkitoiminnassa ?

6. Onko osallistumisesi Tampereen työväenopiston musiikkitoimintaan säännöllistä vai
epäsäännöllistä?

7. Onko aikomuksesi jatkaa musiikkiopintoja Tampereen työväenopistossa tulevinakin lukuvuosina?
Jos, niin miksi? Jos ei, niin miksi ei?

8. Oletko ajatellut jatkaa musiikkiopintojasi myöhemmin mahdollisesti jossain muuallakin kuin
Tampereen työväenopistossa? Missä?

MUSIIKIN OPISKELUN MOTIVAATIO JA TAVOITTEET

9. Kuvaile vapaasti niitä tekijöitä, jotka saivat sinut hakeutumaan opiskelemaan musiikkia Tampereen
työväenopistoon ?

10. Minkälaiset tavoitteet sinulla on musiikinopiskelullesi?

11. Oletko kokenut  edistyväsi sopivassa tahdissa musiikin opinnoissasi? Onko opiskelun tahti sinulle
oikea?

 12. Onko ryhmällänne yhteisiä oppimistavoitteita ja keskustellaanko niistä?

13. Koetko, että yksilöt pystyvät ryhmässä käyttämään oppimiaan asioita ryhmän yhteiseksi hyväksi?
Mikä estää tai edesauttaa tätä?

14. Koetko oppivasi ryhmässä muutakin kuin musiikkia. Mitä?

15.Mitkä tekijät innostavat ja motivoivat sinua musiikin opiskelussasi?

16. Onko ryhmän ilmapiiri mielestäsi oppimista edistävä? Miten sitä voitaisiin vielä parantaa tähän
suuntaan?
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17. Koetko saavasi tavoitteitasi vastaavaa opetusta? Jos et, niin mitä parannusehdotuksia sinulla olisi
opetuksen suhteen ?

18. Oletko kokenut  soittamisen/laulamisen ja oppimisen iloa työväenopistossa? Mitkä tekijät siihen
mielestäsi vaikuttavat?

19. Onko sinulla ajatuksia ryhmänne musiikkitoiminnan kehittämiseksi?

OMAN JA RYHMÄN OPPIMISEN ARVIOINTI

20. Koetko saavasi palautetta muilta ryhmäläisiltä oman edistymisesi ja oppimisesi suhteen? Entä
annatko itse palautetta muille

21. Oletko tyytyväinen omaasi ja ryhmänne edistymiseen?

22. Onko ryhmässänne yhteisvastuuta opintojen etenemisestä?

23. Millaisena koet opettajan roolin toiminnassa? Tulisiko opettajan roolia lisätä tai vähentää vai onko
nykytilanne hyvä?

KIITOS VASTAUKSESTASI!
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Liite 2: Tutkimusaineisto

TAUSTATIEDOT

1. Ikä:

harmonikkaryhmä:

- 28 v
- 42 v
- 42 v
- 44 v
- 45 v
- 56 v
- 57 v
- yli 60 v
- 69 v

lauluryhmä:

- 27 v
- 47 v
- 55 v
- 58 v

yhtyesoittoryhmä:

- 23 v
- 46 v
- 48 v
- 52 v
- 57 v
- 72 v

kanteleryhmä:

- 8 v
- 25 v
- 25 v
- 61 v
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2. SUKUPUOLI

harmonikkaryhmä:

n:  3 kpl
m: 6 kpl

lauluryhmä:

n:  2 kpl
m: 2kpl

yhtyesoittoryhmä:

n:  4 kpl
m: 2 kpl

kanteleryhmä:

n:  3 kpl
m: 1 kpl

koko aineisto:

n:  12 kpl
m: 11kpl

3. AMMATTI / KOULUTUS

harmonikkaryhmä:

- lähihoitaja
- peruskoulu
- yrittäjä
- toimistotyöntekijä
- kuvanvalmistaja
- työnjohtaja
- varastoesimies / keskikoulu
- eläkeläinen
- aarporaaja / eläkeläinen
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lauluryhmä:

- lähihoitaja
- sosiaalityöntekijä
- kiinteistönhoitaja
- konttoripäällikkö

yhtyesoittoryhmä:

- yo, opiskelija
- rakennusputkiasentaja
- luokanopettaja, erityisopettaja, lastentarhanopettaja
- yo-merkonomi /toimistosihteeri
- kuvanveistäjä
- työtek.koulu

kanteleryhmä:

- koululainen
- diplomi-insinööri
- artisti
- parturikampaaja

MUSIIKILLISET TAUSTATIEDOT

1. Kauanko olet harrastanut  musiikkia ?

harmonikkaryhmä:

- 22 vuotta
- 15 vuotta
-  n. 20 vuotta
- 15 vuotta
- n..20 vuotta
- 3 ja ½ vuotta
- 18 vuotta
- 50 – 60 vuotta
- n. 50 vuotta
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lauluryhmä:

- 10 vuotta
-  n. 30 vuotta  (lukioajasta 47 vuotiaaksi )
- 10 vuotta ( aiemmin n. 5-6 vuotta, välivuosia 10, nyt 10 lukukautta)
- 8 vuotta

yhtyesoittoryhmä:

- 13 vuotta
- n.5 vuotta
- 48 vuotta
- n.23 vuotta
- n. 15 vuotta
- n. 20 vuotta

kanteleryhmä:

- vuoden
- 20 vuotta (5-vuotiaasta alkaen )
- 19 vuotta ( 6-vuotiaasta alkaen )
- 4 vuotta

2. Onko musiikkiharrastuksesi ollut jatkuvaa vai onko välillä ollut katkoja ?
Kuinka pitkiä ?

harmonikkaryhmä:

- Katkoja ollut pari kertaa, noin  1 ½  vuotta yhteensä
- Katkoja ½ vuotta
- jatkuvaa
- kyllä on ollut katkoja. Kolme lasta. Olin n. 5 vuotta soittamatta. Molemmat kädet
leikattiin, n. vuoden katkos.
- jatkuvaa, vain pieniä taukoja
- ei katkoja
- jatkuvaa
- monia katkoja ja pitkiä, jopa vuosia
- yksi pisempi tauko, n. 35 vuotta
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lauluryhmä:

- jatkuvaa ( ala-asteella kuoro ja pianonsoitto,yläasteella ja edelleen kitara, viimeiset 6
vuotta Työväenopiston lauluryhmä,kuoro )
-  epäsäännöllistä (taukoa opiskeluaikana)
- epäsäännöllistä ( välivuosia 10 )
- jatkuvaa ( 8 viimeistä vuotta )

yhtyesoittoryhmä:

- säännöllistä (noin vuoden tauko asuessani ulkomailla)
- epäsäännöllistä ( taukoa 23 vuotta )
- säännöllistä, jatkuvaa
- säännöllistä
- epäsäännöllistä (katkoa 37 vuotta, menin naimisiin, puoliso epämusikaalinen, en
raaskinut harjoitella, muutin toiselle paikkakunnalle, soittokaverit jäivät nuoruuden
maisemiin, tuli perhe-elämä päällimmäiseksi )
- epäsäännöllistä ( katkoa 30 vuotta )

kanteleryhmä:

- jatkuvaa
- muutaman kuukauden katkoja
- ei katkoja
-  jatkuvaa

3. Musiikkiopetusta sinulle mahdollisesti antaneet tahot ennen Tampereen
työväenopistoa

harmonikkaryhmä:

- yksityinen haitarikoulu
- itseopiskelua
- nuorisoseura ( Irene Juselius ) 1 vuosi
- Veka Järviön alkeiskurssi ja yksityistunteja, nykyisin käyn myös Tapani Luojuksen
tunneilla
- Jyväskylässä työväenopiston hanuripiiri sekä Jyväs-Hanurit harmonikkakerho
- ei muita
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- Ahosen musiikkiliikkeessä harmonikkakoulu, syys / kevätkausi
- muutama yksityistunti kauan sitten, Matti Viljanen
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- kansalaisopisto
- lukion musiikinopetus ja Karjaan kansalaisopisto
- ”pikkupoikana” maalla seurakunnan kuorossa
- 1 vuosi Ahjolan kansalaisopiston kuorossa

yhtyesoittoryhmä:

- Pirkanmaan musiikkiopisto
- ei ole
- Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ( opettajakoulutukset)
- Pirkanmaan musiikkiopisto 7 vuotta (kaksi eri opettajaa, suomalainen ja ulkolainen)
- Tampereen musiikkiopisto
- Tampereen musiikkiopisto

kanteleryhmä:

- kansalaisopisto
- yksityistunteja  USA:n collegessa
- ei ole tahoja
- 1 jätti vastaamatta

4. Oletko suorittanut musiikissa virallisia tutkintoja ? (esim. peruskurssi 1/3,
2/3 tai 3/3 )

harmonikkaryhmä:

- peruskurssit 1/3, 2/3 ja 3/3 Pirkanmaan musiikkiopistossa kitaransoiton opetuksen
yhteydessä
- en
- en
- ei tutkintoa
- en ole
- en
- en
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- en ole
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:
- en
- en ole suorittanut
- en ole
- en ole

yhtyesoittoryhmä:

- teoria ja säveltapailu 3/3, yleinen musiikkitieto I, huilu 1/3, nokkahuilu 2/3
- teoria 1/3 ja 2/3
- erikoistunut musiikkiin Helsingin OKL
- opettaja ( Pirkanmaan musiikkiopisto)sanonut, että olen 2/3 tasolla, ei suorituksia
- kurssitutkinto 1/3 jäänyt kesken 60-luvulla
- en

kanteleryhmä:

- en
- en
- ei
- en ole

MUSIIKINOPISKELU TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTOSSA ?

5. Kauanko olet ollut mukana Tampereen työväenopiston
musiikkitoiminnassa?

harmonikkaryhmä:

- 2 vuotta
- 3 vuotta
- n. 8 vuotta
- n. 11 vuotta
- 3 vuotta
- 3 ja ½ vuotta
- n. 13 vuotta ( välissä oli yksi syys/kevät, jolloin ei ollut opettajapulasta johtuen
opetusta )
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- 1 vuosi
- n. 5 vuotta

lauluryhmä:

- n. 6-7 vuotta
- 10 vuotta
- n. 10 vuotta  (- 93 alusta )
- 8 vuotta ( 8.vuosi meneillään )

yhtyesoittoryhmä:

- 3.lukuvuosi menossa (3 vuotta )
- 1 ½ vuotta ( 3 lukukautta )
-  3 kuukautta
-  ? (orkesterissa alusta alkaen ja joskus aikaisemmin viulutunneilla ) =3-5 vuotta
-  1 vuosi (syksystä 2002 alkaen)
- 5 vuotta

kanteleryhmä:

- vuoden
- vuoden
- vuoden
- 4 vuotta

6. Onko osallistumisesi Tampereen työväenopiston musiikkitoimintaan
säännöllistä vai epäsäännöllistä ?

harmonikkaryhmä:

- säännöllistä
- epäsäännöllistä
- säännöllistä
- säännöllistä 1 x vk
- säännöllisesti käynyt työväenopiston harmonikkakerhossa
- säännöllistä
- lähes säännöllistä, vuodessa 2-3 poissaolokertaa
- epä
- säännöllistä
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lauluryhmä:

- säännöllistä
- säännöllistä
- säännöllistä
- säännöllistä

yhtyesoittoryhmä:

- säännöllistä, tosin poissaoloja käytännön syistä jonkunverran
- säännöllistä
- säännöllistä
- säännöllistä
- säännöllistä (niin säännöllistä kuin mahdollista, leipätyö kiilaa ensin)
- säännöllistä

kanteleryhmä:

- säännöllistä
- säännöllistä
- säännöllistä
- säännöllistä

7. Onko aikomuksesi jatkaa musiikkiopintoja Tampereen työväenopistossa
tulevinakin lukuvuosina ? Jos, niin miksi ? Jos ei, niin miksi ei ?

harmonikkaryhmä:

- jatkan, mukava harrastus
- kyllä, ryhmässä on mukava soittaa
- kyllä, koska koen soittelun harrastuksena, säännöllinen toiminta pitää vähäisen
soittotaidon yllä.
- harkitsen lopettamista
- todennäköisesti aion jatkaa samassa porukassa
- ei osaa sanoa tässä vaiheessa, toivottavasti.
- kyllä, edistyäkseni harmonikan soitossa
- en tiedä
- toistaiseksi, katso ikä ( 69 v)
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lauluryhmä:

- kyllä, jos porukka pysyy kasassa
- aion jatkaa, koska olen viihtynyt kuorossa. Laulaminen on hyvää vastapainoa työlle ja
harjoituksissa ja muussa toiminnassa on rento meininki
- toistaiseksi jatkan. Olen kiinnostunut laulusta
- jatkan. Laulaminen on mukavaa ja samalla harjoitukset ja esiintyminen ovat sosiaalisia
tapahtumia

yhtyesoittoryhmä:

- jos asun Tampereella, niin kyllä. Koska ryhmä on minulle sopiva
- kyllä on, jos sopivaa opetusta on sopivina vuorokauden aikoina
- kyllä, kuoro kiinnostaa
- kyllä jos aikaa on
- ehdottomasti jatkan. Halu oppia soittamaan paremmin. Omalla vaatimattomalla tasolla
edistyen, ei pakkopaita niskassa. Soittaminen on riemukasta, kun voi antaa virheitä
anteeksi. Harrastajana on hyvä:”pilkettä silmäkulmassa” ja hirveä yritys !
- mahdollisesti, kuitenkin olen hieman epävarma, koska soitan useammassa yhtyeessä.

kanteleryhmä:

- jatkaa
- kyllä, mukava ja motivoiva opettaja, oikea instrumentti
- ei, koska palaan Usaan
-on, oppiakseni lisää

8. Oletko ajatellut jatkaa musiikkiopintojasi myöhemmin mahdollisesti jossain
muuallakin kuin Tampereen työväenopistossa ? Missä ?

harmonikkaryhmä:

- en ole ajatellut
- en näillä näkymin
- tuskinpa, siis en
- Ahjolan kansalaisopistossa, Tapani Luojuksella yksityistunneilla
- ehkäpä jossain muussa hanuripiirissä tai kerhossa
- en osaa sanoa
- en
- en
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- en

lauluryhmä:

- mahdollisesti, mutta en tiedä missä
- en ole suunnitellut
- en
- yksinlauluopiskelussa on meneillään 3.vuosi ( yksityisopiskelua laulunopettajan
johdolla)

yhtyesoittoryhmä:

- todennäköisesti Helsingissä, jonne muutto –04 vastaavanlaisessa harrastelijaryhmässä
- kyllä vain yksityisessä koulutuksessa
- en
- en ole, soitan nyt Tampere-seuraorkesterissa myös
- jos taitoa joskus ennen kuolemaa kehittyy tarpeeksi, nuotinlukutaitoa ja muuta tajua,
voisin etsiytyä ehkä Tampere-seuran orkesteriin
- kyllä

kanteleryhmä:

- en
- en ole
- luultavasti, ei vielä varmaa
- en

         MUSIIKIN OPISKELUN MOTIVAATIO JA TAVOITTEET

9. Kuvaile vapaasti niitä tekijöitä, jotka saivat sinut hakeutumaan
opiskelemaan musiikkia Tampereen työväenopistoon ?

harmonikkaryhmä:

- halusin johonkin ryhmään mukaan
- kiinnostus harmonikan soitosta
- olin jo ennen opiskellut työväenopistossa, opetuksen halpa hinta, mukava
porukkahenki
- olin ollut pitkään soittamatta ja lapsilta saattoi soittaa vähään aikaan
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- haluan pitää yllä jo oppimiani taitoja, sen lisäksi on mukava kuulua johonkin
soittoporukkaan
- olen koko ikäni kiinnostunut haitarin soitosta, Tampereelle muuton johdosta tuli
tilaisuus harrastaa
- Työväenopistossa musiikkia opiskelleen tuttavani suosituksesta
- halu oppia paremmin lukemaan nuotteja, repertuaarin lisääminen
- eläkkeelle päästyäni aloin uudelleen harjoitella alusta ja halusin sitä oikeille urille,
päädyin Työväenopistoon

lauluryhmä:

- laulamisen ilo, joustavuus
- muutin Tampereelle ja olin siihen saakka laulanut useita vuosia kansalaisopiston
kuorossa toisella paikkakunnalla. Oli luontevaa tulla Tampereellakin vastaavaan
kuoroon.
- olin innostunut laulamaan, vuoden –93 syyslukukauden alkaessa vaimoni sanoi: mene
nyt vaikka työväenopiston laulukuoroon. Siihen sitten jäin ”koukkuun”.
- koko ikäni olen halunnut laulunopiskeluun, mutta vasta 50 vuotta täytettyäni
uskaltauduin mukaan

yhtyesoittoryhmä:

- ainoastaan halusin soittaa ilman vastaavia vaatimuksia kuin esim. musiikkiopistossa
-  koulutus soittotaidon ehdoton tae, opisto ainoa mahdollisuus, johon voi mennä
- olen jo pitkään halunnut laulaa kuorossa, nyt löytyi paikka sekä minulle, että
miehelleni
- en halunnut jättää viulun soittoa enkä käyttää rahaa myös yksityistunteihin
- muutin takaisin vanhalle kotipaikkakunnalleni, jossa olin soittanut ensin
lapsiorkesterissa, sitten nuoriso-orkesterissa 60-70-luvuilla. Näin vanhan soittokaverin,
joka kannusti verestämään unholassa olleita taitoja. Yhteissoitto on aina viehättänyt.
Solistihommat eivät ole meikäläistä varten, hakuammunnalla selailin eri opistojen
tarjontaa. Vain Tampereen työväenopiston ohjelmasta löytyi yhtyesoitto. En tiennyt
yhtään mitä odottaa. Jännitti kun taidot olivat niin ruostuneet, mutta kyllä se tästä.
- aloittaessani jälleen soittamisen ja luettuani vetoavan esitteen.

kanteleryhmä:

- äiti ja isä
- halpaa ja tasokasta opetusta
- kantele kiinnosti
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- olen aina ollut kiinnostunut musiikista, mutta en ole ennen saanut opetusta siihen

10. Minkälaiset tavoitteet sinulla on musiikinopiskelullesi ?

harmonikkaryhmä:

- harrastuspohjalta vaan, ei suuria tavoitteita. Opiskelee omassa tahdissa.
- omaksi iloksi
- käytännön soittotaidon hankinta ja ylläpito
- soittelen omaksi iloksi eteenpäin kun pääsee niin mieli on hyvä
- tietysti olisi mukava vähän edistyä ja soitella vähän vaativampiakin kappaleita
- päivä kerrallaan eteenpäin
- kehittyäkseni harmonikan soitossa
- kehittyä
- että voisi soittaa itselleen jotakin niin että se tyydyttää

lauluryhmä:

- äänialan laajentaminen, oikeassa äänessä pysyminen
- tavoitteena on oppia hyvin kuoron ohjelmistossa olevat laulut. Käyn laulamassa myös
viihtymisen ja rentoutumisen takia.
- pidän tätä harrastuksenani, en ole luonut itselleni tavoitteita
- edistyä sekä kuorolaulussa että yksinlaulussa niin pitkälle kuin se on mahdollista
myöhään aloitettuna harrastuksena

yhtyesoittoryhmä:

- haluan pitää musiikinopiskelun harrastuksena, joten ainoa tavoite on soittamisen ilo ja
ehkäpä rentoutuminen
- saavuttaa riittävä tieto ja taito lähinnä harrastajien soittoryhmissä
- nauttia kuoro- ja oktettilaulusta !
- harrastus
- a) soittaa kvartetissa joskus loppuelämäni aikana. Oppia nuotinlukua. Soittaa yhdessä:
viettää nautinnollisia onnistumisen elömyksiä. B) opiskella vielä musiikin  teoriaa
- kehittää soittotaitoani yhtyesoitossa

kanteleryhmä:

- hyvä
- oppia säestämään ja viihdyttämään soitolla itseä ja muita
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- oppia soittamaan hyvin ja myös suomalainen kulttuuri kiinnostaa
- sen kummempia tavoitteita ei ole, ilokseni soitan

11. Oletko kokenut edistyväsi sopivassa tahdissa musiikinopinnoissasi ? Onko
opiskelun tahti sinulle oikea ?

harmonikkaryhmä

- olen. kyllä.
- kyllä
- joskus olen, joskus en. Opiskelutahti määräytyy yksilöllisesti.
- kyllä
- voisi olla vähän tehokkaampi, mutta paljonhan se on kiinni omasta harjoittelusta ja
innostuksesta.
- edistyminen on vähän hidasta, se on itsestä kiinni
- olen, tahti on sopiva
- ok
- edistyminen tässä iässä on hidasta. Tahdin voi itse määrätä.

lauluryhmä:

- kyllä
- nuotinlukutaito on parantunut. Pystyn kosketinsoittimella harjoittelemaan kotona
stemmoja, vaikka en olekaan saanut soitonopetusta. Tahti on aika sopiva.
- olen edistynyt ja oppinut. Ääni on kehittynyt. Opiskelun tahti on ollut sopivaa.
- olen harjoitellut varsin paljon (myös kotona) ja se tahti sopii minulle.

yhtyesoittoryhmä:

- kyllä
- liian verkkaista on ollut, soittokoulutus voisi olla tuntimäärältään suurempi
- opin stemmat nopeasti, tahti on sopiva
- harrastus vain
- tahti on minulle oikea
- olen mielestäni edistynyt, toivoisin kuitenkin nopeampaa tahtia. Uusien oppilaiden tulo
luonnollisesti hidastaa sitä.
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kanteleryhmä:

- olen
- kyllä
- tuntuu hyvältä
- olen edistynyt, tahti on sopiva

12. Onko ryhmällänne yhteisiä oppimistavoitteita ja keskustellaanko niistä ?

harmonikkaryhmä:

- on tavoitteita ja niistä keskustellaan
- on ja keskustellaan niistä
- tavoitteena on pienet esiintymistilaisuudet ja niihin harjoittelu on yhteinen tavoite.
Asioista keskustellaan, joskaan ei kovin johdonmukaisesti.
- eteenpäin pyritään
- kyllä on pyrkimys soittaa oman ryhmän kanssa sovittuja kappaleita sekä harjoituksissa
että myöskin esiintymisissä
- en ole ryhmässä
- kehittyäksemme yhteissoitossa, jota myös harjoittelemme
- joo
- vain ohjelmiston harjoitus

lauluryhmä:

- eipä niitä taida olla
- kaikilla on varmaankin tavoitteena oppia omat stemmansa mahdollisimman hyvin niin,
että pystymme laulamaan yhdessä. Tavoitteista ei juuri keskustella. Keskustelu on
sentyylistä, että mietitään ohjelmistoa, jos tulee tilauksia esim. laulamaan hautajaisiin,
häihin, illanviettoihin ym.
- emme ole sopineet erityisiä oppimistavoitteita, eikä niistä olla keskusteltu.
- esitettävät laulut pitäisi saada soimaan mahdollisimman hyvin. Tarvittaessa lisätään
harjoitusmäärää.

yhtyesoittoryhmä:

- ei, minun näkökulmastani
- ei puhuta mitään, en tiedä toisten tavoitteista mitään
- on yhteinen tavoite, keskustellaan
- ei
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- ryhmän tavoitteena on oppia soittamaan kappaleita niin hyvin kuin se vain näillä
lahjoilla onnistuu !! Soittaminen on minusta tärkeämpää kuin tavoitteista
keskusteleminen. Miksei puhuta nautinnosta ? Miksi puhutaan aina tavoitteista ?
- yhteissoiton edistyminen. Kysyessä aina neuvotaan hyvin.

kanteleryhmä:

- on ja ei keskusteltu
- kyllä, alkeiden oppiminen näin aluksi
- on keskusteltu
- tavoitteita on ja keskustelemme niistä

13. Koetko, että yksilöt pystyvät ryhmässä käyttämään oppimiaan asioita
ryhmän yhteiseksi hyväksi ? Mikä estää tai edesauttaa tätä ?

harmonikkaryhmä:

- pystyy, keskustelu asioista auttaa
- kyllä
- kyllä, jos vain halua riittää. Sitä joskus estää ryhmähengen rakoilu ja taas edesauttaa
jotkut mukavat useampiääniset sovitukset.
- on todella mukavaa, kun ryhmässä on  ”parempitasoisia”, jotka voivat soittaa sooloja
väliin.
- kyllä, ainakin osittain
- kyllä
-  ?
-  jotenkin. Esteenä on harjoittelun riittämättömyys (ajan puute )
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- kyllä ehdottomasti. Harjoittelu myös kotona edesauttaa.
- ryhmässä on erilaisella musiikin peruskoulutuksella varustettuja ihmisiä.
Teoriakoulutusta saaneet ja soittamista opiskelleet pystyvät vetämään ryhmää ilman
johtajaakin. Jos joku stemmassa pystyy laulamaan suoraan nuoteista, se nopeuttaa
muiden oppimista.
- laulukuorossa pitää sopeutua ryhmään
- mahdollisimman hyvä stemman osaaminen edistää tietysti ryhmän esitystä, joten
kotiharjoittelu on välttämätöntä.
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yhtyesoittoryhmä:

- jokainen osallistuu taitojensa mukaan, ketään ei ”syytetä”, jos ei heti osaa.
- kyllä vähän voi, mutta kun kaikilla on ne omat tavoitteet ja suuntaukset.
- ehdottomasti. Jämpti johtaja edesauttaa apunaan huumori !
- en osaa sanoa
- mitä tarkoitat kysymyksellä
- kyllä. Henkilökohtainen ohjaus.

kanteleryhmä:

- kyllä
- on mahdollista, jos vain uskaltaa
- koen, että pystyvät, harjoitus auttaa
- 1 jätti vastaamatta

14. Koetko oppivasi ryhmässä muutakin kuin musiikkia ? Mitä ?

harmonikkaryhmä:

- sosiaalisuutta
- sosiaalista kanssakäymistä
- enpä juuri
- levyjä vaihdellaan ja nuotteja saa kavereilta ja aina voi kysyä
- pääasiassa ryhmässä soitellaan ja keskustellaan musiikista, myös ajankohtaisista
asioista kommentoimaan
- yhteishenkeä
-  ?
- kyllä vain. Pitäähän sitä sulautua.
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- en osaa sanoa
- ryhmässä on aika paljon välillä kaikenlaista keskustelua ajankohtaisista asioista, joku
kertoo aina tuoreimmat vitsit. Mitään erityistä näistä ei opi.
- ryhmässä oppii aina myös sosiaalisia taitoja
- 1 jätti vastaamatta
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yhtyesoittoryhmä:

- musiikki on pääasia
- kyllä muitten ryhmäläisten ja opettajan mieltymykset ja toiminta kasvattaa omaa
minuani, toisten  instrumenttien ymmärtäminen laajenee. Toisten ihmisten tärkeys
minulle ja minä heille, se on sitä jotakin.
- en
- yhteistyökykyä
- haluan oppia vain musiikkia ( turha vääntää tähän ihmissuhde ym. yhteiskunnallista
hapatusta.)
- sosiaalista kanssakäymistä

kanteleryhmä:

- koetan
- sosiaalisia taitoja
- suomalaista kulttuuria ja kieltä ja tapoja
- sosiaalisuutta, erilaisuuden sietokyky kasvaa

15. Mitkä tekijät innostavat ja motivoivat sinua musiikinopiskelussasi ?

harmonikkaryhmä:

- hyvä ryhmähenki, mukava opettaja
- halu oppia
- motivoivaa on, kun huomaa oppivansa jotakin, jota on luullut mahdottomaksi
- käymme soittelemassa sairaaloissa ja vanhainkodeissa niistä saatu hyvä mieli
- ryhmähenki innostaa sekä uusien asioiden omaksuminen
- kun oppii mieluisia biisejä
- pidän musiikista, nuoruudessani ei ollut mahdollisuuksia musiikinopiskeluun
- tämän tyypin m on mieleen
- katso kohta 10 ( että voisi soittaa itselleen niin,. että se tyydyttää )

lauluryhmä:

- halu laulaa, ohjelmiston haastavuus motivoi, hyvä porukka
- tykkään laulamisesta. Osaan sen verran soittaa, että pystyn harjoittelemaan kotona
stemmoja. Kuorossa on mukava tunnelma ja aina on mukavaa, kun saadaan tulosta
aikaiseksi.
- halu laulaa ja samalla oppia uusia lauluja. Samalla on vähän kehittynyt nuotinlukutaito.
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- kun huomaa edistyvänsä ja oppii aina vain vaativampia lauluja ja voi todeta myös
yleisön pitävän esityksistä.

yhtyesoittoryhmä:

- soittamisen ilo, irtautuminen arjesta
- omassa toiminnassa tulee edistystä
- puhetyöläisenä huollan ääntäni
- uudet sävelet ja nuotit
- onnistumisen elämykset, kun alkaa kulkea ! Se ihmeellinen, metafyysinen ryhmähenki
yhteissoitossa. Konserteissakäynti, muiden kuunteleminen.
- musiikki itsessään ja edistyminen

kanteleryhmä:

- edistyminen
- elämäntapa, koska soitan myös muita soittimia ammatikseni
- luovuus, hauskuus, muistille oikein hyvää koulutusta
- 1 jätti vastaamatta

16. Onko ryhmän ilmapiiri mielestäsi oppimista edistävä ? Miten sitä voitaisiin
vielä parantaa tähän suuntaan ?

harmonikkaryhmä:

- on. Lisätä itse opiskelun motivaatiota.
- on
- ei. Ehkäpä ryhmän jäsenten osaaminen ja tavoitteet eivät kohtaa. Pitäisi muodostaa
pienempiä yhtenäisiä ryhmiä
- tällä hetkellä mielestäni kappaleemme ovat minulle liian vaikeita. Siksi harkitsen
lopettamista. En halua olla ryhmän jarruna.
- ilmapiiri on ihan ok, mutta vähän enemmän jämäkkyyttä koko touhussa voisi olla,
vaikka onkin harrastuspohjalla
- kyllä, mutta vielä enemmän toivoisin ohjausta yhteissoitossa
-  on – avoimuutta lisää
- mielestäni on. Pitäisi kuitenkin löytää sellaista materiaalia, jota kaikki haluaisivat
harjoitella. Tästä hyötyisi yhteissoitto.
- 1 jätti vastaamatta
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lauluryhmä:

- kyllä, kaikki tässä porukassa ovat mielestäni hyvin motivoituneita.
- tunnelma ryhmässä on rento, kukaan ei pingota liikaa eikä kukaan ole täydellinen.
Kaikki tekevät vuorollaan virheitä eikä ketään katsota kieroon, jos virhe tulee. Naurua
riittää.
- kyllä
- ryhmän ilmapiiri on hyvä. Ehkä joku yhteinen ajanviettotapahtuma voisi olla lisää.

yhtyesoittoryhmä:

- minusta ryhmähenki on erittäin hyvä
- ilmapiiri on hyvä, mutta tasoero hiukan hämmentää. Jokin muu musiikillinen toiminta
tai meneminen voisi lähentää ryhmän jäseniä.
- kyllä. Että myös nuoret  jäsenet isossa kuorossa kuuntelisivat häiritsemättä,
seurustelisivat muualla.
- on hyvä
- mielestäni oppimista voitaisiin edistää tasaisemmilla ryhmillä.
- 1 jätti vastaamatta

kanteleryhmä:

- on
- ulkomaalainenkin tuntee kuuluvansa ryhmään, rento fiilis
- ryhmä on hyvä
- 1 jätti vastaamatta

17. Koetko saavasi tavoitteitasi vastaavaa opetusta ? Jos et, mitä
parannusehdotuksia sinulla olisi opetuksen suhteen ?

harmonikkaryhmä:

- kyllä
- enemmän yksilöopetusta
- tällä hetkellä saa kyllä todella hyvää yksityisopetusta
- opettajalta olen saanut hyviä neuvoja omiin kappaleisiini, mutta mitä hän on ryhmälle
antanut ne menevät minulle liian vaikeiksi ja mielestäni ryhmäsoitoksikin liian vaikeita
niistä tulee puuroa koska ryhmäsoiton vetäjä puuttuu
- kyllä, opettaja on pätevä ja ”hyvä tyyppi”
- opettaja on hyvä ja asiallinen
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- kyllä
- ok lisää aikaa
- kyllä. Saan kysymällä selvää asioista. Se riittää.

lauluryhmä:

- kyllä
- opetus on sopivaa tavoitteeni huomioiden
- kyllä
- opetus on hyvää ja korkeatasoista. Kannustusta voisi olla enemmän.

yhtyesoittoryhmä:

- opettajamme on erinomainen, innostava ja kärsivällinen
- yleisopetus ihan hyvä, laaja-alaisuutta voisi olla erikoistuville
- kyllä
- opetus on hyvää. Tasolleni ok
- osittain
- 1 jätti vastaamatta

kanteleryhmä:

- kyllä
- opetuksen laatu on hyvää ja opettaja on ammattitaitoinen
- saan hyvää taiteellista opetusta
- 1 jätti vastaamatta

18. Oletko kokenut soittamisen / laulamisen ja oppimisen iloa työväenopistossa ?
Mitkä tekijät siihen mielestäsi vaikuttavat ?

harmonikkaryhmä:

- kyllä, ryhmähenki, oma motivaatio
- kyllä, yksilöopetus / ryhmä
- joskus, kun esiintyminen on mennyt nappiin
- mukavat soittokaverit. Kyllä on ollut iloa.
- aina tuntuu mukavalta, kun saa soiteltua vaikeita kohtiakin, jotka ovat vaatineet paljon
työtä ja harjoittelua
- kyllä varsinkin yhteiset esiintymiset ovat motivoivia
- ehkä ja jos niin edistys
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- olen kyllä. Yhteissoitot joskus.
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- kyllä, hyvä opettaja
- olen kokenut oppimisen iloa
- kyllä.pitkäjänteinen työ vaikeankin asian ympärillä. Olemme kokeneet myös
onnistumisen iloa.
- lauluharrastus on todella mukavaa. Samanhenkiset ihmiset pyrkivät samaan
tavoitteeseen.

yhtyesoittoryhmäryhmä:

- kyllä ! erinomainen opettaja.Yhteinen ajatus soittamisen tavoitteista. Hyvä ryhmähenki
- Kyllä siellä hyviä hetkiä koetaan, kaikki ovat tasavertaisia keskenään, soiton
harrastajat kokevat ongelmia kalustoasioissa.
- kyllä. Monipuolinen ohjelmisto, huumori, hyväntuulinen opettaja.
- Olen kokenut iloa.
- Iloa olen kokenut ! Yhteiset kannustavat ja hyväksyvät soittokaverit !
- kyllä. Hyvä opetus ja hyvä ilmapiiri.

kanteleryhmä:

- ryhmähenki ja ope
- erittäin paljon, koska ryhmähenki on hyvä
- koen iloa soittamisesta. Uuden oppiminen.
- 1 jätti vastaamatta

19. Onko sinulla ajatuksia ryhmänne musiikkitoiminnan kehittämiseksi ?

harmonikkaryhmä:

- kehitetään ”kovalla” harjoittelulla…
- musiikin teoriaa voisi lisätä. Tangon soittoo enemmän. Eri rytmejä esim. samba
- kyllä, mutta olen kyllästynyt tuomaan niitä esille
- helpompia kappaleita joissa kuitenkin useampi ääni, jos joku kaipaa vaikeita hänelle
voisi antaa vaikean nuotin jota voin soitella itsekseen. Ryhmässä helpompia.
Yhteissoittoa opettajan kanssa enemmän. ( nykyinen ope ei soita ryhmän mukana
ollenkaan, josta iso miinus.
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- voisi joitakin pieniä ehdotuksia löytyä
- toivoisin tämän ryhmän pysyvän yhdessä tulevaisuudessakin.
- en ole miettinyt
- kyllä olisi. Harjoittelun riittämättömyys ei anna paljon mahdollisuuksia.
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- en ole miettinyt asiaa.Harjoittelemme tiettyihin konsertteihin ja laulamme tilauksesta
joskus. Markkinointi tapahtuu puskaradion kautta. Laulaminen on meille harrastus, enkä
usko että hirveän paljon enempää kuorolaiset pystyvät antamaan aikaa harrastukselle.
Lähes kaikki laulavat tai ovat laulaneet Sampolan laulajissa.
- ei mainittavaa
- jos harjoitusten/ esiintymisten määrää voisi lisätä, se varmaan parantaisi esitysten tasoa
( käytännössä lisääminen on vaikeata )
- 1 jätti vastaamatta

yhtyesoittoryhmä:

- hankkia siihen laaja-alaisuutta
- ei vielä
- harrastus vain
- kun saisi vielä hyvän auton ja sellonsoittajan tai vaikka hanurin ryhmään bassopuolen
vahvistukseksi
- jokaisen tulisi harjoitella kotona enemmän
- 1 jätti vastaamatta

kanteleryhmä:

- esiintymisiä, pareittain harjoittelua
- olen tyytyväinen nykyiseen
- ei tällä hetkellä, kaikki ok
- 1 jätti vastaamatta
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OMAN JA RYHMÄN OPPIMISEN ARVIOINTI

20. Koetko saavasi palautetta muilta ryhmäläisiltä oman edistymisesi ja
oppimisesi suhteen ? Entä annatko itse palautetta muille  palautetta ?

harmonikkaryhmä:

- saan palautetta ja annan itse
- kyllä
- muut lienevät arkoja antamaan palautetta. Itse annan kyllä.
- yhteissoitossa soittelemme uudelleen jos menee huonosti
- eipä taida paljon palautetta tulla puolin ja toisin henkilökohtaisesti, sensijaan
yhteissoittoa kommentoidaan porukalla (ei niinkään henkilökohtaista soittoa )
- palautetta saan lähinnä opettajalta
- ei, en
- aika vähän
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- en koe saavani ryhmäläisiltä palautetta enkä myöskään anna palautetta muille. Ehkä
eleillä ja ilmeillä välillä viestitellään, et hyvin meni tai päinvastoin.
- ainakin oman äänialan laulajan kanssa katsomme yhdessä kohdat, missä huomaamme
laulavamme eri tavalla. Samassa äänialassa laulaa vain kaksi laulajaa,tuemme puolin ja
toisin toisiamme.
- kyllä. itse olen varovainen antamaan toiselle palautetta, paitsi huumorimielellä
opettajalle/johtajalle.
- palautetta suuntaan ja toiseen on aika vähän

yhtyesoittoryhmä:

- minusta on hyvä, että emme anna palautetta toisillemme
- kukaan ei, paitsi opettaja, puutu toisen tekemiseen tai osaamiseen
- kyllä. en vielä anna palautetta.
- kavereilta ei saa palautetta juurikaan. Joskus kun joku kehuu, tuntuu tosi kivalta. Enpä
taida itsekään harrastaa palautteen antamista. tässä taitaa olla parannuksen paikka.
- en koe. Hyvin vähän.
- 1 jätti vastaamatta
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kanteleryhmä:

- positiivista puolin ja toisin
- jossakin määri. Voitaisiin myös jakaa pienempiin ryhmiin, jolloin konsultointi
mahdollista
- koen saavani, toivottavasti ?
- 1 jätti vastaamatta

21. Oletko tyytyväinen omaasi ja ryhmänne edistymiseen ?

harmonikkaryhmä:

- oma edistyminen joskus hieman ”jämähtää” paikoilleen, kun ei ole aikaa mutta ryhmä
on siinä suhteessa aika tasapuolinen. Joten olen ihan tyytyväinen
- kyllä
- olosuhteisiin nähden kyllä omaani, mutta ryhmä on kovin heterogeeninen.
- olemme harrastajasoittajia siihen tasoon tyytyväinen
- kun on harrastuspohjalla ryhmässä niin ei voi mahdottomia odottaakaan
- kyllä
- ?
- parempi voisi olla
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- kyllä
- yleensä laulut on opittu ainakin jollakin tavoin esiintymisiä varten. Joskus on turhan
epävarma olo esiintymään lähtiessä sekä omalta että muiden osalta,
- kohtalaisesti
- olen harjoitellut paljon ja uskon, että siitä on ollut apua ryhmälle ja myös itselleni
(yksinlaulu)

yhtyesoittoryhmä:

- kyllä. Toivoisin voivani harjoitella omalla ajallani enemmän
- kyllä olen noin yleensä
- kyllä
- kyllä
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- näillä resursseilla olen tyytyväinen. Luulisin että ope ei ehkä ole. Pitäisi harjoitella ja
paneutua soittoon kotona enemmän, jos tähtää kunnianhimoisempiin savutuksiin. Nyt on
vielä päällimmäisenä soiton ilo.
- katso kohta 11 ( olen mielestäni edistynyt. Toivoisin kuitenkin nopeampaa tahtia.
Uusien oppilaiden tulo luonollisesti hidastaa sitä )

kanteleryhmä:

- olen
- kyllä
- suurin osa ei osannut alkuun mitään, mutta nyt kaikki osaavat jo jotain ja myös
innostus on säilynyt, joten edistystä on tapahtunut
- olen

     22. Onko ryhmässänne yhteisvastuuta opintojen etenemisestä ?

harmonikkaryhmä:

- on vastuuta ja tavoitteita
- kyllä
- ei
- esiintymiset tuovat harjoitteluvastuun
- tavallaan on
- kyllä
- ei
- ei
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- harjoittelemme välillä yhdessä ilman opettajaa, jos keikka on tulossa eikä riittävä hyvin
osata
- on. Ohjelmistoon valitut laulut pitää saada esityskuntoon ja pyrkimys esittää ne
mahdollisimman hyvin.
- yleensä pienryhmä esiintyy ilman nuotteja, joten se asettaa kullekin jäsenelle
lisävastuuta harjoittelusta
- 1 jätti vastaamatta
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yhtyesoittoryhmä:

- hmm… tavoitteena oppia jokainen kappale yhdessä. Siinä tarpeeksi haastetta!
- poissaoloja on mielestäni ollut liian paljon, se on turhauttanut.
- kyllä (fonetissa )
- enpä tiedä, miten sitä mittaisi. Jokainen harjoittelee kotona omien resurssiensa
puitteissa. Tietysti on aina vähän huono omatunto, ettei ole ehtinyt tarpeeksi harjoitella,
mutta yhteissoitto on yhteissoittoa. Vasta yhdessä soittaessa asiat hitsaantuvat yhteen.
Sooloilu ei paljon auta.
- ei
- 1 jätti vastaamatta

kanteleryhmä:

- esiintymisten vuoksi kyllä
- ei ole välttämättä keskusteltu, mutta ilmapiiristä aistii, että kaikki ovat yhteisellä asialla
ja haluavat edistyä
- on
- 1 jätti vastaamatta

23 . Millaisena koet opettajan roolin toiminnassa ? Tulisiko opettajan roolia
lisätä tai vähentää vai onko nykytilanne hyvä ?

harmonikkaryhmä:

- opettajan rooli on tärkeä. Tähän mennessä opettaja on antanut yksityisopetusta sekä
ryhmäopetusta ja se on koettu hyväksi. Opettaja kuuntelee hyvin toiveita ja toteuttaa
myös.
- yksilöopetusta lisättävä
- ryhmäsoitossa tarvittaisiin vahva vetäjä, joka osaa ja etenkin uskaltaa.
Yksilöopetuksessa opettajan rooli on oikea.
- Ope antaa kymmenen minuuttia yksityisopetusta, joka on ok.. Ryhmäopetusta saatiin
ruinattua, sekin on 5 minuuttia. Jos vertaan toisiin opettajiin niin en anna kuin
tyydyttävän numeroksi melkein välttävä
- opettajalla on vain rajallinen aika opettaa ja ohjata ryhmää, mutta hän on kuitenkin
tärkeä pointti taustalla. Häneltä voi kysyä vapaasti ”ongelmista”. Opettaja on
enemmänkin ryhmän jäsen eikä niinkään vanhanajan opettaja-imago (eli opettaja on
äänessä ja oppilaat ovat hiljaa ja kuuntelee )
- yksilöohjaus toimii hyvin ehkä lisää ohjausta yhteissoitossa.
- ?
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- itselleni hyvä. Yhteissoiton ohjausta voisi lisätä.
- 1 jätti vastaamatta

lauluryhmä:

- tärkeä. Hän kuitenkin pystyy korjaamaan meidän virheemme. Mielestäni nykytilanne
on hyvä.
- opettajan osa on tärkeä. Hän kuulee virheet ja miltä laulu kuulostaa. Hän osaa antaa
tulkintaohjeita ja erilaisia vinkkejä, miten vaikeista kohdista päästään eteenpäin.
Nykytila on hyvä.
- hän on varsin keskeinen henkilö. Luotan hänen ammattitaitoonsa.
- opetus sinänsä on ollut ihan ok. Kannustusta voisi olla enemmän.

yhtyesoittoryhmä:

- nykytilanne hyvä
- opettajan rooli on sopiva
- erittäin tärkeä. Ei tulisi lisätä.
- hyvä. Opettajan ohjaus tärkeä. Ei sitä muuten pysy samassa tahdissa soittaessa.
- opettajan rooli on avain: innostaa ja pitää kurissa ! Harjoituttaa, jos ei eka kerralla
onnistu, niin kauan että kolahtaa. Lepsuilu ei tässä hommassa onnistu, mutta huumoria
pitää olla. Tiukkapipoisuuskin kostautuu. Prässääminen ja jämäkkyys ovat minusta
hyviä asioita tässä hommassa + huumori. Open rooli on hyvä näin. Sitä ei saisi ainakaan
vähentää.
- erittäin tärkeänä. Mielestäni nykytilanne on hyvä.

kanteleryhmä:

- tärkeä. Opettaja saa tulemaan aina uudestaan paikalle.
- opettaja auttoi jopa kanteleen hankinnassa ja muutenkin opetusta saa aina kun sitä
tarvitsee, tarvittaessa jollekin yksin tai koko ryhmälle.
- opettaja on hyvin osaava, originelli persoona. Nykytilanne on hyvä.
- 1 jätti vastaamatta
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