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Haastattelututkimus konsertoivan ja opettavan pianistin mentaaliharjoittelusta 

 

 
 
Tiivistelmä  
 
Tutkimus selvittää konsertoivan ja opettavan pianistin mentaaliharjoitteluun liittyviä kohteita, 
tapoja ja prosesseja. Lähtökohtana on käsitys mentaaliharjoittelusta harjoittelumuotona, joka 
tapahtuu pelkästään mielessä. Muusikon mentaaliharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti ilman 
konkreettista soitinta tai konkreettista suoritustilannetta. Mentaaliharjoittelu kohdistuu toimin-
taan, toiminnan tiedolliseen ohjaamiseen sekä emotionaaliseen kokemiseen. Täsmällisemmin 
tutkimuksissa etsittiin vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) mitkä ovat pianistin men-
taaliharjoittelun kohteet? 2) miten pianisti mentaaliharjoittelee? 3) mitä musiikillinen mentaali-
harjoittelu sisältää prosessina? Tutkimushenkilöinä on neljä Sibelius-akatemian opettajakuntaan 
kuuluvaa konsertoivaa ja opettavaa pianistia. Tutkimusote on kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto 
hankittiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. 

Tutkimustulokset osoittavat, että muusikot eivät ole yksi homogeeninen ryhmä, jolla on sa-
manlaiset tavat ja strategiat lähestyä soittamaansa musiikkia. Harjoittelulla tosin aina tähdätään 
suorituksen ja esityksen parantuneeseen lopputulokseen, mutta kyse ei ole koskaan pelkästään 
toistamisesta itseisarvona. Pianistin mentaaliharjoittelu on teknisten, auditiivisten, visuaalisten, 
kinesteettisten sekä affektiivisten tekijöiden yhteistyötä. Teknisen kehittymisen lisäksi tarvitaan 
tulkintaa, muistin moninaista osuutta, esiintymispelon voittamista ja usein myös yhteistyötä mui-
den muusikoiden kanssa. Toisin sanoen tarvitaan teknisiä, kognitiivisia ja esityksellisiä taitoja. 
Tutkimustuloksen mukaan näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa mentaaliharjoittelun avulla. 

Tutkimus osoittaa, että muusikot ovat erilaisia, joten toisilla joku heidän aisteistaan saattaa 
vaikuttaa vahvemmin kuin toinen. Yksilöt ovat näin ollen erilaisia myös oman mentaaliharjoitt-
elunsa suhteen. Eroja on vastaavasti muusikon konkreettisessakin harjoittelussa. Ilman muusikon 
”sisäisen korvan” moninaisuutta ja toimivuutta ei ole todellista muusikkouttakaan. Muusikon 
mentaaliharjoitteluun kuuluukin oleellisena osana juuri tämän ”sisäisen korvan” kehittäminen ja 
avartaminen. Tämän tutkimuksen tärkeä tutkimustulos on sisäisen korvan ”aukaiseminen” käsit-
teenä. Auditiiviset, sisällä soivat mielikuvat ovat näin ollen oleellisia muusikon mentaaliharjoit-
telun kohteina. Visuaaliset mielikuvat esimerkiksi nuottikuvasta tai esittämistilanteesta (sisäiset 
ja ulkoiset mielikuvat) ovat kohteina silloin, kun näkömielikuvat ovat muusikolle helpoimmat 
toteuttaa. Fyysinen, siis konkreettinen soittaminen niveltoimintoineen ja jopa yksittäinen peuka-
lon liikkeen harjoittaminen mielessä on mahdollista. Kokonaisvaltainen eläytyminen esitystilan-
teisiin on tärkeä mentaaliharjoittelun kohde. Positiivisten henkisten voimavarojen kasvattaminen, 
niin sanottu ”psyykkaaminen” onkin mentaaliharjoittelun ehkä tärkein kohde.  

Tutkimustulosten perusteella lopuksi esitetään synteesi soittotapahtumasta representaatioille 
ja skeemoille rakentuvana toimintaprosessina. Käytännössä mentaaliharjoittelun pyrkimyksenä 
on saavuttaa yhteistyössä konkreettisen harjoittelun kanssa − eri aistien pohjalta syntyneiden 
mielikuvien avulla − mahdollisimman ideaali soittosuoritus ja soittotapahtuma. Periaatteessa 
mentaaliharjoittelussa on kyse samankaltaisesta prosessista kuin konkreettisessa suorituk-
sessakin. Urheilun ja musiikin parissa tehty mentaaliharjoittelu sopivat periaatteessa samaan ko-
konaiskäsitteeseen. Musiikkiesityksessä on kuitenkin aina oleellisinta taiteellinen lopputulos, mi-



 

 

kä ei päde urheilusuoritukseen, poikkeuksena esimerkiksi taitoluistelu ja taitovoimistelu. Harjoit-
telussa, sekä fyysisessä että mentaalisti suoritetussa, on kolme tärkeää tekijää: suunnittelu, 
toteutus ja harjoittelun evaluointi. Nämä strategiat voivat olla olemassa harjoittelun alussa tai sen 
aikana. Oleellisia ovat myös emotionaaliset, motivatiiviset, fyysiset ja puhtaasti musiikilliset 
strategiat. 
 

 
 

Avainsanat: Musiikillinen mentaaliharjoittelu, soittotapahtuma prosessina, auditiivisuus, sisäinen 
korva, visualisointi, mielikuvat, kinesteettis-mentaalinen kokeminen, esiintymisjännitys, psyyken 
hallinta ja soittosuorituksen kokonaisvaltaisuus 
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Mental Training by Musicians 
Interview-based research on the mental training activities of performing and teaching pianists 

 

 
 
Abstract 
 
This research explores the foci, methods and processes of mental training by pianists who are 
active as performers and teachers. The research is based on the concept of mental training as a 
solely mental mode of practising. Thus, a musician’s mental training typically takes place with-
out an instrument or the physical act of playing and focusses on a particular activity, a conscious 
guiding of that activity, as well as on incorporating an emotional experience of that activity. In 
particular, the research seeks answers to three questions: 1) What are the foci of a pianist’s 
mental training? 2) How does a pianist carry out the mental training? 3) What does mental 
training in music entail as a process?  

Four pianists, teaching at the Sibelius Academy (Finland’s Music University) and giving 
concerts, participated in the research. The research approach is qualitative, and the materials 
were gathered from thematic interviews.  

The research results demonstrate that the interviewees approached their music in different 
ways and with different strategies. Of course, the aim of practising is always an improved end 
result both in the act of playing and the performance; it is never about mere repetition as an end 
in itself. Mental training by a pianist is collaboration between technical, auditory, visual, kinaes-
thetic and affective factors. Besides technical improvements, interpretation, memory, overcom-
ing stage fright and collaboration with other musicians are needed. In other words, technical, 
cognitive and performance skills are involved. According to the results of this research, mental 
training is a goal-oriented activity which can have an impact on all of these factors.  

The interviews indicated that while doing mental training, musicians differ in the use of their 
senses. Similarly, differences can be found in the actual practising by the musicians. Without a 
musical “inner ear” and its functionality, true musicianship cannot exist. Therefore, one essential 
element in a musician’s mental training is the development and expansion of this inner ear. One 
particular result of this research is the conceptualisation of opening up the inner ear. Auditory 
exercises and internally playing mental images are essential elements of the mental practice of a 
musician.  

Visual images (both internal and external), such as a picture of music notation or a perform-
ance event, are the point of focus for musicians who find visual images to be the easiest to real-
ise. 

When developing technical skills by using mental training, it is important to focus on the 
“critical points”, i.e., the technically most difficult sections. It is also necessary to focus on the 
holistic experiencing of the performance situation.  By building on positive energies and 
strengths, the so-called ”psyching up” may be the most important element in mental training.  

Based on the results of this research, a synthesis is outlined of the music event as an activity 
process, built on representations and schemes. In practical terms, mental training aims at the 
most ideal possible act of playing and the creation of a musical event; these are achieved by 
focussing on various mental images produced by the different senses, together with concrete 
practising.  When mental training in sports and in music are compared, they share common 



 

 

factors. Both modes of practising, mental as well as physical, involve three important elements: 
planning, realisation and evaluation of the practice. In music, however, the goal is an artistic end 
result which does not often apply to an athletic event.   
 
 

 

Keywords: Mental training in music, auditory imagining, inner ear, visualisation, images, kinaes-
thetic-mental experience, stage fright, mastery of the psyche, and the totality of the musical 
performance.
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Tämän väitöskirjan tekeminen on ollut minulle monivuotinen prosessi. Se on 
ollut tieteellisen ajattelutavan kehittämistä, mutta myös suuri seikkailu, välil-
lä suorastaan hengästyttävää vuorikiipeilyä ylös ja alas. Kiinnostus aiheeseeni 
alkoi sattumasta jo 80-luvulla, nähdessäni mäkihyppääjien istuvan silmät 
kiinni hyppytornissa, selvästi omissa maailmoissaan ennen hyppyään. Ihmet-
telin ilmiötä mielessäni ja sainkin vastauksen valmentajalta, joka totesi, että 
kyseessä on mielikuvaharjoittelu. Sillä hetkellä ymmärsin, että myös muusi-
kot tekevät niin. Yksinkertainen ajatus sinänsä. Sen jälkeen aihe ei ole päästä-
nyt minua kynsistään ja se on johdattanut minut monille erilaisille, ihmeelli-
sillekin alueille etsiessäni ymmärrystä ja tietoa aiheesta. Matka jatkuu edel-
leen, sillä pelkästään mielessä tapahtuva harjoittelu on minulle loputtoman 
etsimisen ja löytämisen lähde. Väitöskirjan voi tehdä monestakin eri syystä. 
Oma työni on syntynyt rakkaudesta aiheeseen. Opetustyön ohessa tehty tutki-
mus on vienyt välillä voimat ja näin ollen myös vienyt aikaa perheeltä ja 
ystäviltä. Kuitenkin kaikkinensa väitöskirjaprosessini on ollut korvaamat-
tomuudessaan hieno kokemus, josta tunnen vuosien mittaan oppineeni ja 
saaneeni tavattoman paljon. 

Tutkimuskohteena olleet konsertoivat ja opettavat pianistit ovat mahdol-
listaneet tämän tutkimuksen. Olen kiitollinen heidän minulle antamastaan 
ajasta ja kannustavasta asenteestaan työhöni. Väitöskirjan tekijänä on ollut 
helppo lähestyä tutkimuskohdetta, kun haastatellut ovat lahjakkaita ja ana-
lyyttisiä taiteilijoita ja pedagogeja, joilta saatu tieto on ollut selkeästi jäsen-
nettävissä. Tässä työssä on mukana vain osa heidän kuvailemastaan muusik-
koudesta ja mentaaliharjoittelusta, joten tunnen istuvani aarrearkun päällä. 
Kiitän heitä kaikesta sydämestäni! 

Lämmin kiitokseni kuuluu Sibelius-Akatemian professori Ellen Urholle, 
joka valitsi kauan sitten nuoren noviisin lämpimän musiikkikasvatuksensa 
piiriin. Kiitos kuuluu myös professori Kai Karmalle, jonka seminaarissa Sibe-
lius-Akatemiassa tämä työ sai alkunsa. Professori Kari Kurkelaa kiitän nä-
kemysteni avartamisesta lisensiaatintutkimusvaiheessani. Kiitän lämpimästi 
väitöskirjani käsikirjoituksen esitarkastajia dosentti Raimo Lindhiä ja dosentti 
Antti Juvosta heidän asiantuntevista kommenteistaan. Erityisesti haluan kiit-
tää dosentti Raimo Lindhiä saamastani arvokkaasta ja rakentavasta palaut-
teesta sekä korjausehdotuksista, jotka huomattavasti paransivat väitöskirjani 
laatua ja avasivat ajatukseni erityisesti tämän hetkisen tutkimuksen alueelle. 
Lämmin kiitos myös entiselle kollegalleni FT Tarja Tereskalle, joka luki 
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työtäni intohimoisena suomen kielen vaalijana ja kannusti työskentelemään 
innoittuneesti. Lämmin kiitos hallintojohtajallemme KT Heljä Linnan-
saarelle, joka varasi arvokasta aikaansa työni lukemiseen ja antoi työtäni 
edistäviä konkreettisia neuvoja. Kiitän professori Kirsti Lonkaa, joka toi 
mielenkiintoisen uuden sosiokulttuurisen näkökulman aiheeseeni. Professori 
Kari Uusikylälle kiitos hänen antamistaan luovista ajatuksista lahjakkuudesta. 
Niillä on ollut merkitystä tutkiessani itse työssäni erityislahjakkaiden pianis-
tien kokemusmaailmaa. Esimiehemme, professori Juhani Hytönen ohjasi 
tärkeän loppuvaiheen lisensiaatintutkimuksessani, joka on tämän väitöskirjan 
pohjana. Kiitän häntä myös siitä, että väitöskirjani julkaistaan laitoksen tutki-
mussarjassa. 

Työn edistymistä ovat koko ajan edesauttaneet ja tukeneet lukuisat työto-
verit ja ystävät. ”Kuudennen ja seitsemännen kerroksen” taito- ja taideainei-
den kollegat ovat kannustaneet ja antaneet tukensa, myötäeläen milloin huu-
morilla hädän hetkellä tai lempeydellä, kun tekijän jaksaminen on tahtonut 
pettää väitöskirjan tekemisen pitkässä prosessissa. Lähikollegoitteni FT Anja 
Oksasen, KT Inkeri Ruokosen, assistentti Raili Kärkkäisen ja TT Tarja von 
Creutleinin kanssa olen usein käynyt minulle tärkeitä ja kasvattavia keskus-
teluja sekä ihmisenä että väitöskirjan tekijänä. Myös jatkotutkintosemi-
naarimme osallistujat ovat aina pyrkineet yhteiseen hyvään. Kiitos kaikille. 
Naistutkijoina ja minulle rohkeina esikuvina ja ystävinä voimia työni jatka-
miseen ovat antaneet − usein tietämättäänkin − professori Irma Sulkunen, 
professori Marja Tuominen ja yliopettaja MuT Kaija Huhtanen. Kiitos heille 
kaikille. Niin monia läheisiä ja minulle tärkeitä ystäviäni ja heidän mer-
kitystään elämässäni en voi surukseni tässä erikseen painottaa, mutta sydä-
messäni ja kiitoksessani he kaikki ovat mukana. Uskon heidän tietävän sen. 
Erityinen kiitos kuitenkin kuuluu ystävälleni Ulla Saastamoiselle, jonka kans-
sa olemme itkien ja nauraen myötäeläneet toistemme elämäntilanteet ja tun-
netilat teini-iästä alkaen.  

Omia rakkaita poikiani, Tuomas ja Aleksi Kurkelaa kiitän äitinä saamas-
tani rakkaudesta ja rohkaisusta. He ovat aina tuoneet elämääni onnea ja iloa. 
Väitöskirjan tekijänä kiitän heitä siitä avusta, jota olen saanut tietokoneeni 
omituisten seikkailujen jäljittämisessä ja kuriin palauttamisessa. Sisareni 
Marja Cope on ollut aina elämässäni mukana monin eri tavoin, vaikka maan-
tieteellinen etäisyys on suuri. Kiitän saamastani sisaren rakkaudesta ja vii-
saudesta. 

Väitöskirjaprosessini ohjaajaa, laitoksemme taito-ja taideaineiden didak-
tiikan professori Heikki Ruismäkeä kiitän erityisesti. Kiitän koko sydämestä-
ni saamastani opastuksesta, huolenpidosta ja väitöskirjan eteenpäin viemises-
tä askel askeleelta − opettamalla, kuuntelemalla, painostamatta ja rohkaisten, 
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mutta tarpeen tullen maan pinnalle palauttaen. Professori Ruismäki on mi-
nulle paras esimerkki ohjaajasta, joka oikeasti välittää ja antaa aikaansa. Kii-
tos siitä kaikesta!  

Viimeisenä, mutta kaikesta sydämestäni haluan kiittää vanhempiani Katri 
ja Huugo Immosta, jotka ovat rakastaneet ja olleet tukenani koko elämäni 
ajan. He ovat myös myötäeläneet kanssani kaikki väitöskirjani valmistumisen 
vaiheet. Suuri iloni on, että saan jakaa tämän hetken heidän kanssaan. Omis-
tan väitöskirjani vanhemmilleni. 
 
 
Helsingissä 3.11.2007 
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Muusikon mentaaliharjoittelu

1 Johdanto

Esiintyvän ja opettavan pianistin työssä on keskeistä opetukseen ja esiintymis-
tilanteisiin liit  tyvien seikkojen miettiminen etukäteen. Esiintymisjännitystä, 
tilanteen hallintaa, muis ta mista ja unohtamista, keskittymistä, soittamisen tek-
niikkaa ja tulkintaa sekä muita muu sik kouteen liittyviä seik ko ja mentaalisen 
työskentelyn kohteena on kuvattu vähin tään kin 1800-lu vul ta lähtien. Tämä eri 
tavoin etukäteen valmis tau tu mi nen tu le vaan teh t ävään on ni metty kuitenkin 
vasta paljon myöhemmin mie liku va har joit teluksi tai men taa lihar joit teluksi.

Ensimmäisten joukossa esimerkiksi Robert Schumann (1810–1856) on 
todennut, että soit ta ja on mu    si kaalinen silloin, kun hän on ottanut musiikin 
haltuunsa paitsi sormin, myös sy  dä mes  sään ja ajatuksissaan (Gerig 1976, 2). 
Paul Hinde mith on kuvaillut säveltä jä mes ta rin tun nusmerkiksi ”visio ta” to-
deten, että nerokkaalla luovalla sä vel  täjällä on lahja ”näh dä” kuin salaman 
väläh dyksenä mieles sään täydellinen musiikillinen muoto. Hä nellä on myös 
ener gia, sin nik  kyys ja taito tuoda tämä nähty muoto olemassaolevaksi. Työs-
täes  sään ma te riaa liaan hänellä on aina mentaa lisen silmänsä edessä koko (mu-
siikillinen) muotokuva. (Sloboda 1987, 120.)

Pianotaiteilija Lin Shiku van gittiin Kiinassa 1967 poliittisista syistä. Hän 
oli tullut toi sek si kansainvälisissä Tŝaikovsky-kilpailuissa 1958. Kuutena van-
keusvuotenaan hän ei lain kaan saanut soittaa pia noa. Pian vapautumi sen sa 
jälkeen hän lähti kiertueelle ja hämmäs tyt    ti kriitikot entistä pa remmalla soitol-
laan. Tämä he rätti kysy myk sen, mi ten tällainen on mah dollista kuuden vuo den 
tauon jälkeen. Pianistin vastaus oli: ”Olen har joi tellut joka päi    vä. Sielussani 
soitin jo kaisen teoksen, jonka koskaan olen soittanut, nuotti nuotilta.” (Klees-
Dacheneder & a Campo 1993.) 

Fritz Kreisler (s. 1875) on todennut, et tei hänellä ole koskaan vaikeuksia 
muis tamisessa. ”Tun  nen mu sii kin niin hyvin, etten edes omista viu  luosuutta 
vaan opiskelen sen orkes te ri- tai pia no partituurista, jolloin saan sen päähäni 
säestyksi neen. Se on kaikki men  taalis ta” (Havas 1974, 92–93). Viulutaiteilija 
ja pedagogi Ivan Galamian kritisoi yksipuolista fyy  sistä ja me  kaanista käsitys-
tä viuluteknii kasta. Tärkeintä eivät ole fyysiset liikkeet, vaan niiden hen ki   nen 
kontrolli. ”Avain sorminäppäryyteen ja tarkkuuteen ja sen kautta lo pulta viulu-
tekniikan täydel liseen hallintaan, löytyy ymmärryksen ja lihasten lii tos ta, toi-
sin sanoen kyvystä to teut taa niin nopeasti ja tarkasti kuin mahdollista henkisen 
käs kyn vai kutus fyysiseen reak tioon” (Klees-Dacheneder & a Campo 1993).





Muusikon mentaaliharjoittelu 3

2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Rajaan viiteke hyksen fysiologiseen, kognitiiviseen sekä tunteiden ja motivaa-
tion näkö kul   maan. Luon neh din mentaaliharjoittelua yleisesti sen erilaisissa 
ilmenemis muodoissa. Hah      motan mu siikin se kä ”tie     tä mis tä” että taitoja, ja 
mentaaliharjoittelun käyttö mah dol li suuk sia niiden yhtey dessä. Tar  kas te len 
musiikin represen toi tu mista ja skee  mo ja men   taa   li har  joittelun työvä li nei nä. 
(Kogni tii visessa psykologiassa represen taa tiot – repre sen to = edus  taa, esittää 
– mer kit se  vät tiedon esittymistä eli mielessä olevaa käsitystä tai aja  tus ta jos-
takin asiasta). (Neisser & Libby 2000; Saari luoma 1992, 36). Myös eri ais teista 
syn ty nei  tä mie likuvia, muu si  kon psyykeä, muistia ja tekniikkaa mentaa lihar-
joit telun kohteina kä  sitellään tässä luvus sa. Luon lisäksi katsauksen urheilun 
ja mu sii kin men taa li har joit te lun historiaan.

2.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Musiikin harjoittaminen ja siis harjoitteleminen koostuu hyvin erilaisista toi-
minnoista, jot     ka eivät aina ole ”sukua keskenään” (Reid 2002). Käytännössä se 
tarkoittaa tek nis  tä am   mattitaitoa, uuden ohjelmiston oppimiskykyä, musiikil-
listen mentaalisten repre sen  taatioiden kehittämiskykyä, musiikin muistamista 
ja taitoa esitysvalmiuteen (Barry & Hallam 2002).

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä taustatekijänä on halu työlläni ava ta 
mu      siikillisen men taa  liharjoittelun sisältöä mahdollisimman monelta kannal-
ta. Mentaaliharjoittelu mu siikin yhteydessä on selvästi olemassa ole va il  miö. 
Tutki mus   teh tä väni muo  toutuivat ajan myö     tä luon     tevasti siten, että uuden, pe-
rus tuksia etsivän tiedon saa  mi  nen men taaliharjoittelusta mu siikin yhteydessä 
tuntui tär keäl tä. Tämä tutkimus osoittaa, että mentaali harjoit te lu on il miönä 
mo nimuotoinen ja mo nitie teel linen toi mintastrategia, jo    ka on osoittautunut 
toi mi vak si päämäärien to teut ta  mi  sessa sekä käytäntöä aut    ta vien stra   tegioiden 
luomisessa mitä eri laisimpia kohteita aja tel  len. Näin myös mu siikissa. Tämän 
työn tarkoituksena on myös toi mia muusikon tai kenen tahansa asias ta kiin nos-
tu neen mentaa li har joit telun kä si kir ja na ja lähteistönä.

Soittaminen on voimakas fyysinen ja psyykkinen tapahtuma. Soittamisen 
harjoitte le mi nen sisältää suuren joukon erilaisia toimintoja (Reid 2002). Nii-
den tarkoituksena on saa  vut  taa tekninen taito, oppia uutta ohjelmistoa, ke  hit tää 
aina uusia musiikillisia re pre sen  taa   tioita, muistaa soitettava musiikki ja val mis-
tau tua esittämiseen (Barry & Hallam 2002). Näin tutkijat tulevat luetelleeksi 
myös oleel li simmat pianistin men taa li har joittelun koh teet. 
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Mentaaliharjoittelun metodin kehittäminen edellyttää ilmiön mahdollisim-
man perinpoh jais  ta selvittämistä. Tämä lähtö koh     ta ei kuitenkaan vä hennä nii-
den mentaalihar joittelun pe  da go  gisten käy   täntöjen ja kokeilu jen ar voa, jotka 
ovat syn tyneet käytännön työssä ja ke hittyneet ko ke muk sen myötä. Tut ki muk-
se    n myötä vahvistui kä sitykseni sii tä, että eri tyi  sen tärkeää on sel vit   tää ni men o-
maan muu   si koi den itsensä avulla mentaa lihar joittelun mah dollista merki tys tä 
hyvään loppu tu lok seen pyrittäessä. Teo ria  osan viit tauk set men taa li  sen proses-
soin nin luontee seen si säl ty vät poh din   taan skee mo jen ja repre sen   taa tioiden 
osuudesta työvä li neinä mentaalihar joit te lun yh tey  des sä. 

Rajaan tämän tutkimuksen selvittämään konsertoivan ja opettavan pia-
nistin mentaalihar joi   ttelua prosessina ja sen ilmenemismuotoja sekä toimin-
tastrategioina että kohteina. Op pi     mistrategiana mentaaliharjoittelussa on ha-
vaittavissa konstruk tivis tisia piirteitä. Sii nä op       piminen näh dään ak tii   vi  sena 
tiedon konstruointiprosessina, joka liittyy toi min taan ja pal     velee toi min taa. 
Konst rukti vismi pai nottaa mi  nän kas vua, itseoh jau tu vuutta ja itse refl  ektiivisiä 
val  miuksia, jotka ovat mahdollisia ihmis lajin yk silölle, mut ta toteutuvat vasta 
niihin oppimisen jäl keen. (Rauste-von Wright & von Wright, 1997, 79) Tämä 
kaikki liit tyy myös mentaaliharjoitteluun.

Tässä tutkimuksessa ”muusikko” on ammattinimike ja viittaa en nen kaik-
kea erittäin pit käl  le kehit ty     nee seen, musiikin teknisen ja tulkinnallisen osaa-
misen taita jaan. Toisin sa noen klas si sen koulutuksen saaneeseen ”huippu muu     -
sikkoon”. Muu sik ko ei siis ole sy no    nyyminen esi  me r      kiksi artisti-nimikkeen tai 
viih      de or kes  terin taus ta muu sikko-ni mik keen kanssa. Tä  män työn tar koit tama 
muusikko kon    ser toi, opettaa ja mahdollisesti men taa   liharjoit te lee oma na yksi-
löl lisenä psyykkisen, tai dol  lisen ja tai teellisen val men tau tu mi sen muoto naan, 
ai  na kin jos sakin määrin ja johonkin pia nistisen prosessin osaan koh  dis tuen. 
”Soit taja” tar   koittaa aloittelevaa tai jo melko pit käl   le kehittynyttä harras te li jaa, 
jolle men   taa li har joit te lu voi olla yksi soitonopiskelumetodi ja myös opet tajan 
oh jaa ma val men     nusmuoto.

Musiikin esittäminen on muusikolle monia erilaisia asioita sisältävä pro-
sessi. Esittäminen vaa   tii luo tet tavaa ja tarkkaa muis tia. Se edel         lyttää korkeaa 
motorista suoritustasoa. Se an taa mah   dol lisuuden erilaisten myön teis ten elä-
mysten koh  taamiseen ja jakamiseen, mutta sa   mal  la herkistää paineille, peloil le 
ja it sen  sä alttiiksiasetta mi sel le. Näin se edellyttää kor    kea ta soista emootioiden 
hallintaa. Ky      se on myös arvoista ja va lin nois ta. Soittaja osal lis   tuu kokonais-
valtaisesti musiikin tuot  ta mi seen. Siihen kuuluvat mieli ku vat, mie li ku    vi tus, 
mu  siikin rakenteellinen ja muu ymmärtäminen, motoriikka, muis ti, mo  ti vaa tio 
se  kä esiin ty mi sen tuot ta mat fyysiset ja psyykkiset muu tok set. Näin ollen ko ko 
psy ko fyy si  nen olen to on vaikut ta mas sa lopputulokseen. Luon nollisesti vaati-
mus    ta sot mu sii kin esit tä    mi sessä vaihtelevat ta paus kohtaisesti, mutta hel poim-
millaankin mu siik ki on mo nen lais ta (ke hon, mielen, muistin, emootioiden, 
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akustiikan ym.) hallintaa edellyttävä suo    ri tus laji. Sana suoritus ei musiikin 
viite ke  hyk sessä ole vält tä mät tä paras il maisu, mut ta soit tamis ta pahtumassa to-
si allisesti on kui tenkin ky se myös suo      rituk ses ta.

Musiikin oppiminen on prosessi, jossa mentaaliset representaatiot kehit-
ty vät ja muut tu vat, erikoistuvat, laajenevat ja tulevat harjoituksella aina 
hieno syisem mik si (Gruhn 2006). Mielikuvaoppiminen on käytetyin ilmaus 
mentaaliharjoittelua käsittelevässä kir jal  li suu des   sa. Työssäni olen kui ten kin 
päätynyt käyttämään tarkoituksellisesti käsitettä men  taa li har  joittelu. Mieli ku -
vaoppiminen as so si oituu helposti visuaalisuuteen. Käsitteenä men  taa li  harjoit-
telu on neutraalimpi, ja sik si sii hen on mahdollisesti helpompi sijoittaa kaikki 
mu   sii kin tuottami ses sa tarvittavat, pel käs  tään mie lessä ta pah tuvan har joit  te lun 
edellyttä mät aistirepresentaatiot. 

2.2 Mentaaliharjoittelun luonnehdinta 
urheilun historian näkökulmasta

Esimerkkejä eri aloilta teh dyistä mentaalisen harjoittelun tutkimuksista ovat 
koonneet Esplen ja Hodnett (1999). He määrittelevät kuvitteluun ja mentaa-
liseen työstämiseen kuu   luvan muutakin kuin mie   li  ku vat. Kuvittelu to detaan 
aja tus prosessiksi, johon osallis tu vat näkö-, kuulo-, haju- ja ma  ku ais ti, liike-
aisti, ase ma tuntemus ja tuntoaisti. Se mää ri tel lään myös kom  mu  ni kaa tio me  ka-
nis miksi havaintokyvyn, ke hon ja kehollisten muutosten vä lillä. Men  taa li  har-
joit te lua on hei  dän mukaansa käytetty tulok sel li ses ti esi merkiksi esi tys  tai to jen 
parantamisessa, pai  non pu do  tuksessa, oman kehon käsityksen muokkaamises-
sa ja jopa solujen im muu ni toi min tojen aktivoinnissa. 

Mentaaliharjoittelua on mahdollista lähestyä monista eri lähtökohdista. 
Jotkut näke myk set korostavat mentaa li harjoittelua fysiologisena ilmiönä. Täl-
löin sen tehon tode taan pe rus    tu van suurelta osin sil   le, että hermosysteemi ei 
osaa tehdä eroa todellisen tilanteen ja elä  myksellisesti inten siivisesti koetun ti-
lanteen välillä (Uneståhl 1986, 34–38). Tälle ra ken  tuu niin sanottu Carpenter-
vai ku tus, jossa liikkeen tai suorituksen kuvittelu aiheuttaa koh teena ole  vis sa 
lihaksissa sa man  kaltaista toimintaa kuin jos liike suoritettaisiin tosi asial  lises-
ti. Esi  mer kik si lihaksissa ja sisäelimissä nämä toiminnot ilmenevät lihak sien 
mikrosupis tuksina ja niiden sähköisen toiminnan muutoksina. (Mitterbauer 
1972, 83–84.) Näi den näkemysten mu kaan mentaali har joittelu on keskusher-
mostossa ilmenevää tie tois ta, elä myk  siin johta vaa ajatustoimin taa, jonka pe-
rustana ovat aikaisemmin koetut suo ri tuk set ja joka tapahtuu ilman ulko nai ses -
ti havaittavia motorisia reaktioita (Kari & Suon pe rä 1983, 3; Vol kamer 1972, 
137–138). Tähän on kuitenkin todettava, että repre sen taa tio  ta sinänsä ei voida 
mi ten kään mi tata lihaksista tai aivoista.
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Toisaalla Tutko ja Tosi (1976, 146) toteavat, että mentaaliharjoittelu on 
laajennus ren tou  tu   mis-keskittymis pro ses siin. Se tehostaa keskitty mistä kiin-
nittämällä huo mion suoraan tu   le  vaan toimintoon. Se on myös tapa tottua hal-
litsemaan mielensä suoritusta tehtäessä. Vaik   ka mentaaliharjoitte lun katsotaan 
 soveltuvan tekniikan hiomisen ja enna koinnin li säk si suori tus ten automati-
sointiin, Kari ja Suonperä (1983, 13; Suon perä 1982, 6) ko rosta vat, että se 
voi kohdistua myös suori tuk sen tun teen omaiseen ilma pii riin tai in ten siteet tiin. 
Mentaa liharjoittelun keskeinen toi minta on mie   liku vien kontrolloitu käsit tely, 
vi sua li saatio prosessi. 

Suunnitelmallisuutta korostetaan erityisesti. Mitterbauer (1972, 84) toteaa, 
että mentaa li har  joit  te lu on suun    nitel mal lista, visuaalisten, auditiivisten ja ki-
nesteettisten mie li kuvien tois   ta mista. Se on myös tietoi sesti ja systemaattisesti 
toistettu ajatuksellinen sen so motori sen tehtävän har joitusmuoto, jossa kysei-
sen tehtävän osa- tai kokonaisliikkeet vie dään lä pi sil min ha vait semattomasti. 
Men taaliharjoittelu on siis sensomotorisen val  miuden tie tois   ta kuvittelua. 
(Mitterbauer 1972, 84; Ulich 1976.) Mentaaliharjoittelun laaja käyt tö mah dol-
lisuus käsitetään ilmeisesti täy sin vasta sil loin, kun se määritel lään val men-
tau tu mis  me todiksi, jo ka kuvittelun avulla pyrkii suorituksen opti maa liseen 
parantami seen. 

Mentaaliharjoittelu voi kohdistua liikesarjan tai yksittäisten suoritusosioi-
den tuottami seen. Kari (1983, 3) sekä Suonperä (1982, 7) olettavat, että men-
taaliharjoittelun edel ly tyk  sinä ovat aikaisemmat lii ke kokemukset, kyky luo  da 
tark koja mielikuvia suo  ri tet ta vas  ta liik kees tä tai liikesarjasta, taito paneu tua 
mieli kuviin niin täy del lisesti, että ne he rät tä vät mie   li hyvän sävyisiä tunne-elä-
myksiä sekä riit tä vä valmius mielikuvien usei   siin pe räk käi siin toistoihin. 

Toteutukseltaan sisäisenä toimintana mentaa li har joit telu vaikuttaa vasta-
kohtana käytän nön harjoit te lun avulla ta pahtu  valle ulkoiselle to teu tukselle. 
Volkamer (1972, 137) toteaa, että tämä harjoitustapa on vas tak kainen niille 
meto deille, jot ka painottavat fyy si siä tois to  ja eri muunnoksin. Tässä metodissa 
pääpaino on ajatus-, puhe- ja ku vittelu pro sesseissa. 

Men taa liharjoituksen käsitteeseen lasketaan joskus, ei ainoastaan selkeä 
liikekuvittelu, vaan myös toi  minnan harkitseminen. Tutko ja Tosi (1976, 144–
145) toteavat, että tällöin men    taaliharjoit te lu on kouluttautu mista, joka täh tää 
muun muassa toimin tastrategioiden tar kentamiseen. Volkamer (1972, 137–138) 
väittää, että mo torisen tehtä vän optimaalisen suorittamisen pohtiminen voi olla 
puhtaasti intellektu aa linen tapah tuma ilman pienin tä kään tarkoitus ta tehdä itse 
kyseistä suoritusta. Slobodan (1987, 4) mukaan mentaa li   työs kentelyssä on šha-
kin pe luun piirtei tä, joissa tekijä nä kee pelinsä abst rak    tei na, struktu raa li sina 
peli nap puloiden tar koituksen mu kaisina suhteina. 

Mentaaliharjoittelun oppiminen vaatii harjoittelua, itsearviointia ja ohjaus-
ta. Se asettaa suu       ria vaa timuksia käyttäjälleen, sillä vain parantuneista suori-
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tuksista tai mentaalihar joit te lijan subjektiivisista ra por teista voidaan arvioida, 
mikä harjoituksen intensiteetti mah dollisesti on ollut ja onko mentaali har joitus 
oikein tehty. On vaikea todentaa, mitä men taa   liharjoittelussa tapahtuu, tai edes 
sitä, tapah tuuko mitään, sillä ulkoisesti ottaen mitään tarkkailtavaa ei ole. Esi-
merkiksi opettaja ei pys ty seuraamaan harjoittelun kul kua ja tart tu  maan asiaan 
kontrolloiden, korjaten ja mo tivoiden. Niin pä mentaaliharjoitte lijan tulee ol la 
tottunut itsenäiseen työskentelyyn, ja hänen on olta va erittäin motivoi tunut ja 
va kuut tu nut tämän harjoittelumetodin tehokkuudesta. Kokonaismotivaa tio ja 
toivo me nes tyk ses tä näyttävät olevan oleellisimpia mentaaliharjoittelun avul la 
saadun suori tus kas  vun kans sa. (Mitterbauer 1972; Tutko & Tosi 1976, 145, 
Uneståhl 1979; Volkamer 1972, 143–144.)

Mentaaliharjoittelun muodot ilmenevät eri tavoin. Yksilöerot ovat selviä 
myös konk reet ti             sessa harjoittelussa. Sug gestiot ovat tärkeitä mentaaliharjoitte-
lussa, kuten yleen sä psyyk              kisen val men   tau tu mi sen menetelmissä. On    nistunut 
taitosuoritus niin ur hei lussa kuin musiikissakin edel lyt tää lii  keratojen automa ti-
saatiota, joka liittyy myös men     taa li har joit     telun on nis tu mi  seen. Mentaalihar joit-
telua ei voi tapahtua myöskään ilman muis        tin oleel lista osuutta, sillä sen edel-
lyttämät koke mis  tavat syntyvät aiemmin teh dyis  tä suo ri tuk sista ja aiemmin 
eletyistä kokemuksista. 

Men taaliharjoittelu voi tapahtua myös ilman visualisointeja, sillä esimer-
kiksi verbaalinen har joit  telu ja itsekseen suoritettavat rohkaisupuheet ovat 
myös mentaaliharjoittelua. Murphy ja Martin (2002) määrittelevät mentaa-
listen prosessien ja mentaaliharjoittelun ole    van ei-fyy sistä suorituksen ja tek-
niikan harjoittelua. He toteavat myös, että men taa li har  joittelu on sensoristen 
ja havaintokokemusten jäljittelyä. Se tarkoittaa esimerkiksi ”liik    keen tunte-
mista”. Yksilön täytyy myös olla tietoinen kokemuksesta ja luoda mie li ku via 
tarkoituksellisesti. Mielikuvia voidaan luoda ilman mitään tiettyä ulkopuolista 
är  sy ket tä. Murphy ja Jowdy (1992) korostavat kuvittelun tietoisuutta erona 
unelmointiin ja päi väuniin. Mentaaliharjoittelu on myös kuvittelukyvyn val-
jastamista toiminnan har joit  te lemiseen (Hardy et al. 1996, 28). 

Mentaaliharjoittelu ei rajoitu ääritilanteiden (kuten kilpailut ja esiintymi-
set) har joit te le mi seen, vaan myös parhaan hyödyn saavuttamiseen harjoitte-
lutilanteista. Men taa li har joitte lun avulla on mahdollista oppia tehokkaammin 
tekniikkaa, keskittyä ja foku soi tua järke väs ti ja jättää epäoleellisuudet. Nämä 
kaikki ovat tärkeitä seikkoja harjoit te le mi ses sa ja suo rituksessa. Fyysisten tai-
tojen kehittäminen mentaaliharjoittelun kautta ei ai noas taan vah vista itseluot-
tamusta vaan myös suoritusta itseään. (Liggett 2000, 20.)

Yhteenvetona mentaaliharjoittelun ominaispiirteistä voidaan todeta, että 
ky se on hyvin ko  konaisvaltaisesta ilmiöstä. Sen periaate pähki nän kuoressa 
on kin, että yksilö ku vittelee itsensä ja suorituksensa sellaisina kuin ne olisi-
vat ideaalitapaukses sa. Men taalihar joit te lus  sa keskeistä on tavoitteellisuus. 
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Taitosuo ri tus ta lähestytään sen pe      riaatteen pohjalta, et tä tärkeintä ei vät ole 
fyysiset liik keet vaan niiden hen kinen kont rolli. Men   taa lihar joit telun koh teena 
voi vat olla liikkeet, lii kesarjat, tilanteiden ku vittelu, tekniikan hio minen ja suo-
ritus ten automatisointi, psyyk kisten rajojen laajentaminen ja it se tun non ko hot-
taminen.

Tässä työssä määrittelen mentaali harjoit te lun sys temaattiseksi harjoitte-
luksi, joka tapah tuu pääsääntöisesti pelkästään mielessä ilman si tä konk reet-
tis ta koh  det ta, suo ri tusta tai ti lan  netta, jota harjoittelu koskee. Men  taa li har joit-
telu koh distuu toi mintaan, sen tiedol li seen ohjaamiseen sekä emo tio naa li seen 
koke mi seen. Muusikon mentaaliharjoittelu tar koit  taa täs sä tut kimuksessa 
ni men o maan soit        ta miseen ja esiin tymiseen liittyvää men taa   li harjoittelua. 
Harjoittelumuo tona mu       usikon mentaaliharjoittelu voidaan ymmärtää osaksi 
laa  jempaa yksilöl listä val men   tautu mis ta. Mentaaliharjoittelu suori te taan pää-
sään töi  sesti il   man soitinta. Se voi si    säl tää esi mer kiksi har joi tettavaan toimin-
taan liitty vää si säis  tä kuun      te le mis  ta ja visualisoin tia, fyy sisten liikera tojen ja 
tun toaistimusten har joit     ta mis ta mi e lessä se kä ko  konais val taista eläy ty mistä 
esiinty mis   ti lan  teisiin ja niihin liit ty     viin tun ne  ti loi  hin. Men taaliharjoittelu ei 
siten tapah du ai noas taan näkö mieli ku vien, vaan au  di tii vis ten, ki nes teettisten 
ja jopa tuok sui hin liittyvien men  taa listen proses   sien avulla. Mu sii kin ra ken-
teellinen analysointi sekä emootiot voi vat ol   la mu kana mentaalihar    joit telussa.

2.3 Yleisen viitekehyksen rajaus

Taiteen arvottaminen muuttuu jokaisena aikana, mutta arvotus on aina sosiokult-
tuuri si don  naista. Näin ollen musiikki voidaan nähdä historiallisen tradition 
tuotteena, äänen tuot   tamisena, taiteellisena kokonaisuutena ja julkisena esit-
tämisenä. (Gruhn 2006.) 

Myös soit totaito määrittyy osittain kulttuurisena ilmiönä. Muuttuva yhteis-
kunta ja muut tu  vat olo        suh     teet määrittelevät sen, mitä esimerkiksi tarkoittaa 
”hyvä” tai ”huono muu sik ko”. Huip    putaidot kehittyvät siten, että suorituksia 
analysoidaan eri vaiheissa ja erilai sis sa ti lan   teissa. Huipputaito sinänsä mää-
ri tellään kul loi  senakin ai kana ja eri laisissa olo suh  teis  sa. Kriteerit muut tuvat 
his to rian mu kana. Se tek  nisen osaamisen ta so, joka oli huip pu ta  son pianismia 
vaik kapa 1800-luvulla, oli huo mat    tavasti vaatimattomampaa kuin tä   män päi -
vän kriteerein määritelty huippupianismi. Huip pu taito ei ole kuitenkaan tässä 
tut  ki muk    sessa erillinen tutkimuskysymys. Kyse on nä kökul masta, jos   sa haas ta-
teltujen taidot ja asian  tuntijuus ovat työn lähtökohtana musiikil li sen mentaa li-
harjoittelun ym mär tä mi sek si.

Haas  tat telun tee mat ovat lähtöisin lisensiaatintyöstäni (Kurkela 2000), jos sa 
tutkimusme to  di na oli kir joi tetun aineis ton syste maattinen analyysi. Tutki muk   -
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sessa selvitin men taa   li har joittelun käsitteistöä ja tapoja urheilun val  men nus  käy -
tän tö jen sekä aiheesta kirjoi tetun urheilu- ja musiikkikir jallisuuden pohjal ta. 
Lisensiaatintyön ko  koavassa tar kas   te lussani pohdin skee mo ja ja representaa-
tioita men taalihar joittelun ra ken  nus ai nee na. Urheilun käy   tän  nöt ovat antaneet 
työ ka luja se kä kysymysten asettamiseen että käytännön meto dien hy väk  si käyt -
tä miseen. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että läh de kirjallisuuden osalta 
on ollut yri tettävä löytää tie  teelliset kriteerit täyttävää kir jallisuutta mo nista 
eri lähtökoh dista ja nä kökul mis ta ja muodostaa näin synteesiä musiikkiin liit-
tyvästä men taa li har joit te  lusta. (Ks. Elliott 1995; Gruhn 1996; Halpern 2001; 
Lehmann 1997; Pintrich 2000; Ruohotie 2000; Sloboda 1999; Stenberg 2002.) 
Mentaaliharjoittelua kuvaavat käytännön stra tegiat ovat kuitenkin yhtälailla 
tärkeää lähdetietoutta.

Tämän työn tarkoituksena on selventää mentaaliharjoittelua nimen omaan 
muu si koi den it sen sä kokemana ja kuvaamana, sekä tuoda esille muusikon 
mentaaliharjoittelu kokonais valtaisena ilmiönä. Kyseessä ei ole kokeellinen 
tutkimus, vaan haastattelukartoitus pia nis  tien men taa liharjoittelun kohteista 
ja ta vois       ta. Esimerkiksi musiikin neurotieteellisessä tutkimuk sessa käytetään 
erilaisia mitta välineitä. Muun muassa MEG (magneto encephalo graphy) ja 
EEG (electroencephalography) ovat vä li nei tä, joilla yri te tään tehdä aivoissa nä-
kyviksi ke  hon ilmaisemat representaatiot. PET (positron emission tomography) 
tutkii kog ni tii vis ten pro sessien ja neuronitason yhteyk siä. MRT (vaihto eh toi-
sesti fMRT) (magneto resonance tomography or functional magneto resonance 
tomography) tutkii kaikkia ai vo a lueita ja kognitiivisia yhteyksiä, myös musii-
kissa. (Pape 2005.)

Käsillä oleva tutkimus toteutui pianisteille kohdistettuina teema haas -
tatteluina, joissa olen yrit  tä nyt kuvata muusikon mentaa li har  joittelua sen 
ilmene mis  muo  tojen, kohteiden, toi min    tastra te gioi den ja käsitteiden avulla, 
muu sikoiden omin sa noin. 

2.3.1 Fysiologinen näkökulma mentaaliharjoitteluun

Useat behavioraaliset, neurofysiologiset ja kuvitteluun liittyvät tutkimuk-
set ovat osoit ta neet muusikoilla olevan spesialisoituneita ja poikkeuksellisia 
sensomotorisia (Amunts et al. 1997; Hund-Georgiadis 1999), auditiivisia (Al-
tenmüller 2001; Besson et al. 1994; Keenan et al. 2001; Ohnishi et al. 2002; 
Pantev et al. 1998; Zatorre et al. 1998), vi suo spa tiaalisia (Hetland 2002), au-
ditiivisspatiaalisia (Münte et al. 2002) ja muistiin liittyviä (Chan et al. 1998) 
erityistaitoja. Muusikot oppivat kompleksisia motorisia ja kuuloon liit ty viä tai-
to ja jo nuorella iällä ja harjoittavat näitä erityistaitoja – visuaalisesti ilmenty-
viä sym  bo le ja eli nuotteja – moto ri si na suorituksina, joihin kuuluu oleellisesti 
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auditiivinen tark kailu. Se liit   tyy muu sikolla lap  suu desta alkaen koko elämän-
kaareen. (Gaser & Schlaug 2003.)

Meyer (1992, 13) korostaa, että ihmiset reagoivat eri tavoin soittaessaan 
ja kuun nel les saan erityyppistä musiikkia. Sy dä men lyönneissä ja jo   pa ihossa 
tapahtuu muutok sia. Vie lä ei tiedetä Slobodan (1999, 168) mukaan, ovat   ko ha-
vaitut fy sio  logiset muutokset rea  goi       mi s  ta äänestä muo dostettuun men taa liseen 
rep  resentaatioon vai ääneen itseensä. On tut    kittu myös kuuntelun synnyttä-
miä aivope räisiä muu   toks ia, sekä kuvitellun musiikin ak      ti voi maa aivoperäistä 
reagoi mis ta (Blood ym. 1999; Halpern 2001). Tervaniemen (2003) mu kaan 
saam me vas   ta lähitulevai suu den neuro tie teen tut kimuksista sel vyyt tä muu  sik-
kou   den keskusher mos  tol li sista perus teista. Soit tami ses  sa on pal jolti kysymys 
myös meta kog nitiivisen ta son toiminnasta (Elliott 1995, 65–70; Lehmann 
1997; Stenberg 2002). 

Useimmat esiintyjät, kokeneimmatkin, jännittävät ja pelkäävät, ainakin 
jossakin vai hees sa elämäänsä (Haid 1999; Salmon 1990, 2–3; Harra 2004, 70; 
Rife et al. 2000; Toskala 1997, 105–106). Usein puhutaan ikään kuin samana 
asiana ahdistuneisuudesta (anxiety) ja toi  s aalta kiihtyneisyyden tasosta (arous-
al). Liggett (2000, 78) erottaa nämä siten, että ah dis    tuneisuus on mentaalinen 
aspekti ja kiihtyneisyys sen fysiologinen puoli. Kog ni tii vi nen ahdistuneisuus 
elää suhteessa pelkoon, epäilyksiin ja huoleen suorituksen onnis tu mi ses ta. 
Somaattinen ahdistuneisuus aiheuttaa sen, että au to no minen her mos to kiih   tyy 
tie tyis  sä tilanteissa. Tyy pil li  siä oireita ovat poskien pu noi tus, hikoilu, sydä men-
ty ky  tykset, aineen vaih  dunnan kiih    tyneisyys ja hengityksen vaikeus. (Emt., 
80.) Riip puu yksilöstä, ko   keeko hän olevansa sti mu loitunut ja la tau tunut vai 
yk  sinomaan hermostunut.

Damasio (2000, 65) erottaa ”emootion” ja ”tunteen” (emootion ja affektin) 
toi sistaan, vaik    ka niitä usein käytetäänkin synonyymisesti. Hänen mukaansa 
emootiot ovat niin sa no   tusti jul kisia, kuten muusikon vapina tai punastumi-
nen, kun taas tunteet ovat sisäisiä ja yk sityisiä. Esiintyvälle muu si kol le tärkeä 
taito on oppia rentout ta maan it sensä ja to tut taa it  sensä esiin ty mis ti lanteisiin. 
Men  taaliharjoittelun tutkimus ei ole ai vo tutkimusta, sillä ”...kaik ki pää tel  mät 
ihmisen ajat  teluprosesseista ovat epäsuoria. Aivotutkimus ei ratkaise vas  ti au-
ta, koska kor keam  pien psyykkisten prosessien sisältöjä ei voida millään mitta-
lait teil   la suo raan ha vaita.” (Hakkarainen ym. 2004, 111, 214.) Tämä tut  kimus 
lähestyy muu sikon mentaaliharjoittelua erityisesti mu siik ki  psy ko lo giselta kan-
nal  ta.

Schmidt (1982, 438) määrittelee soittotaidon ehdoiksi fysiologisella tasolla 
hermoston, li hak     siston ja nivelten toiminnan sekä moto ri  sen oh jauksen kont-
rollin. Hän painottaa mo to  rista oppimista har joit te luun pe rustuvaksi prosessik-
si, jonka seurauksena suoritus muut tuu. Tätä oppimista ei aina voi da suoraan 
havainnoida. Kyseessä on kuitenkin mo ni mut kai   set muutokset sensorisen ja 
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mo to   risen informaation prosessoinnissa. Toimiva soit  to     suo    ri tus fysio logisena 
tapahtumana on lähtökohta ja ehto myös mentaa lihar joitte lul le. Tä mä tutki-
mus ei kuitenkaan kohdistu soittotaitoon tai soittosuoritukseen fy sio  logisena 
il miö nä. Vaikka muusikon fysiologiset ominaisuudet ovat oleellisen tärkeitä, 
viit    taan ai noas taan näihin seikkoihin. 

2.3.2 Kognitiivinen näkökulma mentaaliharjoitteluun

Kognitiivinen näkökulma avaa soittotaidon ja mentaaliharjoittelun oppimispro-
ses si na, jon      ka pää määränä on oman muusikkouden kehittäminen eri tavoin ja 
eri kohtein (vi sua  li soin ti, auditiivisuus, kinestesia ja emootiot). Tutkimukseen 
osallistuneet haastatellut ovat asian tun  ti joita alallaan. Siihen he ovat pääs  seet 
tekemällä työtä itse ja saamalla muil ta asian tuntijoilta mal leja te ke mi seen sä. 
Hakkarainen (et al. 2004, 111, 135) toteaa, että kog      ni tii visella oppi poi ka-mes ta-
ri op pi  mi sen mal lilla tunnetusti opitaan ”kor keam pia” älyl    li  siä taitoja, olipa ky-
symys käytän nöl li sis tä (käsityö), tai teel lisista (mu siikki tai ku va   taide), liikun-
nal lisis ta (baletti) tai tieteel li sis tä (tut kijakoulu) taidoista. Asiantuntijan tieto 
ei tule mielen syvyyksistä, vaan asiantun ti jakulttuureista. Tämä nä  kökulma on 
toimiva, kun ajatel laan kons er toi van ja opet    tavan pia nistin it sensä aikanaan 
saa  maa koulu tus ta ja hä nen eteenpäin ja ka maan  sa osaa mista ja taitotietoa.

Kyse ei siis ole vain opet ta jan an tamista jäljitte lymal leista. ”Kisällinä” ol-
lessa mes tariin s a mas  tumal la ”voi saada myös psyy ken sijaiskokemuksia, jois-
sa sekä onnis tu misen että epä  onnis tu mi sen ko ke mi nen on mahdollista, joka 
puolestaan vaikuttaa minä pys ty  vyy den ko  ke muk seen” (Num mi nen 2005, 80). 
Asiantuntijuuden ja eksperttiyden kehittyminen men     taali har  joit telun avul la 
on mielenkiintoinen tutkimusaihe. Eksperttiys viittaa niihin kog  nitii visiin, ha-
vaintomotorisiin ja psykologisiin mekanismeihin, jotka mahdollistavat ekspert-
tien saavuttaman esittämisen huipputason jatkuvasti (Lehmann & Ericsson 
2003). Tässä tutkimuk sessa pianis tinen ja peda go  ginen asian    tuntijuus on tutki-
muksen läh tö koh ta. Sen antamalle infor maatiolle ra ken ne  taan perustietoa mu-
sii killisesta men taa li  har joit   te lusta. Haastateltujen asian tuntijuus on enemmän 
amma til lis ta ja taiteellista kuin tie teel lis tä. Men taa li har joit te lun metodia ke hi-
tet täessä asian   tun ti juuden näkökulma on oleel linen kai kessa taito tie  dossaan. 

Musiikkiin liittyvät kognitiot ovat kiinnostaneet ja kiinnostavat edelleen 
tutkijoita (Alten müller 1986; Besson et al. 1994; Gaab & Schlaug 2003; Gaser 
& Schlaug 2003; Meyer 1994; Münte et al. 2002; Schlaug 2001; Schneider et 
al. 2002; Seashore 1938). Kognitio on representaatioiden yhteistyötä ja oppi-
minen tapahtuu muu toksilla represen taatio ver kos       tossa (Gruhn 2000). Mu si ikin 
esittäminen vaa  tii moni mut     kaisia kognitiivisia ja moto ri  sia operaatioita. Muu-
sikon täytyy kääntää no taatio (vi suaalis-spatiaalis-tempo raalinen in formaatio) 
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täs  mälleen ajoite tuik si sor mien liik keiksi ja kummankin kä den työskentelyn 
yhteen sovit ta miseksi. Hänen täytyy palauttaa mie leen pitkiä jak so  ja ja juok-
sutuksia, luo da musiik kiin mieltä dy namiikan ja musiikillisen artikuloin nin 
avul  la, hal li ta nuottiavai met ja ym mär  tää har mo  nia. (Stenberg 2002). Tut ki -
muk sia on myös ai vojen muokkau tu mi ses ta konk reet  tisen ja mentaalisen har-
joittelun yh tey dessä (Altenmüller 2001; Alten mül ler & Gruhn 2002; Alten-
müller et al. 2000). Myös men taalisia represen taatioita tut ki taan fy siologisena 
ilmiönä (Stephan et al. 1995). 

Santiago (2006) toteaa, että mahdollinen musiikillisen esittä misen ”for-
maatti” löytyy psy ko  logian ja urheilun tutkimuksen kautta. Hänen mukaansa 
näissä saadut tutkimus tulokset voi vat antaa vastauksia musiikin esittämisen eri 
puoliin, kuten motivaatioon, esittä mis ah dis  tukseen, tehtävään sitoutumiseen, 
motoriikkaan ja kognitioihin. (Ks. myös Ericson 1997.) Clarke (2002) mää-
rittelee musiikin esittämisen musiikillisten merkitysten ra ken ne l mana, jos sa 
kaikkinensa esittäjän aivotoiminta, kehollisuus, sosiaaliset ja histo rial liset omi-
nai suudet yhdistyvät. Mentaaliharjoittelulla voidaan vaikuttaa kaikkiin mai nit-
tuihin seikkoihin.

Spesialisoituneita ja erityistä taitoa vaativia sensomotorisia taitoja (kuten 
pianonsoitto) on tutkittu aivoperäisesti (Amunts et al. 1997; Gaser & Sch-
laug 2003; Jäncke et al. 2000; Schlaug 2001). On myös olemassa aivojen 
nä kö kulmasta auditiivisuuteen liittyviä tutki muk sia (Gaab & Schlaug 2003; 
Keenan et al. 2001; Schneider et al. 2002; Zatorre et al. 1998) sekä auditii-
vis-spatiaa li sis  ta taidoista (Münte et al. 2002). Kaikissa näissä tut ki muk  sissa 
on todettu, et tä musii kin har  joit ta mi nen ja kuunteleminen kasvattavat tiet ty jä 
aivojen osa-alueita (Gaser & Schlaug 2003). Musiikin ”karkea” prosessointi ta-
pah tuu aivojen oikealla puo lis  kolla, mut  ta yksityiskohtaisempi analyysi aivo-
jen vasemmalla puoliskolla (Altenmüller & Gruhn 2002). On myös selvitetty, 
et tä musiikin harjoit t ami sel   la, myös mentaalisella, on hyötyä ja posi tii vi nen 
vai  kutus pait si moto risten taitojen ke hittymisessä (Amunts et al. 1977; Jäncke 
et al. 2000; Schlaug 2001), myös visuaalis-spa tiaalisessa ke hit tymisessä 
(Costa-Giomi 1999; Graziano et al. 1999; Hetland 2002; Rauscher & Zuban 
2000; Rauscher et al. 1993, 1997), visuaalisen ha vain noinnin ja moto ri  sen 
suunnitelmal li suuden kehittymisenä (Miller & Orsmond 1999), ma temaat ti ses-
sa ajat  te lus sa (Vaughn 2000) ja verbaalimuistin vahvistamisessa sekä ai kui sil la 
(Chan et al. 1998; Kilgour et al. 2000) että lapsilla (Ho et al. 2003) . Musiikin 
har joit ta mi sen on näy te t  ty vai  kuttavan positiivi sesti jopa älykkyysosa mää rään 
(Schellenberg 2004) sekä yleen sä op pimiseen (Gardiner et al. 1996). Nämä 
tutkimustulokset ovat tär kei tä yk si löi den kou    lu tuksellisia päämääriä ja koh-
teita päätettäessä. 

On myös osoitettu harjoittelun merkitys musiikillisesti noviiseille. Kun 
tällaiset henkilöt har  joit  te livat instru men tilla (pianolla) kaksi tuntia viitenä 
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päivänä vii kos  sa, sor mien li hak      sia kontrolloivien kortikaa listen moto ris ten 
aluei den herk kyys ja jous ta vuus lisääntyi vät selkeästi ja mitattavasti. Mikä 
mie lenkiintoisinta tätä työtä aja tellen, moto ris ten taito jen men taa liharjoittelun 
to dettiin joh tavan samanlaiseen, suo ras ti mi tat tavaan lop pu tu lok  seen (Pas-
cual-Leone 2003.) Tut ki jat päättelevätkin, että men  taa li  har joit telu voi olla riit-
tä vä tekijä sel laisen neuraa li toi minnan synnyttämi  seen, joka muu toin tapahtuu 
nuo  rella iäl lä aloi te tun motorisen taito harjoit telun yhteydessä (Münte et al. 
2002).

2.3.3 Tunteiden ja motivaation näkökulma mentaaliharjoitteluun

Emootiot ja affektiivisuus sinänsä ovat tärkeä elementti mentaaliharjoittelussa. 
Esimer kik  si eläessään mielessään huippu on nis  tumistaan, yksilön tulisi samalla 
kokea mielessään tuon ko kemuksen positiiviset emootiot, kuten tyy dy tyksen 
tunteen, ylpeyden itsestään ja suo rituksestaan, omanarvon tuntemukset ja jopa 
voi tonriemun (Murphy & Martin 2002; Vealey & Greenleaf 2003; Weinberg 
& Gould 2003, 293).

Harjaantuneilla muusikoilla tutkimusten mukaan vasen aivopuolisko on 
kehittyneempi kuin noviiseilla. Erääksi syyksi Peretz ja Zatorre (2005) totea-
vat sen, että harjaantunut muu si kko prosessoi musiikkia noviisia analyytti-
semmin. Musiikin suu rin mys tee ri on kuitenkin siihen liittyvät emootiot ja ne 
ovat tutkittavissa aidoim mil laan lä hinnä ku vausten perusteella. Kun ihmiseltä 
kysyy, miksi hän kuuntelee musiikkia, vas taus on usein se, että se nostaa ”ihon 
kananlihalle ja väristykset varpaista hiuksiin.” (Emt.) Näitä ”kylmänväreitä” 
tutkitaan nykyisin eri mittarein, mutta ne ovat itse asiassa ”oi rei ta”. Itse emoo-
tiot ovat musiikin synnyttämiä. Lähtökohtana on oletus, että käyttäy mi seen 
liit tyvät, kog ni tii viset ja emotionaaliset tapahtumat peilautuvat (mirror-effect) 
fy sio lo gi sina pro ses seina. Sik si mentaaliset aktiviteetit, kuten ajatukset ja tun-
teet vaikut ta vat ke hon pro ses seihin (Hughdahl 1995, 79–85). Halpern (Zatorre 
et al. 1996) toteaa: ”Kii  tol lista kyllä, meidän ei tar vit se ymmärtää musiikin 
evolutionääristä merkitystä, ei myös  kään sitä, mi ten musiikki vai kut taa aivois-
samme, sillä musiikin maagisuus vain jat kaa työ tään.” 

Musii kissa huippusuoritus tapahtuu usein fl ow-ti lassa, jota Kirjonen (1995) 
kuvaa ”toi min  nan lu   moksi” ja ” Kosonen (2001)”soit tamisen lumoksi”. Csik-
szentmihalyi (1991, 4) ku vailee fl ow-kokemuksen kokonaisvaltai sek si elä-
mykseksi  , jo    ka valtaa yksi lön hänen teh  dessään jotakin täydellä innostuksella 
ja an tau muk   sel la. Ur hei lukielessä sama asia ”the zone” (vyöhyke), tarkoittaa 
sitä, että yksilö tuntee olevansa huip     puhetkessään, jol loin toiminnot ovat suju-
via ja toimivia ja suoritus sujuu parhaalla mah dollisella tavalla (Liggett 2000, 
20). Soit ta mi sen lu    mos  sa myös tun    teet virtaavat po si tii visina ja täynnä ener -
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giaa. Flow-koke muk  sessa psyyk    ki nen energia vir   taa jännit teet tö mäs ti ikään 
kuin it ses  tään, jol loin vai keim  matkin teh       tä vät su ju vat helposti. Tällainen ti lan-
ne syn    nyttää op  pi mi sen ja työn iloa. Musiikissa fl ow-ko   kemuksessa voi taneen 
puhua paitsi soittamisen lumosta, myös muu sikon ja musiikin ”yh teen su lau tu-
mi sesta”.

Vir tauskokemuksia voi saada jo vaatimattomallakin osaamistasolla. Mi-
kä li teh tävä on liian vai   kea, ah dis tu nei suus es tää itse tehtävään kes kit ty mi-
sen, jolloin (muusikonkin) toi  min  ta painottuu juuri ahdistu neisuuteen ja sen 
vähen tä  mi seen. Kun haasteet ja to del li set tai  dot ovat op ti maa lisesti yhdessä, 
fl ow-kokemus vaikuttaa voimakkaasti yksilön mo ti vaa tioon oman toi   min tansa 
suhteen. Men taaliharjoittelun suh teen sisäisellä mo ti vaatiolla on en siarvoisen 
tärkeä merkitys, jotta sitä yleen sä ot taen edes voi daan käyt tää ja jot  ta se voi 
on  nistua. Ul  koi nen mo ti vaatio, jota sää     televät palk kiot ja ran gais tukset ei riitä. 
Ih mi sen kä sitykset omasta it ses tään ovat tär kei tä, kun ihminen säätelee toi min-
taan sa. Oleellista on myös, miten ihminen tul kit see on nis tu miset ja epäonnis tu-
mi set. It se sää te lyyn vai  kuttavat mi nä pys ty vyy  den us ko muk set vai kut tavat sii-
hen, kuinka haas teellisia on  gel mia toimija us kaltaa ot taa ratkaistavakseen. It-
sesäätely op pi mi ses sa onkin ta sok kaan oppimisen ehto. Sen myötä tu  lee ”omis -
tusoikeus omaan op pi   mi seen”, jolloin op  pija (tässä työs sä muu sikko) voidaan 
näh dä joko pas sii vi sena vas taan otta jana tai aktiivi se  na, omas ta oppimi ses taan 
vas tuuta kantavana oppijana. (Csikszentmihalyi 1991, 33, 40–42, 74–76; Go-
leman 1998, 123; Hakkarainen et al. 2004, 195, 207; Silke lä 2002; ks. myös 
Ruohotie 1998; Uusi kylä & Piirto 1999.)

Mentaa li har joittelu on aktii vis ta, tie  tois ta toimintaa, jossa yk silö ke hit  tää 
oppimis stra te gi oi taan. Mentaaliharjoittelun pyrki myksenä on oman muu    sik-
kouden kehit tä mi nen. Tässä tut kimuksessa muusikon psyyke, stressi, esiinty-
misjännitys ja esiintymispelko, tappioista ja menestymisestä selviytyminen, 
poisherkistäminen, unohtamisen pelko ja soi ton tekniikka ovat tutkimuksen 
sisältöä. Tä mä näkökulma välittyy teoreettisen viite ke hyk sen lisäksi haas ta-
teltujen omissa ku vai luis sa. Jotakin muusikon psyykestä vä lit tynee lu kijalle 
tut kimustehtävien myötä pia nis tin men    taa li har joit telun tavoissa ja koh teis sa.

2.3.4 Musiikin tietäminen

Musiikkiin liittyvä toiminta – kuunteleminen, nuotinluku, tanssiminen, soit ta-
mi nen ja lau          la mi nen – ovat kognitiivista toimintaa. Gruhn (1996) toteaa, että 
näiden tai to jen ra ken     tu m  i   nen edel lyt tää mo nimutkaisia men taalisia rakenteita 
ja prosesseja. Jotta mu siik kia on mah       dollista ym  märtää ja tuottaa, musiikista 
on pystyttävä luomaan sisäinen rep  re sen taa  tio. Kaikki in  for   ma a tio pro ses soin-
nin mallit sisältävät hänen mukaansa imp li siit tisen olet    ta  muksen rep re   sen taa-
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ti oiden oleel  lisesta merki tyk ses tä. Erityinen represen taa tion il me     ne mismuoto 
mah     dol lis taa sen, et  tä yksilö pystyy tun nis tamaan asioiden ”ole van jo ta kin” ja 
et tä on mah dollista ”näh dä” tai ”kuulla” jotakin si säisesti (ilman, että koh de 
on fyy  sisesti läsnä). Jotta tämä on mah dol  lista, yksilön on täy tynyt ymmär-
tää koh de sel keä nä struk tuu ri na, jo ka on repre sen toi ta   vissa mielessä. Kog ni tio 
näin ollen merkit see ym mär    retyn koh teen in te  groi tu mis ta jo ole    massaolevaan 
skee maan. 

Soittotapahtuma on tietämistä toiminnassa, jossa tarvitaan soittotaidon tek-
nisen osaami sen lisäksi havaitsemista, ym mär    t ämistä ja ko  kemusta. Pianisti 
tarvit see mo nen lais  ta tieto ta itoa. Deklaratiivinen tieto (knowing that) tarkoittaa 
käsitteitä ja faktoja, muis ta  misen osa-alu ei ta, refl ektointia omaan toimintaan ja 
ympäristöön sekä oman oppimisen muo to jen ym mär        tämistä. Tärkeää on myös 
kyetä refl ektoimaan omaa soit to aan vertaa mal la sitä toi sten muusikoiden soit-
toon. Näin on mahdollista saada sitä kautta tietoa omas  ta kehi tys  astees taan ja 
edistymi ses tään. (Cope 1998; Elliott 1995, 60; Pintrich 2000.)

Proseduraalisen (knowing how) tietouden avulla pianisti hallitsee soitti-
mensa moninaiset kä   sittelytavat ja taidot. Musiikillisten sääntöjen avulla dek-
laratiivinen tieto tuodaan käy tän töön. Proseduraalinen tietäminen soittotapah-
tumassa sisältää musiikin eri ainesosien ra    kenteellisen ymmärtämisen ja niiden 
varioimisen käytännössä. Kokemuksen ja tietä myk       sen yhdistelmänä tradition 
välittyminen on oleellista soittamisessa. (Anttila 2000, 6–7; Cope 1998; Elliott 
1995, 53–70; Ruohotie 2000.)

Ruohotie (2000) täsmentää vielä kognitiivisen alueen siten, että deklaratii-
vinen tieto on tie      to verk ko, jossa käsitteet ja asiatiedot linkittyvät yhteen. Uut-
ta tietoa kehittyy analysoi mal   la tiedon eri osasten keskinäisiä riippuvuuksia. 
Proseduraalinen tieto on toiminnal lis ten käytäntöjen tai sääntöjen joukko, joka 
helpottaa tiedon muistamista ja soveltamista.

Pro  se duraalisessa tiedossa yhdistyvät siten tiedollinen ja taidollinen ulottu-
vuus. Soittotai toa ei ole ilman proseduraalista tie toa.

Kokemustieto eli hiljainen tieto liittyy muun muassa tradition välittymiseen 
(ks. Toom 2006). Musiikin ko         ke      mus tie to tarkoittaa soittamisen tekniikkaa, 
musiikin teoreettista, esi tys  käy tän töjen ja his  to rian hallitsemista. Kokemustie-
toon pianisti luottaa, soveltaen sitä eri tilanteissa ja eri teok    sissa. Kokemustieto 
tulee juuri kokemuksen kautta, jolloin siihen pelkkä opetuksen saa  minen ei 
riitä. (Elliott 1995, 62–64; Tynjälä et al. 1997.) Tämän tut kimuksen myötä he-
rää myös kysymys, mikä on proseduraalisen ja hiljaisen tiedon suhde. Toisin 
sanoen puhutaanko itse asiassa samasta asiasta? Jos vielä mukana on kokeneen 
vii saus, mitä tietoa se on?

Metakognitiivinen tie tous tulee tässä työssä esiin nimenomaan empiria-
osan pianistien haas    tatteluissa, joissa yh dessä haastattelijan kanssa on etsitty 
mentaaliharjoittelun pe rus  ele   menttejä. Elliott (1995, 66–67) muotoilee meta-
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kog ni tii vi sen tietämisen siten, et tä se tar            koittaa kykyä arvioida ja säädellä mu-
siikillista toimintaa se   kä toi min  nan het kel lä että toi  minnan jälkeen. Tärkeä 
osa me ta kog ni  tiivista työskentelyä on kye   tä ku vit  te lemaan mie    les    sään etukä-
teen, tapahtuman aikaisesti se kä jälkikäteen mu sii kil  lista toi mintaa ja tuo   tos ta. 
Pianistin täytyy pystyä säätelemään psyy ke ään ja toimintaansa en nus ta mat-
to mis sakin ti   lanteissa. Tämä koskee myös uuden ma  te ri aa lin omaksumista, 
muis ta mista ja esittä mis tä, joskus pikaisellakin aikataululla. (Elliott 1995, 
64–69; Lehmann 1997; Stenberg 2002.) Me takog ni tio voidaan määritellä älyl-
lisen toi  min nan kor keim mak si ta sok    si eli kyvyksi asettua oman osaa misensa 
tie dos  ta jak  si, ar  vioijaksi, oh jaa jaksi ja sää te li jäksi eli itsearvioinnin taidoksi 
(Hakkarainen ym. 2004, 233–234). Näin aja tel  len men  taa   li har joit telu on pit-
käl ti me  takognitiivista toi min  taa, joskaan ei saa unoh   taa men taa     li har  joit te lua 
pää määrään pyr kivänä tietoisena toi min ta muo tona. Hallam (1997a) laa jen taa 
me takognition käsitettä toteamalla, että itsensä tiedostaminen heikkouksineen 
ja vah  vuuksineen, erilaisten kykyjensä ja niiden parantamisen ymmärtäminen 
realistisesti, se kä eri laiset toimintastrategiat kuuluvat meta kognitiiviseen toi-
mintaan. Tämä ei liity pel käs tään tekniikkaan, vaan esittämiseen ja tulkintaan, 
oppimiseen, keskittymiseen, suunni tel mallisuuteen, tarkkailuun ja arviointiin. 

Metakognitiiviset strategiat littyvät oppimisessa suunnitteluun, tarkkailuun 
ja arviointiin. Niiden merkitys on selvästi keskeistä, myös mentaaliharjoitte-
lussa, ja vaikeasti tutkit ta vaa. Metakognitiivisia strategioita ilmeisesti käyte-
tään yksittäisen taidollisen osa te ki jän koh dalla, mutta myös yleisempänä muu-
sikon kokonaisosaamisen ja hallinnan ta voit   te lus sa. Muusikon oma ymmärrys 
omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan tun tuu ole  van tär keä osa metakog-
nitiivisten strategioiden käyttöä. (Hallam 1997b.)

2.4 Representoituminen ja skeemat

Tässä tutkimuksessa representaatiolla tarkoi te   taan yksinkertaisesti mahdollisen 
asiantilan tai ilmiön esiin ty   misen tapaa mielessä. Lehmannin (1997) mukaan 
representaatio edus   taa eri     lai sia abstraktion tasoja. Muu  sikko ke hit tää it sel leen 
kyvyn representoida mu siik  kia ja op   pia si  tä ulkoa. Muodostetut repre sen taa-
tiot ovat läheisessä vuoro vai ku tuk sessa kes ke nään muo       dostaen näin muu sikon 
pro se du raa li sen tiedon. (Allard & Starkes 1999; Ericsson 1997; Eysenck & 
Keane 1999, 203–208; Rae kallio 1996, 292–295.) Ericsson (1997) painottaa 
myös sitä, että muu sikon tu   lee op pia ai   na uu sia repre sen taa  tioi ta mu  sii kis ta ja 
soittamisestaan sekä ke  hit tää tun tei den il mai sun tai toa mu sii kil lis ten re pre sen-
taa ti oiden myö tä. 
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2.4.1 Musiikin representoituminen

Yleisimmät toiminnot, mutta myös musiikilliset tapahtumat perustuvat men-
taalisille re p re   sentaatioille. Santiago (2006, 85) kuvaa mentaalisia representaa-
tioita yksinkertai sim millaan kävelyllä tu     tussa huoneessa. Jos on pimeää tai yk-
silö on jopa sokea, eikä näin ol len pysty nä kemään kohteita, niis   tä on kuitenkin 
olemassa mentaalinen mielikuva, jonka mu kaan suunnis te taan. Tällöin men  -
taaliset representaatiot ovat syntyneet muutoin kuin näön perusteella. Pystyäk-
seen soittamaan musiikkikappaleen muusikon täytyy konstru oi da mentaalinen 
re p re  sentaatio sii  tä, miltä kaiken täytyy kuulostaa, samoin kuin äänen kor keu-
desta, äänen sä vys tä (ts. timbre; ks. Bailes 2007; Crowder 1989; Halpern et al. 
2004; Krumhansl & Iverson. 1992; Pantev et al. 2001; Pitt & Crowder 1992; 
Samson et al. 2002), rytmistä ja lopputuloksena syntyneestä taiteellisesta ilmi-
asusta. Käytännössä muu    si kon esit täessä kappaleen, hän kääntää mentaalisen 
representaation tai mentaalisen suun  nitelman toi  minnaksi. (Santiago 2006, 4.) 

Mentaaliharjoittelu on erilaisten auditiivisten, visuaalisten ja kinesteettisten 
rep resen taa ti  oi den ja skeemojen pro sessointia ja yhteis työtä. Sloboda (1987, 
121–122) tähdentää, että muusikkouteen tarvi taan pitkälle ke hit ty  nyt represen-
ta tionaalinen kyky, jon ka ansiosta on mah dollista no peas ti konstruoida tarkoi-
tuksenmu kai nen musiikin toteuttamis suun nitel ma. Musiikkiteoksen ymmärtä-
minen sisältää moninaisia representaatioita. Longan (1993) mu  kaan ilman rep-
re  sen taa tion kä sitettä ei voitaisi selittää ihmisen toi min taa muuna kuin suo     rana 
rea gointina ympä ristön är sykkeisiin. Näin ollen olisi vaikea käsitellä esimer-
kiksi ab st  rak tia ajattelua, uneksimista tai yli päätään mitään komplek sisempia 
toimintoja. Re pre  sentaation ja skeeman käsitteet ovat men taa li har joit te lus sa 
keskeisiä. Kuvitte lun, mie li  ku  vi tuk sen ja mentaalityös kentelyn voi daan aja-
tella synty vän relevantin skee  man poh  jal ta.

Lehmann (1997) toteaa, että musiikin esittäminen vaatii esit tä jää represen-
toi  maan hy vin eri laisia esityksen aspekteja mielessään. Taitoja vastaavat re-
presentaatiot ovat suo rit   ta mi sen ehtoja (Ericsson & Kintsch 1995; Ericsson & 
Lehmann 1999; Ericsson 1996). Rideout (1992) toteaa, että kyse on enna koin-
nis ta, joka usein pe rustuu jo ko opet ta jan an ta maan malliin tai kuultuihin levy-
tyksiin ja esi tyk siin. Hän jat kaa, että toi vo tun lop pu tu lok sen representaatio on 
aloittelijalle vai keam  paa kuin ko ke neel le muu si kol le.

Ericsson (1997) korostaa, että opiskel les saan teos ta muusikon täy    tyy hank-
kia eri tyyp pisiä representaatioita, joista tärkeimmät ovat: 1) Toimin tarep re sen -
taatio, jota muu sik  ko käyt tää luodakseen niitä motorisia toimintoja, jot ka ovat 
välttä mättömiä esittämistä aja tellen. 2) Päämäärärepresentaatio, jotta esit  tä-
minen voi tapahtua toivotulla tavalla. 3) Äänimaail man representaatio, joka 
syntyy kuun telemalla tapahtuvaa esit tämistä inten sii vi sesti ja ver    taamalla sitä 
ideaaliin, toi vottuun esittämiseen. Tämä mit taa sitä, miten on nis tunut ku vi teltu, 
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toi vottu suoritus lop pujen lopuksi on. (Ericsson 1997; vrt. tä män tutki muk -
sen ku vio 5). Nämä repre sen taatiot toimivat kaikki yhdessä. Esit  täjän täy tyy 
esimer kiksi tun nis taa puut teet tai suoranaiset virheet soitossaan vertaa mal la 
tuotettua ään tä ja pää määrä re p re sentaatiota. Kun puutteet on analysoitu, muu-
toksen on tapah dut ta va toi min ta represen taa  tion kaut ta motorisessa suorituk-
sessa. Hedelmäl li sim   millään näi den edel lä mainittujen kolmen representaation 
yhteistyö tuottaa uusia ja luo  via tulkintoja mu siikissa. (Emt., 40.) Oleellisinta 
on sovittaa yhteen päämäärä repre sen taatio konkreet ti sen suorituksen kanssa 
(emt., 143).

Musiikin representoituminen ja musiikin ”tekeminen” ovat väistämättä 
monimuotoinen kog  nitiivinen ilmiö. Mielessä tapahtuva musiikin esittäminen 
(imagined musical per for man ce, IMP) on kompleksinen taito, joka sisältää 
musiikin esittä mi   sen kogni tio naalisia perusteita ilman niitä sensomotorisia 
ja kuuloon liittyviä tekijöitä, jotka kuuluvat konk reettiseen esitykseen (Lang-
heim et al. 2002). Myös musiikille omi nai nen hierark ki nen strukturointi ke-
hittyy muusikolle harjoittelemisen ja siitä syntyvien repre sen taa tioi den myötä 
(Williamon & Valentine 2002).

Lehmann (2003) korostaa nimenomaan mestaritason musiikin esittämisen 
yh tey     dessä re pre sentaatioiden merkitystä. Nämä representaatiot ovat erikois-
tuneita muu si kon eri teh tä viin. Toisin sanoen tietyn tyyppinen representaatio, 
joka on juuri ”sopiva” tiet     tyyn suo ri tuk seen, ei välttämättä ole hyödyllinen 
toisessa yhteydessä. Re  presentaatiot ovat muok kau tuneet tiettyjen musiikil-
listen tai tojen mukaisiksi ja erityisiä musiikillisia käy täntöjä hyö  dyntäviksi. 
Näin ollen on ky seen alais ta, onko tietystä re pre sen taatiosta hyö tyä toi sen lai-
seen musiikilliseen taitamiseen tai onko tietystä re pre sen taa tios ta hyötyä 
eril  lisenä. Lehmann korostaa, että re pre  sen taa tioi den ym mär täminen ja nii tä 
hyödyntävä harjoittelu saattaa parantaa tule vai suu dessa tu le vien muu sikkojen 
työs ken te lyä. Esi  mer kik  si soinnun ym mär tä minen koko nai suu tena voi olla 
hyödyllinen se kä har joi tel lus sa että har joit te le mat to man mu siikkiteoksen ym-
märtämisessä. (Lehmann 2003; Santiago 2006, 5.) Peretz ja Zatorre (2005) 
toteavat, että musiikin pro ses sointi tar koit taa si  tä, että yksilön on syn  ny tet tävä 
sisäisiä re pre sentaatioita kaikista mu siikkiin liit tyvistä ai neksista. Är syk keen 
täy   tyy olla irro tet ta vis sa todellisesta taus tas taan ja se on ana  ly soi ta va monesta 
näkö kul mas ta. Repre sen taatio on jotenkin tunnis tet ta va ja muo kat ta  va. Näin 
ol len repre sen taa tioi den tu lee olla suh teel li sen abstrakteja siksi, et tä niitä va ri-
oi daan suh tees sa alku peräiseen läh teeseen.

Yksi tapa tarkastella sävelteoksen oppimista on ajatella se representaation 
luomisena sii tä infor maa tiosta, jota nuottikuva sisältää. Representoituneesta 
musiikista muodostuu kog           ni tiivinen kartta (Salmon & Meyer 1992, 94–96), 
jota käytetään oppaana musiikin maai l maan. Tämä tapahtuu paljolti samal-
la tavalla kuin kartan lukeminen suun nis tet taes sa paikasta toiseen. Oletetta-
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vasti muusikko ke hittää harjoittelun myötä yhä komplek si sem     man kar tan ja 
luottaa enemmän ja enem män sisäiseen representaatioonsa musiik ki teos  ta 
esit täes sään. Muistiin varastoituneet representaatiot liityvät musiikilliseen 
kuvitte lu kykyyn. Tällainen kuvittelukyky on subjektiivista kokemista, jolloin 
yksilö pystyy ku vit  te lemaan musiikkia tai musiikin erilaisia ominaisuuksia to-
dellisen, konkreettisen ää ni läh teen puuttuessa (Peretz & Zatorre 2005). Myös 
neuraalimekanismit liitettyinä senso mo torisiin prosesseihin identifi oidaan ku-
vittelukykyyn (Halpern & Zatorre 1999; Halpern et al. 2004; Lotze et al. 1999, 
2003; Zatorre et al. 1996).

Sisäisen representaation muo  dostaminen ilmenee useilla eri tavoilla. Nuot-
tikuvan luke mi nen antaa poh jan visuaa liselle representaatiolle. Puhtaasti visu-
aalinen representaatio nuot                       tikuvas ta ei kuitenkaan välttämättä välitä riittävää 
informaatiota siitä, miltä teos kuu los      taa. Sellaiset muu sikot, jotka pys  tyvät 
visualisoimaan nuottikuvan, eivät välttämättä hah        mo ta selkeästi, miltä se 
mu siik  kina kuulostaa. Salmon ja Meyer (1992, 94–96) pohti vat, että vastak-
kai nen tilanne, jossa muusikko pystyy kuulemaan mielessään sävel teok sen, 
muttei pysty sel västi vi sualisoimaan äänen lähdettä, lie nee yleisempi. Sen 
sanomi nen, että pystyy si säi sesti kuulemaan teok sen, voi tarkoittaa monta asi-
aa, eikä vält tämättä mer  kitse sitä, että kyseessä olisi täy dellisesti muotou tunut, 
yk  sityiskohtainen rep resen taa tio. Kuitenkin on olemassa selvä yhteys sen vä  -
lil lä, kuinka mu siik kiteos opetel laan (kog ni  tiivisen kartan hahmottaminen) ja 
kuinka hyvin se pys ty tään myöhemmin kuu  lemaan mielessä. 

Gardner (1999, 95–97) toteaa, että epäilyksettä representaatiot ovat tulleet 
kynnys ky sy myk  siksi kog  nitioiden tutkimuksessa. Näin ollen myös musiikin 
tutkimuksessa tu keu du taan men taa  lisiin representaatioihin (Gruhn 2000). 
Gruhn toteaa, että 1) oppiminen on pro  sessi, jos     sa yksilö kehittää ja hienojakois-
taa mentaalisia representaatioitaan. Mu sii kin op  pi mi nen perustuu todel listen 
ja alkuperäisten kokemuksien synnyt tä miin mu siikillisiin re pre sentaatioihin. 
2) Prosedu raalinen oppiminen (tieto miten) on oleel li sempaa musii kil li sissa 
kog nitioissa kuin for maa linen, deklaratiivinen tieto (tieto jos takin). Välittömät 
mu siikin ominaisuudet (pulssi, tonaalisuus, intervallit, motiivit jne.) rep re  sen-
toituvat neu raa lis ten yh teyksien kautta, jotka aktivoituvat auraalisten, kuulo sti-
mu laatioiden kautta. Nä mä mu sii kin ominaisuudet voi daan ilmaista selkeästi 
vain ja ai noastaan soittaen ja laulaen ja ne il menevät men taa lisina representaa-
tioina. (vrt. Honing 1993.)

Zatorre ja Halpern (2005) kuvailevat muusikon mentaaliharjoittelua siten, 
että se tar koit taa monta asiaa: 1) Visuaalinen lähtökohta (heille visua li saatio 
tar koit taa sitä, että pianisti nä kee kätensä koskettimistolla), 2) mo toris-kines-
teettinen (miltä tun tuvat sor mien liik keet) ja 3) yleisesti ottaen kaikki, mikä 
liittyy kuuloon. Pascual-Leone (2003) osoit ti, et tä men  taa li har  joittelu paran-
taa suoritusta, joskaan yksi nään ei yhtä paljon kuin konkreet ti  nen har joit telu. 
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Hänen mukaansa kuitenkin mentaa li har joittelussa motoris kor ti kaa liset re p re   -
sen taa tiot vahvistuvat aivan yhtä lailla kuin konk reet tisessakin harjoitte lus sa. 
On myös to den net tu, että muusikot, katsel lessaan ääne tön tä soittovideota, to-
dellakin ”kuu le vat” instru ment tinsa äänen mentaali harjoittelunsa yhtey des  sä 
(Haslinger et al. 2005). Visualisaa     tio, auditiivisuus ja ”sisäinen korva”, mo to-
riik ka ja au  to ma  tisaatio sekä emoo tiot ”kog    nitiivisen kartan” osana ovat oleel-
lisia seik ko ja men taa  li har  joittelussa. Sug ges tio alt tiut  ta, mielikuvitusta ja taitoa 
mielikuviin tar vi taan, jotta men taa liharjoittelu voi on nistua.

Se mitä yksilö kuulee ja tunnistaa musiikissa riippuu siitä, mikä aktivoi 
hänen neuraa li verk  konsa. Jo olemassa olevat ja kehittyvät representaatiot pys-
tyvät käsittelemään aina mo    nimutkaisempaa tietoa musiikin monimutkaistu-
vien struktuurien myötä. Siitä johtuen on täysin eri asia käsitellä yhtä erillistä 
musiikillista osa-aluetta (rytmi tai yksittäiset sä ve let) kuin kokonaista musii-
killista kokonaisuutta (teos). (Gruhn 1996.)

Altenmüller (2001) toteaa, että subjektiiviselta tuntuva kokemus ei poh-
jimmiltaan ole men  taalista kokemista, vaan mo nimutkaista havainnoivien ja 
kogni tii vis ten yhdistelmien ope rointia representaatioina keskus her mos tossa. 
Honing (1993) pitää mahdottomana ku  vi tella mitään kognitiviista systeemiä, 
jossa repre sen taatio ei olisi kes keisessä roolissa. Pu   hutaan sisäisistä tai men-
taalisista representaatioista ja ne katego rioi daan yleensä kol meen ryhmään: 1) 
propositionaaliset representaatiot (sym bolit tai propo si tiot), 2) analo gi set re pre-
sentaatiot (mielikuvien käyttö) ja 3) prosedu raaliset rep resentaatiot (pro   ses sien 
mal  lin  ta mi set). (Ks. Aleman et al. 2000; Bailes 2007; Bangert & Altenmüller 
2003; Bangert & Heath 2004; Damasio 2000, 59–75; Dreyfus 2004; Gaab et 
al. 2003; Gaser & Schlaug 2003; Halpern et al. 2004; Hickok et al. 2004; Jana-
ta 2001; Jäncke 2001; Koelsch et al. 2004; Kristeva et al. 2003.)

Representaatioihin liittyvät muistamisen tavat, jotka synnyttävät musiikin 
yh tey des sä tun te muksen, ”to feel”. Münte, Altenmüller ja Jäncke (2002) totea-
vat, että on erit täin vai keaa yleen sä   kään todentaa neuraalisia muutoksia yksi-
lön erilaisissa toimin nois sa. Kui tenkin juuri ammattimuu si koiden aivot edus-
tavat ideaalia ”mallia”, jonka avulla voi daan tut kia ihmis ai vojen plas    tistisia 
muutoksia, jotka syntyvät jatkuvan harjoittelun tu lok sena. Mu sii kin esittämi-
nen ammatti ta sol  la onkin kiistatta yksi ihmi sen monimut kai sim mista tai  dois-
ta. (Esi merkiksi pianistin täy tyy pystyä koordinoimaan kak si kätisesti yli 1800 
nuottia mi nuu t issa.) (Emt. 473.)

Soittotapahtuma sisältää representaatioita, joita käytetään nimenomaan 
suoritukseen. Yleis tä on, että soi tet  tava jakso jaetaan pieniin yksiköihin (ku-
ten fraaseihin). Harjoittelun kaut ta nä  mä yk si köt laajenevat ja tulevat tapah-
tumiset ovat helpommin ennakoitavissa, jol loin esit tämisen eks pres  siivisyys 
lisääntyy. Esittäjän tehtävänä on korostaa musiik ki teok sen ra  kennetta ja sen 
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emo tionaalista sisältöä ja tämä tapahtuu monimutkaisten hieno mo to ris ten liik-
keiden kaut  ta. (Peretz & Zatorre 2005.)

Tärkeä kognitiivisen kartan elementti on se, miltä tuntuu soittaa musiikki-
teosta. Taval li ses       ti tie toi suus kinesteettisistä tuntemuksista on rajoittunut, kos-
ka visuaaliseen ja kuu loon pe   rustuvaan infor maatioon kiinnitetään enemmän 
huomiota. Pianistille saat taa olla vai ke aa tie dos taa sor mien ja nive lien tunte-
muksia samalla, kun hän kuuntelee näi  den käden liik  keiden vaikutuksia (ts. 
mu  siikkia). Esimerkiksi Mikumo (1994) on osoit ta nut, että sor mien liikkeet 
”ikään kuin soittaessa”, mutta ”mykällä” pianolla, tuovat mieleen mu sii kil li sia 
mal  leja ja kokemuksia. Mikumo olettaakin, että motorinen kuvittelukyky on 
osa mu  sii    kil  lis ten repre sen  taatioiden muodostusta. Slobodan (1999) mu kaan 
sen ku  vit  teleminen, mil  tä tuntuu soit taa sä  velteos – palauttamalla mieleen 
lihasten ja ni  vel ten tuntemukset – on haastavaa. Tämän tyyp  pinen sisäinen 
representaatio musii kil  li sen in for   maa  tion läh tee nä eroaa sel västi soit ta misen 
visuaalisista tai auditiivisista as pek  teis ta. Mo to rinen skee  ma, joka luodaan 
harjoittelemalla toimintaa, syntyy ilmeisesti mo  ti  vaation, tois ta mi sen ja pa  laut-
teen yhteistekijöistä. Soittamisessa on oleel lista ku iten kin myös har joit  teluun 
käy tet ty aikamäärä. 

Emotionaaliset tekijät ovat perusasioita musiikin olemassaololle, jolloin 
oleellista on tut kia, miten musiikki vaikuttaa ihmi seen. Jos musiikki koskettaa 
ihmistä, hänen on täy    tynyt työs      tää kog nitiivinen taso, joka sisältää repre sen  -
taation mu siikista. Tämän rep resentaa tion luonne on musiikissa keskeinen. 
Sloboda (1987, 4) ko ros taa, että tapa, jolla mu  siikki re  p resen toi tuu, ratkaisee, 
kuin ka hyvin se muis te taan ja esi tetään. Nämä repre sen   taatiot ja nii  tä luovat 
pro sessit eivät ole suoraan ha vait tavia. Nii den olemassaoloa ja luon netta voi-
daan päätellä ainoastaan huo mioimalla ihmis ten ta paa kuun nella, muistaa, 
esittää ja luoda mu   siikkia. Sloboda muis tuttaa, että myös ar ki päi väi set asiat, 
kuten taito viheltää tuttua me    lodiaa tai huomata melodian epävireisyys voivat 
va laista musiikkiin liittyvien repre sen   taatioiden luonnetta. Beethovenin sonaa-
tin muista mi nen puolestaan edellyttää teok ses ta muodostettavaa, toisenlaista 
sisäistä representaatiota. (Salmon & Meyer 1992, 87, 97.) Cook (1990, 77) 
korostaa, et tei soittajasta tule muusik koa sik si, että hän osaa soit taa soi tinta tai 
osaa lu kea nuot te ja. Pia nokappaleen oppiminen on en nen kaikkea analyyt tistä 
toi min taa. Pia nistin täy  tyy de   konstruoida musiikin teks ti oleellisiin osatekijöi-
hin niin, että hän voi or ga ni soi da mo   to  ri sen toimintansa tarvittavan skeeman 
ympärille. 

Muusikolla tu lee siis olla ky ky kä  sit tää mu  siikin rakenteet si ten, että ne 
ovat tar koi tuk sen   mu  kaisia mu sii kin esittä mis  tä varten. Cookin (1990) mukaan 
pia nisti ei tunne soitta maansa kappa letta ainostaan eril li se nä, ste  reo   tyyp pisenä 
toi min ta skeemojen jaksona, vaan pi kem  minkin hän esittää sitä mo ni   nais ten 
mie  li ku vien avulla. Teok  sen tun te minen tar  koit      taa siis erillisten aspektien 
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moni na i suu den ym mär  tä mista. Jo kainen niistä ilmen tää jo  takin puolta koko-
naisuudesta ja ne toimivat yh dessä toi siaan lä hen tyen. Tarvitaan myös kyky re-
konst ruoi da ne ta valla, joka on tar koi tus taan vastaa va musiikin tuot ta mi ses   sa. 
(Emt., 77, 85–86, 105.) Mentaalisia re pre  sentaatioitakin nykytutkimuksessa 
tun nu taan lä hes  tyvän enem män neurotieteellisesti ja aivo tut ki muksen avulla 
kuin psy ko lo gisena il miönä (ks. Stephan et al. 1995).

Piagetin psykologiaan perustuu kahdenlainen tietous prosessoida niin sa-
notusti fi guraa lis ta, ja toi saal ta formaalista representaatiota (Bamberger 1991, 
65). Representaatio on fi   gu raa li nen, kun musiikillinen toiminta koodautuu 
konkreettisena suorituksena. Tällöin toi  min nat liittyvät toisiinsa ja taas seuraa-
viin toimintoihin. Formaalisessa represen taa tios  sa mu      siikin perusidea, ”ges-
talt” on riippumaton konkreettisesta esittämisestä ja se il men  tyy monimuotoi-
sena ja monimutkaisena yksikkönä mielessä. Gruhn (2006) toteaa, että mitä 
kehittyneempiä sisäiset representaatiot ovat, sitä vähem män tarvitaan ulkoisia 
apu  keinoja, assosiaatioita. Kun yksilö pystyy luomaan sisäisiä, mu      sii killisia 
repre sen taa  tioita, hän myös kuuntelee musiikkia tietoisella ymmär tä myk sel lä. 
Musiikillisten re presentaatioiden luomiseksi oleellisinta on instrumentaalinen 
opis ke   lu, laulaminen ja liik kuminen. Näillä synnytetään fi guraaliset represen-
taatiot. Tämä puo   les  taan auttaa luo    maan formaalisia representaatioita. Gruh-
nin mukaan fi guraaliset re p re sen taatiot ovat vält    tä mättömiä formaalisten rep-
resentaatioiden syntymiselle. Jos jo ku hen  kilö ilmoittaa ai  noas taan, että ei pidä 
tästä musiikista, hän il mai see mu siikillisten re p re    sentaatioiden puut teen. Vasta 
kun nämä molemmat re pre sen taa tio muo   dot ovat ke hit tyneet, on mah dol  lista 
ymmärtää teoksien strukturaalinen ja es teet ti nen ar vo.

2.4.2 Soittosuorituksen skeemat 

Saarinen (1998, 233–234) pohtii Immanuel Kantin varhaista skeemakäsitettä, 
jossa koros te taan, että tieto kos  kee vain koettua. Tieto ei koske olioita sinänsä, 
vaan ko ke     musta niis tä. Jotta koke mus olisi mielekäs, sen täytyy olla jäsenty-
nyt. Saarinen kuvailee asiaa niin, et tei kokemus voi ol  la räis ky vää ry kelmää toi  -
siinsa liittymätöntä impres sio  nauhaa. Kui ten  kin koke muk sen jäsen ty nei syys 
on mielen oma aikaansaannos, toisin sa noen tietoi suu den itsensä koke  muk seen 
aset ta ma. Ei siis ole pie   nintäkään mahdol li suut ta tietää, millai nen ti lan ne on 
ennen kuin mie   lem  me on jä sen tä nyt ilmiöt. Emme voi kurkistaa ver   hon taak   se 
ja tavoittaa olioita sinänsä. ”Kaik  ki tieto edellyt tää käsitteen.” (Saarinen 1995, 
146.)

Tässä tutkimuksessa skeemalla tarkoitetaan abstraktia tietorakennetta, joka 
vaikuttaa ha vain   toihin, motorisiin toimintoihin, ajatte luun, emoo tioihin ja 
minä käsityk seen. Men taa li harjoittelun kannalta skeeman käsite on oleel linen, 
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sillä myös kuvittelun, mieli ku   vituk sen ja mielikuvien voidaan olettaa synty-
vän rele vantin skeeman virittymisen myö tä. Muu si kon työhön liitty vää poik-
keuksellistakin koko nais valtaisuutta ajatellen tar vi  taan monen lai sia skee mo ja. 
(Anderson 1995, 155.)

Skeemat toi mivat uuden in for ma ation ym mär tä misen ja tul kinnan perus-
tana. 1) Niiden va    ras  sa voidaan enna koida, miten tapahtumat todennäköisesti 
tu levat jat ku maan. 2) Ne oh    jaa vat toimintaa ja toimivat tiedon mieleen palaut-
tamisen läh tökoh tina ja puitteina. 3) As  si mi laa tiossa uusi tieto sulautuu olemas-
sa oleviin skeemoihin. 4) Kokemuksen assimi loin  ti ai kai  sempiin kokemuksiin 
merkitsee skeemojen täy den tymistä. 5) Skeema teo reet ti ses    ti oppi mi  nen hah-
motetaan yhtäältä uuden tiedon assimiloitumisessa jo olemassa ole viin skee -
moi hin ja toisaalta skeemojen akkodomoitumisena, muuttumisena. Kyseessä 
on jat  ku  va ta  pahtuma, jos sa uuden tiedon syntyminen tapahtuu. (Lehtinen & 
Kuusinen 2001, 110; Piaget 1988, 120–142; von Wright 1986, 86.) Skeemat 
muodostavat men taa lis  ten oh jei   den ”kir jas  ton”, jo ka auttaa jäsentämään uutta 
tietoa aiem min opittujen ka te go  rioitten avul la (Cooper & Sweller 1987). Coo-
per (1999, 11) korostaa, että tässä on kont  ras ti auto  ma   ti saatioon, joka pro s e-
duraalisena ak ti vi teet ti na vähentää tietoisen toi minnan ta soa. 

Sensomotorinen suoritus pystytään vain harvoin toistamaan täysin sa man  -
lai se na. Jos jo kai  nen yksittäinen liike – ei niitä kos keva yleisempi skee  ma – täy-
tyisi säilöä muis tiin, ka  pasi teetti ei riittäisi. Yksilö pystyy kuitenkin tuotta maan 
mi tä hie nosyisim piäkin toi min toja, jotka sovel tu vat uusiin tilanteisiin ja vaa-
timuksiin. Mitä suu  rempi ko ke  musten mää   rä yksilöllä on, sitä monipuolisem-
pi skee mas ta muo dostuu, ja sa mal la yk si lön kai ken  lainen kapasiteetti kasvaa. 
(Neisser 1982, 51–52.) Schmidt (1982, 493) korostaa, että skee   ma on yhteys 
sen välillä, mitä ihminen on aset tanut toimintansa ta voit teeksi ja mi  tä to del li-
suudessa ta pah tuu. Harjoittelemal la mah dol li sim man monipuo lisesti erilaisia 
asioi ta tar peen mu kaan, tuotetaan kokemusten sarja, jol le skeema voi rakentua 
ja jonka poh jal ta suo rittajalla on pa  rem  mat mahdollisuudet op pia spesifejä tai-
toja. Toi saalta skeema on näin yleistettävissä myös moneen eri tilanteeseen. 

Saariluoma (1988b) kuvailee skeemaa abst raktina tie torakenteena, jossa 
muis tettavan asia  tyypin elementtien järjestys on kuvautu nee  na. Skeema si-
sältää muis tettaviin esinei siin ja asioihin liitty vän yleisen tiedon struktuurin, 
jolloin voidaan ajatella, et tä ih mi nen pai naa mieleensä asiat ske maat tisessa 
muodos sa. Tämä merkitsee sitä, että yksi tyis  koh   dat ka toavat ja käytetään hy-
väksi asioiden yleis tä, skemaattista rakennetta. (Emt., 89–90.) Pianonsoittoa 
ajatellen tämä on toimiva selitys. Muutoin esimerkiksi pianoresitaalin liit ty   -
vää noin sataatuhatta liikettä ei voisi toteuttaa, puhumattakaan mo nista muis ta 
soit to suo ritukseen liittyvistä tekijöistä. Kos ka skeemat kehittyvät ko ke muksen 
myö   tä ja itse kun  kin kokemukset poik keavat muiden koke muksista, yksilöt 
ovat väistä mät tä keskenään erilaisia. Havaitse mi   nen on seurausta skeeman ja 
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tar jolla olevan tiedon vä lisestä vuo ro vai kutuk ses ta. (Elliott 1995, 51–52; Föl-
des 1950, 31–32; Krumhansl 2000; Marks 1998.)

Näköaistin kannalta ratkaisevia kognitiivisia rakenteita ovat ennakoivat 
skeemat, jotka val     mistavat ha vaitsijaa hyväksymään tietynlaista tie toa kai  -
ken tarjolla olevan muun tie don si jasta. Näin ne oh jaa  vat näkemistoimintoa. 
Kuuloon liittyvä auditiivinen skeema toi mii siten, että sen tiedon pohjalta, 
jota kuun te lija on jo aiemmin saanut (esimerkiksi me lo diasta), kehittyy uusia 
valmiustiloja sen suhteen, mi   tä seuraa jatkossa. Nimenomaan kuu   lo en na koin -
nit ohjaavat siihen, ettei kuulla ai noas taan hälyääniä vaan jäsentynyttä mu-
siik kia. (Neisser 1982, 24–30.) Numminen (2005, 106) edus taa mää ri telmää, 
jonka mu kaan ”sisäinen kuuleminen mää ri tel lään mielen kyvyksi ab strak    tien 
rep resentaatioiden avul la havaita, muistaa, vertailla ja yh distellä tonaalisia ja 
ryt  misiä hah  moja, vaikka ei kuu lekaan musiikkia sillä hetkellä. Si säi sen kuu-
lemisen kog ni tiiviset ra kenteet kehittyvät toistuvista musiikin kuuntelun ja har-
joittamisen koke muk sis ta.”

Motorisen skeeman merkitys on luonnollisesti soittotapahtumassa ensiar-
voisen oleellinen ja se luodaan harjoittelemalla toimintaa. Schmidt (1982, 48) 
esittää motorisen skeeman muo   dos tuvan muistiin niiden tal len tu nei den aikai-
sempien liiketuotosten ja lihassu pis tus pa rametrien suhteista, jotka tuot    tivat 
sen. Skeeman perusteella valitaan sopivat pa ra metrit seu raavaa liikettä varten. 
On suotuisaa harjoitella toimintaa monella eri tavalla, koska si ten skeema on 
yleistet tävissä moneen eri tilanteeseen. 

Skeemat, jotka vastaanottavat tiedon ja ohjaavat uuden etsintää, ovat ha-
vaitsemiseen liit ty viä. Tämä tarkoittaa tapahtumisen seu ran taan kuu luvan kai-
kenlaisen tiedon et si mistä ja vas taanottamista aistipiiristä riip pu mat ta sekä 
kaiken saa ta villa olevan tiedon yh dis tämistä ko konaisuudeksi. Toimintaskee-
ma puolestaan voidaan ym mär tää yleistyneenä ja ke  hit ty    vänä mielen ra ken tee-
na, jonka soveltaminen tuottaa jä sentyneen suorituksen. (Marks 1998; Neisser 
& Libby 2000.)

Affekti on Colmanin (2001, 9) mukaan emootio tai subjektiivisesti ilmais-
tu tunnetila, ku ten iloi suus, surullisuus, pelko tai viha. Ruohotien (2002, 75) 
mukaan affekti on tunne, jo  ka koh  distuu tiettyyn objektiin tai ideaan. Affek-
tin ulottuvuuksia kuvaavat käsitteet tun  ne, mie    liala ja temperamentti. Marks 
(1998) korostaa, että tun ne  tilan täy tyy olla voi mak  kaasti po sitiivinen silloin, 
kun esi t täjän luoman skeeman ja to dellisen esityksen vä lil lä on täy   dellinen 
samanvertaisuus jois sakin suurta taitoa vaa ti vissa suo ri tuk sissa (kuten esi  mer-
kiksi taitoluistelussa tai pia non s oi tossa). Näis sä esiintyjien esteettinen taju on 
riip pu  vai nen täy dellisesti aktivoi tu neesta esiin tymisen skee mas ta. 

Erinomaisen suorituksen aktiivinen kuvittelu voi vaikuttaa tai to skee maan 
jopa enemmän kuin varsi nainen suorittaminen. Tämä on seurausta siitä tosi-
asiasta, että suoritus on epä täy    dellinen. Skee ma sen sijaan voi tulla täydel-
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liseksi. Kuviteltu täydelli nen suori tus pa ran    taa skeemaa edelleen toivottuun 
suun  taan ja voimistaa sitä onnistumisen motivoivalla tun  teella ja ilolla. Tä mä 
teoria se littää Marksin (emt., 21) mukaan ne loistavat tulokset, joi   ta on saa-
vutettu mentaalihar joittelulla, erityisesti niillä henkilöillä, joilla on voimakas 
ku  vitte lu kyky. 

Lehtonen (1998, 38) kuvaa viulutaiteilija Isaac Sternin suhdetta mu siik-
kiteok seen. Kuvauksen mukaan mu sii  kin syn taksin muodostamat ”tyhjät skee-
mat” odot tavat si tä, että taiteilija täyttää ne omil        la merkit yk sillään ja rakentaa 
niiden tarinal lisen sisällön omis ta kokemuksistaan ja ajattelus taan. Mikä on 
siis spesifi  dynamiikka, jo ka saa men taa     li har joittelun toimimaan? Mentaalihar-
joittelu saattaa olla strategia, joka on riip pu vai nen jo omak sutuista skeemoista. 
Driskell, Copper ja Moran (1994) to tea vat, että ”men taa  li   har joittelu voi olla 
tehokkainta – kaiken muun pysyessä muut tu mat to ma na – jos yk silö saa ske -
maattista tietoutta ennen fyysisen taidon harjoittamista. Seu raus täs tä oli  si sii  nä, 
et  tä men taa lisen harjoituksen vaikutukset suhteutettaisiin yksilön eks pert tiy den 
tai novii siu  den tasoon. Varsinaisen eksperttiyden saavuttaneet todennä köi ses ti 
huo maa vat men  taa    li har joi tuksen tehon olevan voimakas. Heidän skeemansa 
pystyvät jo mah   dol   lis tamaan nii  den asioi den kä sitteellistämisen, ylläpitämisen 
ja toiminnan tason, joita men  taa li harjoittelu edel lyttää. Vastakohtaisesti, tai-
doissaan noviisit, saattavat huo ma  ta, et tä men taa  lihar joit te lu hei ken tää heidän 
oppimistaan, koska heiltä puuttuu ohjeis ta van ma  te riaa lin tarpeel li nen käsit-
teel listämiskyky ja sitä myötä kyky mentaaliseen har joit teluun.”

Informaation prosessoinnissa on Ruohotien (2002, 96) mukaan kyse tiedon 
jäsentymi sestä kognitiivisiksi struktuureiksi, skeemoiksi, kognitiivisiksi rep-
resentaatioiksi, tuo tos sys teemeiksi ja toimintaverkoiksi. Kaartinen (2005, 77) 
toteaa, että musiikki itsessään on kognitiivinen prosessi, joten on johdonmu-
kaista ajatella, että edellä mainittu kuvaa myös musiikin oppimista.

Kuviossa 1 yhteenvetona skeemojen ja representaatioiden vä li nen vuo ro-
vai ku tus. Tä män ku vaamani mallin mukaan skeemat mahdollistavat ulkomaa-
ilman esiin tymistavan mie les sä, ja toi saalta representaatiot muokkaavat skee-
mavarastoa ulkois ten ärsykkeiden pai nees sa. Skee ma varas toa voidaan sovel-
taa myös kuvittelussa, jolloin syn tyy mieliku via.
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Erilaiset representaatiot

kinesteettisen, auditiivisen, visuaalisen yms.
kuvittelun tuotoksena perustuvat skeemoille ja
voivat myös muokata niitä

Mielikuvat representaatioina

asiantilojen ja muiden
ilmiöiden esiintymisen tapa
mielessä

ulko-
maailma

Skeemat

Kuvio 1. Yhteenvetona luonnostelma skeemojen ja representaatioiden välisestä vuo-
rovaikutuksesta

2.4.3 Taidollisen suorituksen taustatekijät

Motorinen viit  taa yksinkertaisimmillaan li   hasten liikkee seen. Pia nonsoiton yh-
teydessä lie         nee ai    heellista puhua psyko mo toriikasta, ha vain  to mo to rii   kasta ja 
sensomo to  rii kasta pel     kän mo toriikan sijaan. On to den  nettu, että ammattimuu-
si kol la ja harrastelijalla hieno mo    toriset ja kuuloon liittyvät ai vo  jen alueet ovat 
muotou tu neet keskenään eri lai siksi (Amunts et al. 1997; Hutchinson et al. 
2003; Lee et al. 2003; Schlaug 2001; Schlaug et al. 1995; Zatorre et al. 1998). 
Repre sen ta tio  naaliset alueet, joita erityistai dois sa tarvitaan, ke   hit tyvät ja mo-
nimutkaistuvat jatkuvan har  joit te lun ja toistojen myötä (Schlaug et al. 1995; 
Karni et al. 1995; Toni et al 1998; van Praag et al. 1999). Urheilututkimus 
(Morris et al. 2005, 214) jakaa men taa li har joit te lun potentiaalisimmat kohteet: 
1) taidon oppimi nen ja har  joitteleminen, 2) taktiset ja stra te  gi set ”pelitaidot”, 
3) suoritukset ja esittäminen, 4) psy  kologiset taidot ja 5) vaativasta har joit  te-
lusta tai mahdollisesta loukkaantumisesta toi pu minen.

Altenmüller ja Gruhn (2002) määrittelevät musiikin esittämistä siten, että 
musiikin am mat        ti tasolla vaaditaan erittäin ”jalostuneita” motorisia taitoja, jot-
ka on saavutettu vuo sien ja vuosien harjoittelulla ja jotka pysyvät ainoastaan 
jatkuvalla, säännöllisellä har joit te lulla. Auditiivinen palaute on välttämätön. 
Tarvitaan myös erittäin kehittynyttä kuulon ja moto rii kan integraatiota. Heidän 
mukaansa somaattissensorinen palaute luo pohjan huip         pu ta son esittämiselle. 
Tällöin kinesteettiset aistit kontrolloivat ja vastaanottavat li has        palaut teen, joka 
puolestaan tekee mahdolliseksi jatkuvan käsien ja sormien tarkkailun, siis ke-
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hon ja instrumentin yhteistyön. Useat tutkimukset heidän mukaansa osoit ta vat 
kes kus    her moston sys teeminä sopeutuvan ammattimuusikkouden vaativuuteen 
pitkä ai kai sen har joit telun myötä. Tämä sopeutuvuus merkitsee heidän mu-
kaansa aivojen plasti suutta. Kun har  joittelu alkaa ennen seitsemättä ikävuot-
ta, aivojen muokkautuminen ai heut  taa ky sei   seen taitoon tarvittavien tiettyjen 
aivorakenteiden laajentumista. Tämä puo les taan tar koit   taa representaatioiden 
laajenemista esimerkiksi erityisten sormitusten tai ää nensä vy jen luo  misessa. 
Näihin puolestaan vaikuttavat eriytyneet aivorakennelmat. He korostavat 
myös, että mu siikin esittäminen sisältää kompleksisisia liikkeitä (koordinaatio, 
ajoitus ja kum mankin käden riippumattomuus toisesta kädestä.) (Emt. 60–63, 
72.) 

Instrumentin harjoittaminen tarkoittaa osaamisen kokoamista, säilyttämis-
tä ja jatkuvaa komp  leksisten sensoris-motoristen ohjelmien parantelua tois-
tuvalla motoristen taitojen hio   misella. Tähän kuuluu myös tarkka auditiivi-
nen kontrolli. (Altenmüller & Gruhn 2002.) Muusikon omat sisäistetyt ohjeet 
luovat mallien ja sääntöjen pohjatiedot, jotka puo  les   taan ke hittävät ”motorisia 
ohjelmia”. Vaikkakin yksinkertaiset osaamisen tasot ovat pit   kälti automatisoi-
tuneita, eksperttitasolla kaikkein ”ylimmät” representaatioiden ta sot tun tuvat 
olevan tietoisessa kontrollissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että todella 
no pea vasem man käden juoksutus saattaa olla täysin automatisoitunut ja silti 
muusikko voi vaih  della in  tensiteettiä ja tempoa ja yhdistää ne vielä edeltävään 
ja tu levan juok su tuk seen. Todel li nen huippumuusikko voi myös vaihtaa sor-
mituksia, kaa ri tuk  sia tai fra see raus  ta esittä mis het kellä. Tämä tarkoittanee juuri 
sitä, että esittämiseen liit ty vät rep re sen taa tiot ovat moni muotoisia ja pitkien 
harjoitteluaikojen kuluessa syntyneitä. Näyt tää sil tä, että muusikon ”sisäiset 
ohjeet” synnyttävät sääntöjen ja mallien motorisen oh jel moin nin. Vaikka näi-
den motoristen representaatioiden tasot ovat pitkälle auto ma ti soituneita, huip-
pu muusikolla ne ovat kuitenkin tietoisessa kontrollissa, siitäkin huo li matta, 
että ne edus ta  vat taidollisten representaatioiden ylintä tasoa. (Lehman 1997.) 
Kun muusikkojen men taa liharjoittelua on tutkittu, motorisen ”mielikuvituk-
sen” on todettu toi mivan hyvin, kun soitetaan mielessä, ilman soitinta. Lang-
heim (et al. 2002) tutki jou si soittajia siten, että nä mä ensin soittivat heille tutun 
teoksen ja sen jälkeen tekivät sen mielessään. Molempiin suo  rituksiin kului 
sama aika ja muusikot itse totesivat harjoittelun mielessä toimineen hy vin. 

Palaute on keskeistä muusikon kehittymisen kannalta, myös sen  -
somotorisella tasolla joko suo rituksen aikana tai sen jälkeen. Muusikot ovat 
toisaalta omassa elämässään kokeneet sen, mi  ten myös sa nallinen palaute vai-
kuttaa itsetuntoon ja motivaatioon. Negatiivinen ar   vio hei ken   tää py s  tyvyyden 
tunnetta enemmän kuin myönteisellä palautteella on sitä on mah   dol lis ta nos-
taa. Alun perin myönteisesti arvioivalla palautteella sen sijaan voidaan va laa 
ih mi  seen uskoa omiin mahdollisuuksiinsa. (Bandura 1997, 3–11.) 



28 Outi Immonen

Flanagan (1954) kehitti toisen maailmansodan aikaan käyttäytymisen eri-
laisten proses sien analyysi- ja tarkkailumetodin, joka oli hänen nimeämänään 
”Critical Incident Tech ni que”. Metodin käyttötarkoituksena oli löytää tehok-
kaita ja toimivia ratkaisuja, lä hin  nä lääketieteen käyttötarkoituksiin. Suonperä 
(1982) kehitti ilmeisesti juuri Flana ga nin poh jalta oman mentaa lihar joittelun 
opetusstrategiansa eli CMS-strate gian (Critical Mental System). Metodi voi toi-
mia mentaaliharjoittelun stra  tegiana muusikon (ohjat tua) mentaa li harjoittelua 
ajatellen edelleen. CMS-stra te giassa keskeisessä ase mas sa on CIO-ana lyysi 
(CIO, Critical Incident Observation) ja sitä kautta analysoi dut kriit ti set pis-
teet. Men taa  li harjoittelun kuluessa yk  silö käy kriit ti set kohdat läpi siten, että 
hän muodostaa niis       tä kro no logisesti etene vän mieli ku vien sar   jan, jossa hän 
näkee itsen sä suo rittajana. Tä     män vi sualisaation avul la yksilö kykenee yk   si-
tyiskoh tai sen tarkasti ko ke maan kogni tii visesti ja affektiivisesti opit tavana 
olevan suo  rituksen. Hän kykenee myös saa maan ais ti  muksia omas ta elimis-
tös tään. Kysymyk sessä ei ole min kään irrallisen mie likuvasarjan kat        selu vaan 
aktiivinen työs kentely pro ses si, jonka aikana yksilön tiedos ta mis pro ses si ja tun   -
ne poh  jainen elä myk  sellisyys opit ta vana ole vas  ta liikesuorituksesta sy ve nee. 
Vii mek si mai    nitut koke muk set lisäävät sa mal  la oppi laan suoritusvarmuutta ja 
tätä kautta myös it se var    muutta. Pe rus idea on se, et tä opittavasta taidosta on 
kyettävä analy soi maan ne ydin  koh dat, jotka ratkaise vasti vai kut  tavat asian lo-
pulliseen omaksumiseen. (Kari & Suonperä 1983, 7; Suonperä 1982, 20–23.) 

Motivointi Keskitty-
minen

Havainto-
esitys

Rentoutus Mentaali-
harjoittelu

CIO-
analyysi

Oppilaan
suoritus

Vaiheistettu
kertaus

Ohjattu
harjoitus

Kuvio 2. Suonperän (1982) malli mentaaliharjoittelun ope tus stra tegias ta eli CMS-stra-
te gia.

Muusikon työhön kuuluu itsestään selvänä ”kriittisten kohtien” erillinen tar-
kastelu ja har joittelemi nen. Paitsi konkreettisesti harjoitellen, niitä voidaan lä-
hestyä myös mentaa li har joittelun avulla. Il man opet tajaakin toteutettuna men-
taaliharjoittelu toimii myös ja nimen omaan oppimisstrategiana.
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2.4.4 Mentaaliharjoittelu musiikillisten taitojen osatekijänä

Sloboda (1987)) toteaa joitakin yleisiä periaatteita musiikillisen taidon 
hankkimi ses sa. Ta  voit teena on automatisoituminen. Hän ilmaisee taidon oppi-
mi  seen si  sältyvän siir  ty mi sen 1) faktu aalisesta tie dos ta (tietämisestä että) 2) 
prosedu raaliseen tie toon (tietä miseen mi  ten). Tai   don tietäminen on hyvin eri 
asia kuin todel li nen taitosuo ri tus. Yksi parhaista en  nus   teista taidon ta sos ta 
Slo  bodan mukaan on puh     taasti se ai ka mää rä, jonka henkilö on käyt   tänyt to-
dellisesti toimin nan parissa. To delli seen asian tuntemuk seen vaaditaan tu han -
sia työtunteja. Toisaalta taidon oppimi ses  sa oleel lis ta ei ole vain har joi   tuksen 
kes  to, vaan myös sen laatu. (Emt., 215–216, 225.) Musiikin proseduraalinen 
oppiminen on siis toi min   taa ja erotettavissa deklaratiivisesta oppimisesta, joka 
on verbaalista informaatiota mu  siikista. Sen tie tä minen ”miten” ja ”mitä” ovat 
erilaista tietoutta. Kaikki riippuu siitä, on ko oppimisen poh ja na toiminta vai 
sanat. (Gruhn 2006.) Onkin näkemyksiä, joissa ko  ros  te taan ni men omaan har-
joittelun määrää ja laatua (Erics  so n et al. 1993), mut  ta myös syn nyn näisen lah-
jak kuu den merkitystä pai      notetaan (Gagné 2000; Gardner 1999, 75–82). 

Näyttää siltä, ettei pelkkä lahjak kuus riitä. Se on poten tiaa li nen mah-
dollisuus ja lähtö koh ta, mutta lisäksi tar vitaan paljon työtä (ks. Uusikylä 1994, 
1997.) On myös todettava, et tä tai  dot eivät perustu ir rallisiin suorituksiin 
vaan mo ni mut  kaisiin ja toisiinsa liit tyviin suo ritusten ketjuihin (Cooper 1999, 
11–12; Patel & Groen 1999; Schneider 2000). Mu sii kil li siin tai toi hin liittyvät 
myös herää mäs  sä olevat ja olemassa ole vat tun teet, jotka syn  tyvät mu  sii kin 
rakenteiden ym märtämisen myötä. Yksilönä säveltäjä, kuun  te lija tai esittävä 
sä vel    tai tei lija kohtaa mu sii kissa elä mänsä tärkeitä teemoja. (Sink konen 2000; 
Slo bo da 1999.) Kyse on siis musiikillisista kog ni ti ois ta, toisin sa  noen havait-
se misesta, tietämi ses tä, ym märtä mi sestä ja toimimisesta. Tutkimus on osoit     -
ta nut, et tä mentaaliharjoittelun po si tiivinen merkitys kasvaa sitä mukaa, mitä 
enem män tai  don op pi mi  nen edellyttää men taa  lisia prosesseja. (Driskell et al. 
1994.)

Taito tarkoittaa osaamista. Saariluoma (1992, 17) määrittelee taidon opi-
tuiksi käyttäyty mi    sen muo doiksi, jotka on saavutettu harjoittelun avulla. 
Pöyhösen (et al. 1982, 13–14) mu  kaan taidollinen toi minta pe rustuu intellek-
tuaa lisen ana lyy sin ja synteesin tu lok  sena muo dostetuille moni mut kaisille si-
säisille malleille. Ne toteu te taan suun ni telmien ja stra te   gioiden avulla. Näin 
se on tar koituksenmukaista toimintaa. Sen somoto ri sella ta  solla toi mi   taan liike-
suoritusten kaavioi den varassa. Soittotaidoissa tarkoituksen mu kai nen, tie toi-
nen toi min ta on oleellista, sillä kyse on toimin ta   strategioista.

Kognitiivista oppimisteoriaa on sovellettu usein enimmäkseen tiedollisen 
aineksen opet ta    mi seen. Engeström (1984, 52) toteaa kuitenkin, että yksinker-
taisetkin taitosuoritukset opi       taan pa remmin, kun ne perus tuvat tietoon kysei-
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sestä asiasta, toisin sanoen siihen, että yk silö ym  märtää tehtävän yleisen pe-
riaatteen, suorituksen alkusolun. Paul Fitts jakaa tai don muo     dostumisen kog-
nitiiviset aspektit kol meen tasoon, joissa 1) kognitiivinen taso (var   hais   vaihe) 
si säl  tää taidon muokkauksen siten, että se mahdol listaa toivotun käyt täy tymi  -
sen. Ajattelu on aktiivista. 2) Väli vaihees sa toimiva as  so sia tii vinen taso on 
tai tojen ta soit   tu mista. Tällöin alkuperäisen ymmärtämisen virheet huo   ma taan 
ja korjataan vähi tel len sa malla, kun siirrytään 3) loppuvaiheen autonomiselle 
ta sol le. Autonomisella ta solla tie  toi sen oh jauk sen osuus on vähäistä. (Ks. Buck 
1974; Marteniuk 1976; Salmimies 1983; Singer 1980; Slo boda 1987.) Hyvin 
opitun musiikkiteoksen soit  taminen vaatii siis soit  toliik keiden suo rit tamiseen 
liitty vien yksityis kohtien tietoista kont  rol lointia vä hem  män kuin alun perin suo-
ritusta opis keltaessa. Yllä ole   va sopii myös ku  vaukseksi men taa lihar joit telun 
pro sessista.

Metakognitio voidaan jakaa tietoi hin ja taitoihin. Ruohotie (2002, 96) to-
teaa sen si säl tä vän tietoisen strategian valinnan ja arvioinnin. Metakognitii-
vista tietoa (metatietoa) on yk     si lön omien prosessien, strate gi oiden ja skee-
mojen tunteminen ja käsittäminen oppi ja na. Tä hän liittyy tietoisuus erilaisten 
oppimisteh tä vien vaikeudesta ja vaativuudesta. Juuri me  ta kogni tiiviset tiedot 
mah dol listavat oppi mis   ti lan teeseen sopivan strategian valinnan. Me ta  kog-
ni tii vinen tieto ja tai  to ovat vuoro vai kut teisia. Tieto on välttämätön taidolle 
ja toi saal ta on nis tumi nen oppi misstrategian käy   tössä li sää tietoa strategian 
soveltamismah dolli suuk sis ta. Kaar tinen (2005, 77) jatkaa aiheesta, että esi-
merkiksi soitto- tai laulutaito on me ta kog ni  tii vi seen tie toon pohjautuva val-
mius, sillä jo instrumentin äänen hallinta edel  lyttää tietoista stra tegian va lintaa 
ja arviointia. Kognitiivisten strategioiden avulla op pi ja koo daa, jäsen te lee ja 
muokkaa uutta tietoa. Metakognitiivisten strategioiden avulla hän suun nit-
telee, sää telee, tark kailee ja muokkaa kognitiivisia prosessejaan. McPherson 
(1999) todensi tutkimuksillaan, että musiikin opiskelijat, jotka har joit televat 
erityi sen pal jon, ovat valmiita harjoittelemaan myös ajatuksissaan. He ovat siis 
mo nipuo li sesti tehok kai ta harjoittelussaan.

Taidon oppimista havainnoimalla kutsutaan mallioppimiseksi. Havainnoi-
malla ei opita ai noastaan, miten asioita voi tehdä, vaan myös tekemisen seura-
uksia. Oma kokemus voi kor       vautua sijaiskoke muksilla. (Pöyhönen ym. 1982, 
33–35.) Musiikissa havainnointiin liit         ty vän näytön merkitys on suuri. Näyttää 
siltä, että musii kissa mal   lioppiminen kui   ten kin liit tyy enem män esitystraditioon 
ja tul kintakysymyksiin kuin varsinaisiin fyy si siin seik   koi hin, joskin luonnol-
li sesti myös niihin. Esimer kiksi musiikin mestarikurssit pe  rus   tu   ne vat paitsi 
edellytyksenä olevaan pitkälliseen harjoit te luun, myös toisten havain noin   tiin 
ja si  jaiskokemuksiin. Kurssien osallistujien ja ko aktii vi- tai pas sii vi  oppilaisiin 
on hie man har haan joh tava. Myös niin kutsuttujen passii vioppilaiden osal listu-
minen on ak tii    vis ta, vaik  ka he eivät itse olekaan soitti men ääressä. Muu sikon 
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työs ken telyssä mal liop  pi  mis pro sessit voivat olla tärkeitä. Teosten esittämisen 
taustalla oleva esitystraditio pe rus tuu pit käl  ti mes tari-kisälli suhteisiin, joissa 
annetut esikuvat saat tavat olla merkitseviä. Ih mi sis sä toimii myös niin sanottu 
”mirror-system”, eli ”peilisolutoiminta”, jo ka on tär keä jäl jittelyssä ja oppimi-
sessa (Peretz & Zatorre 2005). Kun esimerkiksi pianisti kuun  te lee ja katsoo 
toista pianistia, ei-tahdonalaisessa motorisessa toi  minnassa syntyy ha vait ta vaa 
ak ti vaa tiota.

Mallioppimisessa on kyse myös jäljittelystä. Zimmermanin mukaan (Kaar-
tinen 2005, 183) jäl jittely vai heen ai kana oppija toteuttaa asteittain vaikeutuvia 
tehtä viä  ja teh tä vä ko ko   nai  suuksia (opet tajan oh jauk sessa). Oppijan toiminta 
alkaa vähitellen muistuttaa mallin so   veltamaa strate giaa. Ky       se ei ole niinkään 
minkään tarkan toimintamallin kopioimisesta, vaan pikemminkin ylei sen toi-
mintatavan tai toimintatyylin omaksumisesta. 

Raekallio (1996, 292) toteaa, että mentaaliharjoittelu kuuluu monen muu-
sikon päiväru tii nei hin. Ulich (1976) esittää, että taitoa opeteltaessa mentaa-
liharjoittelu sisältää itse asias    sa useam     pia har joit telumuotoja, joihin kuuluu 
1) tekemällä harjoittelu, 2) ha vain nointiin pe rustuva harjoittelu sekä 3) itse 
men taa li  har joit  te lu, joka on suo rituksen kulun suun ni tel mallista, tois tuvaa 
ja tie tois  ta ku   vit telua. Hänen mukaan sa parhaat oppi mis tu lokset saa daan 4) 
yhdis te lemällä eri mene tel  miä. (Emt., 34.) Tekemällä harjoittelu antaa pa lau-
tet ta toimin nan ku lusta ja tu lok   sis ta enemmän kuin mentaalisti painottuneet 
menetelmät. Tämä mah dollis taa läh tö ti lan se  kä välita voit teiden ja tavoitetilan 
välisen vertailun. Ha vain noin tiin pe rus tuva har joit telu mah    dol lis   taa pa  rem min 
tavoitetilan määrittelyn ja sen aset ta mi sen, mutta saat taa toi saalta hei kentää 
paneu tu mista tehtävään. Mentaalinen harjoittelu helpot  taa teh tä  vän eriy ty  nyt tä 
hal lin taa ja siihen kuuluvaa itse ohjelmointia. Se saattaa myös parantaa teh tä-
vään pa neu    tu mis ta. (Pöyhönen et al. 1982, 30–35.)

2.4.5 Automatisaatio urheilussa ja musiikissa

Automatisaatiolla ymmärretään Erosen (1983) mukaan alun perin tahdonalais-
ta lii ke      sar jaa, jonka suoritta mi seen ei enää tarvita tahtoa tai tietoista ajattelua. 
Automaation asteelle ke  hityttyään liikesuoritus yleensä menee hyvin niin kau-
an kuin sitä ei tietoisella ajat   telulla sekoiteta. Henkisten pai nei den keventä-
misen kan nalta on tärkeää, että kaikki mah   dol linen automatisoidaan suori tuk-
sessa. Pöyhösen (et al. 1982, 33–35) mukaan lii ke sar   jojen au tomatisoituessa 
ohjaus siirtyy alem mille kes    kushermoston tasoille. Sa   mal la tai  to ”yleis  tyy” 
niin, että sitä voidaan so vel taa eri ti lan teisiin. Ajoitus ja en na koin   ti ke hit ty vät, 
jol loin jo kainen suoritus tehdään juuri oi keaan aikaan, pystytään en  na koi maan 
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tu le via tilanteita, keski ty tään oikei siin är syk keisiin ja ennakointikin lopulta au-
to matisoituu. 

Automatisaatio on alunperin yhdistetty nimenomaan motorisen taidon op-
pimiseen, mutta on sittemmin sovellettu kognitiivisten alueiden yhteyteen. 
Au to ma tisoitunut suoritus on no  pea ja edel lyttää suhteellisen matalaa tietoista 
kontrollia. ”Il man ajattelua” tarkoittaa, et tä tällöin tarvitaan vähemmän myös 
tietoista muisti toi min taa. Skeemojen ja auto ma ti saa tion inter ak tiivinen toimin-
ta mahdollistaa yksilölle käy tän nös   sä ongelmien rat kai sun. Tä  mä pä tee myös 
niihin eteen tuleviin ongelmiin, joita ei aiem  min ole ilmennyt. (Cooper & 
Sweller 1987; Sweller & Chandler 1994; Sweller et al. 1998.) 

Ehkä usein ajatellaan, että huipulla musisointi on pitkälle au to ma  ti soi  tunutta 
toimintaa, mut   ta päinvastoin monet muusikot (tässäkin työssä) ovat kertoneet 
suunnitel malli suu des ta, tie toi ses ta päät telystä ja ennakoinnista (Ericson & 
Lehman 1996). Samoin muu si kot ovat ra por toineet etukäteen ”suunnitelluista” 
re pre sen taa ti ois ta, jotka on läpi käy ty mie les   sä en nen konkreettista harjoittelua 
ja jotka ovat olleet suuntaa antavina ha lu tulle loppu tu lok sel le (Hallam 1997a; 
1997b). Kun eksperttitason muu sikoilta on ky syt ty hei dän monimut kai sten tai-
tojen hallinnastaan, heidän muistinsa ja ku vauk sensa omasta normaa  lista kog-
nitiivisesta prosessoinnistaan ovat osoituksena eri lais ten represen taa tioiden 
synnyttämisestä, jossa yhdistyneenä ovat toimiminen, arviointi, it se tarkkailu 
ja eri vaih to eh tojen pohtiminen. (Ericsson et al. 1993.)

Kun yksilö oppii tekemään jonkun asian automaattisesti, on parasta vält-
tää sekaantu masta tie toi sesti asiaan. Taitavan suorituksen tulee olla nopea ja 
sujuva. Tällaista suoritusta to den  nä köisesti kontrolloivat hierarkkiset struk-
tuurit. Tällöin erittäin automatisoituneet me net  te lytavat kontrolloivat yksityis-
koh tais ta suoritusta, ja suorittaja on vapaa huolehtimaan kor keatasoi semmista 
käskyistä. Sloboda (1999) painottaa, ettei kokeneen nuo  tin lukijan esi   merkiksi 
tarvitse tehdä tietoisia päätöksiä sormijärjes tyksistä jou tuessaan soittamaan tu -
tun tuntuista asteikkoa. Hänen kä tensä toimivat automaattisesti oi kein samal-
la, kun itse soit  ta ja kiin nit tää huomionsa il mai sullisiin tekijöihin tai valmis-
tautuu men taalisti seuraa vaan säkeeseen. Slobo da toteaa, että kun kuulemme 
kahdenkymmenen erillisen nuotin vir    tu oo sisen nopean suori tuksen, esit tä jälle 
ky seessä on todennäköisesti yksi ainoa integ roi tu nut ja automatisoi tu nut yksik-
kö. Se, mikä te kee tästä saavutuksesta vaikuttavan, on ne sa tojen tun tien har-
joittelut, jot ka tarvitaan tämän as tei sen automati soin nin saavutta mi seen. Lah-
jak kuus musiikissa voi olla uran lähtökohta, mutta tarvitaan intensiivinen, 
työ pai   not tei nen panos. Konserttipianistit harjoittelevat tutkimusten mukaan 
enemmän kuin mui  den soit  timien edustajat. (Ericsson 1998; Ericsson & Smith 
1999; Mantzurzews ka 1992; Sloboda & Howe 1999.)

Kaiken kaikkiaan sensomotorista taitoa, sen oppimista ja automatisoitu-
mista voitaneen luon nehtia monimut kai       seksi, mutta tarkoituksel liseksi toimin-



Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 33

naksi. Siihen sisäl tyy kes kus   hermostollisten, mo   toristen ja sensoris ten meka-
nis mien ketju. Oppimisen kautta ket ju koor dinoituu ja vah       vistuu siten, että 
asetettu tavoite on mahdol lista saavuttaa.

2.4.6 Suggestiot ja mielikuvitus

Tässä työssä suggestion käsite on merkityksellinen, sillä psyykkisen val   mentau-
tumisen me      netelmissä, myös mentaaliharjoittelussa kyse on suggestioiden hy-
väksikäyt tämisestä. Muu  sikolle on tärkeää vahvistaa positiivista minäkuvaa, 
oppia kes kittämään ajatukset oleel liseen ja hallita esiintymistilanteet. Kaikkiin 
näihin voidaan vai kuttaa suggestioiden kaut  ta, heterosuggestii visesti toisen 
auttamana tai itsesuggestiolla. (Ks. Lindh 1983; Lindh 1998; Lozanov 1980.) 
Itsesuggestiossa on itsehypnoosin piirteitä (Liggett 2000, 12–17). Yleensä kysy-
mys on lähinnä rentoutuksesta ja vilkkaan mentaalisen kuvittelun yh  teis työstä. 
Puhutaan myös päämäärätavoitteisesta fantisoinnista. Tämä tarkoittaa kuvi tel   -
tu ja tilanteita, jotka ta pah  tuessaan todellisuudessa sisältäisivät ei-tahdonalaista 
käyt täy ty mistä suggestion oh jaa mana. (Kallio 2003, 150–151.) Liggett (2000, 
11) toteaa, että it se hypnoosi ei taval li ses  ti ole yhtä voimakas kuin heterosug-
gestiivinen lähestyminen.

Suggestiot ovat mielekästä kom mu nikointia, jonka joku henkilö – ”hyp-
notisoija”, ”eh dot ta    ja” tai ”operoija” – kohdistaa toi seen ihmiseen. ”Koh-
teessa” tai ”ehdotetussa” herää sel    lais   ta ei-tahdonalaista vas ta kai kua, jota ei 
syntyisi ilman suggestiota. (Weitzenhoffer 2000, 81.) Suggestio on erotettava 
oh jeis ta, ehdotuksista tai vaatimuksista, mikä ei kui ten    kaan ole helppoa (Kal-
lio 2003, 10). Kognitiiviset suggestiot aiheuttavat muutoksia ha vain    nois sa tai 
muutoksia muistissa ja ovat näin tärkeitä sekä kliinisessä että ko keellisessa 
mie lessä. Yksilö saadaan esimerkiksi ”nä kemään” jotakin, joka ei tosiallisesti 
ole läsnä. Hän voi ”kuulla” musiikkia nauhalta, jota todellisuudessa ei ole. 
Toisaalta on myös mah dol  lista suggestion avulla ”häivyttää” nä köpiiristä jota-
kin, joka oi keasti on havaittavissa olevaa. Sug gestioita voidaankin tarkastella 
pyr kimyksenä synnyttää mentaalisia mie liku via asioista. Nämä voivat erota 
todellisuuden ha vaitsemisesta tai pitkäaikaisen muis tin in for maa  tiosta. (Emt., 
12.) Kallio (2003, 11) määrittelee ideomotorisen suggestion siten, et tä ”hyp-
notisoija” pyytää yk si löä kuvittelemaan jonkun asiantilan (esim. raskaan esi-
neen kä dessä), jolloin tapahtuu suo    ra  nainen fyysinen muutos (käsi laskeutuu). 
Nämä ovat ”hel poim pia” suggestiolajeja ja 80–90% prosenttia ihmisistä ovat 
alttiita näille suggestioille (Kallio & Ihamuotila 1999).

Lozanov (1980, 16) määrittelee sug   gestion universaa liksi kommunikaation 
tekijäksi, jolla on alitajuisesti osuutensa jo ka päi väisessä elämässä. Positiivi-
simmassa muodossaan sug gestio voi paljastaa persoo nal li suu     den potentiaaliset 
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kyvyt, siis käyt tämättömät voima va rat. Suggestioon liittyy myös sug gestion 
purkaminen, desuggestio. Sug gestiolla voi olla myös esteitä, joita on kolmea 
tyyppiä: kriittis-loogiset, intuitiivis-affektiiviset ja eettiset. Ne ovat erottamat-
tomasti toi siinsa kytkeytyneitä ja alttiita jatkuville muutoksille. Sugges tioi den 
esteiden voittaminen merkitsee esimerkiksi niiden sosiaalisten suggestiivisten 
normien voit tamista, jotka sano vat, ettei ihminen kykene tekemään jotain tiet-
tyä asiaa. 

Lindh (1983, 22–24) puhuu tiedostamattomista kielteisistä ja myönteisistä 
vuoro vaiku tus sug  ges ti  ois ta. Kiel  teinen, oppimista hei kentävä suggestio voi-
daan hyväksyä, vaikka se oli si vir heel linen. Näin voi tapah tua, jos ajatuksen 
esittäjä on auktoriteetti (opettaja tai van hempi) tai ajatus liittyy yleisiin ym-
pä ristö ärsykkeisiin, esimerkiksi yleisenä tapana. Kielteiset sug       gestiot voivat 
johtaa passiiviseen luopumis malliin. Myönteisten vuo rovai ku  tus  sug ges tioi den 
vai kutukset saattaavat olla pitkäaikaisia, koska ai vojen on helppo hy väksyä 
sävyl tään ja ta voit teiltaan myönteisiä suggestioita. Vaikutukset monin ker  -
taistuvat kas va neen it seluottamuksen ja motivaation kautta suoritusten para-
nemisena ja persoonal li  suu den myön  tei senä kehitty misenä. (Minäpystyvyys 
on myös käytetty ilmaisu. Ks. Numminen 2005). Kielellisen viestinnän ohella 
myös ilmeet ja eleet ovat vuorovaiku tus  sug  gestioita. Lindhin mukaan sugges-
tion käsite tarkoittaa vaikut ta mis ta, vaikutus eh do tus ta, jolla käyt täy tymistä 
(asenteita, ajattelua ja tuntemista) yri te tään muut taa. Sugges tio on jat kuvaa 
kom mu ni kaa tiota, joka pääasiassa tiedostamattoman mie  len toi minnan tie       tä 
voi luo da ti lan persoonallisten reservivoimava rojen vapauttami seksi. (Lindh 
1998, 126; Lindh 1983, 18–19, 22–24; Lozanov 1980, 16, 20–21.) Men taa li har-
joittelun onnis tu mi sel le posi tii vi nen suggestioalttius on oleellinen työväline.

Kuvittelukyky ja mielikuvitus voidaan määritellä yksinkertaisesti jonkin 
uuden tule van mie   lessä luomiseksi tai menneen mielessä tapahtuvaksi uu-
destaan luomiseksi. Lloyd (2005, 1) esittää, että kog ni ti ivisen neurotieteen 
mukaan kuvittelukyky si säl tää sa man kor     tikaalisen ra kennelman sovelluksen 
kuin primaarissa motorisessa cortexissa, sekä sel lai     sen täy  dentävän motorisen 
alueen, jota tarvitaan todellisessa liikkeessä. Pascual-Leone (emt., 1) todensi 
tutkimuksissaan, että pianoa soitettaessa kuvittelukyvyn käyttö vai kut taa sa-
mal  la tavoin aivojen rakenteisiin kuin konkreettinenkin soittaminen (ks. myös 
Kosslyn et al. 2001). Halpern (2001) selventää asiaa siten, että mu sii kil li nen 
mie li kuvitus on ”uudestaansoittamista” pelkästään mielessä. Ku vit te le minen 
si nänsä ei vaadi välit tö män havainnollisen ärsykkeen läsnäoloa; men taa lisia 
mie li kuvia voidaan konstruoida muis  tista (Kalajoki 2006, 20).

”Musiikillinen kuvittelukyky”on termi, joka viittaa kuvitteeelliseen kuulo-
kokemukseen mu     sii kista. Tässä oleellista ovat yhtälailla sekä lyhytkestoinen 
että pitkäkestoinen muisti. Musiikillinen mielikuvitus on on tietoista sisäistä 
kuulemista, joka sisältää implisiittisen tie  don länsimaisen musiikin rakenteista 
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sekä mentaaliset representaatiot sävelkor keu des ta, ajoi tuksista ja äänenväristä. 
(Ericsson & Lehmann 1999.) Musiikillinen mie   likuvitus tai oi keas  taan ky ky 
”kuulla” melodiajaksoja ”mielen korvalla” (mind´s ear) ilman ulkoa päin tu-
levaa sti mulaatiota, on erittäin tärkeää musiikillisessa ta pah   tu massa (Deutch 
& Pierce 1992). Muusikot luot ta vat kin usein juuri mu sii kil liseen kuvit te  -
lukykyynsä soitto ta pah tu mien ja uu den opittavan musiikin muista mi ses sa. En-
nen kaik kea kyky ”lukea” ja ”kuul la” mu  siik  kia mielessään on hankittu taito, 
jo ka si sältää mieli ku  vituksen ja kuvitte lu kyvyn. (Aleman ym. 2000.) Musiikil-
linen kuvittelu voi pitää sisäl lään äänensävyt (timbre), ää nen korkeuden, tem-
pon ja luonnollisesti kuuloon liittyvät mu sii kin ominai suu det. (Ks. Crowder 
1989; Halpern 2007; Halpern 2001; Halpern et al. 2004; Hubbard et al. 1992; 
Pitt & Crowder 1992; Zatorre et al. 1996, 1998.)

Finke (1989, 2) määritteli kuvittelukyvyn mentaaliseksi interventioksi tai 
ko kemuksen uu    delleen luomiseksi siten, että se ainakin joissakin suhteissa 
muistuttaa sitä koh detta tai ti   lannetta, joka on havaittu ja koettu, kuitenkin sen-
sorisen stimulaation pois sa ol lessa. Moran (2004, 57–59) toteaa, että kuvitte-
luun tulisi kuulua visualisaation lisäksi moninai set sen so   riset toiminnot. Tämä 
edustaa erilaista käsitystä kuin urheilupsykologiassa yleen sä, jos  sa pu  hutaan 
nimenomaan visualisaatiosta, mentaalisista kuvista ja mielen sil mäs tä (mind´s 
eye) (Morris 1997, 79). Vealey ja Greenleaf (2001) määrittelevät yk sin ker tai -
ses ti, että ku vittelu tarkoittaa kaikkien aistien käyttämistä kokemuksen luomi-
sessa tai sen uu del leen luomisessa.

Eri aisteihin kohdistuvaa mentaalista työskentelyä on vaikea tutkia, sillä 
usein ne perus tu vat henkilökohtaisiin raportointeihin. Esimerksi Hall (2002) 
pohtii kyvyn ja taidon eroa. Hän olettaa että kaikilla on kyky luoda mielikuvia, 
mutta ei kaikilla saman astei sesti. Murphy ja Martin (2002) toteavat mentaa-
lisen työskentelyn olevan ku vit te lukyvyn käyt töä, joka tähtää kognitiivisten, 
käytöksellisten ja affektiivisten te ki jöi den muuttumiseen.

Kur kela (1990) korostaa, että mielikuvitusta tarvitaan musiikin merkityk-
sen ymmär tä mi ses sä sinä het kenä, kun siirry tään äänten primaariominaisuuk-
sien karusta maailmasta maail moihin, joissa musiik ki il maisee, puhuttelee ja 
kos ket taa. Mahdollisuus va  lita eri tyyp pisten kognitiivisten taitojen – eriastei-
sen kuvittelun ja enem  män tai vä hem män ek sak tin tiedonkäsittelyn välillä – on 
vapautta. Mieliku vituksen avulla ym mär    re tään mu  siik kia. Mielikuvitus antaa 
mahdol lisuu den käsitellä mielensisäisiä impuls seja. Kurke  la ko ros taa myös, 
että mie liku vi tuk sen vapaus edellyttää ja vahvis taa yksilöl li syyt  tä. Mu siikki ja 
mielikuvitus elävät läheisessä vuo ro vai kutuksessa, olipa sit ten kyse sä veltä mi-
ses tä, soit tamisesta tai aktiivisesta kuuntelemisesta. 

Mikä siis on kuvittelun voima. Yksilö pystyy luomaan ja elämään uudel-
leen kokemuk si aan mentaalisti. Mentaalisti on mahdollista herättää henkiin 
todellisen elämän tunne ko ke muk set ja fysiologiset reaktiot. Harjoittelemalla 
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mentaalisti esimerkiksi ennen kilpailua tai tärkeää esiintymistä yksilö voi val-
mistautua optimaaliseen suoritukseen juuri sillä het  kel lä, kun se on tärkeintä. 
Loukkantumisien sat tuessa mentaaliharjoittelulla voidaan koh dis  taa ajatukset 
pois kivusta ja suunnata ne tai don mentaaliseen harjoittamiseen. Jo pel käs  tään 
tieto mentaali har joittelun vaiku tuksista voi auttaa yksilöä esimerkiksi louk-
kaan tu  misesta toipumisessa. (Morris et al. 2005, 5.) Kuitenkin mentaaliharjoit-
telussa on kyse mo ni mutkaisesta prosessista, joka täytyy ymmärtää monelta 
eri kannalta ennen kuin sen hyö  dyt ovat voivat olla optimaalisia (Hall 2002; 
Martin et al. 1999; Morris et al. 2004; Murphy & Martin 2002). Yhteenvetona 
voidaan todeta, että men taa  lihar joit telua ajatellen ku vittelukyvyssä on oleellis-
ta, että se on kokemuksen tuo maa ja uudelleen luo  vaa toi min taa. Kuvittelu on 
mo ni aistinen kokemus ja se tapahtuu il man ul ko puolista är sykettä.

2.4.7 Mielikuvat 

Mielikuvat ovat muistiedustuksia, jotka sisältävät havaintotietoa. Eksperttien 
muistikuvat ei   vät ole tarkkoja kuvia vaan tulkittuja muistiedustuksia, joissa 
tehtävän kannalta epä olennaiset piirteet ovat sumentuneet ja olennaiset piir-
teet korostuneet. (Kalakoski 2006, 7.) Grunwald (1997, 26–33) esittää, että 
ihmisellä on kyky edetä konk  reet   tisesta aisti ko ke  muksesta kohti eri ais tien 
men     taalisia ilmentymiä ja abstrahoin ti ky kyä. Tämä mer kit  see inhimillisten ky-
ky jen laa jen tumista. Edellä esitetty kuvaa myös men taa lihar joit te lun ydintä.

Mielikuvien luomisessa oleellista on se, kuinka ”eläviä” ja kuinka hy vin 
ne ovat kontrol loi  tavissa (Gould & Damarjian 1996; Lequerica et al. 2002; 
Murphy & Martin 2002; Richardson 1999, 140–145). Mentaaliset mielikuvat 
ovat havainnon kaltaisia repre sen taatioita, joita har  joitetaan ja manipuloidaan 
aistispesifi oituneessa työmuistissa (Kala koski 2006, 20–21). Mielikuvien elä-
vyydellä Moran (2004, 158) tarkoittaa mielikuvan te rä  vyyt tä tai eri ais  teihin 
liittyvää monipuolisuutta. Mielikuvien kontrol loi ta  vuudella puo   les taan hän tar-
koit  taa sitä helppoutta ja täsmällisyyttä, jolla yksilö pystyy muun ta maan ja 
käsittelemään mie lessään mielikuviaan. Mielikuvat siis eivät ole ainoas taan 
vi su aa lisia (Vealey & Greenleaf 2001; Weinberg & Gould 2003) vaan erilais-
ten ais tien yh teistyötä. Tähän kuu lu  vat visuaalisuus, kuuloon liittyvät aistit, 
kinestesia, hajuaisti ja ma ku aisti (Ahsen 1995; Munzert & Hacfort 1999; Perry 
& Morris 1995; Richardson 1994, 95–98). Motorinen ku  vittelu voidaan nähdä 
representaation synnyttäjänä it ses tä toiminnassa (Jeannerod 1999). Myös mo-
to risissa suorituksissa, joita tähän saakka on tut kittu lähinnä visuali soin nin ja 
kinestesian kaut ta, on todettu moniaistisen kuvittelun olevan tarpeellinen (Cox 
2002, 215–218; Gould et al. 2002; Vealey & Greenleaf 2001).
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Mielikuva on mentaalinen kuva jostakin, joka ei ole tosiasiallisesti läsnä 
(Lazarus 1984, 4–5). Neisser & Libby (2000) korostavat, etteivät mielikuvat 
ole aikaisempien ha vain  to jen toi    sintoja tai ko pioi ta, eivätkä pääs    sä olevia ku-
via. Ne ovat suunnitelmia, stra tegioita tie  don hank ki  mi  sek si ym pä ristöistä. 
Marks (1998) jatkaa, että samalla mie li ku   vat ovat si säi  ses ti toi mi  vien mallien 
tie  toisia tuotoksia. Mie    li ku van kokeminen on si säi  s  tä val    miutta havaita kuvi-
teltu kohde. Ih misillä on eroja mie li ku      vien muodos tamisessa ja erot hei jas tu-
vat siinä, millaista tietoa he ovat valmistau tu neet poi mi maan. 

Toisen käsityksen mukaan mielikuva on todel li suutta muistuttavan kuvan 
kaltainen rep re sen   taatio kes  kus hermostossa. Mielikuva voi edustaa yhtä tai 
useampia aisteja tai mo nien ais      tien synteesiä. Mielikuvan näkeminen aikaan-
saa tuntemuksen tai emootion, joka s i   säl tää myös kehon tunte muk set. Fysio-
logisesti mielikuva voidaan määrittää ai vois sa (muis       tis sa) olevaksi ehdollis-
tuneeksi (hermos ton) vastauk  sek si tiettyyn tai tiettyi hin är syk     kei siin. Ehdol-
listumisen puolestaan katsotaan toiminnaksi, joka yh distää eri aistin alueilla ta-
pahtuvan her mos  tollisen toi minnan. (Numminen 1991, 20–125.) Eideettiseksi 
mää ri   telty mie  likuva voi Num misen  (emt., 31–33) mukaan viitata mihin ta-
han  sa men  taa li seen mie li kuvaan, jo ka on pro jisoitunut sensoriseen systeemiin. 
Se ei kui ten kaan ole fyy sinen muu tos ja kuvittelija itse tie tää sen ole van sub-
jek tiivinen koke mus. Vi suaa li nen ei deet  tinen mie    li ku va ikään kuin näh  dään, 
vaik kakin se mitä näh dään, koetaan sub  jek tii visesti. Ku vit   te lija tietää, että mie-
li kuva on men taa linen pro jektio ei kä fyysinen objekti. 

Mielikuva on myös suggestion perustana. Lindh (1983) tähdentää, että mie-
li ku  va on kes kei   nen vä littäjä opit taes sa sekä nor maa lin val ve tilan että sug-
gestioalttiustilan ai kana. Mie      likuvan kautta sana tai muu ärsyke muo  dostuu 
sug ges tioksi, vaikutukseksi mie    les säm me. (Emt., 38–40, 42.) Mielikuvat ovat 
tär keä osa    tekijä mentaaliharjoittelussa. Mie li ku  vien fysiologinen taus ta, ni i -
den muodosta mi sen ehdot ja yksi löl li set erot taidoissa luo da mielikuvia, kuu-
lu vat vält  tä mät tö mänä o sa  na men taa li harjoittelun luon teen tarkas te luun. Ais-
teista alunperin syn  ty neet mielikuvat, myös mu siik kiin liittyvät mieli ku vat, 
tar vit sevat kokemuksia ja muis tia, mielikuvi tus ta ja ku vit te lukykyä. Jotkut 
muusikot ovat si tä mieltä, että on turha yrittää tut  kia intuitiivisia musiikilli-
sia ko ke    muksia tieteen keinoin. Swanwick (1994, 66) puo lus taa tutkimuksen 
mer ki  tystä, sillä hä  nen mukaansa mu sii kil li sen kokemuksen ana lyysi ei ole 
suinkaan tä män ko  kemuksen korvike, mutta musii kil li nenkaan kokemus ei voi 
kertoa mi  tään itses tään il man analyysiä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mielikuva edustaa yhtä tai useampia ais-
teja tai monien ais   tien syn    teesiä, ja muu  sikolla soit to suo ritukseen vaikuttaakin 
vääjäämättä kaik kien ais     tien toimin ta. Tämä tarkoittaa kinesteetti siä, kuuloon, 
näköön ja jopa hajuihin liittyviä men  taalikokemuksia, joita kaik  kia on mah-
dollista harjaannuttaa mentaalihar joit  te lun avul  la. Lisäksi soittosuoritus esit   -
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tä mis   tapahtumassa sisältää, pait si vaihtelevia emootioita, myös mo nen laisia 
esi tyk sel li siä seik  koja, joihin on hyvä mentaalisti varautua etu kä teen.

Harjoitetun taidon, tilanteen tai symbolin (esimerkiksi notaatio) mie li ku van 
nä ke    minen tai jo yri tys   kin nähdä se, voi saada aikaan tietyn tasoista hermos-
tollista toi min taa. Näin ollen mielikuva ta vallaan jo heijastaa sitä kohdetta ja 
tekemistä, johon men   taa li nen työskentely kohdistuu. Mielikuva on kui ten kin 
harvoin – jos koskaan – valokuvan kal tai  nen. Tosin monet taiteilijat ja kirjai-
lijat ovat ker toneet ole vansa ei dee tik koja. Mieli ku van näkeminen saa aikaan 
tuntemuksen tai emootion, joka sisältää myös ke hon tun te  muk set. Tarvitaan 
myös voimakasta eläytymiskykyä.

2.4.7.1 Mielikuvat ja visualisaatio

Visuaalinen mielikuva käsitetään usein lineaarisen kognitiivisen prosessin tu-
lokseksi. Kari ja Suonperä (1983) esittävät visualisaatioprosessin lineaarimal-
lin (kuvio 3).

Kuva
verkkokalvolla

Optinen
ärsyke

Lyhytaikainen
muisti

Pitkäaikainen
muisti

Mieli-
kuva

Kuvio 3. Visualisaatioprosessin lineaarimalli (Kari & Suonperä 1983, 12–14).

”Visio” viittaa informaatioon, joka on suhteessa näkemiskokemukseen havain-
tona, jol loin visualisointi on informaation visuaalista prosessointia. Kirjalli-
suudessa puhutaankin vi  suaalisesta kuvittelusta synonyyminä mielessä ”nä-
kemiselle” tai ohjataan mentaa lihar joit   telussa kuvaan tai sen visualisointiin. 
(Murphy & Martin 2002.) 

Kosslyn (et al. 2001) edustaa käsitystä, jonka mu    kaan mielikuva on todelli-
suut ta muis  tuttavan kuvan kaltainen representaatio keskus her     mostossa. Tä-
män tulkinnan perus teella mieli ku vaa voidaan katsella ja käsitellä kuin ku    vaa. 
Tästä näkemyksestä kuitenkin puut tuu täysin psy kologinen lähtökohta. Toisen 
tul kin   tatavan mu kaan mielikuva on tie dos tamattoman, eks teroseptiivisille ha-
vain noil  le pe rus tuvan prosessin tuot ta ma kokemus. Tällöin on il meis tä, että 
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havaitse mi  nen ja vi sua li saa tio ovat toisistaan jossakin määrin eril  lisiä tapah-
tu mia, jol loin mieliku van voi ajatel la ole van kognitiivisen kartan ja skee man 
kaltai nen, toi minnan suorit ta mis  ta en nakoiva pro ses si. (Kari & Suonperä 1983, 
12–14; Neisser & Libby 2000.) 

Mentaaliharjoittelun tehoon ilmeisesti vaikuttaa, käyttääkö suori tuk  sen 
te  kijä visua li saa tiossa mielikuvia, jossa hän ikään kuin on koko ajan itsen-
sä sisällä (sisäi set mielikuvat, internal images) vai mentaaliharjoitteleeko hän 
siten, että näkee ta val  laan it sensä ulko puo lisena (ulkoiset mielikuvat, exter-
nal images), ikään kuin vi deol ta. Yleen sä si säisiä mie likuvia pidetään kaikin 
tavoin parempina verrattuna ulkoi siin mie li ku viin (Cox 2002, 75–79). Näin 
nimenomaan siksi, että sisäisiin mielikuviin näyttää oleellisesti liittyvän ki-
nesteettinen tuntemus yksilön sisällä (Callow & Hardy 2004). Hardy (1996) on 
kui ten kin kri tisoinut sisäisen mielikuvan paremmuutta. Hän toteaa, että pa ras 
ta  pa vaikuttaa pa ran tavasti suoritukseen men taa li har joittelulla, on muodostaa 
sel laiset mie   likuvat, jot ka an ta vat eniten in formaatiota suoritusta ajatellen. Ih-
misen toiminta pe  rus  tuu informaatioon ym pä ris töstä, omasta asemasta siinä ja 
hänen suhteestaan ym pä ris töönsä. Näin ollen ”kat sot tu”, ul koinen mielikuva 
voikin olla hyödyllinen taidon op pi mi  sessa. On siis tärkeää ym  märtää, että 
kinesteettisyys js sisäinen mielikuva eivät ole yk si ja sama asia, kuten ei vät 
ole myöskään visuaalisuus ja ulkoinen mielikuva. Toisin sa noen visuaalisia 
mie li ku via voi daan käyttää kinesteettisten mielikuvien kanssa paran ta maan 
mentaaliharjoittelun te  hoa ja suorituksen tasoa. Kaikkein tehokkainta mentaali-
har joit   te lussa saattaa olla sekä si  säis ten että ulkoisten mielikuvien käyttö, vi-
suaalisen ja ki nes  teettisen kuvittelun kanssa yh teistyössä. (Morris et al. 2005, 
150–15; Liggett 2000, 50.)

Vaikka ihmisten kyvyssä tuottaa selkeitä ja eläviä mielikuvia on suuria 
eroja, voitaneen olettaa, että jokaisella yksilöllä on ainakin jonkinlaisia mie-
likuvia. Laza rus (1984, 4–5, 30) väittää, että yksin kertai nen rentoutuminen ja 
silmien sulke mi nen riittää men  taa lis ten ku  vien syn ty miseen. Mielikuvia ku-
vaillaan myös ”sielun sil mäksi” (Mind’s eye) (ks. myös Kalakoski 2006, 26). 
Koska ky  ky luo da mielikuvia vaihtelee yksi löittäin, on myös nii tä, jotka eivät 
pysty harjoittele maan men taalisti. Näillä hen kilöillä ei ehkä ole samoja mah-
dol li suuk  sia val  mistautua tiukkoi hin ti lan  teisiin kuin men taalisti paremmin 
varus tautu neilla. 

Myös musiikissa korostetaan mielikuvien mer ki   tystä (Logie & Edwort-
hy 1986; Reisberg et al. 1991). Soin   tu jen mentaaliseen hahmot ta mi  seen on 
aina pyrittävä. Pianisti Leschetitzky (1830–1915) ke   hotti usein oppilasta tutki-
maan sävel lyk sen soinnut ja sävel ryh mät ja muo   dostamaan niis tä kuvan mie-
lessään (mind’s eye), tutkimaan sitä ja saman ai   kaisesti aset telemaan kättään 
(mieli)kuvan mukaan en  nen kuin kos kettaa kosketti mis toa. Hän kut sui tätä kä-
den ”fysiognomiaksi.” (Gerig 1976, 273–275.)
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Muusikon mielikuvamaailma ei ole millään tavoin rajoittunut sisäistettyyn 
esittä mis     toi min      taan. Cooke (1999, 103) täsmentää, että myös notaatio on mie-
likuvien tärkeä lähde. Esi       merkiksi soittaessaan ulkoa pia nis   t in tietoisuus siitä, 
mitä soitettavassa kappaleessa ta pah  tuu seuraavaksi, saattaa vahvis tua, kun 
hän ”näkee” mielessään, että se on puo livälissä oi  keanpuoleista sivua. Op   pi-
mi sen alkuvai hees sa saattaa olla hankalaa, jos vaihdetaan edi ti ota ja todetaan, 
että kaik ki on eri pai kassa kuin missä muisti sen olevan. 

Nuottikuvan visualisoiminen on hyvä tapa saada selville, kuinka hyvin 
osaa asiansa. Sii hen tarvi taan aukoton informaatio nuottikuvasta. Ter  mi visu-
alisoida ei ole riittävä, sillä li   hasten rea gointi tai kuulomieli kuva saattaa olla 
voi mal lisempi kuin konsanaan visu aa linen mielikuva. Ristad (1982, 117–119) 
etsiikin soittamista koskevalle mie likuvahar joit te lulle vaihtoeh toi sia termejä, 
kuten ”kinesteettinen mie likuvitus”, ”li has muisti” tai ”sor mi   muis ti”, ja tote-
aa, ettei mikään termi kuvaa täydellisesti tätä il miötä. Kyse on kuitenkin eri  -
laisesta aisti mi sesta kuin vain soittamisen ajattelemisesta. Ei ole sama asia 
myöskään vain muistaa nuotteja kuin tuntea sor menpäissään jo etukä teen, mil-
tä kos kettimet tuntuvat tai mitä sormet pystyvät luomaan kosketti mista. 

Visualisoimista mielessä (Zatorre & Halpern 1993) on vertailtu äänensä-
vyn ja äänen kor keu       den (Aleman et al. 2000) kuvitteluun muusikoilla ja ei-
muu   sikoilla. Tulokseksi on saa  tu, että auditiivisuuteen liittyvä mentaalinen 
työskentely toimii molemmilla tehok kaas   ti, visualisoinnissa heikohkosti. Tu-
los tukee tämän työn tutki mus   tu lok sia.

2.4.7.2 Kuulomielikuvat eli auditiivisuus

Auditiivinen aistimus synnyttää erilaisia kognition ilmentymiä. Gruhn (1996) 
toteaa, et   tä akus     tinen ääni (sointu, me      lodia) aktivoi monia kognitiivisia yksik-
köjä. Sik     si ääni (sound) he   rättää refl     ek tointia, assosiaatioita, muistumia, erilai-
sia tuntemuksia, mie li aloja, tunteita ja kuvi telmia. 

Harjoituksella on voimakas yhteys musiikin kuulonvaraisen hahmottami-
sen kykyyn (Aleman et al. 2000). Mentaaliset mielikuvat (Mental-Images), 
jotka ovat ais tiemme ko ke  mus ten tulos, eivät aina tarkoita pelkkää visuali-
saatiota. On olemassa myös kuu  lo mie li kuvia tai mihin tahansa ais  tiin liitty-
viä mieli kuvia. Se voi olla kuuloon liittyvä men taa li nen mielikuva melodiasta 
nuot tilehden avausfraa sis ta. Se voi olla C-duuri kol mi soinnun tun  nistaminen 
tai tuntoon liittyvä, kinesteet tinen mie  likuva sor mis ta kosket ti mil la. Ky sees-
sä voi olla jopa tiettyyn tuoksuun liitty vä hajullinen mieli ku va. (Buck 1974, 
35–35; ks. myös Fredriksson 1994.) 

Kuulomielikuvien luominen edellyttää taitoa säilyttää auditiivinen 
mielikuva paine tusta nuo  tista. Rubin-Rabson (1941a, 33–34) esittää, että 
alkeismuodos saan se muodostuu yk sit  täisten sävelten korkeussuhteiden muo-
dos   tamasta vaikutel masta. Kun tämä taito on huip    puluokkaa, mielikuva har-
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moniasta ja instrumentaalisesta laadusta on niin todellinen, että se on enem-
män tonaalis-eideettinen mie likuva kuin muistettu kokemus. Tämä se lit  tänee 
esimerkiksi Beethovenin luovimman sä vellysperiodin hänen jo kuu rouduttaan. 
Cook (1990, 86–87) toteaa, että il mei sesti hy vin kin yleinen ilmiö on saada 
mieleensä tuttu sä   velmä. Se vain tapah tuu, eikä ky sees   sä ole tah donalainen 
mieleen palauttaminen. Täl löin saattaa olla vaikeaa saada säve let jäl leen pois 
mie lestä. Vaikeudet yrityksissä laatia raa mit näille mielikuvituksen kokemuk-
sille joh       tu vat niis tä eroista, jotka ilmenevät siinä, miten musiikki ilmaisee it-
sensä sisäiselle ja ulkoiselle kor val le. 

Harjaantuneellekin muusikolle voi käydä niin, että hän voi ikään kuin 
unen kaltaisessa ti las  sa kuvi tel  la muistavansa teoksen. Cookin (1990) mukaan 
näissä tapauksissa au di  tii vinen mielikuva tuntuu sel keältä, mutta kun tä tä mie-
likuvaa yritetään soittaa tai kir joittaa nuottikuvaksi, musiikilli nen mielikuva 
osoittautuukin vail linai seksi. Toisin sanoen mu  sii kil liset mielikuvat ovat ai-
nakin osittain yleisiä laadultaan ja näin ol len vai keita konk re ti soit aviksi. Kun 
säveltäjillä ja esiintyjillä on esimerkiksi mentaalinen mie likuva ”tum mas ta” 
klarine tin äänestä, he kuvittelevat. Heillä on nonverbaalinen käsite, au di tii vi-
nen mie li ku va ää nes  tä, joka on olemassa todel lisuudessa. Säveltäjä saattaa ku-
vitella, mil tä me lo dia tu  lee kuulostamaan tai miltä sinfoninen osa kuu lostaa. 
Muusikot voivat myös löy tää uusia mah  dolli suuksia sävel täes  sään, esit täes-
sään, improvisoidessaan tai johtaes saan mie les sään. Tässä mie lessä mu sisointi 
on ”ku vitte lun taidetta”. Yksilö voi oppia ole maan musii killisesti kuvitteleva 
mil lä tavalla ta han  sa näis tä mahdollisuuksista. (Emt., 80–91.)

Toisaalta Elliott (1995, 227–228) toteaa, että vaikka onkin mah  dollis ta 
kuvitella näitä mu  si i   killisia mahdolli suu ksia mielessään, täytyy myös tie tää, 
miten ne muutetaan konk reet ti sik  si ää niksi. Aino as  taan tällöin on mahdollista 
saa vuttaa luovia musiikillisia tu lok sia. Mu       siikin kuvittelu on osa muu sik  kout ta 
ja sitä pitäisi ke hit tää eri muodoissaan, kos ka ”si säi   nen kuu leminen” on tär-
keä musiikil li sen ajattelun ja toi minnan kannalta. Kai kesta edel   lä kuvatusta 
voisi päätellä, että musii kil linen ajattelu ja kokemus eivät välttä mät tä tar  vitse 
akustista toteutusta, kuten ei ajatte lukaan aina tarvit se puhetta. Sisäisen kuu le-
mi sen kognitiiviset rakenteet kehittyvät jatkuvasta musiikin kuunte le mi ses   ta ja 
harjoit ta mi ses  ta. Holahan (et al. 2000) toteaa, että sisäinen kuule minen on mie-
len kyky havaita, muis          taa, vertailla ja yhdistellä tonaalisia ja rytmisiä hah mo ja, 
vaikka ei konkreettisesti kuu le kaan musiikkia sillä hetkellä.

Auditiivinen kuvittelu voi sisältää täysin tarkkoja mielikuvia äänen tietyis-
tä omi nai suuk   sis ta. Halpern (2001) havaitsi selvän samankaltaisuuden kuvi-
tellun ja esi te tyn tem  pon vä lillä. Tutkimukset osoittavat myös, että musiikki 
kuvitellaan yleensä al ku   pe räi sen nuotti avai men mukaisesti (Hubbard & Sto-
eckig, 1992). Oleel li sen tärkeä ää nen sävy ”timbre”, jolla Bennett (2002, 11) 
tarkoittaa kahta au  di tii vis ta, ää nen  kor keudeltaan ja äänenvoimak kuu del taan 



42 Outi Immonen

sa  manlaista ääni sti  mu  lus ta, jotka pys ty tään kuitenkin erottamaan toi  sis taan eri-
lais  ten äänensävyjensä vuok si. Kuuluisa esi merk ki timbrestä on Ravelin ”Bo-
lero”, jos sa tee ma toistetaan monia ker  toja, mutta eri instrumenteilla, jolloin 
äänensävy on ai na eri lai  nen (Risset & Wessel 1999). Crowder & Pitt (1992) 
to tea vat, et tä nä mä äänensävyt voi vat koo  dautua absoluuttisen tarkasti au   di tii-
vi seen muis tiin. He jat kavat, että kos ka pa yksilöt eivät pysty fyysisesti repro-
du soi  maan mo  nen lai sia ää nen sä vyjä, men taa li sen represen taa tion timbrestä 
täytyy olla ei-mo to ri ses sa muis  tissa. Sa mal la he oletta vat, että infor maatio tim-
bre- ja ää nen kor keu desta on in te  groi  tu  nut au di tii visten mie li ku  vien muis tiin. 
(Ks. myös Crowder 1989.) Timbren ku vittelu ja sa   moin sen men  taalihar joittelu 
representoituu audi tii vi sis sa mie likuvissa ai van samoin kuin ää nen   korkeus tai 
tem  po (Halpern et al. 2004). Halpern (2007) toteaa, että vaikka näyttää sel vältä 
timbren ja äänen korkeuden olevan yh  tey des  sä toisiinsa, asiaa on kuitenkin tut-
kittu lähinnä ku vittelemalla yk sit täisiä ää niä. Halpern (et al. 2004) tutki asiaa 
myös eri instru menttien avul la, jonka jäl keen he pu huvat havainnon kaltaises-
ta timbre rep re sen   taatiosta. Tällaisen re p resen taa tion mah dol lisuus tarkoittaisi 
sitä, että siihen voitai siin vai kuttaa men taa li harjoittelulla aivan samoin kuin 
muihinkin representaatioihin. (Ks. timbre Bailes 2007; Krumhansl & Iverson 
1992; Pantev et al. 2001; Pitt & Crowder 1992; Samson et al. 2002 ). Halpern 
ja Bower (1982) puhuvat mu sii kin mielessä py sy  misen yhtey des sä pait si mu-
sii killisen rakenteen mielekkyydestä, myös visuaa li ses ta ja auditiivisesta ”hy-
vyy des tä.”

2.5 Mentaaliharjoittelun käyttömahdollisuudet 
ja onnistumisen ehdot

Urheilun käytännön sovelluksissa ja tutkimuksessa on löydetty ajan mittaan 
arvokasta tie toa, jota on järkevää soveltaa muidenkin alueiden tutkimukseen. 
Näin urheilun kautta tu leva käytännön tai  totieto on korvaamaton lähde myös 
tutkimukseen painottuneeseen nä kö kulmaan. 

Ehkä yleisin mentaaliharjoittelun kohde on taidon oppiminen ja sen har-
joitteleminen (Morris et al. 2005, 215). Taidon oppimisen malleissa, osaa-
misen varhaistasoa on luon neh     dittu kognitiiviseksi kehitysvaiheeksi, jossa 
oppija yrittää ymmärtää taidon ydintä. Men     taaliharjoittelu voi auttaa oppijaa 
ymmärtämään tätä mentaalista suunnitelmaa tai kog    nitiivista ohjeistoa. (Gen-
tile 2000.) Mentaaliharjoittelu voi toimia sinällään tai  don op pi   misessa tai se 
voi olla yhdistyneenä fyysiseen harjoitteluun (Morris et al. 2005, 216). Sa-
malla tavalla kuin jatkuvalla tai tojen harjoittamisella niitä pidetään yllä, pit-
källä olevia taitoja voidaan vielä voi mistaa esimerkiksi mentaaliharjoittelulla. 
Mentaalihar joit telu helpottaa muun muas sa taidon yk  si tyis kohtien hal lin taa. 
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Täl lai nen harjoit te lu voi si säl tää koko suo rituksen ku vit  te lun tai eri tyisesti vai-
keiden kohtien ku vit  telun. Huipputasolla uusien tai tojen oppi mis ta harvemmin 
tarvitaan, mutta jatkuva, monenlainen harjoittelu pitää ne ”hyvin viri tet  tyinä”. 
On muistettava, että mentaaliharjoittelu ei todennäköisesti voi kos kaan korvata 
fyy sistä har joit te lua, mutta on tehokas apukeino fyysisen rinnalla. (Emt., 216.) 
Myös niin sanotut kriit ti set pis teet (vrt. Suonperä 1982) ovat mentaa lihar joit te-
lussa oleel linen kohde, myös muu si kolla.

Yksi mentaaliharjoittelun onnistumiseen vaikuttava tekijä on yksilön pää-
määrätietoisuus (Cumming et al. 2002). Tutkijat ovat erottaneet toisistaan 1) 
taitoon liittyvän päämää rä tie   toisuuden ja 2) ego-orientoituneen päämäärä-
tietoisuuden. (Chi 2004; Duda 1992.) Tai to -orien toi  tuneet yksilöt osoittavat 
kykyjään hallitsemalla taitamansa suo rituksen. Tällöin on tär keää, että hän 
osoittaa itselleen pystyvänsä parempaan kuin ai kai semmassa suo ri tuk ses saan. 
Ego-orientoituminen tarkoittaa taitojensa osoittamista en nen kaikkea suh tees-
sa mui hin vastaavassa tilanteessa oleviin, jolloin voitto on tärkein.

Mentaaliharjoittelun hyvä kohde on keskittyminen siihen tilanteeseen, joka 
useimmiten ai  heuttaa hermostumisen ja keskittymiskyvyn puutteen. On hyvä 
tarttua siihen, mitä poh jim miltaan haluaa tehdä ja miten tehdä, joka jo sinäl-
lään tuo lisää keskittyneisyyttä. (Morris et al. 2005, 223.) 

Mentaaliharjoittelu on hyvä keino itseluottamuksen kohottamisessa. Täl-
löin esimerkiksi oi kean suorituksen kuvittelu on hyvä tapa. Kun yksilö nä   kee it  -
sensä te ke mässä onnistu nut  ta suoritusta, hän alkaa vähitellen us koa pystyvän-
sä sii hen. Mentaaliharjoittelu, jossa yk   silö kokee onnistumisen tuomat tunteet, 
lisää it se luot ta musta, sillä jos onnistuu mie likuvis saan, se auttaa luottamaan 
it seen    sä myös tosi ti lan teessa. Itsetunto on ti lan ne spe si fi oitunut muoto itseluot-
tamuksesta (Weinberg & Gould 2003). 

Virheiden korjaamisessa ensimmäinen askel on virheen löytä minen. Täs-
sä voi valmentaja (tai musiikin yhteydessä opettaja) olla apuna. Joskus itse 
mentaali har  joittelu voi auttaa vir  heiden löy   tämisessä. Björkman (1982, 183), 
Jansson (1990, 109–110) ja Salmimies (1983) painottavat, että kun korjataan 
virhesuoritusta, se voidaan ottaa hidas tetusti eri tyis    tarkastelun kohteeksi ja 
harjoittaa vain kyseistä osaa. Kun osasuoritus su  juu mie li kuvissa, se palaute-
taan ko ko naissuoritukseen ja lopuksi harjoi te taan vain ko ko   nais suo ri tusta. On 
tärkeää mentaalisti harjoitella aina virheetön toiminta. Tutko ja Tosi (1976, 
141–155) korostavat, että mikäli mentaalisti har joi tel laan epä onnistunutta 
suoritus ta, vah vis   tetaan vääriä toimintoja ja samalla kaik kia nii tä ne ga tiivisia 
emootioita, jotka liit tyvät epä   onnis  tu neeseen suoritukseen. Kaikki edellä esi-
tetyt mentaaliharjoittelun käyt tö mah dol  lisuudet voidaan liittää myös muusi-
kon toimin taan. Taylor ja Shaw (2002) toteavat, että taidon ollessa kyseessä, 
men  taalista virhesuoritusta ei kan nata teh dä. Puolestaan on gel  man ratkaisut 
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ja strategiavalinnat voi vat kulkea virheajat te lun ja sitten vir heiden oi kaisun 
kautta, mutta tämäkin vain poik keus  tapauksissa.

Ennakkoasennoituminen kilpailuun tapahtuu keskittämällä ajatukset vain 
suoritukseen, sen tekniik kaan ja taktiikkaan. Rentoutus- ja mielikuvaharjoi-
tukset tulee aloittaa jo ennen to     dellista tilannetta, jotta ne olisivat sisäistyneitä, 
ja tarvittaessa jo tuttua rutiinia. Ei saisi aja    tel     la itsekeskeisesti, koska se lisää 
jännitteisyyttä, aiheuttaa epäilyjä omis ta ky  vyistä ja ha jauttaa huo miokyvyn. 
Pitemmän aika välin menetelmiä ajatuskuvioiden kehittämiseksi voi  sivat olla 
erilaiset rentoutusmenetelmät yhdis tettyinä mie likuvaharjoitteluun. (Fred riks  -
son 1983; Vuorimaa 1983.) Musiikissa vas taava tilanne voi si olla kil pai      lujen 
lisäksi konserttiin valmistautu mi nen ja siihen liittyvä mentaali  harjoittelu.

Omien rajojen laajentaminen men  taa liharjoittelun avulla voi olla merki-
tyksellistä. Björk man (1982, 189) to teaa, että kun astutaan ulos ra   jois ta, koe-
taan uu sia ja ou toja asioita. Mu  siikissa vas    taavaa voisi ol la esimerkiksi jonkun 
haas tavan, ai kaisemmin itselle yli   voimaisen teok sen onnistunut esit  täminen. 
Urheilussa valmentajan yk si tehtävä on val mis taa nopeasti me   nes tyvä uusiin 
tilanteisiin. Valmen taja voi näh dä menestymisen etukä teen, vaikka ur heilija ei 
itse olisi kaan sii tä tietoinen. Mu siikissa oma opettaja voi toimia ai van samoin. 
On huo mioi ta va kui   tenkin, että mu  siikissa poh jimmiltaan on aina kyse muu -
sikon suhteesta teokseen ja omaan it seen sä.

Huippusuoritus on tilanne, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut olemas-
sa käytän nös sä. Sen vuoksi siihen pääseminen edellyttää riskin ottamista ja 
uskaltautumista sen psyyk ki sen ja fyy  sisen alueen ulkopuolelle, joka siihen 
asti on ollut hallinnassa. Yksi tapa tu tus tua  tähän uuteen alueeseen on tehdä se 
mentaalisti. Harjoittelemalla mie li ku vissa op ti maa lista tai huippusuoritusta ur-
heilija (tai muusikko) voi saada psyykkisiä val miuksia nii den saavuttamiseen 
käytännössä. Hän us      koo ja luottaa mahdollisuuksiinsa ta voittaa huip pu   suoritus, 
kun hän on sitä etukäteen harjoitellut myös mielessään (vrt. kon sert ti/kil pai lu). 
Fyysinen todellisuus on helpompi kohdata tällai sen harjoittelun jäl  keen. Ky  se 
on täl löin liiallisten suojamekanismien poistosta. (Salmimies 1983; Sloboda 
1987, 95; Uneståhl 1979, 96.)

Yksilön psyykeä ja keskittymiskykyä voidaan vahvistaa mentaaliharjoit-
telun avulla. Suo r i  tukseen vaikuttavia haitallisia tekijöitä vastaan auttaa myös 
suora poisherkistäminen eli de  sensibilisaatio (desensibilisointi). Lehrer (1987) 
kuvaa, miten tässä tek nii kas sa henkilö hah mottelee pelkojensa hierar kian. Hän 
alkaa pienimmistä peloistaan, edeten ai  na nii hin, jot  ka aiheuttavat paniikkia. 
Rentoutuksen jälkeen henkilö kuvittelee pie  nin tä pe lon ai heut tajaa. Kun tämän 
asian kuvittelu ei enää aiheuta ahdistusta, siirry tään seuraa vak si eni ten tuskaa 
aiheuttavaan kokemukseen. Näin ede tään, kunnes kaik kein vaikeim man kaan 
asian kuvitteleminen ei enää tunnu lamauttavalta. Tällä meto dil la pys ty tään 
muut   tamaan ih misten kognitioita pelättyä tilannetta kohtaan. 
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Mentaaliharjoittelulla voidaan vähentää myös ei-hyväksytyksi tulemisen 
pelkoa. Jotkut yk  silöt ovat hyvin herkkiä huomaamaan pienimmänkin arvos-
telun. Jos arvottomuuden tun      netta synnyttää tä r  keän ihmisen käyttäytyminen 
(esim. muusikolla oma opettaja), seu rauk    sena voi olla äärimmäinen hätä ja 
masentuneisuus. Mielikuvissa voi   daan tehdä vasta is ku tai mitä tahansa, mikä 
tuntuu it sel le sopi valta. Harjoituksen idea na on tulla niin tu tuk   si mielikuvan 
kanssa, että todellisuuden odo tus ei enää tunnu niin kiu   sal liselta. (Lehrer 
1987.)

Siitä huolimatta, että juuri ennen suorittamista tai esittämistä rutiinit saat-
tavat olla tärkei tä, ennakointia voidaan käyttää johdantona konkretialle. Esi-
merkiksi ennen suoritusta voi      daan mentaalisti valmistautua tapahtumaan jo 
viikkoa tai vaikka aa mua aikai sem min. Näin ollen ennakointi on käyttökel-
poisempi tekniikka kuin ennalta suoritetut rutiinit. Vas       taavasti suorituksen (tai 
esittämisen) jäl keen koko tapahtuma on mahdollista kelata, ”replay” mielessä. 
Mielenkiinnottomat koh dat voi daan ”pikakelata” ja tarkkailla sitten kriittisiä 
pisteitä hidastetusti. (Morris et al. 2005, 222.) Ennakointi onkin eräänlainen 
se ka  muoto mielikuvaharjoittelusta ja tekemällä harjoittelusta. On mah dollista 
ennakoida ti lanteita kuvittelemalla ne etukäteen. Urheilussa enna kointi täh    tää 
esimerkiksi kil pailu it se luottamuksen kehittämiseen siten, että mahdolli suuk-
sien mu    kaan kuvitellaan ja läpi käy   dään kaikki sellaiset olosuhteet, tilanteet ja 
tapah tumat, jot ka saattavat tulla eteen. Mut  ta on myös mahdollista kuvitella 
esimerkiksi esitys, jossa todellisuudessa on tehty virheitä ja kuvi tella ti lan ne 
onnistuneena, ilman virheitä, mieluummin kuin jäädä vellomaan tap pio  tun nel-
missa. Mie  likuvat ovat voi ma, joka voi joko hyödyttää tai lan nistaa en nus  taes-
saan toi minnan suun  taa. Ennakointi pyrkii käyt t ämään rakentavasti tätä poten-
tiaa lis ta voi ma  va raa. (Morris et al. 2005, 224; Murphy & Martin 2002.) 

Myös menestymisen tuomia vaikutuksia on hyvä harjoitella etukäteen, ettei 
tarvitse to de ta ku ten hiih  täjä Arto Koivisto aikoinaan: ”Suurin syy takaiskuille 
on todennäköisesti liian no pea nousuni hui pul le” (Björkman 1982, 191–192). 
Myös musiikkimaailma tuntee yh    den kilpailun menestyjiä, joilla on “takanaan 
loistava tulevaisuus”.

Monet pelkäävät tulevaisuutta. Etukäteen sureminen on kuitenkin yleen-
sä turhaa, mutta tu       levaisuu teen val mistautuminen on eri asia. Lazarus (1984, 
101–142, 169–170) pohtii, et   tä pelkkä todennäköisten tulevien tapah tumien 
ajattelu ei riitä, vaan tärkeää on kuvitella ne mieles sään niin selkeinä kuin mah-
dol lista. Kaikkein tär keintä on nähdä mie likuvissaan elä   väs ti näis tä tilanteista 
selviytyminen. Kuten Charles Kettering on sanonut: ”Mie len kiin   toni kohde 
on tulevaisuus, koska tulen viet tä mään siellä lopun elämääni”. Mielessä ta-
pah tu va tu levien ta pah  tumien visuali soiminen lisää auto maattisesti todel li suu-
den ja mie  li kuvien samankal tais tumista. Varsinkin epävarm ojen, pidättyvien 
ja itsetuntoa vailla ole  vien yk silöiden avuk   si voivat tulla mielikuvat asioiden 



46 Outi Immonen

täy dellisestä hallinnas ta. Jotta hen  kilö voisi kokea pys  tyvänsä kontrolloimaan 
elinympäristöään, erilais en taitojen “her ruu  den” kuvittelemi nen voi lisätä hen-
kilökohtaista voimaa. 

Myös erilaisten roolien käyttö on keino laajentaa omia kykyjään ja mah-
dollisuuksiaan. Toi     sin sano en yksilö kuvittelee olevansa joku muu kuin todel-
lisesti on. Roolien mukana ol  lessa voi tapahtua häm mäst yttäviä asioita. Arka 
urheilija unohtaa arkuutensa ja epäröin tin sä, her mokimpusta voi tulla kyl män 
rauhallinen. Tätä kautta Björkmanin (1982, 192) ko kemuksen mukaan on 
mahdollista kokea suo ri tukseen liittyviä teknisiä oivalluksia ja si  säisten ra jo-
jen laajentamista. Jos roolisuoritukset on todettu urheilussa mah d ollisiksi, voi-
si kuvitella, että musii kin alueella niillä saattaisi myös olla merkitystä. 

Positiivisuuden merkitys mentaaliharjoittelussa on todettu useaan kertaan 
(Rushall 1995, 17–19; Suinn 1996; Weinberg & Gould 2003, 235). Rushall us-
koo, että positiivinen, me nes tyk  seen tähtäävä mentaaliharjoittelu on merkittä-
vin tekijä tehokkaan mentaali har joit te lun (ja sen ohjelman) luomisessa. Hänen 
mukaansa tämä lähestyminen, jossa käy te tään vain posi tii  vista ja toivottavaan 
lopputulokseen tähtäävää mentaaliharjoittelua, luo daan myös riit tä vä fysiolo-
ginen pohja hyvälle suoritukselle, taidon tehokkaalle oppimi sel le ja kaikki nai-
sen itseluottamuksen taidon harjoittajalle. 

Weinberg ja Gould (2003, 239) esittävät toisenlaisen näkemyksen. Heidän 
mukaansa huo       non suorituksen kuvitte lemista voidaan käyttää perusteelliseen 
virheiden tunnista mi seen, analysoimiseen ja kor jaamiseen. He korostavat kui-
tenkin, että samat mentaa lihar joit telun ohjeet eivät koskaan toteudu samoin 
ymmärrettyinä ja toteutettuina eri yksilöil lä. Asenteet, elämykset ja kokemuk-
set ovat pitkälti elämän perustuksia. Kielteinen suh tau  tu mi  nen itseensä voi 
aiheuttaa negatiivisia seurauksia, sillä se voi muodostua it seään to  teut ta vaksi 
ennustukseksi. Negatii vi siin seurauksiin on itse väis tämättä vai kuttamassa, jos 
il man muuta olettaa, että mikään ei onn istu. Viisaampaa on orientoi tua ku vit-
telemaan it  seään saavuttamassa positiivisia tu lok   sia. Tällöin on mahdollista 
kuvi tella elin kelpoisia vaih toehtoja siinäkin tapauksessa, et  tä asiat eivät todel-
lisuudessa on nistu. Esiin ty misjän ni    tyskin voi olla poistettavissa men taa lisen 
harjoittelun avulla. Pelkkä mie liku va har joit tele minen ei voi tehdä kenestä ta-
han sa suurta taiteilijaa, mutta se voi olla maksi moi mas sa ja aktualisoi massa 
potentiaa lisia lahjoja ja mahdollisuuksia. Perusohje on, että jos halu taan saa -
vuttaa jotain todel li suu dessa, on pa ras ta kokea kyseinen saa vutus ensin omissa 
mie  li ku  vis saan. (Lazarus 1984, 71–73; Morris et al. 2005, 225; Uneståhl 1979, 
79–100.)

Siinä missä positiinen mentaaliharjoittelu voi vaikuttaa suorituksen pa-
rantamiseen, ne ga tiivisesti suuntautunut mentaaliharjoittelu ( Taylor & Shaw 
2002; Woolfolk et al. 1985), sa moin kuin tukahduttavat ja kieltävät mielikuvat 
(Beilock et al. 2001) ovat osoittau tu neet vahingollisiksi suorituksen konkreet-
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tiseen lopputulokseen. Myös esimerkiksi ”vää rän” kuvitte lunopeuden merki-
tys (Boschker et al. 2000) ilmeni tutkimuksessa, jos sa osal lis tujat suorittivat 
hienomotorisen tehtävän itse valitsemallaan nopeudella, kak sin kertai sel la 
nopeudella ja puolta hitaammin. Tuloksena oli, että hitaasti mentaali harjoi tel-
leet suo   rittivat lopputestissä tehtävän hitaammin kuin alkutestissä ja nopeasti 
mentaa li har  joi telleet vastaavasti ylittivät alkutestin nopeuden.

Voidaan siis ajatella, että mentaaliharjoittelu auttaa vähentämään yleisiä 
pelkoja. Tällöin kor  vataan jokin oman kontrollin ulkopuolella oleva – esimer-
kiksi toivomus, että kaik ki meni si jollakin ihmeellisellä tavalla hy vin – po si-
tii visella toi min nalla tilanteen kont rol loi mi  seksi. Tällöin har joit te llaan niitä 
asioita, joita ha lu taan teh dä. Samalla annetaan itselle paras mahdollisuus tehdä 
ne oikealla tavalla. 

Lopuksi voidaan todeta, että kyse on pyrkimyksestä itsesäätelyyn eri ta-
voin. Ruohotien (2002, 169) mukaan itse sää te ly pro  sessit ovat affektiivisia 
prosesseja, jotka vaikuttavat se kä motivaa tioon että mielialaan. Hakkarainen 
(ym. 2004, 167) määrittelevät itsesää te  lyn op  pimisessa niin, että kyse on sii-
tä, kuinka hyvin omaa opiskelua kyetään itse sää te le mään ja kontrolloimaan. 
Tehokas oppija on paitsi tietoinen erilaisista strategioista, myös ky   keneväinen 
soveltamaan niitä tilanteiden ja vaatimusten mukaisesti. Zimmerman (2000, 
14) määrittelee itsesäätelyn sykliseksi prosessiksi, jo ka sisältää yksilön omia 
aja tuk    sia, tunteita ja toimia, joita hallit se malla hän pyrkii saa vuttamaan hen-
kilökohtaiset ta voit teen  sa. Tavoitteen tarkistamises sa, uusien strate gi oi den 
valinnoissa sekä uuden op pi mi   sessa on hyötyä aiemmista oppi mis ko ke muk-
sis ta ja niis tä saadusta palautteesta. Itse sää    tely on siis toiminnan ja tavoitteen 
proak tii vista ja reak  tiivista yhteensovittamista. Tä mä on välttämätöntä, sillä 
oppija itse ja ympäröivä to del lisuus ovat jatkuvassa muutok sen ti   las sa oppi-
misen aikana. Mie  likuvien käyttäminen apuna tiedon ja taidon hank ki misessa 
tai rentoutumisessa on esimerkki piilossa tapahtuvasta itsesäätelystä (Ruohotie 
2002, 38.) 

On tutkimuksia, joissa itseluottamus, motivaatio ja luottamus yleensäkin 
on parantunut men      taaliharjoittelun avulla (Abma et al. 2002; Callow & Hardy 
1997; Cumming et al. 2002). Itsesäätelyssä oleellinen tekijä on minäpystyvyy-
den kokemus. Se tar  koittaa yksi lön käsi tys  tä omista kyvyistään suoriutua tie-
tystä tehtävästä tietyssä tai tie tyis sä tilan teis sa. Mi nä pys   tyvyyden kielteinen tai 
positiivinen käsitys vaikuttaa yksilön valin toihin. Toi sin sa noen sii hen, kuinka 
pal  jon uskalletaan panostaa yritykseen. Oleel lis ta on myös se, kuin ka epä   on-
nis tuminen vaikuttaa jatkamis ha luk kuuteen. Toisin sanoen, kuin ka sit keästi 
yk silö jak  saa yrit  tää eteen päin ja luoda toimintaa auttavia ajat te  lumalleja. Lo-
puksi rat kai se vaa on se, kuin  ka vah va yksilön stressinsietokyky on. Alhainen 
minä pys tyvyyden tun  ne tuo asiat vai   keana kestää. Korkea minäpystyvyyden 
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kokemus tuo rauhan vaa  ti vien kin tehtä vien edes  sä. (Bandura 1977, 3–4; ks. 
myös Anttila 2000; Kaartinen 2005.)

Mentaaliharjoittelun suorittamiselle ja onnistumiselle näyttää olevan tiet -
tyjä ehtoja. Men taa li har joittelun kat sotaan olevan tehokkaimmillaan silloin, 
kun sitä käytetään tiettyyn tar    koi tuk seen, eikä sattumanvaraisesti tai ei-ohjatul-
la tavalla (Simons 2000; Vealey & Greenleaf 2001). Jansson (1990, 109–110) 
esittää, että lyhytkestoisia suo rituksia harjoi tel    taessa ne on suo ri  tettava koko-
naan. Pit kä kes toi  set suoritukset on jaet ta va sopiviin har joi  tusjaksoihin. On 
harjoiteltava vain onnis tu  nei  ta, “tä y  dellisiä” suori tuk sia. Ajatuksissa ta   pah tuva 
suo ritus on sijoitettava oike aan suoritus ym päristöönsä. Harjoi tus  suo rituksen 
on ta  pah dut ta va to del  lisella suori tus no peu della. Jos se suorite taan ensin nor-
maalia hi     taam   min ja sit ten nor maali no peu del la, suo ri tukset saattavat tuntua 
saman lai silta, mutta niiden her  mo  ra ta malli on erilainen. Tä  män vuok si hidas-
tetun suorituksen men taa linen har joit te lu ei pa ran na ur heilijan suori tus  tasoa, 
ei kä si  ten ole tarkoi tuk sen mu kais ta. Toi saalta Sal mi  mies (1983) kehottaa ren-
tou tuneessa tilassa toistamaan har joit teita aluksi py  säh ty nei den mie li kuvien 
avulla, sitten hidastetulla ja vasta lopuksi nor maalinopeudella.

Yksiselitteistä kuvaa ei ole saatu eri persoonallisuuden piirteiden vaiku-
tuksesta men     taa  li har  joittelun onnistumiseen. Näyttää kuitenkin mahdolliselta, 
että mentaaliharjoit te     lun te  hoon vaikut ta vat muun muassa yleinen älykkyys, 
looginen ajattelu, mekaaninen muis ti, ki nestetiikka, valikoiva tarkkaa vai suus, 
fyysinen suorituskyky, kuvitte lukyky ja su   ku puoli. Myös ikä ja kokemus rat-
kaisevat. Mitä nuorempi yksilö on, sitä vähem män hä  nel  lä saattaa olla tai    toa 
tuottaa oikeita liikesuorituksia . Yleensä myös kes kittymiskyky pa ranee iän mu  -
ka  na. Kyky kont rolloida mielikuvia on oleellinen tekijä. (Jansson 1990, 96; 
Pöy hö nen ym. 1982, 43–44; Volkamer 1972, 138–142). 

2.6 Muusikon psyykkisen tilan hallinta 

Tärkeä mentaa liharjoittelun sovel lus alue on psyykkisen tilan hallinta. Terme-
jä “ramppi kuu     me” ja “esiin   tymispelko” on käytetty vaih te levasti vii tat taessa 
ylettömään pe lok kuu teen julkisen esiinty mi sen yhteydessä. Intensiivisen 
hädän tunteminen esiintymisen yh tey          des sä on usein pantu vähäisen esiin-
tymiskokemuksen, väärän teknii kan, epäasian mu kai sen ohjel mis ton tai vää-
rän harjoitustavan ja harjoitustottumusten syyksi. Salmon (1990 ) korostaa, 
että kuiten kin ky sees sä on sel västi seikka, joka koettelee monia ko ke     nei ta   kin 
esiintyjiä, joilla on esi mer kil liset taidot ja valmis tau tu mistekniikat hal lussaan. 
Huo mat tavat muu     sikot, kuten pia nis ti Arthur Rubinstein, sellisti Pablo Casals 
ja tenori Luciano Pavarotti ovat kuvailleet ko ke van sa ää rimmäisen suurta jän-
nittämistä ja ah dis tus  ta yleisön edessä esiintyes sään. 
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Jos esiintyjällä on tai pu    mus pa niik kiin, kyse saattaa olla siitä, ettei hän ole 
aja tellut tar peek     si uhkaa vaa tilannetta, eikä ole val   mis tautunut selviä mään sii-
tä. Esiintymisjännitys tun   tuu olevan vireystila, johon voi daan vaikuttaa men-
taalisti. Esiintymispelko on Tos ka lan (1997, 163, 193–194) mukaan sosi aalista 
pel koa. Kysy myk sessä on perussuhde itseen ja toisiin. Ihmisen elämän ulottu-
vuuk sia voi daan jäsentää välil lä ”olla vastaanotettu ja tul la hyväk sy tyksi – jää-
dä ulkopuo lelle ja tulla hy lätyksi.” Hirvosen (2003, 113) mukaan yk si   lön posi-
tiivinen itsesuhde parantuu jo kai sen uu  den tunnustuksen muodon myötä. Kun 
tar kastel laan identiteetti pro sessia, voi daan to   de ta, että yksilöt voivat rakentua 
persooniksi ai  noas taan sel laisessa il mapiirissä, jos sa hy väk syvät ja innostavat 
toiset näkevät hänessä posi tii visia kykyjä ja omi naisuuk sia. 

Ruismäki ja Juvonen (2006) puolestaan näkevät oppimisessa suotuisaksi 
hyväksytyksi, ym     märretyksi ja rakastetuksi tulemisen. Keskeistä on myös ide-
aaliminän ja reaaliminän ta   sapaino (Ruismäki & Ruokonen 2006). Luot  taes-
saan siihen, että hänen saavutuksiaan pi de tään arvokkaina, yksilö voi kokea 
ole van   sa so siaalisesti arvostettu. Esiin tymis jän ni tys on laaja-alai nen, epä suo -
tuisa am mat ti muu sikoiden ongelma. Se voi ve rot taa haital li ses ti mu siik ki esi-
tyksen laa   tua ja vaikuttaa vaka vasti myös muusikon uraan. (Harra 2004, 70; 
Rife et al. 2000.) 

Erilaisiin tilantei siin liittyvien pelkotilojen lisäksi on olemassa myös 
luonteenpiirreah dis tus   ta, johon kuu luvat huono itsetunto, alttius krooniseen 
pelkoon ja huo leen tulevaisuu des    ta. Hoshino (1997) on tutkimuksissaan ha-
vainnut vaikeata esiintymis jän ni tys   tä niillä yk  silöillä, joilla piirretyyppi sen 
jännityksen merkit olivat vahvat. Lehrer (1987) ker too kes kus tel  leen sa usei-
den esit tä vien taiteilijoiden kanssa, jotka harjoittelevat mie    les sään kon  sert titi-
lannetta viik koja ennen todellista esi tystä. He mietti vät loppuun saak    ka eri   lais-
ten katast ro  fi  mah dol lisuuksien aiheuttamat tunnelmat ja sit ten harjoittele vat 
men   taa listi sel  viy ty mis  kei noja. Täl lä tavoin todelli ses sa konsert titilanteessa 
ahdis tus ja pel   ko lie ven tyvät. Kun ihminen kuvittelee pelkoa syn nyt täviä ti-
lanteita, hän it  se  asi as sa mie t tii myös, kuinka siitä pystyy selviämään. Nämä 
seikat tulevat esiin myös Ruis mäen ja Juvosen (2005) tutkimuksen mukaan 
valintakoe tilan teissa. 

Tässä tutkimuksessa käytetään synonyymisesti käsitteitä ramppikuume, 
esiin ty mis jän ni tys, esiinty mis ahdistus ja esiintymispelko. Esiinty mis ah distuk-
sen käsite laa jenee en  ti ses tään, kun ote taan huomioon monien muusi koi    den 
lau sun not siitä, et   tä hei dän pelkoti lansa ovat pa him mil laan en nen esiintymistä, 
ei kä niinkään itse esi tyk sen ai kana. (Lehrer 1987; Montello et al. 1990; Sal-
mon 1990; Salmon & Meyer 1990, 134, 197–198; Wolfe 1990.) Toi  sin sanoen 
stres siä ai heut tavan tilan teen odotus voi tuot        taa jopa suurem paa ah dis  tu nei suut-
ta kuin konk   reet tinen tilanne. 
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Terapeuttisesssa mielessä varmaankin oli si hy    vä hy väk   syä ennakkopelko 
esiin tymisen luon  nol li se na osana ja käyttää tästä joh  tuvaa jän  ni tys tilaa val mis-
tavan toiminnan akti voi mi seen. Kyky kuvitella asioita mieles sään yk si  tyis koh   -
taisesti, sekä kyky ke hittää selviy ty mis  kei no ja edeltä nähtyihin vaikeuksiin 
tuntuu ter  veeltä pe  da gogiselta ajatukselta. Näin siitäkin huo limat ta, että se 
tun tuisi vastakkaiselta aja tel len niitä esittäjiä, jotka eivät ha  lua kuvitella tu-
levia ti lan tei ta, joista heidän on selvittävä esiin tyes sään. Se, että kiel täy tyy kes -
kittymästä tuleviin esiintymi siin ah dis tu misen pelos ta, voi olla estee  nä hyödyl-
lisen val    mistautumis stra te gian käy tölle.

Ihmistä ohjaavat hyvin pitkälle ne ajatukset, joita hänellä on itsestään ja 
kyvyistään. Pai nei den alla vaikuttavat myös automaattiset ajatukset. Termi 
on otettu kognitiivisesta psy ko  te ra piasta, joka pyrkii muut  tamaan totuttuja ja 
mahdollisesti destruktiivisia ajatus mal le ja. Auto maattisiin aja tuksiin si sältyvät 
sellaiset ajatuskuviot, jotka enemmänkin pulpah ta vat mie leen kuin että niitä 
aja teltaisiin tie toisesti. Ne voi vat olla sävyltään positiivisia tai negatii vi sia. Ne 
saattavat myös kertoa epä suo rasti yk si  lön pohjimmai sesta identi tee tis tä, kos-
ka ne ovat muovautuneet yksilön varhaisimman lapsuuden fyy sisistä ja psyyk-
kisis tä kokemuk sis  ta. Mikäli automaattiset ajatukset ovat nega tii visia, niihin 
on syy tä etsiä vaih to ehtoja esi merkiksi mentaaliharjoittelun avul  la. (Lunde-
berg 1991, 4–5, 48; Sweeney & Horan 1982.)

”Mielikuvien tuottaminen pelottavista asioista tai ilmiöistä on karkaisemis-
ta, jossa ihmi nen to tut te lee pelkonsa kohteeseen. Usein ihminen uskoo, että 
asian kuvitteleminen lisää pel koa entisestään. Pe  lon läpikäyminen mielikuvis-
sa voi myös selkiyttää pelon sisältöä.” (Toskala 1997, 105–106.) Salmimies 
(1983) selittää asiaa siten, että kun yk si löl  le syn  tyy mie   liku via mahdollisesta 
ympäristöstä pa himmillaan, hän kehittää potentiaa lisia val     miuk sia kohdata vas-
taavia hankaluuksia todel li suudessa. Tunnereaktio, joka häi riön seu   rauk  se na 
syntyy, muunnetaan suo  rituksen tehoa lisääväksi, kontrolloiduk si aggres siok-
si. Psyyk ki sen energian tuhlaukselta säästy tään, kun reaktion annetaan syn tyä, 
se tie dos te taan ja kanavoidaan suoritusta te hos tavaksi energiak si. 

Itävaltalainen psy kiatri Viktor Frankl (1978) ke hitti pelko-oi rei siin hoito-
keinon, jonka hän nimesi para dok saaliseksi in tentiok si. Jännit tämi nen johtui 
usein siitä, että ihminen pel     kä  si etukä teen oireitaan ja tarkkai li itseään ah dis-
tuneena. Lopulta hän sai juuri ne oi reet, joi ta hän pelkäsi. Katkaist ak seen tä-
män kier teen, potilaita ke hotettiin tuottamaan tie toi  sesti jän nitysoireita. ”Koe-
ta jänni ttää niin pal jon kuin pystyt” tai ”koeta saada kätesi vapisemaan”. Kun 
potilaat yritti vät tahdon alai ses ti tuottaa oirei ta, niitä ei tullutkaan. (Furman 
2002, 54.)

Green ja Gallwey (1987, 7) kuvailevat ”sisäisen pelin” (the inner game) 
periaatteita ja so vel tavat asiaa koskevan metodologian muutakin kuin urheilua 
koskevaksi. Ihmiset ”play sports” ja ”play music”, ja kumpaankin liittyy val-
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tava työmäärä ja kuri. Molemmat edus ta   vat itseilmaisun muo  toja, jotka edel -
lyttävät spontaanisuuden ja struktuurin tasapai noa, tek niikkaa ja inspiraatiota. 
Niin ur hei lu kuin musiikkikin toteutuu usein julkisesti yleisön edes   sä. Kum-
pikin antaa mahdollisuu den erinomaisuuden nautin non ja kamiseen. Mutta ne 
al  tis    tavat kuitenkin myös paineiden, pelkojen ja itsensä alttiiksiasettamisen 
koke mi  seen. Pääl lim mäi  nen idea musiikin ja urheilun ”sisäisessä pelis sä” on 
ai na sama, toisin sanoen vä hentää niitä hen ki siä ris tiriitaisuuksia, jotka estävät 
inhimillisten mahdollisuuk sien täy del   lisen toteut tami sen. 

Meissä jokaisessa on Green ja Gallweyn (1987, 23–24, 28–29) mukaan 
sisäinen ääni, jos sa yhtäältä ”minä” puhuu ja toisaalta meissä on hen      kilö, jol-
le puhutaan. ”Minä” (itse1) on ristiriitaisuutemme. Se sisäl tää käsityksemme, 
kuinka asioiden pi täisi olla, tuomiom me ja mielleyhtymämme. Se pi tää erityi-
sesti sa nois ta ”pitäisi” ja ”ei pi täi si” ja nä kee usein asiat termein ”olisi voinut 
ol la”. Toinen ”minäm me” (itse 2) on se valtava potenti aa li, joka on meis sä kai-
kis sa. Se sisältää luontaiset lah jam  me ja kykymme. Se on rajoitta ma ton voima-
va ra, jota voimme ke hittää. Green on va kuu t  tunut, että minkä tahansa tehtä vän 
suori tus ky kyyn vaikuttaa yhtä paljon se, kuinka pal jon yksilö it se on omien 
kykyjensä es tee  nä kuin se, millaiset varsinaiset kyvyt ovat. Useim mat ih miset 
yrittä vät parantaa suori tus ky kyään aina vain harjoit telemalla ja opettelemalla 
uu  sia taitoja. Sisäisen pelin tar koi tuk se na on vähentää persoonaa ja suoritusky-
kyä la maut        tavaa sisäistä ristiriitaisuutta, jol loin myös suorituskyky kohentuu. 

Esiintymisjännityksestä tiedetään paljon (Brantigan et al. 1982; Brodsky 
et al. 2003; Brotons 1994; Clark & Agras 1991; Cox & Kenardy1993; Ely 
1991; Haid 1999; Hamann 1982; Hoshino 1997; Kendrick et al. 1982; LeBlanc 
1994; LeBlanc et al. 1997; Motley 1991; Niemann et al. 1993; Picard 1999; 
Pörhölä 1995; Robson et al. 1995; Steptoe 2001; Toskala 1997; Valentine et al. 
1995; Wesner et al. 1990; Wolverton et al. 1991). Esiin nyt  täes sä kaikkien ais-
tien tulisi olla täysillä edustettuina. Pu hu  taan ”la valla läsnä ole mi ses ta” (stage 
precence). Lundeberg (1991, 28–29) puhuu kä sit teen sel ventämiseksi en sin ”la-
val la poissaolemises ta”. Tällöin muusikko on mentaalisti jos sain muualla kuin 
la val   la. Hä nen ku vitelmansa käsittelevät jo ko tule vaisuutta tai men nei syyttä. 
Tä   mä on vas ta  koh   taista mu  sii   kille, joka täy  tyy luoda uudestaan tässä het  kes sä 
si säis ten ku vitelmien poh  jalta. Täy  del lisen läsnä olon täyt tyes sä muusikko pys-
tyy an tamaan ko ko energiansa mu  siikkiin sil lä het  kellä, kun se esite tään. Mu-
siikil linen va pau s syntyy vain sel laisen kont rollin avul la, jossa muusikko itse 
päättää, mitä hänen aisti ka na vis saan tapah tuu. Ky seis tä ”läs  nä oloa” voidaan 
har  joitella ja harjoitellaan kin muusikoi den kes  kuu des sa men  taa listi. Asias ta on 
kuitenkin kir joi tettu vain vä hän. Silti se aut taa muusikkoa. 

Hagberg ( 2003, 4–5) esittää, että jopa sellaiset konk reet ti set asiat, kuten 
epä var muus omas  ta kä vely tyy listä lavalle men täessa, kuinka ku mar taa, koh-
data yleisö kas  vok kain tai kuinka pukeutua, voivat olla hyvinkin tärkeitä esiin-
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tymisen onnistumiselle. Muusikko voi tul la epä var mak  si jopa sii nä määrin, et-
tei esiin ty mi nen onnistu. Pe rus sään töjen hallit se mi nen ja nii den to teut ta mi nen 
antaa itse luot tamusta ja itsekontrol lia. Näitä seikkoja on hyvin kin mah dol lista 
har  j oi  tel  la mentaalisti. Täl laisella harjoittele mi  sella adrenaliini vir taus voi daan 
oh jata muu      sikon itsensä ja yleisön kunnioittamiseksi.

Esiintymispelko ilmenee selkeästi ainakin kolmella tavalla. Salmon-Mey-
er (1992, 199) poh  tii, että itsepintaiset pelkoajatukset, ”it    sekseen puhumisen” 
manifestaatiot, tuntuvat ole   van pysyväisiä. Joskus ne ilmenevät men taalisina 
mielikuvina, huonoa onnea tuovina il   mes tyksinä, jotka joh dattavat huomi-
on pois musiikista. Ahdistus voi saada myös fyy si siä muotoja, ku ten hikoi-
lua, va        pi  naa ja pa hoinvointia. Nämä tuntemukset ovat osa si sään ra kennettua 
reagointi sys teemiä, joka aut   taa käsittelemään riskejä ja vaaro ja. Kyseiset reak-
tiot ovat synnynnäisiä, eikä niitä voi ko konaan eliminoida. Pörhölä (1995) 
tarkoittaa piir retyyppisellä jännittämisellä henkilölle luonteen omais ta tapaa 
rea goida stressaaviin ti  lan   teisiin. Tilanne koh tai nen jännitys tuo vastaavan reak-
tion vain tie tyn  tyyppisiä tilan teita kohtaan. Salmon & Meyer (1992, 134–199) 
kui tenkin korostavat, että on mahdollista op pia odotta maan jännitystä si ten, 
että se muuttuu vä hem   män tuskal liseksi kuin jos ku vi tel  laan jännit tämisen ole-
van merkkinä jos takin it sessä ole  vasta viallisuu desta. Ah distu nei  suuden yksi 
pääkomponenteista, behavioraalinen te ki jä, kä sittää kii reen päästä kar kuun tai 
pii lou tua pelon aiheuttajalta. Esiintyville muusi koille tämä ten dens si muo tou-
tuu usein har joit tele mat to muu deksi, koska pelkkä ajatuskin tu levasta esiin-
tymisestä voi he rät    tää tuskaisan ah dis tus tilan. Tähän voi lisätä, että kyseessä 
voi olla myös varsinainen paniik ki häiriö, josta on nykyisin mahdollista tehdä 
lääketieteellinen diagnoosi.

On tärkeää, että men     taa  listi koetaan hetkessä olevan ti lan teen ak tii-
vi nen hal linta. Jos kes ki tytään yksinomaisesti ahdistuksen oireel lisiin il-
menemismuotoihin esiin tymisen yhtey des sä, huo maamatta voivat jäädä 
niiden monien mui den teki jöiden mahdollinen vai ku tus, jot ka voivat lisätä 
ti lanteeseen liittyvää haavoittuvaisuutta. Nä  mä kom  po nentit voivat olla kog   -
nitiivisia, pedagogisia, psy  kodynaa misia, taitopohjaisia, geneet tisiä ja biologi-
sia. Salmon (1990) huomauttaa, että esiin tymispel ko on psyyken tilan il maus, 
eikä sitä voi tar  kastella erilli senä il miönä, vaan asenteiden, luonteenpiirteiden 
ja ali   ta juis ten risti rii   to jen konstellaationa, joka ak tivoi tuu erityisissä olosuh-
teissa, kuten odo tellessa tu levaa kon  serttia tai konsertin aika na. 

Kurkela (1993/1997, 183–184) toteaa, että esiintymistilanteita voi muistel-
la ja uusia luoda mieles sään niin kuin uniakin. Niihin assosioituviin tunneti-
loihin voi kiinnittää huomiota. Edes fan   tisointi tai regressoi tu minen eivät estä 
sitä, että jollain toisella mielen sektorilla säi ly tetään tarkkaileva, ymmärtävä 
ja tul kit seva asenne. Hän painottaa, että on hyvä muis   taa, et tei se pelottavuus, 
joka voidaan liittää yleisöön, yleensä ole to del lista, vaan oman mie len synkis-
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tä maise mis ta heijastuvaa oletusta. Esittäjä, joka esimerkiksi sa noo, et  tä 99 
pro sent tia kuulijoista tulee etsimään virheitä hänen soitostaan, heijastaa oman 
ar kaai sen yli mi nänsä yleisöönsä. Tämä yliminä on se tekijä, joka armottomana 
vahtii vir hei  tä.

Psyykkisessä val mennuksessa voi olla mukana myös ”sisäisten tuomarei-
den” hiljentämi nen. Ristad (1982, 13–16) kehottaa visualisoimaan nämä nal-
kuttavat ja vammauttavat tuo   ma  rit, jol   loin niille annetaan hahmo ja muoto. 
Joillekin ne ovat mustia möykkyjä, toi sille tun nis tet  tavia per soo nallisuuksia, 
esimerkiksi van hem mis ta tai muista auktoriteeteistä ra ken  tu via hah moja 
menneisyy des tä. Mielikuvien avulla sisäi siä tuo mareita tarkastel laan ob jektii-
vi sesti ja ute   liaasti ja pyritään ot ta maan selvää, mitä ne haluavat ker toa. Mie-
li ku vamaail mas  sa voi  daan tuoma rei ta pyytää olemaan kannustavampia ja 
lopetta maan ty  rannisoimi nen. 

Huumorin mukaan tuominen voi viedä sisäisiltä tuomareilta valta-aseman. 
Huu mori on eräs ar kaai sen yliminän vallas ta vapautumisen merkki. Pelottaval-
takin vai kut ta vaan asiaan voidaan suh   tau tua humoristisesti. Jos jollekin asialle 
ky ke nee naura maan, on se me    net tänyt aina kin osan pelot ta vuu destaan. (Kur-
kela 1993/97, 183–184; Ristad 1982, 13–16; Salmon-Meyer 1992, 197–198.) 
Amerikka lainen psy kiatri Charles Stroebel kuvailee yksinker taisen, mutta toi-
mivan tavan selvitä ahdistuk ses ta. Kun tunnis taa jännitystason nou sevan, voi 
kehottaa it seään hymyi lemään, hen      git tä mään kaksi ker taa erittäin syvään ja 
sanomaan it sel leen; ”pidä minut erossa tästä!” Tie tyt kas vo lihakset ki ris tyvät 
ahdis tuk sen het kellä. Hy my muut  taa totutut kasvojen jännitystilat. (Salmon & 
Meyer 1992, 138.)

Yhteenvetona voidaan todeta, että psyyk ki sen tilan hallinnassa tärkeää on 
pe rusteellinen va l        mistautuminen, har  joittelu ja val mentautuminen. Oleellisia 
ovat myös hyvä hengit tä mi nen ja sitä kautta ren         toutunut tila sekä todelli nen 
kes kittyminen mu siik kiin. Suh teel li suu den taju esiin ty mis ti lan   teen merkitse-
vyyttä ajatellen on tärkeää, samoin positii vinen si  säinen itselle pu huminen ja it-
sensä hyväksy minen. Kommunika tiivi sen yhteyden koke mi nen ylei sön kanssa 
toi mii si ten, että pystyy kokemaan itsensä lahjan antajaksi yleisölle. Riit tävä 
lepo ja fyy sinen kun to ovat läh tö koh tia onnistu mi selle, mutta yhtä lailla tarkoi-
tuk senmu kainen mu siik kiva linta, joka huo mioi omat, to del liset esiintymisky-
vyt.

2.6.1 Psyykkinen valmennus

Neuvostoliitossa kehitettiin jo 1960-luvulla soveltavan psykologian alal-
la psyyk ki sen val men   nuksen muoto, psyykkinen itsesäätely. Se perustui 
laboratorio ko kei siin, joissa tark kai l tiin ihmi sen kykyä kontrolloida fysiologi-
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sia toimintojaan, kuten puls sia, lihas jän ni tyk     siä, verenpainetta ja hen gitystä. 
Urheiluval men nus raken tui me   di taa tiosta, auto gee ni sestä harjoitte lusta, hyp-
noosista, itsesäätelyn metodeista ja mo nen   lai sis ta ryhmätoi min nois  ta. Psyykki-
sen valmennuksen yleiseksi tavoitteeksi ur hei lus sa voidaan määrit tää sel lai  sen 
henkilön ”kasvattaminen”, jonka fyysinen ja psyyk kinen toi minta on suun ni tel  -
tua. Hä  nellä on ky ky tunnistaa, eritellä ja tulkita omia tunteitaan, aja tuk  siaan 
ja ais timuksiaan sekä kyky kontrolloida odotusten ja vaati musten aiheuttamaa 
psyykkistä kuor mitusta. Hä nen tulee myös pystyä säätelemään ja oh jaa maan 
tär keim piä psyykkisiä toimin to jaan. (Jansson 1990, 57–58, 113–136.) 

Logoterapeuttinen näkemys on, että ihmisen olisi kilpailtava itsensä kans-
sa, eikä niinkään toi   siaan vastaan. Tämän käsityksen (Frankl 1978, 98–101) 
mukaan vahva pyrkimys tois ten voittamiseen estää to    teuttamasta omia mah-
dollisuuksiaan. Kääntäen voidaan sanoa, et  tä palkitsevampaa toimintaa on kes-
kit   tyminen antamaan parhaansa, välittämättä liikaa me  nestyksestä ja toisten 
voittamisesta, Tä män tyyppisiä ajatuksia on sovellettu myös suo ri tusta edel-
tävän ahdistuksen ja itse luot tamuksen puutteen hoi  ta mi seen. Varsinkin niiden, 
jot ka ovat jännittäjiä, olisi hyvä oppia ole maan vähemmän huo lestu nei  ta me-
nestyksestä ja päin vastoin pyrittävä suo riu tu  maan kyky jensä mukai sesti. 

Kyse on pitkälti myös itsetarkkailusta. Ruohotie (2002, 172) korostaa, että 
tarkkailemalla omaa toimintaansa yksilö saa tietoa asettamiensa tavoitteiden 
toteutumisesta. Oman toi min   nan tarkkailu voi myös hajottaa keskittymistä, jol-
loin oppimisprosessi voi häiriintyä. Va kiintunut taito kuitenkin vaatii yhä vä-
hemmän itsetarkkailua, jolloin taito kehittyy ru tii ninomaiseksi tai automaatti-
seksi. Näin itsetarkkailuun sitoutunut kapasiteetti vapautuu op  pi misympäristön 
tai toiminnan tulosten tarkkailuun. Oppija itse päättää myös oppimis gstra      tegian 
soveltamisesta ja oppimismenetelmästä, kuten esimerkiksi mielikuviin pohjau-
tu vasta oppimisesta tai opitun kertaamisesta ääneen. Psyykkinen valmennus 
tai val men tautuminen käsittää useita alasisältöjä, jotka voivat ol la yh       teisiä se-
kä urheilijalle että muu  sikolle. Molempien suhteen mentaalihar joit telu voidaan 
katsoa niin ikään kuu lu   van oleellisesti psyykkiseen val mennukseen. 

Mentaaliharjoitteluun liittyy myös NLP-suuntaus (neurolingvistinen ohjel-
mointi). Se kes             kit tyy vuo rovaikutuksen ja psyykkisen toiminnan perusproses-
sien tutki mi seen sekä mah      dol lisuuksiin, joita niistä löytyy omien kokemusten 
ja sisäisten toi   min ta pro ses sien ym    märtämi seen ja oh jailuun. NLP:n lähtökoh-
tana on kolme pääaisti jär  jes telmää: vi su  aa li   nen, auditiivinen ja ki nes teettinen. 
Miellejärjestelmä käyttää aistien kaut ta tullutta tie toa mielteinä, ajattelussa, 
muista mi ses sa, kuvittelus sa, ongelmanrat kai sus sa, päätök sen  teossa ja motivoi-
tumisessa. Ajat te lusta ja muusta sisäisestä prosessoin nis ta tulee luon teel taan ja 
ra  kenteel taan eri lais ta eri mielle jär jestelmissä. (Toivonen 1994; Toi vonen & 
Ma tik ka 1994.)
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Yhteenvetona voidaan todeta, että mentaaliharjoittelu on yksi psyykkisen 
valmentautumi sen muoto, jonka päämääränä on parantaa suoritusta itseluotta-
musta kehittämällä, stres sin   sie to kykyä kas vat tamalla sekä itseään ja suoritus-
taan kohtaan tuntemaa myönteis tä ajat    telutapaa lisää mällä. Men taa li harjoittelun 
onnistumiselle tärkeää on rentoutus ja kes kit   tyminen. Näiden avulla stres sin 
ja ah dis tuk sen vähennyttyä mentaaliharjoittelulla on mah  dollista vahvistaa 
teknisesti hyvin kin vaativaa opit tua taitoa. Oleellista mentaali har joit  telun 
onnistumiselle on, että se on suunni tel mal lista ja mää rätie toista. Psyykkinen 
val men tautuminen on systemaattista työn tekemistä siinä mis sä fyysinenkin 
val men tautu mi nen.

2.6.2 Rentoutusmenetelmät osana mentaaliharjoittelua

Mitä kiihtyneemmässä vireessä yksilö on, sitä rajoittuneempi on hänen ky-
kynsä tehdä ha vain     toja. Tämän vuoksi sen tyyppiset suoritukset, jotka vaativat 
nopeaa päättelyä ja tilan ne    arviointia, vaativat suhteellisen matalan kiihtymys-
tason. Sen sijaan suoritukset, jotka vaa     tivat fyysistä voimaa, räjähtä vyyttä tai 
nopeutta, edellyttävät korkeaa kiihty mys tasoa. Te kijät, jotka ratkaisevasti vai-
kuttavat so pi van vireystilan löytämiseen, ovat edessä ole van tehtävän vaikeus 
ja yksilön kokemus. Klavora (1977) on todentanut, että huip pu suo   rit ukseen 
päästään vain tietyssä kiihtymystilassa ja kes kin kertaiseen suo ri tuk seen sil loin, 
kun tämä vireystila on joko hie man ylitetty tai hieman ali tettu. Suoritus on taas 
heik ko silloin, kun ollaan huomattavasti al  le optimivireystilan eli kun ei olla 
kiinnos tuttu suo rituksesta. Liggett (2000, 78–79) toteaa, että jokaisella yksilö-
lä on oma optimaalinen kiih ty  myksen tasonsa parasta suoritusta ajatellen. On 
myös helppo yhdistää ahdis tu nei suus voi makkaaseen kiihtyneisyyteen, mutta 
vaikea heikkoon kiihtyneisyyteen.

Biofeedback on muun muassa määritelty ”laajennetuksi feedback-palaut-
teeksi, joka li sää tie toa fysiologisista prosesseista instrumenttien avulla” (Ma-
gill 2004, 287). Coker (2002, 222) toteaa, että biofeedback on in for maa tion 
laa jennuksen muoto, joka mittaa fy sio lo gista prosessia jonkin instru mentin 
avul   la. Sitä käytetään yleensä yksilön kiih ty  mistason manipulointiin sekä mie-
len ja kehon läheisen yh tey den painottamiseen (Perry & Morris 1995). Tällöin 
mitataan yksilön fysiologista puolta; sy dämenlyöntejä, hen  gi tys tä ja ihon gal-
vaanisia reaktioita. Kun mittauksessa oleva hen kilö tekee ennalta suun ni tel tua 
mentaa li harjoittelua, reaktioita mitataan ja hän saa vas tauk sen muuttuneista fy-
sio lo gi sis  ta reak ti ois taan, joita havaitaan sekä harjoittelun aikana että jak sojen 
välillä. Näin voi daan men taa listi opetella kontrolloimaan fysiologisia il men-
tymiä. Biofeedback on siinä mie lessä han kala, että sen saamiseksi tarvitaan 
myös muita henkilöitä.
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Kaikkia suorituksia ajatellen rentoutumisen oppiminen on tärkeää. Klees-
Dacheneder & a Campo (1993) uskovat, että mo nil le ur heilijoille ja muu si -
koille bio palaute voi antaa to del  lisen ahaa-elä myksen. He voi vat to  de ta, miten 
pelk kien ajatusten ja mieliku vien avul    la voi  daan vaikut taa rentou tu mi seen ja 
mui hin ve geta tii visiin reaktioi hin. Lehrer (1987) kui ten kin huomauttaa, et tä 
bio pa lautteen huo no puoli on se, että sa man aikai ses ti yleensä voi  daan antaa 
palau tet ta vain yh destä, kah  desta mit tauk  sesta kerral laan. Onkin to  dettava, 
et tä rentouttamistaito opit  tuna vain yhdellä fy sio logisella menetelmällä on 
ra jallinen. Pa lau te kaan ei ole aina käy  tet tä vissä silloin, kun tarve on suurin. 
Tä män vuoksi bio  palaut teen rin  nal la käytetään mui  ta ren toutustekniikoita, 
kun en  sin on kar toitettu pa lautteen avul la pahimmat jänni tys ti lat. Alun perin 
laitteiden avulla opittu reak tioi den tun nis  ta mi nen voi daan myöhemmin hal lita 
myös tunteen avulla. 

Paljon käytetty, vanha ja hyväksi todettu menetelmä on Jacobsonin prog-
ressiivinen ren tou  tustek niik ka. Ihmisen li hak sis tossa on kaiken aikaa toimin-
taa, josta ei välttämättä olla tie toisia. Prog res sii   viseen rentoutukseen kuu luu 
näiden toi min  tojen tunnistaminen, “sam mut  ta mi nen” ja liial  lisen “tekemisen” 
lopettaminen, toisin sanoen tunteiden ja tun te muk sien erit te   leminen se kä jän-
nittyneenä että rentoutuneena. Progressiivisen ren touttamisen te ho pe rus tuu 
lihas ten si sällä oleviin sensorisiin reseptoreihin, jotka informoivat ai voja 
lihasjän ni  t yksistä. Jos lihakset ovat täysin rentoutuneet, aivoilla on myös tai-
pumus “ren tou tua” ja hiljentää aja   tusproses seja ja vegetatiivisen hermoston 
toimintoja, jotka yleensä liit  tyvät jännityk siin. (Lehrer 1987; Liggett 2000, 
26.)

Suinn (1976) kehitteli Jacobsonin metodia VMBR-systeemiksi (Visual 
Motor Behavior Rehearsal), jonka ansiosta on mahdollista rentouttaa itsensä 
viidessä minuutissa. Benson puo lestaan kehitti rentouttamisjärjestelmän, jon-
ka tarkoituksena on mielen ja kehon täy del  li nen sulautuminen (Transcendental 
Meditation). (Liggett 2000, 27, 33.)

Autogeeninen rentoutuminen on niin ikään urheiluvalmennuksessa käytetty 
itsesäätelyyn poh  jau tu va rentoutusmenetelmä. Sen kehitti saksalainen Johan-
nes Schultz. Hän tutki hyp noo sin vaikutusta ihmisiin ja totesi, että monilla oli 
perinpohjai ses ta rentoutumisesta ker to via fyy  sisiä aistimuksia. Näihin kuului-
vat esimerkiksi raajojen pai  na vuus ja lämpö, otsassa tuntuva rauhal li suus, tunte-
mus automaattisesta hengityksestä ja tun ne siitä, että sy  dän lyö aikaisempaa 
hitaammin ja rauhal li sem  min. Menete lmään kuu  luu passiivi nen kes kittyminen 
autogeenisten kaavojen kautta. Tällaisia ovat esimer kik  si ”käteni ovat läm-
pimät ja painavat” ja ”sydämeni lyö rauhallisesti ja säännöllisesti”. Tär   keätä 
on kuvi tel la nämä tuntemukset, eikä yrittää saavuttaa niitä, koska yrittäminen 
es  tää tun  te muk sien syn ty mi sen. Autogeenisen rentoutumisen vaikutuksista on 
tehty pal jon tut ki muk sia, jois sa suurim man vaikutuksen on todettu kohdistu-
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van ahdistukseen ja psy koso maat  tisiin häi riöihin. Myös ajatus prosesseihin ja 
sitä kautta psyykkisiin asen tei siin on voi   tu vaikuttaa tällä me to dilla. (Ks. Bird 
& Pinch 2002; Luthe & Schultz 2001.)

Syvähengitys vaikuttaa suoraan sydämen ja verenkiertoon ja voi oikein 
tehty nä vai  kut taa fyy  siseen jännitystasoon. Lehrer (1987) muistuttaa, että itäi-
set kulttuurit ovat pi    täneet vuo  sisatojen ajan sisäisen rau han ko kemista tär-
keämpänä kuin läntiset kulttuurit. Idässä on kehitetty tek nii koita, asen teita 
ja sääntöjä, joilla tavoit teeseen on pyritty. Jooga, taichi, aikido ja useat muut 
medi taation va riaatiot on kehi tetty säätelemään kehon ja mie len jännitystiloja. 
La bora torio tut ki muk sis sa on todettu, että näiden lajien taitajille on ke hit   tynyt 
huomattava hermoston, myös sy  dämen toiminnan ja verenkierron hal lintakyky. 
Näis tä har joi tuksista olisi luul ta vasti hyö  tyä muusikolle esiintymistilanteessa. 
Rajoituk sena on kuitenkin tällaisten har joi tuk sien, fi losofi oiden, uskontojen ja 
metafyysisten olet ta  musten omak   sumisen vaatima pitkä aika. 

Lä heisemmin länsimaisen ihmisen tottumuksiin sopivista menetelmistä 
voi daan mai       nita Ale xander-tek niik ka, joka perustuu sellaiseen kehon asen non 
har   joit ta mi   seen, joka edis tää ren tou tumista. Vaikka tieteellistä näyttöä on vas-
ta suhteellisen vä hän tä män tek ni i    kan vai ku tuk sista, se on jo laajalle levin-
nyt ja sen pitkäaikainen käyttö tukee ole  tusta ky   seisen tek nii kan suotuisista 
vaikutuksista. Pääajatus on se, että mieli oh jaa kehoa. Muut  tamalla aja t        te lua 
tai mielikuvaa, myös kehon käyttö muuttuu. Alexander-tek niik ka onkin itse 
asias sa ajat  telun harjoittamista. Tekniikka tähtää itseoh jauk seen ja sen avul la 
ko ko   nais val taiseen psy kofyysiseen muu tok seen, siis tasa pai  noi seen, jänni tyk-
set tö mään ja op ti maa liseen ke hon toimintaan. (Lehrer 1987; Valentine 1991; 
Valentine et al. 1995.)

Musiikissa psyykkisen valmennuksen kannalta sopiva rentoutustekniikka 
lienee sel lai  nen, jon ka avulla tarvittava rentoutumisen aste voidaan saavuttaa 
missä ja milloin hyvänsä. Har       joittelua tulisi tehdä niin, ettei olla riippuvaisia 
tietystä paikasta, vaadittavasta hiljai suu  desta ja ajasta. Samoin rentou tu misen 
astetta tulisi kyetä säätelemään.

2.7 Empiirisiä tutkimustuloksia mentaaliharjoittelusta 
urheilun historiassa

Urheilu on oleellinen osa mentaaliharjoittelun kehityshistoriaa. Se kattaa tutki-
muk  sia men    taa liharjoittelusta, sen tavoitteista, käytännöistä ja mahdolli suuk-
sis ta. Si ten urheilu on tarjonnut pe rus  lähtö koh dat myös tähän, musii killi sta 
mentaaliharjoittelua sel ven tä vään tut  kimukseen. Urheilun tutkimus tulok set 
osoittavat osa-alueita, jot ka voivat olla yh teisiä se kä urheilijalle että muu-
sikolle. Näitä ovat esimerkiksi psyyken hallinta, suo  ri tuk sen tark  kuuden ja 
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nopeuden se kä koor di naa tio kyvyn ke hit  tä minen (Mitterbauer 1972, 90; Son-
nenschein 1990). 

Jo varhaiset tutkimukset osoittavat urheilussa saavutetun mielenkiintoisia 
tu  loksia men taa   li har joittelun avulla (Richardson 1967a). Allers ja Cheminsky 
todis tivat vuonna 1926, et   tä käden nyrkkiin puristamista kuvit te lemalla syn-
tyy yhtä voi ma  kas sähkövirta kuin li has ta jännittä mäl lä. Jefi mow osoitti, että 
jonkun toiminnon kuvit te le minen kiih dyt tää hen gitystä ja pulssia, kohottaa 
ve ren painetta ja saa aikaan ääreisher mos ton herkisty mi sen. Jacobson osoitti, 
että mielessä to teutetun liik   keen aiheuttamat käden mikroliikkeet oli vat tut -
kittavissa. Vuonna 1939 Perry suoritti laborarorio tut ki muksen, jos   sa hän totesi 
”mie li ku   vitukseen” pohjautuvan harjoit telun olevan tehokkainta sil loin, kun 
tehtävät si säl sivät sym bolisia funktioita. Vandell, Davis ja Clugson todistivat 
men taa  lihar joit te lun mer  kit tä väk si tekijäksi motorisessa oppimisessa. (Suonpe-
rä 1983, 37.) Ulich mittasi niitä li has    jän nit teiden muutoksia, joita mentaali-
harjoittelu tuotti. Volkamer (1972, 130–150) puo les taan todensi, et  tä hermo-
solut toi mivat kuten to dellisessa liik keessä, mutta nii den vai kutukset jää vät 
ha vaitsemiskynnyk sen ala puo    lel le. Tästä he päät telivät, etteivät men taa linen 
ja konk   reet ti nen liikesuoritus voi olla pohjim mil taan kovin eri laisia, vaan että 
men taa listi toteute tus sa suorituksessa on sa   ma fysio lo ginen ja psy kolo ginen 
perusmalli kuin konk reetti ses sa kin. Suorituksen toteutus pysyy kuitenkin sil-
min ha vait se  mattomana. Kui ten kin näin on mahdol lis  ta vä hen tää sekä fyysistä 
että henkistä ra si tusta motoristen val miuksien paranta mi  sen yhteydessä. 

Jo varhain on myös tutkittu, mihin mentaaliharjoittelu tehoaa parhaiten ur-
heilussa. Men taa listi har joit  tele vien urheilijoiden ryhmillä on tutkittu mentaa-
liharjoituksen tehok kuutta esi mer kik   si lihaskestävyy den lisäämisessä. Kelsey 
(1961) totesi, että mentaaliharjoi tuk sen vai ku tus li has kes   tävyy teen on parempi, 
kuin jos ei harjoiteltaisi lainkaan, mutta huo nom pi kuin fyy sisen harjoit telun 
tuot ta ma vaikutus. Erityistä vaiku tusta mentaa li harjoit te  lul  la on kuiten kin jo 
sen vuoksi, että keskitty mi nen auttaa kes kusher mos  ton in te groivaa toi mintaa 
ja lä hettää sen lisäksi jatkuvasti impulsseja lihak sis  toon. Fyysistä ja men taa-
lis ta ryh  mää ver rattaessa on kuitenkin huo mioi tava myös se, että fyysi sesti 
harjoit televa pys tyy päi vit täin tarkkailemaan edistymistään ja parantamaan 
sen mu  kaisesti suo ri tuk siaan. Men      taa lis ti harjoittelevalta puuttuu samanlainen 
mahdollisuus, koska har joit telun tulok set nä    kyvät vas ta lopputuloksissa. Tämä 
puolestaan vaikuttaa tärkeällä tavalla mentaa li har joit telun käyt tä mi sen moti-
vaa tioon.

Mentaaliharjoittelun yhteydessä käytetyn kuvittelun vaikutus ei ole yhtä 
intensiivinen kai              kenlaisissa harjoituksissa. Mitterbauer (1972, 90) ja Sonnen-
schein (1990) ovat to den ta neet, että edistyminen tarkkuudessa voi olla suu-
rinta mentaaliharjoittelun avul   la, seu   raa vak   si koor dinaation kehittymisessä ja 
nopeudessa. Mielikuvaharjoit te lun avul   la ai kaan   saa  tu oppiminen on merkit-
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tävää myös liikevalmiuksien täydel lis tyt tä mi ses  sä. Tulok set tu ke vat ole   tusta, 
että men  taaliharjoittelu voisi olla tehokas metodi mitä ta han sa soi tin ta opis-
keltaessa.

Se, minkälaiselle urheilijalle mentaaliharjoittelu sopii parhaiten, käy ilmi 
tutkimuk sis sa (Start & Richardson 1960), joissa todetaan, että henkilöt, joilla 
on voima kas, mut  ta kont rol   loimaton mielikuvitus, näyt  tä vät saa van mentaali-
harjoitteluun perustuvissa ko  keis sa mui   ta alhaisempia suoritus pisteitä. Ba-
roga tutki sekä hyvin että huonosti me nes    ty viä pai non  nos tajia ja hei dän ajat-
te lu toimin taansa ennen nostoa. Tulokseksi hän sai, että hy vin menestyneet 
ajatte livat itse suo  ritusta. Sen si jaan huo nommin menestyvät ajat te li vat muu ta, 
kuten perhet tään tai epä on nistumis taan. Bjkörkman jatkaa, että Mahoney ja 
Avener tut kivat Yh dys    val tain mies voimistelijoita olympiajoukkueen viimeis-
ten kar  sinto jen aika na.Tulok sek si he saivat, et tä parhaimmat voimistelijat har-
joittelivat men taalisti päi  vittäin. Myös luot ta  mus mieli ku vaharjoitteluun oli 
voimakas parhaiten menestynei den joukossa. (Björkman 1982, 156.)

Urheilijoiden introspektiiviset analyysit ovat osoittaneet voimakkaan yh-
teyden koehen ki lön kyvyssä kuvi tella motorinen taito ja sitä seuraavan edis-
tymisen tunteen välillä. Clark (1960) totesi tutkimuksissaan, että men taalinen 
har  joit te lu näytti olevan taita jil le ja edis ty   neille lähes yhtä tehokasta kuin 
konkreettinen harjoit te lu. Sen sijaan vasta-al ka  jil le men  taa li harjoittelusta oli 
vähiten hyötyä. Clark toteaakin, että ins truk   tio naa lisiin tek      nii koi   hin voi sisäl-
tyä suuri mahdollisuus fyy si sen suori tuksen harjoit tamisessa. Mo to ri  sen tai  don 
oppimisessa optimaalinen mentaalisen ja fyysisen harjoittelemisen kom bi naa-
tio saa t taisi hänen mukaansa tuottaa suurimman hyödyn. 

Mielenkiintoinen kysymys on se, milloin mentaaliharjoittelu tehoaa par-
haiten. Corbin (1967) to densi tutkimuksessaan, että mentaaliharjoittelu voi 
olla teho kas ta vain sil        loin, kun harjoit tajalla on suoritettavasta liikkeestä fyy-
sinen kokemus ja kun men taa li nen har joit    telu perustuu konkreettiseen koke-
mukseen opittavasta asiasta. Toisin sanoen, mi  tä voi    mak    kaampi vai kutelma 
men taaliharjoittajalla on läpi vietävästä liikkees tä, sitä ai dom min hän voi tuot-
taa mentaalisti vastaavan sisäisen kuvan. Onkin väi tetty, et tä men taa li har  joit te-
lulla ei ole lai nkaan vaikutusta motorisen tai don oppimisessa, jos koe hen  ki löllä 
ei ole ai kaisempaa konk reettista suorituskokemusta. Merkittävää on lisäksi 
se, us kooko koe     henkilö itse men taa liharjoi tuk sen positiiviseen merkitykseen. 
Myös Trussel (Suonperä 1982, 3) ha vait si, että sovel let  taessa mentaalihar joit-
telua vaikeiden tai  tojen op pi miseen, tu lokset pa ran ivat ainoastaan edeltävän 
fyysisen harjoi tuk sen peri odin mukana ollessa. Punin tutki muk   set osoitta vat, 
että aloittelijoiden ryhmälle mentaa li harjoit telusta on vain vä hän hyö tyä, ole-
tettavasti juuri puut tuvasta liikekokemuksesta joh tuen (Mitter  bauer 1972, 90). 
On myös todennettu, että mentaa liharjoituksen tehokkuus ilman edel  tä vää 
konk     reettista har  joit    te lua saattaa riippua sekä taidon vai keusasteesta ja komp-
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lek  sisuu des ta että siitä, on ko taito kaiken kaikkiaan luonteeltaan otollinen men-
taalihar joit telulle (Phipps & Morehouse 1969).

Se, missä vaiheessa mentaliharjoittelu on tehokkainta, ilmenee muun mu-
assa Oxendinen (1969) ra porteissa. Niissä vuoroin fyysinen ja mentaalinen 
harjoittelu osoittau tui   vat mo to   ri sen tehtävän op pi misessa yhtä merkitseviksi 
kuin puhtaasti fyysinen har joi tus, kun tiet     ty har  joitusaika oli annettu. Myös 
silloin, kun tietty määrä harjoitus- tai tois to ker to ja on mää rätty, mo lem milla 
har joitustavoilla voi olla yhtä suuri merkitys. Jos opit  ta  va mo to ri     nen taito on 
suorittajan todellisen ka pa siteetin ra jois sa, saattaa ol la yhtä teho kas  ta käyt tää 
puolet harjoitusajasta tai toistokerrois ta mentaali seen harjoitta mi seen, kuin 
käyt    tää ko ko aika pelkästään fyysiseen harjoituk seen. Se men taa liharjoi tukseen 
käytet tä vä aika mää rä, joka on edullisinta tulosten kannalta, näyttää riippuvan 
mo to risen teh tävän luon  tees  ta. Toisin sanoen kyse on sen komp lek   sisuudesta, 
tuttuudesta ja siitä, onko suo rit  ta jal la todel li sesti ole  massa tehtä vän suorittami-
seen tar vittavat fyysiset kyvyt. Ky sei sis sä tut ki  muk sissa älyk   kyys osa määrä ei 
ennus tanut mentaa liharjoituk sessa hyötymisen mää  rää.

Piirto (1998, 36–40) olettaa kuitenkin, että tietty älykkyysosamäärä on 
vähimmäis vaa ti mus lah jakkaan yksilön kehittymiselle. Tar koituk senmu kainen 
men taalinen harjoittelu voi olla erit  täin kin ar vokas apu vä line moto risten tai  to-
jen opet telemisessa ja suo rit tami ses  sa. Jos men  taa linen ja fyysinen harjoitus 
sovi te taan te hok kaasti yh teen, tehtävät opi taan mah dol li ses ti no peam min ja 
oi keat suoritus tek niikat ymmärre tään selkeäm min. Li säk si, men taa li  har  joi-
tustekniikan oi val ta minen mah  dollistaa harjoittelemisen myös sellai si  na ai-
koina, jol loin aktii vinen fyy sinen työskentely ei ole mahdollista. (Oxendine 
1969.)

Numminen (1991, 25, 93–94) to teaa, että vuorottainen (mielikuva/fyy-
sinen) har  joitus sai ai kaan useam  pia oi keansuuntaisia muutoksia eri taitojen 
rakennetekijöissä ja tu   loste ki jöis sä kuin pelkkä fyysinen harjoi tus. Vuorot-
taisen harjoi tuk sen vaikutus osoit tau  tui pa rem  mak si myös eri tai to jen raken-
netekijöiden oi keasuuntaista käyttöä ohjaa vien mie  li ku vien muo dostamisessa. 
Tär keää on myös se, että vaihdeltaessa mentaalisen ja fyy si  sen har  joittelun 
periodeja välte tään pit kästy misen vaa  ra. Tutkimustu lokset osoitta vat kin, että 
men    taaliharjoittelu tehoaa parhaiten monimutkaisissa suorituksissa. Ilmeisesti 
ai nakin osit   tai nen selitys lienee juuri edel  lä esitet ty. Myös Medler päätyi tutki-
muk  sis saan sa maan lop   pu tulokseen. Fester puolestaan on to den nut, että men-
taa liharjoittelun avulla voi  daan vä  hen tää mo torisen suori tuk sen yh tey dessä 
es   toja ja ahdistuneisuutta. (Jansson 1990, 111; Kari & Suonperä 1983, 4.) 
Tutkimuk set ovat myös tu ke neet ole tus ta, että pa ran taak seen sen  somotorista 
suoritusta mentaalisen harjoituksen tulee olla luon teel taan kes kittynyttä ja il-
man ulkopuolisten ärsykkeiden sekaantumista (Surburg 1968).
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Ruot sin vuoden 1980 olym     piajouk kueen kaikista urheilijoista 29 % ja kul-
ta- tai hopea mi ta   lin voittaneista urhei li joista 86% käytti men taalista harjoit-
telua yh te nä val men tau tu mi sen osa na. Näyttää siltä, että mentaaliharjoittelun 
ja konk  reet  tisen har joit  telun se koi  tus tuot taa suu rim  man hyö dyn siksi, että 
näin op ti maa li sis  sa ol osuhteissa tehty men    taa  linen suo ri tus to teu tetaan aina 
uudes taan ja uu destaan to del  li suudessa. Täl löin oman suo ri tuk sen yh tey dessä 
on mahdol lista kontrolloida ja korjata ki  nesteettiset toi  minnot. Tämän vuok si 
men taa liharjoittelun ja konkreettisen osuu den tu lisi seu ra ta ly  hyin ai ka välein. 
Mentaaliharjoittelun mielen kiin   toisuus lieneekin juuri mah  dollisuudessa op pia 
ja har joi  tel la eko no  mi  sel la ja vaih televalla tavalla omia suo rituksiaan. (Jans-
son 1990, 111–112; Volkamer 1972, 140–149.) 

On osoitettu myös, että ei-ohjattu mentaaliharjoittelu on parempi kuin 
ohjattu, kun ky sees  sä on uu den liikkeen opettelu ja kun harjoitusmuotona 
on fyysisen ja mentaalisen har     joit te lun kombinaa tio. Jonesin (1965) mukaan 
useimmat ihmiset uskovat pystyvänsä käy  mään läpi  liikkeen mentaalisti ja 
pysty vänsä kokemaan suoritukseen liittyvät tun nel mat. Ky sees   sä on siis kines-
teettinen ja tuntemuk sel linen mieli ku va. Volkamer (1972, 270–276) korostaa, 
että informaatio, sen tul kin ta, suo ri tuk sen ymmärtäminen ja kyky luo da mie -
likuvia, saattavat olla jopa tärkeämpiä kuin fyy sinen harjoitus, jota kuitenkin 
pai  no te taan jokaisen motori sen taidon yhteydessä.

On kuitenkin todettava, että tutkimukset, joissa koehenkilöt yrittivät kuvi-
telmissaan luoda tu   losten paranta mi seksi ”uu sia mentaalisia teorioita” yksin-
kertaisessa sensomotori ses sa suo  rituk ses sa osoit tivat, että nämä teoriat eivät 
kuitenkaan olleet onnistuneita lopul li sessa tes  tissä, vaan alku peräi nen tyyli 
otettiin käyttöön (Twining 1949). Clark (1960) huo maut taa, että mentaalis-
ten aspektien potentiaa linen merkitys moto ri ses sa oppi misessa on jo suu  ressa 
määrin ymmärretty. Tämä tie toi suus poh jau tuu kuitenkin enem män in tui tioon 
kuin tutkittuun tietoon. Hänen mielestään tämä johtuu siitä, että mo to    risen 
op pi mi sen yh tey dessä on vaikea mitata fyysisen ja mentaalisen työsken telyn 
osuut ta ja suhdetta toi  siin   sa. Varsinkin mentaalinen osuus on vaikeasti eristet-
tävissä ja mi   tat  tavissa. Par haim mil laankin si tä voidaan vain vertailla karkeasti 
vastakkaiseen fyy siseen akti vi teet  tiin. 

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että puhtaasta mentaalisesta harjoituksesta 
on hyötyä, mut        ta parhai ten se toimii yhdistettynä fyysiseen harjoitteluun. Yh-
distetty me netelmä on osoit  tautunut useissa kokeissa myös parem maksi kuin 
pelkästään fyysisesti harjoi tellen sa a   vu tettu tulos. Pöyhösen ym. (1982, 46–56) 
mukaan tämä pe rustuu siihen, että yhdis tet ty har joi tus johtaa homogeeni sem-
paan säätelyperustaan. Eri har  joitukset täyden tä vät toi  siaan, niin että tekemäl-
lä harjoittelu vai kut taa taktiilis-ki nes teettiseen liikekuvaan ja psyyk  ki ses ti pai-
nottuneet harjoitusmuodot liikkeen sää telyn kog nitiivi seen osaan. He tuo vat 
esille, et tä on saatu useita tuloksia, joiden mukaan psyyk  ki sesti pai not tunut 
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har joi tus kan  nat tai si si joit taa nimenomaan harjoitussarjan al ku osaan. Tällöin 
tavoitetila ja saa vut ta mi sen vä li tavoitteet voi daan eriytyneesti huomioida. 
Numminen (1991, 25, 93–94) to te aa, että mie li kuvaharjoitteleminen on merki-
tyksellistä moto ris ten perustaitojen oppi mi sen al ku vai heessa. 

Yhteenvetona urheilun parissa tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan tode-
ta, että men taa li   ha r joittelu voi olla merkittävä tekijä taitosuorituksen oppimi-
sessa. Pelkästään jonkun suo   ri tuk sen kuvittele mi nen voi  saada aikaan fyysisiä, 
mitattavia muutoksia hermosoluissa ja li hak sis tos  sa. Voidaankin ajatella, että 
men   taalinen ja fyysinen harjoittelu ovat pohjim mil taan kes kenään analogi-
sia. Mentaaliharjoit te lun edut koh  distuvat erityisesti nopeuden, tark  kuuden 
ja koordinoinnin kehittymiseen sekä liikkei den täy dellis tyttämiseen. Men taa-
li  harjoittelun hyö  dyllisyys käy ilmi suoritusten parantumisena. Vaik   ka men-
taalisen har joit  telun osuutta suo   rituksen parantumisessa on vaikea mitata, koe-
henkilöiden positii viset ra portit ja lausun not tukevat vahvasti hypoteesia men-
taaliharjoittelun positiivisesta vai ku tuk  sesta. Ne henki löt, joil la on voimakas 
mutta kontrolloimaton mielikuvitus, heikko ha vain  toky ky tai kes ki mää räis tä 
vai keam pia psykologisia traumoja, näyttävät hyötyvän vä hi ten mentaalihar joit-
te lus ta. Visuali soimis- ja kuvittelukykyiset henkilöt, jotka myös pys ty  vät kes-
kittymään ja ku  vit telemaan it sensä teh tävän suorit tajan paikalle, eivätkä vain 
nä ke  mään suoritusta ulkopuo lisen silmin, hyötyvät eni ten mentaa liharjoittelun 
käytöstä. Myös luottamus mentaalihar joit   teluun on tärkeä teki jä. Mentaalihar-
joittelu näyttäisi so vel    tuvan hy vin monimutkaisen suorituksen harjoitteluun. 
Vas  ta-alka jat ilmeisesti hyö tyvät sii tä vä hiten, koska heillä ei ole suo rituksesta 
aikaisem  paa konk reettista liike kokemusta. Men taa  liharjoittelu yksinään ei ole 
riit tävä taitosuo ri tus ta opit taessa ja paran net taessa, mut ta voi olla todellinen 
apu fyysisen harjoittelun rin  nalla.

2.8 Mentaaliharjoittelu musiikin 
tutkimuksessa ja kirjallisuudessa 

Nykyään tarkat tut ki mus laitteet, kuten MRI (high-resolution magnetic reso-
nance ima ging), MRT tai fMRT (magneto resonance tomography or functional 
magneto resonance tomography), SMR (a symbolic music representation), 
MEG ja EEG (methods to deter mi ne magnetic and electrical fi elds produced 
by neuronal processes) kartoittavat ai vo jen toimintaprosesseja, myös mu sii kin 
yhteydessä. Näin lähestytään yksityis koh tia ihmis yk si lön aivoissa ja nii  den toi-
minnoissa (Münte et al. 2002; Pape 2005.) Honing (1993) pu huu kin teknisistä 
re pre   sen taa  tioista, jotka ovat mitatta vis sa ja toisaalta kognitiivisista re pre sen-
taatioista, toi sin sanoen konseptuaalisista tai mentaalisista rep resentaatioista, 
jois ta tässäkin tutki muk ses sa on kyse.
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Lahjakkuutta on tutkittu paljon ja määritelty eri tavoin (ks. Uusikylä 1991). 
Usein sa     na lah      jakas viittaa sisäiseen ja perinnölliseen (Detterman 1993). Kar-
ma (1986, 55) to teaa, et tä op  pi misessa keskeisiä ovat kognitiiviset prosessit. 
Perimä voi kyllä asettaa ra jat yk si lön mah dol li suuksille, mutta se ei anna mi-
tään valmiita kykyjä. Ekspert tiys tason muu      si kot ovat kuitenkin aina joutu-
neet kehittämään lahjakkuuden li säksi mo nen  laisia stra     te gi oi ta, joiden avulla 
he kontrolloivat soittoaan. (Anttila 2000, 6; Cope 1998; Elliott 1995, 53–68; 
Ruohotie 2000; Uusikylä 1991, 299–305.) On vaikea ar vioida, missä määrin 
lah jak kuus on pe rin nöl listä tai kuinka ratkaisevaa on esimerkiksi harjoittelun 
merkitys lah jakkuuden kehittymisessä. Joka tapauk sessa yk si lön taidot ilmene-
vät so si aa lisessa kon tekstissa, suhteessa mui  den yksilöiden kykyihin. (Detter-
mann 1993; Gardner 1999, 81; Mönks & Mason 2000; Piir to 1998, 32; Sten-
berg & Lubart 1999.) Esi mer kiksi Cooke (1999, 23) ko ros taa kuu  lui sia pia nis-
teja käsitte le väs sä kirjas saan konkreet ti sen harjoit telun ja kurinalaisen työs ken-
te lyn merkitys tä. Joiden kin tutkijoiden mu kaan eks pert tiys ta son soittotaito ei 
tar vitse eri tyis  tä älyk kyyt tä tai lah jak  kuutta, vaan kyse on har  joi  tuksen kaut   ta 
tapahtuvasta suh teel li sen kapea-alai ses  ta taitamisesta (Howe 1996; Jørgensen 
2002). Myös ra  kentava pa  lau   te on tär  keää (Ericsson & Lehmann 1999). Muu-
sikon omat odo    t ukset ja ar vos tukset vaikuttavat siihen, mil laisia tavoitteita hän 
itsel leen asettaa (Pintrich 2000). 

On myös etsitty erilaisia muusikon työhön vaikuttavia tekijöitä, kun ky-
seessä on uuden, vie  lä tuntemattoman teoksen opetteleminen. Ratkaisevim-
maksi tekijäksi on todettu yk sin ker     taisesti har joit   telu. Kaksi harjoittelun pää-
komponenttia tuntuvat olevan suorituksen pa     lautteena saatu auditiivinen infor-
maatio sekä motorinen informaatio soittosuoritukseen liit   ty väs tä ki nes te siasta 
(käden ja sormien ”asemista”). Auditiivisen palautteen puuttu mi nen tuntema-
tonta teosta ope tel taessa ei vai ku ta pianistin tark kuuteen silloin, kun notaatio 
on esillä. Sen sijaan har joit te lun aikana il me   nevä auditiivisen pa    lautteen puute 
heikentää myö    hempää, muistiin pe rus tu vaa suo ri tus ta. Vertailu virhe-esiin   ty-
misistä osoittaa, että ero   noviisin ja taitavan pianis tin välillä il menee siinä, 
että no vii  si pia nisti on selkeästi riip pu   vaisempi motorisesta infor maatiosta kuin 
eksperttipianisti. (Finney & Palmer 2003; Palmer & Meyer 2000; Ross 1985.)

Mentaaliharjoittelu on Coffmanin (1990) mukaan ”piilossaolevaa”, kuvit-
telukykyyn pe rus     tuvaa taidon harjoittamista ilman lihasliikkeitä tai konkreet-
tista ääntä. Hän on pys ty nyt osoit tamaan ainakin sen, että mentaaliharjoittelu 
parantaa suoritusta, verrattuna har  joit  te le   mattomuuteen. On todettava, että 
erilaisten mentaaliharjoittelun tapojen vaiku tus ta soit tosuoritukseen on tut-
kittu vielä vähän (Driskell et al. 1994; Feltz & Landers 1983). Tut ki muksin 
on myös osoitettu, että etukäteen an net tu au    di tiivinen ”mal li” harjoitet ta vas  ta 
kap  paleesta on tehokkaampi kuin pelkkä mentaa li har   joittelu (Lim & Lippman 
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1991) ja et tä etukäteen tapahtuva ana lyyttinen nuottien luke mi nen ennen men-
taa   liharjoit telua edes  auttaa muistamista (Rubin-Rabson 1937, 3–53).

Mentaaliharjoittelu saattaa auttaa muusikkoa uuden teoksen opettelemi-
sessa, helpot ta mal la auditiivisten ja motoristen mielikuvien muodostamista. 
Vertailu erilaisten harjoit te lu vaih    toehtojen merkityksestä osoitti, että mallin 
kuunteleminen on tehokas tapa edistää op     pimista. (Rosenthal 1984; Rosenthal 
et al. 1988.) Muusikot, jotka ovat saaneet etu kä teen täydentäviä, auditiivisia 
esimerkkejä, o vat tar kem pia myös virheidensä löy tämisessä kuin kontrolliryh-
mä, jolla näitä kuulomalleja ei ol e annettu (Sheldon 1998).

Kaikki tutkimukset eivät osoita mentaaliharjoittelun positiivista merkitys-
tä. Rosenthal (et al. 1988) totesi, että prima-vista soitossa mentaalinen nuottien 
hiljainen (mentaalisti) ana ly  sointi soit  ta misen jälkeen ei ole ainakaan tehok-
kaampaa oppimisen kannalta kuin pelk  kä soit  to. Highben ja Palmer (2004) 
asettivat vastakkain fyysisen ja mentaalisen har joit  te lun. Men taa  liharjoittelun 
merkitystä testattiin korvaamalla auditiivinen ja/tai moto ri nen pa  laute oh-
jaamalla mielikuvien käyttöön. Toisin sanoen miltä teos mielessä kuulostaa 
ja mil   tä sor mien liik keet tuntuvat. Tutkimuksen mukaan fyysinen harjoittelu 
johti pa rem paan lop pu  tu lok seen kuin mentaaliharjoittelu. Toisaalta ne yksilöt, 
joiden oli helppo luo da audi tii vi sia mielikuvia, saivat apua mentaaliharjoitte-
lusta.

2.8.1 Auditiivisuus, sisäisen korvan käsite ja sen parametrit

Gothoni (1998, 24–25) kirjoittaa välittömästä tai kiertoteitse tapahtuvasta 
nuottikuvan kuu       lemi ses ta: ”Luem   me nuotteja silmillämme, tiedämme, mitä 
teknisiä toimenpiteitä teem      me inst rumenteil lamme ja sen jälkeen kuulemme 
aikaansaadut äänet. Tämä prosessi on ym mär   rettävästi hidas ja mu si kaa li sessa 
ajas  sa menneisyydessä tapahtuvaa. Sillä ää ni hän oli jo kauan sitten syntynyt 
ennenkuin eh dim    me kuul la sen. Toisin on välittömässä soit   to ta pah   tumassa 
kuuleminen; aivan kuin näkisimme kor villam me ja kuulisimme sil millämme 
ko konaisvaltaisesti teoksen maailmaan eläytyen. Soiva ku va on siis valmiina 
vä    rähte le mä s    sä jo ennen äänten fyysistä tuottamista. …Kun suunta on fyy si ses -
tä kor vaan, soi tam  me todellakin ’ulkoa’. Kun suunta on korvasta fyysiseen, 
soitamme ’sisältä’. Kor    val la emme tietenkään tarkoita pelkästään kuuloaistia, 
vaan olemuksemme kes kus taa, jossa mu    si kaa li sen kuulemi sen lisäksi tapah-
tuvat myöskin elämyksemme ja oival luk sem me. Ky    se ei siis ole akustisten 
lainalai suuk sien tajuamisesta vaan niitä paljon laa jempien men     taalisten luon-
nonlakien tapahtumisista ole muk  sessamme.” 

Mentaalinen harjoitustekniikka edellyttää kykyä muodostaa selkeä sisäinen 
mie likuva mu         sii kin ku lus ta turvautumatta lainkaan sormiin. Josef Hofmann 
(1920/1976, 38–39, 52–53) edel lyttää mentaali tek nii  kalta sitä, että mielikuva 
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on selväpiirteinen ja et  tä myös sor met tottelevat. Koska jokaisen sor men liik-
keen täytyy olla ensin ratkaistuna mielessä, uut ta teosta opis keltaessa musiikin 
tulisi olla täydellisesti valmis tet tuna men taa lis ti, en nen kuin sitä koe tetaan pia-
non ääressä tekni sesti harjoit ella. Toisin sa noen oli si py rit tävä saa  vut  tamaan 
ky ky muodostaa auditiivinen, soi va (”tonal”) kuva mielessään, mie   luum min 
kuin nuotti ku  va. Hofmann (emt., 36–37) selittää melko modernisti, että soi van 
ku     van vai ku  tus siir  tyy nii hin motorisiin hermokeskuksiin, joita tarvitaan mu-
siikin te ke mi ses  sä. Hä nen kä  sityksensä mu  kaan tä mä on se tie, jossa muusikko 
muuttaa musiikil li sen mie li ku  van sa soi vak     si todellisuudek si. Tämän tai don 
opettelun alkuvaiheessa olisi pa ras ta, että opet taja soittaa teok  sen ja näin aut-
taisi moitteet to man soivan mielikuvan muo  dos ta mi sessa.

Földes (1950, 22–24) kirjoittaa, että ”kuuntelemisen taito on hankittava 
keskittymällä en sin mui den esittämään mu siik kiin mie luummin kuin omaan 
soittoon. Vasta sitten, kun osa      taan vastaanottavaisesti kuun nel la toisten musiik-
ki esi tyksiä, kyetään samanaikaisesti se   kä soit  tamaan että kuun telemaan. 
Kuunte le minen nuottivihko kä dessä on askel pää mää rää koh ti. Näin tehtäessä 
se kä kuun nel laan tun nol lisesti että huomioidaan yksityiskohdat ja samanai-
kaisesti hallitaan musii kin laaja koko nai suus. Lu ke malla musiikkia loitol la 
soi     timesta pannaan si  säinen korva työs kentelemään ja kiihotetaan siten mie-
likuvitusta.” 

Sisäisen kuulon, sisäisen korvan käsite oli alunperin tässä työssä ilmiö, jota 
pidin muu si kon kannalta ehkä tär keim pänä asiana teknisen ja taiteellisen lop-
putuloksen kannalta. Se osoit tautuikin erit täin merkit tä väksi tekijäk si. Leimer 
ja Giese king (1959, esipuhe, 11–13, 16) korostavat, että ”korvan valmennus 
(Trainierung des Ohres) on kykyä kuun nella kriit ti  sesti omaa soittoaan ja oman 
kosketuksensa jatkuvaa kont   rol lointia. Sitä olisi kehitet tävä systemaattisesti 
ja kes kit tyneesti, sillä tämä korvan kou  lutus on nopean edistymisen eh  tona. 
Välttämätön edellytys kor van koulutukselle on tark ka nuottikuvan tuntemus. 
Sik  si on tarpeen, että ennen teoksen opis          ke   lemisen aloit  ta mista nuottimateri-
aali hallitaan pe rin   pohjin ja osataan ulkoa. Tä män saa vuttamiseksi käy te tään 
harjoitusmetodina ’refl  ek toin tia’ eli systemaattis-loogista har kin taa, ajatte lua 
(Refl  e xion eli systematisch-lo gisch es Nachdenken). Myös tekninen suo ritus 
voidaan val mis  taa refl ek toinnin avulla niin, että sä vel  lys voidaan esittää ulkoa 
ilman harjoit telua instru  men     tin äärellä. Edel ly tyk  senä tälle mie   leen painami sel-
le on hyvän muistin ohella ky  sei sen tekniikan pitkähkö har joittelu. Refl    ektoiva 
lu ke  minen auttaa myös ym mär  tä mään opiskel tavan sävel lyk sen raken teel li sen 
muodon ja henkisen sisällön.”

”Kuten kuuluisa saksalainen pianopedagogi Leimer toteaa, kappaleen ulkoa 
opettele mi nen olisi suo ritettava kokonaan ilman soittimen apua. Näin menette-
lemällä meidän on pak         ko kuun nella sisäisellä korvallamme, kuvitella mieles-
sämme musiikin sointi ja siten omak  sua se muistiimme. Tä tä menetelmää voi 
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käyttää vain silloin, kun oppilas on pit käl lä soittamisen tek niikkaan nähden. 
Se edellyttää laajaa musiikkikokemusta.” (Leimer & Giese king 1959, 54–55.) 
Havas (1974, 76, 78–79) korostaa, että vain sisäinen korva voi yh  distää soit-
tajan musiikin sy vyyksiin ja todelli seen yti meen. Korvan har   joittamisen tulee 
ta  pahtua erillään soit    ta mi ses ta. Si säi nen korva on itse asiassa mie liku vitusta, 
joka muun tuu ja kanavoituu musii kik si. Si säisen korvan har jaan nut ta mi nen on 
mie likuvituksemme har joittamista, sekä tie toisuuden ja elämänkoke mus ten 
sum maa mista. Vahva mieli kuvitus saa elämään paitsi sävellyksen, myös itse 
sävel täjän tyyli- ja aikakausineen.

Lundeberg (1991,13) huomauttaa, että soittaessa on olemassa luonnollinen 
tendenssi suun    nata huomio nimenomaan lihastek niikkaan, var sinkin stressin 
alaisena toimittaessa. Kui ten kin sisäinen korva voi ym mär tää mu siikin sellai-
se na, jona se haluttaisiinkin toteu tu   van. Sen vuoksi tulisi seurata ni men omaan 
sisäisen korvan anta maa mu siikillista suun taa. Jos keskitytään sen sijaan tek  -
niik kaan, huomio kiinnittyy lihaksiin si säi sen nä ke myk sen kus tannuksella. Jos 
juutu taan kiin ni teknisiin ongelmiin, lihakset eivät ole ym mär tä neet ai  vojen 
käskyä. Syy, miksi lihakset eivät tiedä mitä on tehtävä, on siinä, ettei mu sii killi-
nen viesti ole edennyt tar peek       si voi mal  lisesti, toisin sanoen huomio on kään ty-
nyt pois si säisestä korvasta. 

Sisäisessä korvassa on Lundebergin (1991, 29–34) mielestä tilaa vain ja 
ainoastaan mu sii   kille. Tämä tarkoittaa si tä, ettei siellä ole tilaa ajatuksille, ver-
baaleille käskyille tai ar vos  telulle. Nimenomaan sisäi sen kor van tu   li si ohjata 
musiikkia. Tämä on tavallaan itses tään selvää, mutta vaikeampaa käytännös-
sä kuin teoriassa. On help poa menettää kontakti omaan sisäiseen korvaansa 
ai van huo maa  matta ja kuunnel la sen sijaan omaa soittoa tai laulua. Tai aivan 
yhtä huo maa matta mie  li alkaa vaellella ajatuksissa ja tunnelmissa, joilla ei 
ole mitään tekemistä esitet tävän musiikin kanssa. Ei ole mahdollista keskittyä 
täy del li ses ti yhtäaikaa “objek tii vi seen” kor vaan ja ”sisäiseen” korvaan. Sekä 
todelliset että kuvi tel lut sensori set toi min not käyt tä  vät kuitenkin samoja ne-
uraalisia polkuja. Sisäisessä kor vas  sa on se ”mu  siikin ideaali, jon ka kuu len 
päässäni.” (Ks. myös Földes 1950, 54–55; Havas 1974, 76–79, 92–93; Leimer 
& Gieseking 1959, 11–16.)

Vertailu sisäisen ja ulkoisen korvan välillä johtaa kysy mykseen, mistä itse 
tietää, kum  paa   ko korvaa on kuuntelemassa. Lundebergin (emt., 29, 34) mie-
lestä liikutaan fyysi sellä ta  solla. Jo kai nen pai kal listaa sisäisen korvansa tiet-
tyyn paikkaan päässään, yleensä ole mat    ta siitä itse tietoinen. Useimmat ih-
miset kuulevat musiikin jossa kin päänsä keski osas sa tai taka osas sa. Ajatukset 
ja sisäiset dialogit pai   kallistuvat yleensä otsaan. Lundeberg jat  kaa, että tie  toi-
suus sii  tä, mis sä sisäinen korva sijaitsee, on käy tän  nössä hyödyllistä. Täl       löin 
pienellä har  joi tuksella pystyy nopeasti tietä mään, onko huomio siel lä, mis sä 
sen kuu luisi olla, siis si  säi sessä korvassa. Jos huomio kiinnittyykin otsaan tai 
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ul koi seen maail         maan, suunta on helppo muuttaa takaisin sisäiseen korvaan. 
Luonnollisesti kaiken ai kaa kuullaan myös reaa liset äänet, mutta koko pää-
huomio ei kuitenkaan kes    kity niihin mu siikkia tehtäessä. Buck (1974, 35–36) 
väittää, että auditii viset ih miset, jotka muo dos ta vat helposti kuulomielikuvia, 
ovat ilmei ses ti harvi naisia visu aa li siin verrattuina. Tämän työn haastattelutu-
loksia ajatellen, näin ei kuiten kaan välttämättä ole. Deutsch (1999) puo les taan 
kertoo, että Mozart kirjoitti ”Don Giovannin” alku soiton tu keu tu en pelk kiin 
kuu lo mielikuviinsa. 

Kuten todettu, näyttää siltä, että musiikillisten prosessien tutkimus keskit-
tyy yhä enem män neurotie tei  den suuntaan. Kun tässä tutkimuksessa käsitel-
lään ”sisäistä korvaa” lä hin  nä psykolo gi sel ta ja käsitteelliseltä kannalta ja eri 
aikakausien muu   sikoiden kuvaa ma na ilmiönä, nykytutkimus lähestyy aihetta 
neurotieteellisesti. (Ks. mm. Bangert & Alten müller 2003; Yoo et al. 2001; 
Zatorre et al. 1996; Zatorre et al. 2005.) Tällöin ote taan huo   mioon myös se, 
että mu siikin prosessointi saattaa perustua eriytyneisiin ja eri kois  tu nei  siin her-
mos tollisiin toi min toihin. Näin ollen kaikilla ihmisillä olisi poten tiaa li nen me-
ka nismi mu siikin proses soin tia varten. (Peretz & Hyde 2003.)

Baddeley ja Logie (1992) mää rittelevät auditiivista kuvittelua siten, että a) 
se si säl    tää tie toi   sen koke muksen ja että b) auditiivisen mielikuvan voi luoda 
il man min  kään lais    ta kuu lo signaalia ja c) yk si lö voi saada aikaan au di tiivisen 
mielikuvan mentaa lis ti ja tie   toisesti. Halpern (1992) on todentanut, että auditii-
vi set mielikuvat myös ”soi  te   taan” no  peam  min kuin mitä konkreettisesti oli 
soitettu. Kuulo mielikuvien sä vel  taso voi ol  la mil  tei ab so luut tisen tarkka konk-
reettiseen malliin verrattuna, jos yli määräisiä häi riö  tekijöitä ei ole paljon mal  li-
esi tyk sen ja toiston välillä (Deutsch 1999). On myös näyttöä siitä, että taitava 
muu sik ko kääntää monimutkaisenkin visu aa lisen notaation au di tii  viseksi mie-
likuvaksi (Brodsky et al. 2003; Kalakoski 2006, 65–66).

2.8.2 Musiikillinen muisti, ulkoaoppiminen ja mentaaliharjoittelu

Ihmisen muistikuvat muuttuvat koko ihmisiän. Unohdettujen asioiden tilalle 
konst ruoi daan uusia tilanteeseen sopivia yksityiskohtia. Kognitiivisen psy-
kologian muis titut ki muk set ovat osoitta neet, että ihmisen muisti ei ole pas-
siivinen tietovarasto, kuten tie to ko neen muis   ti, vaan siinä tapah tuu jatkuvaa 
tallennetun tiedon muokkausta. (Saari luoma 1988a, 85; Smith et al. 2000.) On 
myös muistettava, että musiikillinen kokemus ei ole pelkästään ha vaitsemista 
ja muistamista. Musiikin kokeminen on emotionaalista. (Juslin & Sloboda 
2001, 49–50.)

Rubin-Rabson (1941a, 33–34), joka on ilmeisesti ensimmäinen vakavasti 
otettava musii kil   li sen men  taaliharjoittelun tutkija, tutki empiirisesti jo 1939 
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musiikin muistamista. Hän to te si, et tä se on yk sinker tai sim mil laan laulume-
lodian opettelemista. Piano mu sii kin muis  ta    minen riippuu kyvys tä organi soida 
olen naisesti merkityksellinen musiikillinen ra  ken  ne pie niin ja suuriin yksiköi-
hin. Muis ta mi nen voi tapahtua sellaisenaan turvau tu mat ta soit ti meen ja mate-
riaali voidaan transkriboida (uudelleenkirjoittaa) täy del lisenä pel  kän muis ta mi -
sen avul la. Ku ten kai     kessa oppimisessa, materiaalin vai keus, määrä sekä oppi-
mis aika ovat suo    ras sa suh tees  sa op pivan henkilön henkisiin voima va roihin 
– musiikissa myös mu  sii kil  liseen lah  jak  kuu teen ja mu  sii killiseen organisaa-
tiokykyyn. Rubin-Rabson toteaa, et   tä tämä kyky si säl tää muun muassa taidon 
säi lyttää au di tii vinen mie likuva pai ne tusta nuo tis  ta. Kun tä mä tai to on huip-
puluokkaa, mielikuva har mo niasta ja soinnista on niin to del linen, että se on 
enem  män tonaalis-eideettinen mielikuva kuin muistet tu kokemus. Hän pohtii, 
että il mei ses ti tämän tyyp pinen ei  deettinen mie likuva mah dollisti esi  merkiksi 
Beetho ve nin luovim man sävellysperiodin kuurona ol les saan. Mu sii  kin muis ta-
miseen si säl    tyy mo  nia te kijöitä, joista jotkut ovat ylei siä muil la kin op pi mi sen 
alu eil  la, osa ai nut laa  tuisia. Kun musiikin muistaminen tapahtuu il man mer ki-
tyk sel lis ten suhteiden ta   jua mis ta, ilmiö on sukua jär jettömien tavujoukkojen 
opet  telulle ilman todellista mielek kyy ttä. Pia non soi ton noviisille pia  non soitto 
voi muis tut  taa konekirjoitusta tai sähkötystä, jois sa yksi löl li nen li has liike täy-
tyy oppia liit  tämään toiston avulla suu  rempiin koko nai suuksiin. 

Rubin-Rabson tutkimuksineen on edelleen kivijalkana uusille musiikin tut-
kimuksille. Tä mä onkin mielenkiintoinen seikka ajatellen mentaaliharjoittelun 
tutkimushistoriaa, sillä 1960–1970-luvut olivat mentaaliharjoittelun tutkimuk-
sen kannalta tärkeitä ajanjaksoja. Sen ajan mentaaliharjoittelun tutkimukset, 
jotka ovat tässäkin työssä mukana, ovat edel leen siteerattuja kan sain     välisessä 
tutkimuksessa. Näitä tutkimuksia ovat muun muassa Clark 1960, Corbin 1967, 
Feltz ja Landers 1983, Kelsey 1961, Kosslyn 1975, Oxendine 1969, Phipps ja 
Morehouse 1969, Surburg 1968 ja Uneståhl 1979, 1989. 

Monet tutkijat pitävät muistia kaikkein voimakkaimpana tekijänä, kun 
mentaalisti uu des   ti luodaan menneitä tapahtumia ja luodaan uusia mielikuvia, 
myös musiikillisia. Muistia pidetään myös kuvit te luprosessien oleellisimpa-
na tekijänä. (Ks. Lavallee et al. 2004; Richardson 1999, 79; Simons 2000; 
Vealey & Greenleaf 2001.) Vealey & Greenleaf ko rostavat, että kun ku vittelu 
perustuu muistille, sen tulisi olla lähtökohtana kai  kille men taaliharjoittelun 
toimintaoh jelmille. Muista mi  seen liittyen konkreet ti nen soit taminen tuntuu 
olevan oleellisempaa kuin nuot ti tekstin lu keminen, silloinkin kun sa malla 
kuunnellaan harjoitettavaa musiikkia (Lim & Lippman 1991). Erilaisten stra-
tegioiden omaksuminen, joka auttaa erilaisissa koo dauk sen tavoissa, saattaa 
olla paras muis  tamisen apu. Visuaaliset, auditiiviset ja ki nes teet  tiset strategiat 
kehittävät tarvit ta via skeemoja käytännön työskentelyyn ja tie toi seen kognitii-
viseen musiikin analy soin  tiin.
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Hallam (1997a) kuvaa musiikin muistamisen kahta suuntaa. Ensimmäinen 
on au to ma ti soi tunut kuuloon liittyvä, kinesteettinen tai visuaalinen prosessi, 
toinen on kog ni tii vinen ana lyysi soitettavan teoksen rakenteesta. Neuhaus 
(1973, 29) ohjeistaa, että ”oppi las on pan  tava mielikuvituksen ja korvan ke-
hit tämiseksi oppimaan ulkoa sävellyk siä il man pia noa, pelkästään lukemalla 
nuotteja”. Hän ku vailee omaa kokemusmaailmaansa to  deten, että ollessaan 
noin seitsemäntoista ikäi nen, hän ryh tyi ensimmäistä kertaa opet te le maan 
Beethovenin erittäin vaikeata Ham mer klavier-so naat    tia op. 106. Jollei hän soit-
tanut si tä, hän ajatteli sitä herkeämät tä, kävely ret kil lä, uin timat koil   la tai ateri-
oidessaan. Men nes sään nukkumaan hän luki nuotteja nukah ta mi  seen saak ka. 
Nuk ku es saan hän unek si sonaatista ja unes saan ”juuttui” fuu gaan, eikä tien  nyt, 
miten jatkaa. Hän heräsi, tarttui nuotteihin ja lu ki fuugaa eteenpäin siitä, mihin 
oli juut tunut. Tällaisen työs ken telyn seuraukse na hän op pi koko sonaatin ul-
koa kuudes sa päi vässä, mikä on kä sit tämättömän lyhyt aika täl lai sen teh tä vän 
ollessa kysees sä. Tä mä koke mus johdatti Neu hausin siihen pää telmään, että nii-
den neljän ta van lisäksi, joi   ta pia  nis ti Jo sef Hofmann suo  sitteli teoksen opette-
le mi sek si: 1) opetel laan kap      pale nuo    teis ta pianolla 2) pia nolla il man nuot teja 
3) nuoteista ilman pia noa 4) il man nuot teja ja ilman pia  noa, siis käydään sä vel-
lys lä pi aja tuksis sa, on vielä vii des kin ta pa: opetellaan teos nuk kues  sa. 

Kerrotaan, että pianisti Walter Gieseking (1895–1956), jolla oli valtava 
konserttiohjel mis      t o, painoi mieleensä kaikki vaikeat teokset, ei pia nol la soit-
taen, vaan ulkoa lukien. Elder (1982, 8) toteaakin, että Giesekingin osittain 
valokuva mainen ja toisaalta kuuloon pe  rustu va muis ti oli ilmeisesti ver   taansa 
vailla. Hän on pystynyt soit  tamaan teoksen ylei söl   le luettuaan sen läpi ainoas-
taan kerran – vieläpä siten, että hän kykeni soit tamaan täl löin vasemman käden 
osuu   den erikseen: ”Minä käytän lukemismenetelmää pääasiallisesti virkistääk-
seni muistissani ohjelmistoni vanhempia teoksia. Pitkillä kävelyretkilläni luen 
ja soitan mielessäni läpi sellaisia kap pa lei ta, joita haluan soit  taa konserttilaval-
la, mutta joi den harjoittami seen minulla ei pit kään aikaan ole ollut tilaisuut-
ta. Sävel ten – joiden pelk  kiä vertauskuvia nuotit ovat – elävä kuvit te   leminen 
on tietenkin suuri apu ope tel taes sa ulkoa mitä kappaletta tahansa. Pelkäs tään 
nuotteja katselemalla meidän tulisi tie tää, mi tä voimme kuul la pianosta tai kai-
kista muis ta kin soittimista.” (Földes 1950, 54–55.) 

Muistin eri lajien vahvistaminen tuntui tämän tutkimuksenkin haastatel-
tujen mukaan ole van erityisen otol li nen mu siikil li sen mentaaliharjoittelun 
kohde. Fritz Kreislerin (1875–1962) mukaan sor met vain vievät loppuun sen 
informaation, minkä ne ovat aivoilta saa neet. 

Huono muisti on ollut syynä monen uran murtumiseen. Ei ole kahtakaan 
ihmistä, joiden muis  ti toi misi täsmälleen samalla tavalla uusia teoksia varas-
toitaessa. Itseasiassa ulkoa op    pimiskyky vaih te leekin alin omaa käyden vah-
vemmaksi tai heikommaksi sen mukaan, missä määrin sitä käytetään. Földes 
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(1950, 51–52) väittää, että on mah dollista erottaa au di   tiivinen, visuaalinen ja 
kines teet ti nen muisti. Joillakin muu sikoilla saat taa olla hie no ”me  kaaninen 
muisti”, kun taas kuu lo- ja näköaisti eivät toimi heillä hyvin. Hänen mu kaansa 
on mah dol lista myös kuu lua etupäässä nä kö muis  tityyppiin, mutta silti saman-
ai kai ses ti olla auditii vinen tai mekaaninen tai pu muksil taan. Parhaissa olosuh-
teissa kaikki kol me muistin lajia ovat yhtä suu     ressa määrin edustettuina, tai jos 
vielä hiukan suurempi pro   sentti on tärkeintä, au ditii vis   ta tyyppiä.

2.8.3 Muistissa säilyttäminen mentaaliharjoittelun avulla

Rubin-Rabson (1941a, 36–37) tutki jo varhain muun muassa ylioppimista 
pianonsoitossa men   taa liharjoittelun ja konk    reet tisen harjoit te lun kautta, val-
mis   tavan opiske lu pe riodin op   ti   maa lista pi tuut ta sekä ylioppimisen määrän 
vaikutusta muistissa säilymiseen. Tulok sis  ta hän teki seuraavia johtopäätök-
siä: a) Inten sii  vinen ma teriaalin ana lyysi ja or  ga ni sointi ennen konkreettista 
harjoitusta ei ole muis   tiinpaina misen kannalta mer kityk sellistä edes 8-tahti-
sessa materiaalissa. b) Sen sijaan in tensiivi nen mentaalinen har joitus ennen 
ha  lutun tason saa vut tamista vähentää konk reet ti sen har joittelun kertoja ja on 
mielessä py sy  misen kannalta yh tä teho kas kuin suurempi mää rä konkreetti-
sen har joittelun kertoja. c) Konkreettinen lisähar joit telu osaamista son saa vutta-
misen jälkeen (ts. eriasteinen yli op pi mi nen) ei auta muis tis sa säilymistä. Kun 
pianon soi tossa on kyse erittäin monitahoisesta tai dosta, sen kehit ty mi nen ei 
voi olla kiinni ainoas taan teke misen mää rästä. Jossakin vai heessa tulee ra ja, 
jol loin oppiminen on saatettu loppuun.

Ludwig Wittgenstein veli Paul oli lahjakas pianisti. Hänellä oli tapana 
harjoitella pitkillä ju   namatkoilla ko ko   nai   sia pia nokon sert toja ulkomuistista, 
ilman soitinta. Kun hän mie les sään soitti vää   rän sävelen, hän pa  lasi kyseiseen 
paikkaan ja korjasi sen. (Green with Gallwey 1986, 73.) Myös pianisti Rudolf 
Ser kin (1903–1991) on todennut ilman nuotteja har    joit telemi ses ta, että nuotit 
pikemminkin opiske levat hän tä, sillä ne seuraavat häntä niin, ettei nuk ku     mi-
nenkaan onnistu. Jörg Demus (s. 1928) on ker to   nut, että kadulla kul kies     saan 
hän saat  taa soittaa koko preludin tai fuugan sisäisen korvansa avulla. Hän to-
teaa, et tä nuo   rena soi  tetaan melkein tiedostamattomasti. Vanhempana tällai-
nen ”sydämen” lä  hes   tymistapa ei riitä, vaan tarvitaan ”aivojen” apua. Tämä 
tar koittaa hänen mielestään men     taa   lisen me  to   din käyttöönottoa. Tärkeää on 
oivaltaa se, ettei muistin kannalta itse asiassa ole merkitystä sil lä, kuinka kauan 
sit  ten on soittanut jonkun teoksen. Oleellista on riit  tävä keskitty mi nen. ”Osaat 
tä män musiikin sisäl läsi, joten yksinkertaisesti kuuntele ja keskity. Sormesi 
ovat har  jaan nu te  tut ja ne tekevät, mitä käs  ket nii den tehdä. Liian monet soitta-
jat soittavat auto maat tisesti.” (Elder 1982, 57, 129.) Guiomar Novaes (s. 1896) 
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ker too, että hän näkee mie les sään soittamansa sivun ja joitakin nuotteja, mutta 
va litettavasti ei kaikkia. Kui ten kin hän on opetellut esimerkiksi Beethovenin 
neljännen pianokon ser ton lu ke malla sen ju nas sa Lau sannesta Milanoon ja Mi-
lanosta Pariisiin, jonka jälkeen hänellä oli musiikki mie    les sään ja muistissaan 
ja pystyi soittamaan sen. Kuulomielikuvina hän muis taa struktuurin ja harmo-
nian. (Emt., 25.)

2.8.4 Liikemielikuvat ja mentaaliharjoittelu

Kinesteettinen informaatio viittaa kehon osien paikallistamiseen ja liikkeeseen 
itseensä, ke  hon kontaktista erilaisiin objekteihin, lihasten liikkeisiin ja jänne- 
ja niveltuntemuksiin, jot  ka välittyvät reseptorien kautta aisti-informaationa. 
Näin kinesteettinen kuvittelu on yh   tey des sä sensoriseen kokemukseen. Kines-
teettinen kuvittelu on ”edelleen löysästi mää ri   telty tun temukseksi liikkeestä.” 
Samoin mentaaliharjoittelussa ohjataan ”tuntemaan” lii ke. (Callow & Hardy 
2004.)

Pianisti Vassily Safonov (1852–1918) opasti, että ellei nimenomaisena ai-
komuksena ole saa da ai  kaan  rosoi suutta, sointuun ei koskaan tulisi valmistau-
tua jäykässä asennossa, kos ka sil loin äänestä tulee kova ja ilmeetön. Soinnun 
tulee olla ”piilossa suljetussa kädessä, jo     ka aukeaa koskettimiston tavoittami-
sen het kellä. Tämä tarkoittaa sitä, että soinnun täy tyy ol la valmiina soittajan 
ajatuksissa.” (Gerig 1976, 1–2, 297.) Galamian (1990, 13–16, 75–80) koros-
taa, että erittäin tärkeää kai ken  lai sil le tek  niikkaharjoituksille on henkisen val    -
mis tautumisen periaate. Tämä tarkoittaa sitä, et  tä älyn on aina en nakoitava 
fyysiset liik   keet ja annettava sitten nii den suoritus käs ky. Ai na kun tek nisiä on-
gel mia kohdataan, ne on analysoitava vaikeuden luon teen mää rit tämi sek si. Jo-
kainen vaikea kohta olisi otet ta    va erik seen ja pelkistettävä yksinkertaisimpaan 
muo  toon sa, jotta sille olisi helpompi miet    tiä käyttökel poinen harjoitustapa. On 
siis kyettävä en nakoi maan suo ritus, muo dos tet ta   va selkeä mie   likuva kyseises-
tä liikkeestä, teknisestä ajoi  tuk ses  ta sekä kuvitel lusta soin nis  ta ja siten voi tava 
an taa selkeä ja tarkka suo ri tus käsky. 

”Feeling sense” on ikään kuin ennakoiva tuntemus, kinesteettinen aistimus, 
jossa muusik ko tuntee pienimmätkin lihasimpulssit. Ristad (1982, 119–121) 
painottaa, että se ei ole li has   muisti eikä motorinen muisti, vaan jotakin, joka 
ku   vaa muu sikon elämysmaailmassa ta pah tuvia ilmiöitä. ”Feeling sense” on 
ko ko ajan pykälän verran sormien edel lä. Tun ne on selvästi erottuva, mutta 
vaikeasti tavoi tet ta va. Ky se on kuitenkin muu sikoissa ta pah tu vas  ta ”eteen  päin 
ajattelemisesta, eteenpäin soit    tamisesta”. ”Se on enemmänkin aistimus kuin 
aja  tus, ja juopa sen ja soittamisen välillä on äärettömän pieni. Tämä tun tuu 
miltei mys     ti sel tä, mutta se on kuitenkin yh teys, joka oi kein oivallet tuna mah-
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dollistaa itsensä voit   ta mi sen kerta toisensa jälkeen.” Jos kyseinen ”fee  ling 
sense” on mukana joko ennen soit  ta mis ta tai sen yh tey dessä, hyöty voi ilmetä 
mo      nin tavoin. Jos muusikolle on mah dol lis  ta tavoittaa ki nes  teettinen aistimus 
ennen konkreettista soit    tamista, se synnyttää auto maat   tisesti ylimää räis tä liha-
saktiviteettia. Tällöin juuri tähän teh  tävään tarkoitetut li hak set differen toit uvat 
käyttövalmiiksi. 

Ristadin (emt., 117–119) mie les tä ”feeling sense” kuvaa parhaiten muu-
sikon elä mys maail  massa tapah tu via il miöitä. Mentaali harjoittelussa muu sikko 
tun  tee pienim mät  kin li has   impuls sit, hän ”tun tee” mieliku vat. Feeling sense vai-
kut taa samal la tavalla, olipa sit   ten ky seessä jousisoit taja, kla ri netisti, laulaja, 
tanssija tai urhei li ja. Vaikkakaan lihas impuls sit ei   vät ole silmin nähtävissä, ne 
kuitenkin vaikuttavat eri yh teyk sis sä. Tä   mä ”feeling sense” oli myös tämän 
tutkimuksen haastatelluille ikään kuin tun nis tet tava ilmiö, joskin vai  keahko 
kuvattavaksi. (Ks. myös aivotutkimuksen näkökulma aiheeseen; Lotze et al. 
1999, 2003).

2.9 Pianistin tekniikka, automatisaatio, 
keskittyneisyys ja mentaaliharjoittelu

Pianistin tekniikka ja tulkinta ovat yhtä ja samaa, joita ei voi erottaa toisistaan 
(Raekal lio 1996, 238). ”Tekniikka on henkisen työskentelyn tuote (Geistesar-
beit). Todella inten sii vis         tä henkistä työs ken telyä käytetään erittäin harvoin 
opetuksessa ja oppilaita kasvate taan ai  van liian vähän keskittymi seen. Kes-
kittymisen oppimiseen ja sen mahdollisimman vi re ä     nä pitämiseksi tulisi käyt-
tää ajattele vaa ulkoasoit tamista. Tämän niin erinomaisen pääs      sä työskentelyn 
(Kopfarbeit) merkitystä ei huo ma ta tarpeeksi ja sen käyttö yleensä on täysin 
riittämätöntä.” (Leimer & Gieseking 1959, esipuhe.)

Mielen ja tekniikan suhteesta musiikin harjoittamisen yhteydessä on ole-
massa useita do ku    mentoi tuja taiteilijoiden ja pedagogien kommentteja jo 
1800-luvulta ja 1900-luvun al ku   puolelta. ”Tekniik ka on enem män mielen kuin 
sormien asia. Tekniikan saavuttami nen edel lyttää erityisen mentaalismusku-
laa  risen yhteyden ja yhteistyön aikaan saa mis ta. Tek niik ka ei ole pelkästään 
sormissa ja ran  teissa tai voimakkuudessa ja kestä vyy dessä. Tek nii  kalla to dem -
massa mielessä on tyys  sijansa aivois sa.” (Gerig 1976, 1–2, 297.)

Heinrich Neuhaus (1888–1964) toivoi, että jokaisen soittoa opiskelevan 
– oli hän sit ten lap  si, kas vu ikäinen tai aikui nen – pitäisi jo ennen kuin aloittaa 
varsinaisen harjoit telun, hen  ki sesti hallita jon   kin laista musiik kia. Hänen tuli-
si vaalia sitä sisimmässään, kantaa mu    ka naan sielus saan ja kuulla se kai killa 
aisteil laan. Neuhaus (1973, 9, 97) korostaa, että lah  jakkaan ja ne ron muusi-
kon koko sa  lai suus piilee siinä, että jo ennen kuin hän vie en sim   mäistä ker-
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taa kä tensä koskettimille tai kuljettaa jousta kielillä, mu siik ki on he rän  nyt hä -
nen ai vois saan täyteen elämään. Tämä on todella suurten pianistien tek niikan 
salaisuus, sil lä he toteut ta vat Michelangelon sano ja: la mano che ubbidisce 
all’intelletto (käsi tot te lee älyä). 

Teknii kan fyysisen ja mekaanisen tarkastelutavan yksi puo liseen ylikoros-
tamiseen voi daan suhtau tua kriittisesti. Galamian (1990, 13,16) korostaa, että 
tär keintä ei vät ole fyy  si   set liikkeet sinänsä vaan niiden hen  ki nen kont rolli. 
Avain sormivalmiuteen ja si ten lo pul  ta viulutekniikan täydelliseen hal  lin taan 
löytyy aivojen ja li hasten suh teesta, eli ky vys tä to  teut taa aivo jen käsky fyysise-
nä reak tiona mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Sii nä on tek niikan pe rus pe-
riaa te, jo  ta liian monet soittajat hänen mielestään ylenkatsovat ja lai min lyö vät. 
Olen naist a ei ole lihas ten voima, vaan niiden reagointi aivojen käskyihin. 

Oikeanlainen mentaalinen ja hermostollinen hallinta voi vaikuttaa suures-
ti sellaisiin tek nii kan tär kei   siin alueisiin kuin tarkkuus, taitavuus, sujuvuus, 
rentoutuneisuus ja tasapai noi  suus. Tämä on todennettu myös urheilussa (ks. 
Mitterbauer 1972, 90; Sonnenschein 1990). Yksilö voi pa rantaa teknisiä taito-
jaan kehittämällä mentaa li  sen kurin ja kes kit   ty mi   sen tottumuksia. Hy vä har-
joittelemisen motto voisi olla; ”mie luum min emmi kuin ereh dy”. On nimittäin 
muistettava, että on yhtä mahdollista, jopa hel pompaa vah vis taa vir  heelli syyk-
siä ja vää riä mielikuvia kuin toivottavia piir teitä. Epä sopiva val  mis tau tu mi-
nen ja hetkellinenkin keskittymisen puute ovat as kel virheelliseen suun taan. 
Tek niikka on al kujaan mentaalista, toisin sanoen tietoisen mielen tulee ohjata 
alitajuis ta. (Gerig 1976, 509–510.)

Automatisaatio (tai automaatio) liittyy pitkälti ekskperttitason suorituksiin, 
joihin noviisi ei ole vielä kykeneväinen. Pianisti Josef Hofmann on arvioinut, 
että pianokonsertin ai ka na – noin kahdeksankym men tä mi nuuttia – pianisti 
tekee yli satatuhatta erilaista liikettä. Földes (1950) toteaa aiheellisesti, että 
soittaessa on tieten kin mah     dotonta tietoi ses ti ”pitää sil   mällä” näin suunnaton-
ta yksityis koh  tien määrää. Suurin osa näis tä sa dasta tu han  nesta liik  keestä tuli-
si kin tehdä ”mekaa ni sesti”, sillä oleellista on itse mu siikkiin kes kit  ty minen. 
(Emt., 31–32.) Sel västikin puhutaan automatisaa tiosta, vaikka terminä on me  -
kaa  nisuus. Kiel   teise nä esi merk     kinä ky sei  sestä ilmiöstä mu siikissa todettakoon, 
että joskus muu  si kon soittaminen on au to ma ti soi tunut niin pitkälle, ettei hän 
edes tiedä, missä kohdassa teosta on menossa, ajatusten as kar rellessa aivan 
muis  sa asioissa. Tällöin soittaminen on todella kin mekaa nis  ta toimin taa, josta 
puuttuu oma emotio naa linen ja analyyttinen läsnäolo.

Muusikon suoritusta voidaan Lundebergin (1991, 5) mielestä verrata jopa 
akrobatiaan. Ky      se on tietoisen ja tie dostamat to man eri roo  leista. Musisoimaan 
pystyminen tarkoittaa si  tä, että lihaksiin on saatu au  to maat  tiset, tiedosta mat-
tomat valmiudet harjoittelun kautta. Tie  toisuus on aivan liian hidas kont   rol-
loimaan lihastoimin taa. Ai vojen käskyt muodos tu vat päämäärämielikuvista. 
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Tie toi    suus keskittyy näi   hin mielikuviin, kun taas tiedosta ma ton hoitaa lihas-
työn. 

Men taalisen kuvan kehittäminen teoksesta edellyttää analyyttistä proses-
sia, joka vahvis taa mieliku vaa. Mentaaliharjoittelutekniikoista on apua, kun 
ne yhdis ty vät aktiiviseen har   joitteluun, valmen tau tumiseen ja suorittami-
seen. Pelkkä ”en tyri” -keskittymi nen ei Salmon & Meyerin (1992, 99–100, 
182–183) mielestä rii  tä. Mentaaliharjoittelutekniikat ei  vät kor vaa muita val-
mentautumismuotoja, mutta tuo vat suoritukseen lisää varmuutta vah vistaes-
saan oppi mista. Yksi mentaaliharjoittelun etu on kin siinä, et tä se mahdollistaa 
ideaalisuo ri tuksen vi sualisoimi sen – vaikka tämä taso ei oli sikaan tosiasiallises-
ti saa vu tet tavissa. Esiin tyjä voi esimer kik si kuvitella soittavansa tek nisesti 
vaativan juoksutuksen mu sikaa li sen herkästi, vapaana teknisis tä rajoituksista 
tai virheistä. Tällaisen mielikuvan vai kutus voi olla samanlainen kuin suuren 
taiteili jan tulkinnalla, joka herättää niin voi mak  kaan mie li kuvan, että se aina-
kin hetkellisesti kohot taa oman      kin soittamisen tasoa. Se, et  tä ku vittelee soitta-
vansa kappaleen täydellisesti, ei ta kaa täy del listä onnistumista to del li suu dessa 
sen enempää kuin sys temaattinen, konk reet ti nen harjoittelukaan. Se auttaa kui-
tenkin varmista maan sen, että teos soi tetaan esiin ty  jän kykyjä ajatellen par-
haalla mah dol lisella tavalla. Mo net lah jakkaat opiskelijat pyr ki vät kohti idea-
lisoitua päämäärää, täy del li syyttä, pikemminkin kuin omien in divi du aa lis ten 
tai to jensa jalostamista. 

Kysymys siitä, miten tulisi harjoitella tai ei saa harjoitella, on ollut kaik kien 
aikojen suu rim   pien pia nonsoiton opettajien hartaan tutkimuksen kohteena. 
”Sano minulle millä ta voin harjoittelet, niin mi nä sanon minkälainen pianisti 
olet” (Leimer 1931/1959, 34). Hy vän harjoittelun on oltava hi dasta, jot   ta oikea 
kuva teoksesta voisi syntyä. Mielikuvien käyt   täminen apuna harjoittelussa on 
tär keää ”pai naaksemme mieleemme ja her mostoom me kaikki monimutkaiset 
liikkeet, joita on tehtävä koh ta lai senkin vaikeata kohtaa soi tet taes sa.” (Földes 
1950, 37–39.) Vaikka harjoitustempojen tulisi yleen  sä olla hitaita, hi taut ta ei 
saa kuiten kaan liioitella (Galamian 1990, 13,16). Alusta alkaen tuli si kuiten kin 
edetä etu  pääs sä soittamalla erittäin hitaasti, intensiivisesti keskittyen (Leimer 
(1931 /1959, 35–36). 

Mentaaliharjoittelun kertojen ja keston vaikutusta lopputulokseen on vaikea 
määrittää. Etnier ja Landers (1996) antoivat koeryhmissään mentaaliharjoitte-
lun oh  jeet joko 1–3 tai 5–7 minuuttia kestäävään mentaaliseen työskentelyyn. 
Ensin mai nitut paransivat enem män tuloksiaan. Vasta vähän on tutkimuksia 
mentaa li harjoittelun ihan teellisista ker ta mää     ristä, kertojen pituudesta ja men-
taaliharjoittelun ker tojen op ti maa li sesta määräs tä yh den tapahtumakerran ai-
kana. Felz ja Landers (1983) ei vät tut ki muk sissaan havainneet mer  kittävyyttä 
mentaaliharjoittelun kertojen määrästä konkreettisen suo ri tuk sen yhtey dess ä. 
Tulokset myös osoit tivat yhtäältä, että suurin vaikutus oli noin minuutin men-
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taa li jak  solla, toi saal ta motorisen suo rituksen yhteydessä 15–25 minuuttia 
mentaa li työs ken te lyä paransi eniten tuloksia.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että nopeus, jolla taitotehtävä mentaalisti 
suoritetaan, saat taa muotoutua erilaiseksi kuin tehtävää konkreettisesti suori-
tettaessa (Boschker et al. 2000; Chalmels & Fournier 2001; Orliaguet & Coello 
1998). Calmels ja Fournier to te si vat, että taito voi mis  te lua mentaaliharjoitelta-
essa jokainen akrobaattinen ja koreografi nen lii  ke suoritettiin no peam min kuin 
konk  reettisessa suorituksessa. Orliaguet & Coello ver tai  livat golfi n yh tey des  sä 
ku viteltua ja todellista nopeutta. He huomasivat, että golfaajat ot tivat mentaa-
liseen suo  ritukseensa mukaan vain varsinaisen lyönnin, mutta eivät ottaneet 
mie lessään huomioon sitä ai kaa, joka kului golfpallon reikään vierimiseen. 
Tämä tar koit taa heidän mu kaansa si tä, että jos välimatka kas vaa, kuvitellun 
ja todellisen suorituksen ai ka ero kasvaa sitä mukaa. Jotkut tutkimukset (Hol-
mes & Collins 2002; Rushall 1995, 75–79) osoit tavat myös, että harjoittelu 
ja liike suori tuk set hidastetusti voivat tuoda esiin sel  lai sia neu raa li toi mintoja, 
jotka eroavat reaa liajassa tapahtuvasta fyysisestä suorituk ses ta tai sen ku vit te-
le misesta ja täten jatkuvasti aiheut ta vat virheitä konkreettisessa suori tuk ses sa. 
On myös es itetty se mah  dollisuus, että hidastettu kuvittelu vai kuttaa positii-
visesti ni  men omaan varhaisasteella taidon oppimisessa (Lavallee et al. 2004, 
192–193).

Holmes ja Collins (2002) edustavat teoriaa toiminnallisesta saman ar voi-
suu des ta, jossa ko    ros tetaan nimenomaan reaaliaikaisen mentaaliharjoittelun 
merkitystä. Yhteys teo rian ja käy   tännön välillä perustuu siihen periaatteeseen, 
että yksilö hyötyy neuraalisen ak ti vaa  tion ja mentaalisti tehdyn toiminnan sa-
mankaltaisuudesta taitojen kehittämisen yh tey  dessä. He toteavat, että sopiva 
tempo ja reaaliajoitus sekä fyysisessä että men taali har joi tuk  sessa ajan mittaan 
johtavat motorisen tehtävän sekä parantuneeseen valmis tau tu mis vaiheeseen 
että varsinaiseen tehtävän suorittamiseen. (Emt. 131.) Myös muut tut k i muk set 
tukevat reaaliajan rytmin ja tempon merkitystä mentaaliharjoittelussa (Gould 
et al. 2002; Moran 2004, 75–79).

Aluksi ei tulisi harjoitella Leimerin (1931/1959, 35–36) kokemuksen 
mukaan enempää kuin 20–30 minuuttia, ”sillä muutoin ajatukset poik keavat 
har hateille ja enempi har joit te lu on pikemminkin vahingol lista kuin hyödyl-
lis tä. Men  taa linen työstä mi nen, jota on teh tä    vä muun harjoittelun lisäksi, on 
luon nol li sesti ra sit tavaa, mutta juuri sen hyö  dyn tä mi nen on ainoa tapa saada 
hyviä tu loksia ai kaan.” (Leimer (1931/1959, 35–36.) Chopin ei jät tänyt jäl-
keensä varsinaisesti omaa meto  diaan, mutta toteaa kuiten kin, ettei ole oikein 
esi    merkiksi lukea sanomalehtiä tehdessään tekni siä har joi  tuksia. Hä nen mu-
kaansa har joit    telu vaatii intensiivisyyttä ja keskittymistä. Har joittelu ei ole puh -
taas ti mekaa nista. Hän kehotti myös välttämään li hasten väsy mis tä ja suo  sitte-
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likin ainoastaan kol men tunnin päi  vit täistä harjoittelua, peläten yliharjoitte lun 
ai  kaansaamaa turtu mus ta. (Schon berg  1964, 149.) 

Myös pianisti Josef Hofmann (1976, 19–24, 113–114) korostaa, että pia-
nistin ei koskaan ole syytä harjoitella enem    pää kuin tunti, korkeintaan kaksi 
yhtäjaksoisesti, olosuhteiden mu   kaan. Tämän jälkeen hän kehottaa menemään 
kä velylle ajattele matta enää musiikkia. Tä  mä irrottautumisen me   to di on eh-
dottoman välttämätön, jotta juuri saavu tetut työn tu lok  set tiedostamatta kyp sy-
vät mielessä ja tulevat omaksi lihaksi ja ve re k si. Sen, minkä on juu ri oppinut, 
tulee Hofmannin mukaan ”kiinnittyä koko organismiin”. Jos luon      nolle ei an  -
neta aikaa tähän työ  hön, aikaisempien ponnistelujen tulos haihtuu ja työ täytyy 
aloit taa uu  delleen. Pia nis tin koko toiminta muodostuu aikaisemmin koettujen 
vaikutelmien re pro duk  tios  ta sormien vä li tyk sellä. Tällöin sormet, instrumentin 
avulla, kääntävät mielen ”va lo kuvat” uu delleen kuultaviksi sä veliksi. 

Huippusuorituksen edellytyksenä on hyvä keskittymiskyky. Keskittyminen 
on huomion kiin       nit ty mistä siihen, mitä tekee eli itse suoritukseen. Garamin 
(1984, 26) mukaan yksi soi         tonopettajan pää tehtä vis tä on ohjata oppilaita kes-
kittymään täydellisesti harjoitetta vaan tehtävään. Haastatteluin on kin todettu, 
että keskittymisvaikeudet ovat yksi eni ten esiin    tymistilannetta vaikeuttavista 
tekijöis tä. Wesner ja Davis (1990) osoittivat haas tat te lu tutkimuksessaan, että 
yli 63% osallistujista totesi epäonnistuneen kes  kittymisen ole  van sel västi on-
gel    ma. Opet taja ja oppilas voivat myös yhdessä asettaa tavoitteet ja suun   nata 
aja tuk set mu  sii kil li seen materiaaliin, jol loin keskittyminen paranee ja esitys 
saa enemmän musii kil liset kuin sosiaaliset tavoitteet (Haid 1999).

Muusikon työssä korostuvat keskit tyneisyys ja harjoittelutekniikan mer-
kitys. Myös men   taa liharjoi t te lun pe ruslähtökohtana on keskittyneisyys. Gala-
mian (1990, 75–80) korostaa, että oppi laalle on ennen kaikkea ko  rostettava 
täydellisen ja jatkuvan henkisen valp pau den vält tä mät tö myyttä har joit telun 
aikana. Liian usein liian monien oppilaitten ajatukset vain har   hai levat muualla 
sormien ja kä sien askarrel lessa me kaa nisen rutiinityön ja lo put to mien tois tojen 
parissa. Tällainen harjoittelu, jos ta puuttuu se kä päämää rä että kontrolli, on 
ajan ja voimien tuh laus ta. Sen lisäksi, ettei sillä saa vu teta asetettua ta voi tetta, se 
saat  taa ol   la suorastaan vahingollista. Virheitä toistetaan yhä uudel leen ja korva 
tu lee kuu roksi vää    rille äänille. Jos tällainen harjoittelu (jos sa ajatus ja korva 
eivät ole mu kana) on tul  lut piin tyneeksi tavaksi, vaaditaan suurta tahdonvoi-
maa pitää ajatukset ja korva aina täy    sin valp  pai na. Jos taas valp pau den puute 
johtuu yksinomaan vä symyksestä, tarvitaan vain har joi tus ajan ja ma te riaalin 
uusjakoa, niin sanotusti harjoitteluhygienian muut ta mista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että muusikolle tärkeintä on harjoittelu. 
Mentaaliharjoittelu voi olla apuna auditiivisten ja motoristen mielikuvien 
muodostumisessa ja siten parantaa konk  reettista suoritusta. Mentaaliharjoittelu 
voi vaikuttaa myös muistissa säilymiseen se kä soit tamisen tekniikan tär keisiin 
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alueisiin, kuten tarkkuus ja koordinaatio, soitto suo ri tuk  sen automatisointi sekä 
keskittyneisyys.
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3 Tutkimusasetelma 

3.1 Tutkimustehtävät

Tässä tutkimuksessa tarkastelen musiikin yhteydessä ilmenevän mentaalihar-
joittelun prob           le  ma tiik kaa. Tar koi  tuksenani on ollut löytää saadun aineiston 
perusteella pianistin men    taa   lihar joit telusta uut ta em pii ris    tä tietoa. Tutkimus-
tehtävät jäsentyivät seuraavasti:

Tutkimustehtävät:

1. Mitkä ovat pianistin mentaaliharjoittelun kohteet?

2. Miten pianisti mentaaliharjoittelee?

3. Mitä musiikillinen mentaaliharjoittelu sisältää prosessina? 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen

3.2.1 Tutkimushenkilöt 

Pohtiessani erilaisia vaihtoehtoja, päädyin haastattelututkimukseen. Totesin, 
että luonte vas    ti kysy myk seen tu li  si muutaman Sibelius-Aka te mias sa opet-
tavan pia nis tin haas tat telu. Luonnollisesti yhden pia         nistin Case-study tutkimus 
olisi saattanut tuoda erilaista ja joil ta kin osin syvempääkin tie toa. Alunperin 
aja tuk sena oli myös haas tatella eri soit ti mien edus     ta  jia. Ana lyyt tisten viu  listi- 
ja sellisti haas tat te  lun jälkeen totesin, että eri soitti mien soit      ta jien mentaalihar-
joit te  lussa saattaa olla aina kin joi takin eriäviä ilmene mis muo toja. Pia  no poly-
fonisena soit ti me na tarjoaa erilaisen lähestymisen mentaaliharjoitteluun kuin 
mo   net muut soit  ti met. Pianistirajaukseen vai kut ti luon nollisesti myös se, että 
piano on oma soitti me ni ope  tustyössäni Helsingin yliopiston opettajankoulu-
tuksessa. Osal   listujat ovat Sibelius-Akatemian kan sallisesti ja kan     sain vä lisesti 
kon  ser toivia ja opet   tavia pia nis teja, joista yksi on nainen ja muut kolme mie-
hiä. 

Haastatelluilla on pari-kolmekymmentä vuo tta kestänyt opettajakokemus 
Sibelius-Aka te mias sa. Haastateltujen ano  nymiteetin vuoksi en nimeä virko-
jen luonnetta. Kaikille haas ta      tel luil le mentaa li har joit   telu oli nimenä tuttu. He 
puhuivat mentaaliharjoit te   luun liit ty vis tä sei  koista, vaikka ei vät välttämättä 
käyttäneetkään mentaaliharjoittelun käsitteitä ja il   mai su  ja. Kun urheilun puo -
lella käyte tään enemmän ilmaisua mielikuvaharjoittelu, men taa  li har joittelu 
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työ nimenä mu  sii kin yhtey dessä tuntui kaikkien haastateltujen mukaan luon    te-
val  ta. 

Useammalle haastatellulle jonkinlainen mentaaliharjoittelu oli alunperin 
ollut käytössä enem     mänkin opiskeluaikana, jäänyt välillä vähemmälle huomi-
olle ja palannut esiintymi sien ja opettamisen myö tä. Näyttää siltä, että men-
taaliselle työskentelylle ei alussa ole vält   tämättä ollut aina tietoista, tarkas ti 
mää   riteltävää kohdetta eikä tarkkaa nimeä. Ajan myö     tä on kuitenkin saattanut 
syntyä tarkkakin tie   toi suus siitä, mihin mentaaliharjoittelu ni   menomaisesti 
kohdistuu, vaikkakaan sitä siitä huolimat ta ei ole välttämättä kutsuttu mää -
ritetyllä nimellä. 

Haastatellut ovat jokseenkin samaa ikäluokkaa. Kaikil la haastatelluilla on 
myös ollut ja on sekä kansallista että kansainvälistä konsert ti toi mintaa. Kon-
serttitoiminnan suhteen il me   ni erilaisuutta. Joillakin konsertointi oli jat ku nut 
ja jat kuu suunnil leen tasaisesti edel leen. Tämä tarkoitti henkilöstä riippuen 
joistakin konser teis   ta ja esiintymisistä kol meen-nel   jäänkymmeneen konsert-
tiin vuodessa. Eräillä haas  ta telluista konsertointi oli ollut kym      menisen vuot -
ta sitten säännöllisempää kuin nyt, mut  ta ajan myötä opettaminen oli tul lut 
tärkeämmäksi. Joilla kin puolestaan oli kysymys ajan jakamisesta molempien 
kes ken.

Samankaltaisuuksia, eroja ja vivahteita muusikoiden kokemuksista, mie-
lipiteistä ja suh tau       tu misesta mentaaliharjoitteluun hain omasta mielestäni eri-
laisilta pianisteilta. Jokaisen haastatellun kon sert  titoimintaa olen seuran nut 
aktiivisesti pitkällä aikavälillä, itse asiassa kol mi sen kym mentä vuotta. Tämän 
perus teella uskoin ja uskon löytäneeni keskenään eri lai sia muusikkoja ja saa-
neeni heiltä uudenlaista tietoa ja lähestymistapoja mentaa li har joit te lus ta, joka 
kos kee tässä tutkimuksessa nimen omaan pianisteja.

Sukupuolella ei ollut merkitystä haastateltujen valinnassa. Sukupuolen 
osuutta ei myös kään todenneta tässä tutkimuksessa. Persoonallisuuksiensa 
eroavaisuuksista huo limatta kaik  ki haastatellut ovat il mai suissaan poikkeuksel-
lisen analyyttisiä ja selkeitä. Huip  pu muu sikkoina he ovat jou tu neet työs ken-
telemään johdonmukaises ti äärimmäisen vaativien mu siikkiteosten parissa. 
On selvää, et tä heille on kehittynyt lah jak  kuu den lisäksi kyky muun   taa mu-
siikkiin liit tyvät käsitteet muu  sikon toiminnaksi tietoi sel la ta sol la. Toisaalta 
taas sen, mitä soitossa tapahtuu konkreettisesti, on täytynyt muun tua myös 
itsel leen selvi te   tyksi käsitteistöksi. Näin ollen heille on helppoa ilmais ta aja-
tuksensa musiikin ole mi sen muo doista. Vaikka haas tatteluissa kysyttiin vai-
keita mu       siikkiin liittyviä kä sit teellisiä asi oi    ta, haasta tel  lut ot ti vat poikkeukset-
ta kysymykset vas taan haasteena ja vas tauk set olivat haastat te lijan kan nal ta 
tavattoman ”valmiita”. Yk sikään kysymys ei jäänyt sel ventävää vas tausta 
vail le. Lausumien suoris sa si taa teissa olen muuttanut jonkin verran puhekieltä 
kirjakielen suun taan hen ki löi den anonymiteettisuojan vuoksi. Kuitenkin on to-



Tutkimusasetelma 81

det tava, että muu tokset ovat mi ni maalisia, sillä kaik ki haastateltavat puhuvat 
korrektia ja selkeätä suo men kiel   tä. Ym mär rän, että puhekieli on enem män 
kuin sanat ja että tie tyn laisissa haas tat  te lu tut ki muksissa on oleellista säilyttää 
ai  heen mu kaisesti täy sin haas ta tel lun oma il mai  su ta pa. Täs sä tutkimuksessa 
kui ten kin tut kitaan ilmiötä, jolloin aihe ei kär si pu he kie len hie no  va rai sesta 
muuntami ses ta. 

Ainoastaan neljään haastatel tuun päädyin siksi, että tutkittavana on syvälli-
nen men taa li nen pro sessi, jossa eksplikoidaan mu  sii  kkiin liityvää mentaalihar-
joittelua. Samalla ky sees sä on myös muusikon men  taa li har  joittelun perusteita 
käsittelevä tutkimus, jota us koak   seni voi  daan hyö dyntää ai kuis opis     ke lijoiden 
opetuksessa. Tämän tut ki muksen haas ta   tel luilta saatu tieto men taa  li har-
joittelusta on uut ta, ja sen vuoksi tutkit ta vaa ma te riaalia on pal jon. Toisaalta 
ole tin myös aineiston kyl läänty mistä ja sa tur aa tio pis teen saa vut ta mista (Mä-
kelä 1990, 52; Eskola & Suo ranta 1998, 123). Näin ollen men taali har joit telun 
ole  muksen kartoit ta mi sek si haastateltujen määrä ei enää oli  si ollut oleel lista. 
Voidaan tie ten kin toisaalta poh tia, riittääkö nel jän muusikon haastattelu tuo-
maan esiin jotakin oleel lis ta men taa  liharjoittelusta. Ha lu sin kuitenkin päästä 
mahdol lisimman syvälle haas ta  tel tu jen maail     maan. Ne pe  ruskä sit teet ja aja-
tukset, joita yritin selvittää tut ki muk sel lisin kei noin, saivat syvälli siä ja silti 
osit tain hyvinkin samansisältöisiä vas tauk sia.

Mä ke lä (1990, 52–53) varoittaa liian laajoista aineistoista kvalitatiivises-
sa tutkimuksessa, kos   ka laa jan aineiston hallinta ja perehtyminen on helposti 
pintapuolista, eivätkä uudet ta    paukset tuo enää esiin tutkimuksen kan  nalta uu-
sia piirteitä. Oman ai neis toni suhteen koin juuri näin ja siksi päädyin neljään 
haastateltavaan. Eskola ja Suoranta (1998, 93) ei vät pidä pientä vastaus   ten 
määrää ongelmana tyypillisessä kvalita tiivisessa tut kimuk ses sa. Tässä tutki-
muksessa vastausten määrä oli kuitenkin suuri. Patton (1990, 169–173) esit  tää -
kin, että laadulliselle tutkimukselle on tyy pillistä pie  ni määrä tarkoi tuk sen mu-
kai ses  ti valittuja haastateltavia. Heidän valin nas  saan on mahdollis ta käyt tää 
erilaisia kritee re jä. On mahdollista esimerkiksi valita eri kois  ta pauksia tai ää-
rim  mäistapauksia jos ta kin il mi ös tä, tai valita pienehkö homogeeninen jouk   ko, 
jolloin ku vataan syvällisesti jotakin eri tyis tä ilmiön ala ryh mää.

3.2.2 Tutkimuksen kulku ja toteutus

Teemahaastattelut toteutuivat kahdenkeskisissä istunnoissa. Itselleni heränneet 
kysy myk set muodostuivat käyttämäni ur hei  lu- ja musiik kikirjallisuuden poh-
jalta. Kaikilla haasta tel tavilla oli vastat tavinaan samat kysymykset samassa 
järjestyksessä. 
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Haastattelut tehtiin keväällä 2002 yksilöhaastatteluina jokaisen nel jän pia-
nistin kanssa. Is  tunto kesti kahdesta kolmen tuntiin. Mikäli kysymyksissä oli 
epä selvyyksiä, haasta tel lut pystyivät heti tarkentamaan, rajaamaan tai laajen-
tamaan asiat omalta kannaltaan ym mär   ret    täviksi. Haastat telijana pystyin puo-
lestani esittämään syven täviä jatkokysymyksiä ai na, kun siihen oli tar vet ta. 
Kaikki haastattelut litteroin itse. Merkitsin myös muun muas sa tun     nelmia ku-
vaavat huo       kaukset ja naurah duk set, koska mie lestäni ne an toivat suunta vii vo  ja 
sille, miten haastateltu koki kul loisenkin kysy myk  sen. Myös ilmeet kertoivat 
suh tau  tu mistavasta aiheeseen ja kysymyk siin. 

Jokainen haastatelluista luki sanasta sanaan oman litteroidun haastattelu-
osuutensa. He kom     mentoivat oman kertomansa totuudellisuuden ja hyväk-
syivät tekstin. Jos olin ymmär tä   nyt jonkin asian väärin, sain palautteen siitä. 
Seuraavan kerran haastateltavat saivat luet         tavakseen koosteen, jos sa hei dän 
haas tat teluosuu tensa mentaaliharjoittelusta oli liitet ty   nä muiden haas tatte lu jen 
jouk koon. Täs sä vaiheessa ei siis enää ollut ky  symys yksilöl li ses  ti tunnistetta-
vista puheen vuo roista. Haas   tatteluista oli tullut kokonai suus, jossa poh dit tiin 
haastattelujen pohjalta musiikillista mentaali har joittelua ja siihen liit tyvää 
psyy ken hal    lintaa, visuaa lisuutta, auditiivisuutta ja kinesteettisyyttä. Näitä lä-
hestymistapoja yh tääl  tä käsitteel lis tet tiin ja toi saalta puettiin konkretian erilai-
siin ilmenemismuotoihin. Kuun    telin äänittä mäni haas tattelut moneen ker taan. 
Tarkoituksena oli tehdä haastatel tu jen mielipiteet itsel leni mah dol lisimman 
tutuiksi. Litteroimisen jäl keen luin litteraatit mo neen ker taan läpi erit täin huo-
lellisesti. Samalla pyrin kartoittamaan mah dol lisesti epäsel vät kohdat (infor-
mation gaps, Kelchtermans 1994, 97). Niitä oli vähän, haas tateltujen sel keäs tä 
ilmaisusta johtuen. Näin ollen kor jaus  tar ve oli äärim mäisen pieni. 

Haastattelijan ja haastateltavan välisen luot     tamuksen saavuttaminen on 
olennainen tut ki mus  haastattelun onnistumiseen vai kut ta va tekijä (Eskola ja 
Suoranta 1998, 94). Luotta muk    sen saavuttamista edesauttaa se, että haastatteli-
ja ja haastatel tava ta paavat useita ker to  ja (Hirvonen 2004, 141). Tätä en kui ten-
kaan kokenut oleellisena, sillä tutkimusaiheen luon     netta ja erityisesti haasta tel-
tuja aja tel len uskoin saavani tarvittavan aineiston jo yh del   lä kerralla. Näin kävi-
kin. Luonnollises ti on ajateltavissa, että etsitään tapauksia, jotka poik   keavat 
toisistaan pal jon ja edus ta vat ää rim  mäisiä ilmauksia kohteena olevasta asiasta. 
Honkonen (1995, 185) toteaa, että tä mä erilaisuus on mahdollista mak  si moi da 
erilaisten kri teereiden määrittelyllä, mutta mahdollista on myöskin pyrkiä tyy-
pil lis  ten tapausten va lin  taan, jolloin tutkittavana on henkilöitä samankaltaisine 
koke muk si neen. Täs sä tutki muk sessa en puhuisi ”tyypillisistä tapauk sista”, 
vaan sen sijaan poikkeuksel lisen ana lyyt tisistä, men  taaliharjoittelun eri tavoin 
ko kevista pianisteista. 

Miles ja Huberman (1994, 50) suosittelevat aineiston varhaista analyysiä, 
koska tällöin on mahdol lista palata keräämään lisäaineistoa ja työskennellä 
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jo löydetyn aineiston poh jal   ta. Omassa tutkimukse ssani analysoin materiaalin 
heti, mutta aiheen ko konaisuuden kan     nalta en kokenut aika tau lul lisen etenemi-
sen kanssa ongelmaa. Tutki muk    sen koh tee na han on ilmiö, joka ei ole nopeasti 
etenevästä ajasta riippuvainen. 

Tutkimukseen liittyvät aina eettiset kysymykset. Oman tutkimukseni tarkoi-
tuksena on vil        pittömästi ollut saada uutta tietoa musiikillisesta mentaaliharjoit-
telusta harjoit te lu pro ses   sina. Men taa liharjoittelu on mielen sisäistä toimintaa. 
Kun mielessä tapahtuvista asi ois  ta puhutaan haastateltujen kanssa, haastatteli-
jan on tunnettava vastuuta. Tämän vuoksi koin eri tyisen tär   keäksi pitää huolta 
siitä, että haasta  tel   tu on anta nut suos tumuksensa ai neis ton käyttämiseen ja voi 
luot taa haastattelijan rehellisiin tutki muk sellisiin pyr  kimyk siin aihetta tutkies-
sa. Tässä koh den oli  tär keää myös pohtia mahdol lisia tutki muk    sen ai heut  tamia 
seu rauk sia kohde henkilöille. Tämä oli oleel  lista nimen omaan siksi, et tä haas-
ta tel  tuja oli vähän. Koin myös erit täin tärkeäksi, että haas ta tel lut sai vat itse 
tarkistaa kah    teen otteeseen, miten ja kuinka re hel lisesti heidän lauseitaan on 
tul kittu. Haas ta tel luilla ei ol lut paljonkaan huomautettavaa. Joitakin sellaisia 
asioita täsmennettiin, jot ka oli   vat epä sel viä mahdollisesti äänityksestä joh tuen. 
Kos kapa tut ki jan eettinen vel vol li suus on esit tää mahdollisimman varmaa ja to-
dennettua tie toa, saa ma ni haastat te luai neis ton eettinen luo  tettavuus mielestäni 
varmistui nimen omaan näillä haastatel tujen omakoh tai sil la lu ku  ker roilla. Näin 
selvisi myös haas ta tel tujen näkemys siitä, on ko tut  ki muksesta hait taa heil le tai 
heidän e dus ta  mal leen op pi laitok sel le (Hirsjärvi & Hur me 2000, 20).

3.3 Tutkimuksen lähestymistapa 

Mentaaliharjoittelu musiikissa tapahtuu pääsääntöisesti ilman konkreettista 
soitinta, jol loin mitään näky vää liike suo ritusta ei ole tarkkailtavissa. Tämän 
tutkimuksen kvali ta tii vi ses  ti analysoita vaa materiaalia ovat haastatteluku-
vaukset, jotka valottavat tutkimuk sen kan  nalta olennai sia men taa liharjoit telun 
piirteitä, kuten har joit telun kohteita, ta poja, har joit  telun merkitys tä ja vaikut-
tavuutta sekä mah dol lisesti parantuneita tuloksia. Nii ni luo don (1980, 206) 
mu kaan teo  reet tinen malli on kokoelma oletuk sia jostakin objektista tai sys  -
teemistä, erityi ses  ti sen si säisestä ra ken teesta. Se on yksinkertais tettu ja idea-
lisoitu, mut    ta silti sen ajatel laan aina kin jossakin määrin oi kein ku vaa van koh-
dettaan. Tutki muk  seni synteesinä esitän luon nostelman musiikkiin liittyvästä 
mentaa liharjoit telusta.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa Carlssonin (1996, 25) mukaan tutkija yrit-
tää asettautua sii      hen kysymykseen, jota hän tut        kii ”sisältä päin”, eli tutkimus-
henkilöiden omasta lähtö koh     dasta. Tyypillinen kvalita tii vis ten tutkimusten 
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piirre on se, että ne pohjautuvat deskri p    tiolle eli henkilöiden omille ku    vauksille 
tapahtumista, toiminnoista, tunteista ja reak tioi sta. 

Tut kimukseni tavoitteet ovat aiheesta johtuen väistämättä laajoja, mutta 
mahdollisuuk sien rajoissa ymmärtämiseen pyrkiviä. Näin ollen kva litatiivinen 
tutkimusote tuntuu luon te  valta. Marshall ja Rossman (1995, 39) toteavat 
kvalitatiivi sen tutkimuksen vahvuutena ole  van nimenomaan sen pyrki mys sy-
vään ymmär ryk seen ilmiön luon tees  ta sekä ilmiöön osallistuneiden ihmisten 
kokemuksista.

Kaikkosen (1999, 431) mukaan laadullinen tutkimus tulisi nähdä kahden-
suuntaisena pro ses   sina. Tut  kija ei aseta itseään tutkimuskohteensa ulkopuo-
lelle, vaan hän toimii niin sa no        tusti sisäl täpäin. Ymmärtä misen ollessa aina 
rajallista, tutkijan on irrottauduttava tul kin        nasta, mikä on seurausta hänestä 
it ses tään, hä nen olemuksestaan ja ajattelustaan eikä tutkimus koh tees t a. Tar-
koituksena on ymmärtää tut kimuskoh detta sellaisenaan. Kaikko nen tähden tää, 
että tulkinta vie toisaalta tutkimuskohteen miel tä, toisaalta se kerii häntä ko   -
ko ajan auki ja syventää hänen itseymmärrystään. Hän ko rost aa myös , että 
ihmistut ki muk  ses sa tutki jan on aina kyettävä tul kitsemaan tut kitta van yksilön 
ilmiöil le an tamia mer  kityk siä. Jotta laadullisen tutki mi sen tulkinta on mahdol-
linen, sitä on edel let tävä tut kit   tavan kohteen jon kin asteinen ym märtäminen. 
Tieteelliselle ymmärtä miselle arkiym mär   tä minen ei riitä, vaan tutkijan on 
kehitettävä itseään ym mär täjänä. Tämä vaatii kor keam   manas teis ta ym mär tä-
mistä, mi kä tarkoittaa toi sen ihmisen ajatteluun paneutumista, hä  nen kasvu- ja 
elä mys maail   maan sa tutustumista (Kaikkonen 1999, 431; Kaikkonen 1995, 23.) 
Myös tämän vuoksi koin hyvänä, että pianistihaastateltujani ajatellen omakin 
soittimeni on piano.

Tutkija toimii myös oppijan roolissa. Tämän näkökulman avulla tutkijan 
on mahdollis ta refl      ektoida omia tutkimuskäytänteitään, menetelmän käyttökel-
poisuutta, tehtyjä löy dök siä sekä tutustua tutki muk    sen osallistujiin ja oppia yh-
dessä heidän kanssaan. Laa dul li ses sa tutkimuksessa tutkijalla on toiminnassaan 
va paut ta, joka an  taa mahdollisuuden jous ta vaan tutki muk         sen suunnitteluun ja 
toteutuk seen. Sa mal     la hä nel tä vaaditaan varsin paljon tut ki muk sel lis ta mie-
likuvitusta. (Eisner 1991, 10–15; Eskola & Suoranta 1998, 20.) Varto (1992, 
15–17) korostaa, että olen nais  ta tut kijan toiminnassa on hen ki lökohtainen 
osallis tu  mi nen ko  ko tutkimusprosessiin. Tutkija on itse henki lökoh tai  sesti 
tut kimuksen to teuttaja, joka sa  malla tutkii itseään. Puolimatka (2002, 116) 
painot taa tut ki jan vastuuta sii tä, että hän suo   rittaa tulkintansa perustellusti ja 
johdonmukaisesti. Toisin sanoen rea lis tisen näke myk sen pohjalta pyritään et-
simään luotettavia menettely tapoja oi kean tulkinnan saa  vut ta mi seksi. Tulkinta 
ja ymmärtäminen ovat haastatte luaineis ton, teo rian ja tutkijan jatkuvaa vuo-
rovaikutusta (Ricoeur 2000, 44).
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Törmä (1996, 20) korostaa, että tutkimusprosessiin sisältyviä valintoja oh-
jaa usein in tui tio, mutta va linnat on voitava perustella viimeistään jälkikäteen. 
Lähdeaineisto, kuten haas    tatteluaineistokin on valittu ensisi jaisesti sisällön 
merkityk selli syy den perusteella. Ai     neiston rajauksilla olen pyrkinyt men taa-
lihar joitteluun sisältyvien olennaisuuk sien ym mär    tämiseen. Eskola ja Suoran-
ta (1999, 19) to teavat, että laadullinen aineisto ei lopu kos kaan. Moustakas 
(1990, 30) painottaa, et tä tietyn lainen ”valaistuminen” tutkittavaan ai neis   toon 
tulee luon nostaaan, mikäli tutkija on avoin ja vastaanottavainen sekä imp li siit ti-
sel    le tietämykselle että intuitiol le. Aineiston va  linnassa olen pyrkinyt riittävän 
laajan men     taa li ha r joit telun ko konais kuvan saa mi seen. Tämä tar koit taa taito-
suorituksissa tarvit ta  vien moninaisten erilais ten edellytyk sien, ehto jen, val-
miuksien ja mahdollisuuksien tar  ken tamista. Muusikoiden haastattelut tuo vat 
esiin näke mysero ja, mutta pääl lim mäi sek si on kuitenkin jäänyt innovatii vi nen, 
myö tämielinen suhtautuminen men taa  lihar joit telun po sitiiviseen vaikutukseen 
taitosuori tuk sissa, esiinty mis tilanteissa ja psyyken hal linnassa. 

Heinonen (1989, 76) korostaa, että informatiivisen tiedekäsityksen mukaan 
kas vatus tie teel  lisen tutkimuksen pyrkimyksenä on ta voi tella todel li suutta kos-
kevaa luotet ta vaa tie toa. Vasta sen jälkeen sen tehtävänä voi daan pitää tieteelli-
sen tie don soveltamista käy tän nön ongelmien ratkaisemiseen. Tämä työ pyrkii 
juuri soveltavan tutkimuksen teo reet ti sek  si lähtökohdaksi. Anttilan (2004, 9) 
mukaan musiikin oppiminen muodostuu suu rim mak      si osaksi vastaavanlaisista 
psyykkisistä, psykomotorisista ja sosiaalisista proses seista kuin muukin oppi-
minen. Tästä syystä myös musiikin opiskelua ja opettamista on pe rus tel     tua tar-
kastella yleisten kasvatustieteellisten teorioitten pohjalta – kuitenkin mu siikin 
opis kelun erityispiirteisiin sovellettuna. 

Päämääränä on jatkossa musiikillisen mentaa li harjoittelun me  to din kehit-
täminen. Jussila (et al. 1989) kuvailee analyysiä ajatuksen kei noin tapahtu-
vaksi ret kei lyksi sys tee min muo      dostamas sa maailmassa. Tällöin tarkoi tuk  sena 
ei ole tilastollisesti edusta van näyt     teen esit  te ly, vaan aja tus rakenteen kan nal-
ta olen  naisten oivallusten esiin nosta mi  nen niin, että tu lee mah dol liseksi sel-
kiyttää al ku pe räistä ajatuskokonai suut ta ja jatkaa tar vit taes  sa sen ke hittelyä. 
Tutki mukseni pyrki mys on pal vel la nimenomaan näitä pää mää  riä.

3.4 Haastattelu tutkimusmenetelmänä

Sosiokulttuurinen lähtökohta korostaa kielen merkitystä. Säljö (2001, 80–86) 
tähdentää, et  tä ihmiset eivät ole suo  ras  sa tul kit semat to mas sa yhteydessä ul-
komaailmaan, vaan vä lit ty neisesti. Ajatte lumme ja kä  si tysmaail mam me ovat 
läh töisin kulttuurimme älyllisistä ja fyy    sisistä vä lineistä ja ovat t ä  ten niiden 
värittämiä. Kie lel li set il maisut välittävät to del li suut ta ja muo toilevat ajatte lu-
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ta   paamme. Kieli on samanaikaisesti kol lek tii vi nen, inter ak tii  vinen ja yksi-
löllinen sosio kult   tuurinen väline. Haastatteluista saatuja mentaali har  joit te lun 
si säl  löllisiä ku vauksia voi taisiin siis lähestyä myös sosiokulttuurisesta lähtö-
kohdasta. Tä   mä nä  kökulma tulenee johdonmukaisemmin esiin siinä vai heessa, 
kun ollaan ke hit tä mäs sä pe da gogista men taa liharjoittelun menetelmää, jonka 
yhteiseen rakentamiseen tar vitaan yh teistä kieltä. 

Sosiokulttuurisen suuntaukset pohjautuvat ajatukseen oppimisesta kulttuu-
rin osal lis tu mi sen pikemmin kuin tiedonhankinnan prosessina. Sosiokulttuuri-
nen näkökulma (Hakka rai nen et al. 2004, 97, 121) korostaa (muun muassa), että 
se mitä sa nom  me, ei hei jasta suo     raan ajatuksiamme eikä se, mitä ajattelemme, 
välttämättä hei   jastu sa noi   him me. Täten tie  tä myksemme ihmisen ajattelusta on 
aina epäsuoraa ja näyt    täytyy meil   le puheen ja toi min nan välit tämänä. Näin 
ollen esimerkiksi haastattelu on ti e tyn lai nen ja erityinen so si aa  li nen käy täntö, 
joka ei ole neutraali tilanne vaan sisältää eri  laisia val miuksia, arvotuk sia ja en-
nakko-oletta muk  sia. Hak karainen lisää vielä, että mie len sisäisiä pro ses  se ja yli-
ko ros  ta vaa tulkintaa on, jos aja tel laan, että ihmisiä haastattelemalla voi taisiin 
tut kia heidän kog      ni tiivisia rakenteitaan ja ajat telu mal lejaan.

Kuitenkin tämän tutkimuksen metodia, haastattelua ajatel len on to det tava, 
että men taa lihar joit te lun kar tot ta minen vaati nimenomaan tämän tavan lähes-
tyä aihetta. Se tieto, jota muu    si kot ovat haastateltuina antaneet, ei olisi voi nut 
tulla esiin täs sä vaiheessa muul la ta valla yh tä sel  keänä ja yhtä hyvin men-
taalista oppimis prosessia ku vaavana. Teo    reettisen viite ke hyk sen työ vä li neet 
mentaaliharjoittelussa, kuten musiikin repre sen  toituminen, ei ole tul lut haas tat-
te lujen myötä, vaan omana näkökul mani aihee seen, jo hon olen yrittä nyt saa  da 
vas  tausta ky sy mys  ten muodossa haas tatelluilta pianis teilta. Aja tellen tutkimus-
empi riaa, sellainen tutkimusasetelma, jossa olisin tutkinut men taali har joit telua 
koetilan teissa, ei ol lut mah dol lista, sillä konkreettista tietoa siitä, mi tä tut kittai-
siin, ei ol lut. Vasta haas tat telujen myö  tä on selvinnyt mahdolliset muusikon 
ta vat ja kohteet sekä pro ses soi tu mi  nen men taaliharjoittelussa. Nämä kuulu-
vat tämän työn tutki musteh tä viin. Sen tiedon varaan on mah dollista rakentaa 
konkreettisia em piirisiä tut ki mus tilan tei ta jat kossa.

Haastattelu on Elon (1995) mukaan kyselyä joustavampi menetelmä, jos-
sa ennalta mää ri tel lystä haas tattelurungosta voidaan poiketa, ja sitä voidaan 
tarvittaessa täydentää. Haas tat telulla työstä saadaan hänen mukaansa yksityis-
kohtaisempaa tietoa kuin kyselyllä. Tä män työn tut kimus menetelmä voidaan 
todeta teemahaastatteluksi. Empiiri sen haas   tat te lu ai neiston ai heet pohjautuvat 
urheilu- ja mu siik kikirjallisuuteen mentaaliharjoit te  lusta. Alun perin pohties-
sani sitä lähestymis tapaa, joka olisi mentaali harjoit telua ajatel len in for maa-
tiota eniten antava, hyl käsin varsin pian aluk  si suunnittelemani loma kehaas-
tattelun mah    dolli suu den. Kun loma kehaastattelussa traditionaalisesti kysy-
mysten ja väit tei den muo   to ja esittämisjärjes tys on täysin määrätty, kyseinen 
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lähestymistapa ei tuntunut oi keal  ta. Var sin kin, kun loma ke haas tatte lussa on 
oletet tava, että kysymyksillä on sama mer       kitys kaikil le. (Hirs jär vi 2000, 44.) 
Suoritet tujen haas tattelujen myö      tä ilmeni selkeäs ti, et tä mentaalihar joit  telun 
kartoitukses sa haas tattelu on oi kea metodi, sillä silloin muu   si kot pu huvat siitä 
tiedosta ja tai dosta, jos sa nimeno maan he ovat asian tuntijoita, jo kainen omal     la 
persoo nallisella panoksellaan.

Haastattelussa tutkimustieto syntyy kahden ihmisen välisestä vuorovai-
kutuksesta, jossa to   teutuu in ter subjektiivisuus ja jossa keskustelun osapuolet 
vaikuttavat toisiinsa eri lais ten kon tekstien ja koo dien kautta. Subjektiiviset kä-
sitykset saattavatkin muuttua haastat te lu ti lanteessa, sillä henkilöt eivät aloita 
vuorovaikutusta niin sanotusti tyhjinä tauluina, vaan haas tattelutilanteessa on 
mukana heidän koke muk  sensa. (Hirsjärvi & Hurme 1984, 4; Warren 2002.) 
Yksinkertaisesti määriteltynä haas tattelu on siis tilanne, jossa henkilö (haastat-
telija) esit tää kysy myk s  iä toiselle henkilölle (haasta telta va). Kuitenkin on huo-
mattava, että perin teisestä kysymys-vastaus -haastattelusta on yhä enem män 
siirrytty keskustelunomai sem piin haastattelutyyppeihin, jota tämäkin tutkimus 
edustaa. (Eskola & Suoranta 1999, 86.) Kvale (1996) määrittelee haas tattelun 
tutkimukseksi, jolla on ra ken ne ja päämäärä. Huh ta  nen ( 2004, 49–50) toteaa, 
että haas tattelutilanteessa tavoitteena on osata kuun nella, kun vii saat puhuvat. 
Haastateltava on se, joka ”tietää”, vastaa vasti haastat telija ”ei tiedä.” 

Haas    tattelu luokitellaankin laadulliseksi tiedonhankintamenetelmäksi, jon-
ka mielen kiin  to koh distuu inhimilliseen kokemukseen eikä esimerkiksi käyt-
täytymiseen. Kun laadullinen tut kimus auttaa ym mär tämään ilmiötä, sen käyt-
tö on perusteltua ihmisiä tut kittaessa. (Es ko la 2001; Mäkelä 1990, 57–60.)

Luokittelen tämän tutkimuksen puolistrukturoiduksi teemahaastatteluksi 
siksi, että teema haas tat telun peri aatetta noudattaen aihepiirit, teema-alueet on 
etukäteen määrätty. Struk tu    roitua haas tat telutapaa tut kimus myötäilee kuiten-
kin siltä osin, että haastatelluille esitet tiin kysymykset sa massa muo dossa ja 
suunnilleen samassa järjestyksessä. Järjestys vaih te    li hieman sikäli, että myös-
kin haas tatel tavilla tuli omista vastauksistaan mielijohteita toi siin aiheeseen liit-
tyviin seikkoihin, jolloin jär jestys saattoi hie  man vaihdella. Silti struk       turoi dun 
haastattelun valmiit vastausehdot puut tui vat ko ko  naan tästä tutki muksesta, sil-
lä vaik ka kysymykset olivat kaikille samat, jokainen haas tateltava vas  ta si kysy-
myk  siin täy sin omin samoin (Eskola & Suoranta 1998, 87). Tässä yhteydessä 
myös sy vä  haas tat te lu olisi ollut mahdollinen. Tut ki musaiheen vuoksi katsoin 
yhden haas tattelukerran riit tä väk si. Tut kimus han ei kos ke nut henkilökoh tai sia 
inhimillisiä kokemuksia, joiden tul kinta voi muut tua haastat telu kertojen kulu-
essa (Korttei nen 1982, 296), vaan mentaaliharjoitte lua yh tenä muu   sik ko ja kos-
ke vana laajennuksena heidän työskentelytavoissaan. Haastatel tu    jen sa nal linen 
ja muu il mai  sul linen an ti oli niin selkeää alusta saakka, et tä uu sin ta haas tattelu 
olisi to dennä köi ses ti tuntu nut sekä haastatelluis ta että haas tat telijasta ajan huk-
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kaa miselta. Teemahaastatteluksi nimeän tutki mukseni myös siksi, että haastat-
telu koh   distui ni menomaisesti tiet tyihin teema-alueisiin men taa li harjoittelun 
kokonaisuudesta. Lähtö koh   tana oli myös tietoisuus siitä, ettei tutkimusaihe 
edel lyt tänyt tiettyä ko keellisesti ai kaan saatua yhteistä kokemusta, vaan lähtee 
ole tuk sesta, että kaik kia yksilön kokemuk sia, aja tuksia, uskomuksia ja tunteita 
voidaan tutkia tällä me netelmällä. (Hirsjärvi & Hur  me 2000, 48.)

Tomm (1988, 75) on kehitellyt psykoterapian alueella ”interventiivisen 
haastattelun”. Täs sä haastattelu ei ole ainoastaan pelkkää tietojen keräämis-
tä, vaan interventio, jolla voi ol la niin haitallisia kuin hyö     dyl lisiäkin seuraus-
vaikutuksia. Silloinkin, kun ajatellaan vain ke  rät  tävää tietoa tutkimuksen tar-
peisiin, vaikutetaan toisen tapaan ymmärtää ilmiöitä. ”Viat  tomat kommentit”, 
”asial li set ky sy myk  set” ja ”jär ke vät” ehdotukset vaikuttavat tehok kaas     ti. Ne 
paljastavat ennakkoluulot ja oletta muk  set jopa parem min kuin suorat tulkin-
nat. Omalta osaltani toivon, että tämän tutkimuksen haas tattelut ovat olleet 
posi tiivisia haasta telluille ja että ne olisivat lisänneet mentaaliharjoittelun osal-
ta mahdollisesti uusia, raken ta via näkökantoja.

Vaikka kysessä on kasvatustieteellinen tutkimus, rajaan mentaaliharjoitte-
lun kohteeksi tie   toisesti pia nistien oman mentaaliharjoitteluprosessin ja soit-
tamisen, esiintymisen ja ai no astaan jos sa kin määrin opetta mi sen. Tämän tut-
kimuksen pohjalta toivoakseni on mah dol lista rakentaa men taaliharjoit telusta 
sys te maat  tinen metodi opettamisen didaktiseksi apuvälineeksi. 

Haastattelututkimus rakentuu vuo rovai kutuksista, jotka jättä vät jälkiä, joita 
voidaan kut    sua puhuja- ja vastaanottajakuviksi. Sekä tutkittavilla että tut kijalla 
on kä sitys siitä ke nel le tutkimus on suunnattu. (Sulkunen 1997, 13–53.) Tämän 
tutkimuksen lukija kun    tana voi vat olla yhtälailla kasvatustieteilijät, muusi kot 
sekä musiikkikas vat tajat, mi kä voi luon   nol lisesti vai kuttaa myös lukutapaan 
ilmiötä tutkittaessa.
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4 Tutkimustulokset

4.1 Haastatteluaineisto konsertoivan ja opettavan 
pianistin mentaaliharjoittelusta 

Konsertoiva pianisti länsimaisessa musiikkikulttuurissa soittaa yleensä teok-
set ulkoa. Jot ta muistaminen on mahdollista vaativassa esiintymistilanteessa 
konserttilavalla, ohjel mis toa on harjoiteltava siten, että se on automatisoitu-
nut. Paradoksaalista kyllä, siitä huo li mat  ta esittämisen on oltava spontaania ja 
tuoretta, sillä muutoin kommunikaatio ylei  sön kans sa ei toimi. Muusikolla on 
mentaalinen kartasto, josta he tietävät, missä ollaan nyt ja mi tä seuraavaksi on 
tulossa – toisin sanoen skemaattiset ”maamerkit.”

Tämän tutkimuksen tuloksina kokoan haastattelujen pohjalta pia nistin 
men taa li har joit te lun toiminnallisia stra tegioita ja mentaa li har joittelun kohtei-
ta. Keskeisinä asioi na il mi tu le   vat muusikon si säi sen kor van käsite ja psyyken 
vahvistaminen mentaa li harjoit telun avul  la. Muistin osuus mentaaliharjoittelun 
avulla sekä ul koa oppi mi ses sa että muis tis sa säi     lymisessä on tär   keä kohde. Nä-
kömuisti eli visualisaatio, joka ur heilu tut k imuk ses sa on osoit  tautunut oleelli-
seksi, ei tunnu olevan ratkaiseva tekijä muu si kon työs sä men taa  li har joit  telun 
avul la, koska musiikissa itse asias sa näkömuistin osuus saattaa olla vähäinen-
kin, jos mui den aistien merkitys on suurempi muusikolle.

Mentaaliharjoittelussa tarvitaan mielikuvituksen voimaa sekä suggestio-
alttiutta ja se käy il   mi myös tämän tutkimuksen haastatteluista. Soittamisen 
tekniikkaan, fyysiseen liike muis   tiin ja muusikon työssä oleelliseen automa-
tisaatioon mentaaliharjoittelun merkitys on vähäisempää kuin konkreettinen, 
fyysinen harjoitus. Kuitenkin muusikon työssä niin sa  notut ”kriittiset pisteet”, 
lähinnä soittamistekniset vai keu det ovat mentaaliharjoittelulle hyvä kohde. 
Konkreettiseen harjoitteluun yhdistyneenä mentaaliharjoittelulla on mah dol lis  -
ta edesauttaa esimer kik si yhden ongelmaisen tahdin selvittämistä.

Jokaisen muusikon pyrkimys on päästä mahdollisimman ideaaliin suori-
tukseen. Men taa li    harjoittelu auttaa siinä, sillä ”pään sisällä” voi tehdä sellai-
sia positiivisia asioita, jotka voi  vat toteutua myös konkreettisessa tilanteessa. 
Muusikon työ on monitasoista. Esi mer kik si musiikin tulkin taan liittyvät asi-
at voivat olla men taa li har joittelun kohteita. Sen si jaan muusikon ke hol li suu -
teen liit tyvät asiat eivät ole tärkeimpiä kohteita mentaa li har joit te lun kannalta. 
Muusi kon psyy ken hy vin vointi on oleellinen, sillä ilman sitä ei ole toi mivaa 
muu  sik koutta. Väis tä mät tä ole mas  saolevat esiinty mis jän ni tys, tarvittava kes-
kit ty nei syys ja erilaisten muu sik kouteen liit tyvien seikkojen kohtaa mi nen etu-
kä  teen posi tii vi ses ti, ovat työstettävissä men taa liharjoittelun avulla.
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Muusikoiden omat luonnehdinnat mentaaliharjoittelusta ovat tutkimus-
tuloksena arvok kai ta, sillä juuri niistä selviää mentaaliharjoittelun mahdolli-
suudet myös tietoisena ja pää mää rään pyrkinä metodina ja toimintastrategiana 
muusikon työssä.

4.1.1 Mentaaliharjoittelun löytäminen

Gadamer (1986, 79) on pai notta nut, että ihmistodel lisuut ta voi ym märtää vain 
kes kus te le  vien ih misten kautta. Näin ollen muusikoiden ko ke musmaail maa on 
mahdollista lähes tyä vain heidän omakohtaisten koke mus  tensa, ajatustensa ja 
kertomansa avulla. Kysymys sii tä, mitä kautta omakohtainen mentaaliharjoit-
telu on tullut haastatellun tie toi suu teen, toi esiin kiintoisia asioita. Olen erotta-
nut kursiivilla tekstin keskellä olevat haas tateltujen suo  rat lainaukset.

”Mä muistan erinomaisesti bussimatkan kuusitoistavuotiaana, kun mä yht-
äkkiä tajusin, että näinkin hän voi toimia. Mulle selvisi yhtäkkiä, et tä ulko-
aoppiminen on sellainen vaa ra tekijä, jon ka takia oli syytä varmistaa selusta.” 
Ku kaan ei ol lut puhunut hänelle mieli kuva har joit telusta, puhumattakaan men-
taa  liharjoittelusta, vaan hä nelle sel  visi men  taali sen työs ken  telyn mahdolli-
suus täysin omas  ta oivalluksesta. Tapahtuma on ”jäänyt suo ra naisena kuvana 
mieleen ja ni men omaan liittyen Bachin Ranskalaiseen sarjaan.” Mie len kiin-
toinen löy täminen, josta voi todeta, että kyseessä on tässä tutkimuksessa ai-
noa il mi  tul   lut täy sin spontaanisti ja itse  näi ses ti syntynyt metodi. Spontaa neilla 
stra te gioilla on tär keä käytännön merkitys, koska näillä pitkä aikaisessa opiske-
lukoke muk  sessa omak su tuil la toiminoilla saattaa tositilanteessa olla suu rempi 
vaikutus kuin ul ko koh taisesti ope tel luilla menetelmillä (Hakkarainen ym. 
2004, 166).

Tärkeäksi teokseksi mentaaliharjoittelun kannalta paljastui Leimer-Giese-
kingin teos ”Mo dernes Klavierspiel”, josta saakin käsityksen mentaalisen 
harjoit telun sys   temaat ti suu   desta. Tä mä kirja edustaa haastatellulle teosta, 
”jossa puhutaan men taa li harjoit te lusta intensiivi senä ja pit källe vie ty nä meto-
dina”. Paitsi kirja, myös Giesekin gistä luetut jutut ja anek  dootit ovat osaltaan 
vaikut ta neet muusikoiden mentaaliharjoit te lus ta kiinnos tu mi seen. 

Kuitenkin toinen haastateltu myös totesi lukeneensa Giesekingistä ja hä-
nen legen daa ri ses   ta mentaa lioppimisestaan. Hän ajatteli lukemansa perusteel-
la ”itsekin kokeilla tätä ta paa.” Se, että ”Gieseking omal la levyllään kuulosti 
jotenkin suttuiselta”, oli ainakin osit tain saat tanut vaikuttaa haastatellun ko ko-
naisnäkemykseen mentaaliharjoittelusta ja sen te   hos ta.

Kaksi haastateltua vähätteli tietojaan ilmiöstä ja mentaaliharjoittelun ta-
voistaan haas tat te lun alussa. Kuitenkin haastattelun edetessä kävi ilmi, että 
sitä oli käy tetty ainakin jois sa kin niis    tä muodoista, jotka otettiin haastatteluissa 
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esiin. Tämä ei kui ten  kaan tarkoita sitä, et tä kaikilla olisi ollut itsestään selvästi 
kritiikitön suhtautu mi nen ai heeseen. Päin vas toin selkeää ky seenalaista mista 
oli myös     havaittavissa men taa   lihar joit telua kohtaan. Tämä il  me ni selkeim mil -
lään siinä, mi ten haasta teltu ra jasi monia koh teita mentaaliharjoitteluun kuu-
lumatto mak si. En nak koon en tien nyt ky seisten muu sikoi den näkökantoja tai 
suhtau tu mis tapaa. 

Toiselle haastatellulle mentaaliharjoittelu oli selvinnyt ”enemmänkin vas-
ta oman opet ta mi    sen kaut  ta, vaikka olin mä jossain määrin itse tehnyt sitä 
opettajan, sanoisinko pie ni muo  toisella ohjauksel la. Opet tamisen kautta mulle 
jotenkin selvisi, että men taa li har joit telua voi daan käyttää nimenomaan esi-
tystilan teen harjoittelemiseen, mutta myös sii hen, miten yleensäkin kappaleita 
voi opetella ja lähestyä.”

Urheilussa käytetty mielikuvaharjoittelu ja mielikuvavalmentaminen ei ollut 
yhdelle kään haas ta tel luis ta virikkeen antajana omakohtaiseen mentaaliseen 
työskentelyyn. Myöskään NLP (neuro lin guis tic programming) ei ollut kenel-
lekään askel mentaaliharjoit teluun.

4.1.2 Opettaminen ja mentaaliharjoittelu

”Soittaminen on kokonaisuus, joka muodostuu soittimen teknisestä käsitte-
lystä ja mu sii   kin taiteellisesta tulkinnasta soittimen antamien mahdollisuuk-
sien avulla. Soiton opet  tajan tehtävänä on pätevöittää oppilaitaan soittamaan.” 
(Richter 1993.) Hyry (1997) puolestaan korostaa, että soi ton opettajan on olta-
va laaja-alainen kas vat ta ja pys   tyäkseen välittämään täysipainoi ses  ti mu siikkia 
sii hen ky keytyvine tun tei neen ja ko  kemuksinen, tukeakseen oppilaan mi näkä-
sityksen rakentumista sekä pys tyäk seen luo vasti kommunikoimaan oppilaan 
kans sa ja ole maan opetustilan tees sa läs nä sanoil laan, kehollaan, käyttäytymi-
sellään ja tunteil laan. 

Mentaaliharjoittelua ajatellen näyttää siltä, että on ”helpompi kehottaa 
oppilaita teke mään mentaa li harjoittelua useam   min ja enem män kuin mitä 
itse tekee”. Toisaalta tulee mie  leen, että kehottaessaan oppilastaan te ke mään 
mentaali har joittelua, itse asiassa opet ta ja tekee si tä samalla itsekin jollakin ta-
valla. Haas tatellut eivät ni meä tätä mentaalihar joit te l un opet  tamiseksi, mutta 
käyttävät sitä muo dossa tai toisessa ope tuk selli sessa mie les sä. Tä män huomion 
koen tärkeäksi ajatellen jatkotutkimusta, etenkin pianopedagogiikan kan   nalta.

Kuitenkin myös käytännön neuvoja mentaaliharjoitteluun annetaan. Haas-
tatelluille oli sel        vää, että ”jos oppilaalla on esimerkiksi ongelmallinen kuva 
kappaleesta, jolloin hän no  jaa liikaa motori seen muis tiin, häntä ohjaan ilman 
muuta mentaalisen työskente lyn suun     taan”. Näyttääkin siltä, et tä suora nais ta 
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systematiaa ilmenee juuri siinä, että oppi laal le korostetaan säännöllisyyttä men  -
taa lises sa työskente lys sä. Tällöin yksinkertainen oh   je voi kuulua, että ”parem-
pi kaksi minuuttia päi vässä kuin yksi tunti kuu kaudessa”. 

Kaikki haastatellut itse tekevät mentaaliharjoittelua ”nimenomaan esitys-
tilannetta edeltä vä     nä aikana”. Näin kehotetaan myös oppilaita tekemään sys-
temaattisesti. Tässä ti lan  tees sa harjoit te lu ni metäänkin mentaaliharjoitteluksi. 
Tärkeä näkökulma tuli esiin, kun puhut tiin ”oppi maan oppimisesta” ja ”taiteel-
lisen mielikuvituksen käyttöön ottamises ta”. Nä mä ni  menomaisesti kaipaisivat 
ak tiivista mentaalista harjoitusta haas ta tel lun mu kaan. Tässä kin on mielestäni 
selkeä pedagoginen ohje. Tavallaan mentaalihar joit teluksi haasta teltu to  tesi 
myös sen, että yrittää taivuttaa mielen uusille rai teille tai ”te kee hermo ratoja 
ja li has muis tia”. Hä nen mukaansa sitä voi daan myös opettaa.

Toinen haastateltu totesi puolestaan, että mielikuvien käyttö opetuksessa 
on helpompaa sil    loin, jos opettajalla ja oppilaalla on ”vähemmän takertele-
va, jopa inspiroitunut päivä. Täl  löin Flow-koke mus on helpompi saavuttaa ja 
siten mielikuviakin on helpompi ilmais ta sanallisesti.” Flow-tilassa ihmisen 
tietoisuus on mielekkäässä tasapainos sa ja hän ky ke  nee kes kit ty nees ti kiin-
nittämään huomionsa tavoitteisiinsa. Tällöin voidaan tuntea, että psyyk  kinen 
ener gia ikäänkuin virtaa itsestään. Jokainen voi tuntea fl own kokiessaan sel lais-
ta, mikä hän tä kiin nostaa ja mistä hän saa nautintoa. (Uusikylä & Piirto 1999, 
60–66, Goleman 1998, 123; Koski 2001, 149; ks. myös 2.3.3.) ”Itse voi kokea 
kaikenlaista ilman ve r  ba li soin tia. Flow on tärkeä siinä, että pystyy edes joten-
kin välittä mään emoo ti oi ta ja inspi raation lentoa sa nal  lisesti. Mut ta oppilaan 
mielikuviin voi vai kut taa omalla eteen soi tolla, erilaisilla eleil lä, inahduksil-
la ja hy rä i lyl lä. Ne voivat vaikuttaa itse op  pi laan oman mie li kuvituksen käyt  -
töön.” Tämä ja muiden kertomana sama asia ilman nimikettä aut  taa ym mär  tä-
mään si   tä, miksi muusikko on motivoitunut ja jaksaa tehdä sekä tai dol li ses ti, 
psyyk ki ses ti että fyy sisesti ras kasta työtään. Urheilussa fl ow-ilmiöön liittyviä 
seik ko ja ovat tutkineet mui den muassa Hollander ja Acevedo (2000). He ko-
rostavat, että täl lai sessa ko ke mi sen ti las sa yksilöt ko ke  vat myös it seluottamuk-
sen parhaimmaksi ja tun tevat kyke ne vänsä par haim paansa.

Systemaattista mentaalista opetusmetodia ei kenelläkään haastatelluista ol-
lut. Kuitenkin ky  symyk seen, olisiko mah dollista käyttää mentaaliharjoittelua 
systemaattisena metodina opet ta  mi sessa, todettiin sellaisen lähestymistavan 
olevan ”erittäin mielenkiintoinen pro jek  ti”. Täl löin olisi kyseessä eräänlainen 
”pur  kaminen”, jolloin pohdittaisiin minkäl aisia asioita pia nistin kaiken kaikki-
aan kannattaisi harjoitella men  taalisti. Tällöin ”saat taisi ol la mahdol lista muo-
toilla mentaaliharjoittelun yleisiä prinsiippejä ope tukseen”.
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4.1.3 Musiikillinen mielikuvitus, suggestioalttius ja mentaaliharjoittelu

Haastatellun mukaan ”mielikuvituksen kautta mielikuvat, möröt tai kauniit 
asiat” muun tu     vat jon  kinlai seksi ”tuntumaksi, joka sytyttää jälleen eteenpäin 
oman mieliku vituksen tai oman fyysisen ole muk  sen musiikin käyttöön”. Mu-
siikki vaikuttaa ”niin laajana alueena, et  tä musiikissa melkein kaikki se, mi kä 
on nonverbaalista, vaatii nimenomaan monen la i sen mielikuvituksen käyttöä”.

Musiikillinen mielikuvitus ei ole konkreettisina sanoina mielessä. Se on 
toisen haasta tel lun mu kaan tun nel ma, ”states of emotion”. ”Mielikuvitus on 
nonverbaalista, emootioiden ko    ke mis  ta siten, että ne tu levat mieleen siinä 
soitettavassa musiikissa”. ”Se on myös mu sii  kil li sia hahmoja, möykkyjä”. Mu-
siik kia fan  tisoidessa mielikuvitus ”ei siis ilmene niin kään muo     toina, jolloin 
on jo kyse ammattimai sesta mu siik kiana lyysistä”. Oppilaita ope tet    taessa mie-
likuvitus voi kiinnittyä vaikkapa ”ruusuiseen pil  veen”, mutta itse tehdessä sil  le 
ei ole nimeä. Se voi olla heittäytymistä tunnelmaan, ”vaikkapa ter va veneen tai 
sy ree   nin tuo k suun – ja sen voi kuulla sitten vaikkapa Janáčekin musiikissa”. 
Todettiin, että muu si kolla on ehdottomasti oltava mielikuvitusta, mielellään 
vilkastakin, mutta sen on ol ta  va kont rol   loita vis sa.

Haastateltu puhuu ”mielikuvituksen käyttöön otosta, koska musiikillinen 
opetus ei t apah du kos kaan pelkästään ver   baalisti”. Näin myös opetus tuntui-
si olevan tavallaan men taa   li  har  joit telun opettamista. Toisin sanoen opettajan 
oma mie     likuvitus sisältyy myös opet ta mi    sen ta poi   hin opiske li jan oman mieli-
kuvituksen ri kas  tuttami seksi sekä opiskelijan oman, jo ole massaole van kapa-
siteetin paremmaksi ja tietoi sem maksi käyt töön   ottami sek si. 

Haastatteluista saatu tieto kiteytyy mielessäni siten, että musiikillinen mie-
likuvitus sisäl tää itse asiassa kaiken mahdollisen, mikä liittyy kuuloon, plas-
tiikkaan tai kinestesiaan, li has balettiin tai liikkeen hah mo  tukseen, tuntoon ja 
liiketuntoon.

Suggestio ”ehdottaa”, että persoonallisuus tekisi valintansa  – sekä järkipe-
räisesti että in tui     tii visesti ja omien rakenteellisten taipumustensa ja tilanteensa 
mukaisesti – jou kosta ko konaisuuksia, jotka ovat mutkikkaasti kytkeytyneet 
toisiinsa (Lozanov 1980, 16–17). Muu   sikon suggestioalttiutta voisi ku vi tella 
ilman muuta erittäin vahvaksi. Näin ei vält tä mät tä kui tenkaan ole. Sugges-
tiotasoa oli joillakin haastatelluilla todennettu jopa sug ges tio  kokein ja todettu 
vähäiseksi. Tällöin oli kuitenkin kyse ulko puolisesta suggeroijasta. Si   säinen 
suggestio on muusi kol le todennäköisesti itsestään selvä asia.

Haastateltu totesi, että ”suggestioalttiuden ei tarvitse välttämättä olla ko-
vinkaan suu ri hen kilö koh  taisessa kanssakäymisessä, mutta se voi olla hyvin-
kin suuri ja inten sii vi nen mu  siikillisissa ja taiteellisissa yhteyksissä”. Toisaalta 
puo lestaan kävi ilmi, että se kä it se sug   gestio et tä ulkopuolisen antama sug-
gestio voivat olla jollekin muusikolle erit täin vah  vat missä ta hansa elä väs sä 
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tilanteessa. Todettiin, että näin voimakas sugges tio alt tius ”ei ole välttämättä 
pelkäs tään hyvä asia”.

4.2 Aistit ja mentaaliharjoittelu

4.2.1 Näkömuisti eli visualisaatio ja mentaaliharjoittelu 

”Periaatteena on, että pia  nis ti ei saisi soittaa sävel tä tai soin tua ennen kuin 
hän on aja tel lut, visualisoinut ja joskus jopa sa no  nut ää neen seuraavan sävelen 
ni men.” Pianotaiteilija Leschetizky (1830–1915) painottaa opiskelleensa tun-
tikausia pianonsoittoa kä vel  lessään yksin öisin. Hä  nen mieles tään tehokkain 
opiskelu tehdäänkin ilman pianoa. Fraasin si säi sel  lä lau la mi  sel la on enemmän 
arvoa kuin sen tusinakertaisella soittamisella. Hänen peri aattei den   sa poh  ja on 
kes  kittynyt ajatustyö. ”Aivojen täytyy ohjata sormia, eikä sor  mien ai   voja.” 
(Gerig 1976, 273–275.)

Näköaistiin perustuva visualisaatio pitää sisällään hyvin paljon eri ele-
menttejä. Haasta tel lun mu kaan esimerkiksi se, ”että pystyy pysähtymään jo-
honkin paikkaan mentaalisti, ei olekaan välttä mät tä tie toisen visuaalista, vaan 
mielikuvan pysäyttäminen on yhtä aikaa monta asiaa”. Se on hänen mieles-
tään”kinesteettinen, vähän myös visuaalinen, taktiilisto po grafi nen (klavia-
tuurin muotoi hin liit tyvä) ja luon nollisesti myös auditiivinen”. Tähän näkö-
mielikuvaan liittyy haas   ta tel lun mukaan myös se, että ”kyse ei ole vält  tä mät tä 
pel käs tään nuottiku van nä ke mi sestä, vaan koko koskettimiston topogra fi as ta”. 
Näin ollen on mah  dollista ikään kuin näh dä nuot  tikuva taustalla ja kosketti-
misto puo lestaan selkeäm pä nä, ainakin tietyiltä osin.

Näköaistiin perustuva visualisoiminen voi olla myös sitä, että ”visuaalisia 
mielleyhty miä s i nänsä saat taa tul  la”. Kaikille haastatelluille nuottikuvan tai 
partituurin näkeminen mie les    sä on mahdollista ”aina kin jossakin määrin”. 
Haastateltu kuvaili, että ”tärkeimmät raja koh  dat, kuten kehittelyjakson alka-
minen, on helpompi visuali soida kuin esimerkiksi al ka mi nen kes kel tä fraasia”. 
Toiselle haastatellulle on mah dol lista ”jo pa sen näkeminen, et   tä tuolla oi keal la 
sivulla kolmas tahti, mutta esimerkiksi yhden ko ko naisen sivun hah mot   taminen 
on vaikeampaa”. Tällainen ”näkeminen” ei kuitenkaan tuntunut vält tä mättä 
kiin     nos ta van ko   vinkaan paljon haastateltuja pianisteja. Ylipäätänsä näytti 
siltä, että heille men    taa liharjoittelu on kuitenkin kaikkein vähiten sitä, miltä 
tapahtuma näyttää nuot ti ku va na nuot     tisi vul la. Visualisoi misessa haastatellut 
eivät siis pääsääntöisesti näh neet mitään eri tyi sen tavoiteltavaa, mutta si tä ei 
pi det ty pahanakaan asiana. Todettiin ja ymmärrettiin, et     tä ”visuaalisaatio voi 
olla jollekin muu       si kolle muistien erilaisuuksien vuoksi suorastaan tu kipylväs”. 
Selvästi kävikin ilmi, että opiske luvai heessa näkömuistin merkitystä pi det tiin 
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suurempana kuin myöhemmässä vaiheessa. ”Näköaisti on liian hidas”. Haas ta-
tel tu to  tesikin, että ”onko mitään syytä prosessoida vi sua li soinnin kautta, kun 
mu     siikissa it se asiassa ei ole pienimmässäkään määrin kyse näkö ais tista”. On 
syy     tä huo mi oida myös se, et tä maailmassa on muusikoita, jotka eivät fysiolo-
gisestikaan pysty nä ke mään.

Johdonmukaista, systemaattista ”näkemistä” ei ollut kenelläkään (vrt. Vuo-
ri 2002). Tiet tyä apua selvästi saa    daan, mut ta ”sielun silmin” nähtävä nuotti-
kuva ”ei ole varma apu, jo  hon voisi aina tur vau tua näke mäl lä”. Sen si jaan 
kriittiset paikat pystytään kyllä haas tatel tu  jen mukaan nä ke mään, ”kun niitä 
on harjoi tellut tar peeksi fyysisesti”. Myös se, ”kuin ka paljon on soit ta   nut ja 
esittänyt tiettyä teosta vaikuttaa visua li soimisen tark kuu teen”.

Kaikkien haastateltujen mukaan ensimmäinen tahti on tärkeä. ”Ensimmäi-
sestä fraasista syn         tyy muis ti mielikuva sitä seuraavasta fraasista ja niin edel-
leen”. Sen sijaan ”nä kö mie li  ku    van ai kaansaaminen olisi hankalaa vaikkapa 
keskeltä sivulta kaksi. Siihen tarvitaan toi senlaisia teknii koita, kuten nu me-
roidut fraasit, esimerkiksi kahdeksan, kuudentoista tah din pätkissä”. Yhdeksi 
men taaliseksi har joit telukei nok  si ilmeni myös se, että kappa lees ta ”soitetaan 
joka toinen tahti ja sitten visualisoidaan joka toinen tahti”. Yleisnäke myk sek si 
jäi, että haastatellut haluaisivat mentaalisti nähdä nuottikuvaa mah dollisimman 
vä  hän. Visualisaatio on apuväline, mutta monelle tuntui olevan ihanteel li sinta, 
että ”mitä kauem  mak  si nuottikuvasta pääsee, sitä lähempänä ollaan musiikin 
ide aa”. 

”Mental eye” (vrt. Kalajoki 2006, 26) tarkoittanee lähinnä sitä, että ”mie-
likuva voi il me   tä muis  ti kuvana siitä, miten har joi tel tava kappale suunnilleen 
menee”. Tä mä ilmiö tun tui liit    ty vän eri tyisesti tärkeimpiin kap  palei siin, joi-
ta muusikko on esit tänyt. Tämä voi il metä myös niin, että muusikko nä kee 
mieliku vissa, ”miltä kädet näyttävät kos  ket ti mil la ja mi ten kädet siellä liikku-
vat”. Tästä il miöstä käytettiin nimeä ”erään lai nen” vi su ali soin ti. Ky   seessä ei 
taaskaan ole siis pelkkä nuottikuva, vaan siihen liittyy myös tak tiilinen puo li 
se kä mo to  rinen muisti. Haastatellun mukaan motoriseen muistiin muu  sikolla 
saattaa liit tyä myös   se, että hän ”näkee miten sor   met asettuvat kosketti mis tol-
le tietyssä soinnussa tai esi  mer kik si jos sakin juoksutuk ses  sa”. Näin syntyy 
mieli ku  va sor mi jär jestyksistä tai ”jopa siitä, miten peu ka lo käyt täy  tyy jos  sa kin 
kohdassa”. Näin ol len tuli il mi sekin seikka, että mo   torisen muistin käsite ei 
ole kaan niin yksipuolinen kuin sitä il mai sevasta sanasta yleen sä saattaa ym-
märtää.



96 Outi Immonen

4.2.2 Sisäinen korvan käsite ja sen parametrit 
sekä suhde esitystraditioon

Sisäisen korvan käsite on monimutkainen ja monipuolisempi kuin saattaisi 
kuvitella. Haas      tateltujen antamasta informaatiosta päätellen se ”ei missään ni-
messä ole pelkästään kor  vaa ja kuuloa”. Sisäi nen korva tuntuu sisältävän aina 
sitä, ”mikä musiikin paramet reis  tä on hallitseva”. Toisaalta asian voi il mais    ta 
näinkin yksinkertaisesti: ”Sisäinen kor va on au  di tiivista kuvittelukykyä siten, 
että pystyy ikään  kuin mielessään kuvittelemaan mi ten jo ku kappale soi, miltä 
se kuulostaa”. 

Näyttää kuitenkin siltä, että sisäinen korva ilmenee hyvin monella tasolla ja 
monissa eri lai  sissa asiois   sa musiikkia soitettaessa. ”Se liittyy melodiaan, mutta 
se ei ole ulkopuo lelta m elodian kuu le mis   ta, vaan nimenomaan sisäpuolelta 
tulevaa. Tätä voisi kuvata ikään kuin melodiaksi muut tumi seksi.” ”Esiin  tyjälle 
on luonnollisesti tärkeä asia, että hän osaa kuun   nella ulkoapäin, miten muut 
kuulevat hänen soit   tamansa mu siikin”. Kun pu hu taan te   ke    mi  sestä itsestään, 
näyttää siltä, että sisäisen kuulon parametrit ovat moninai set. Esi mer  kiksi 
”teknisissä vaikeuksissa ammattilaisellakin saattaa olla enemmänkin joko si-
säisen kuulemisen epä tarkkuus tai sitten joku muu jotenkin aistinva rainen puut-
teellisuus kuin tek nii kan hallitsemisen puute”.

Haastatelluista jollekin on mahdollista kuulla teos alusta loppuun sisäisellä 
korvallaan. Toi     selle tä mä edellyttää sitä, että on ”ensin nähnyt ja tavallaan 
vaistonnut sen, minkä on jo juntan nut li has muis tiin”. Tähän ”junttaamiseen” 
liittyy sinnikkyys, joka on Kaartisen (2005, 157) tutkimuksen mu kaan eh-
dottoman oleellinen muusi kon piirre onnistunutta lop          pu tulosta ajatellen. Hän 
ym märtää sinnikkyyden tavoit teel lisen toiminnan piirteenä, jo   ka kuvaa mää-
rätietoista ja pit käkestoista ponnistelua op pimistehtävien parissa. Sinnik kyys 
tarkoittaa sisukkuutta, hel littämättömyyttä, lannis tu mattomuutta ja sitkeyttä. 
Tavoit teel  lisessa toiminnassa sinnik kyys tarkoittaa peräänan tamattomuutta, 
toisin sanoen mää rä tietoista ponnistelua. (Ks. myös Hakkarainen ym. 2004, 
205.)

Sisäinen kuulo näyttäisi edellyttävän sitä, että teos on tuttu joko itse soitet-
tuna tai vä hin tään kin aiemmin kuultuna. Tähän liittyen voisi ku vitella, että 
täysin vieraan kappaleen koh   dalla on vaikea, jollei mah do tonta käyttää si säistä 
korvaa. Voidaan kuitenkin todeta, että ”jo tain yksin kertaista, vaikkakin vieras-
ta oli  si mahdollista kuulla sisäisellä korval la ilman konkreettista kokeilua”. 
Selvää kuitenkin on, että kuuleminen on vielä eri asia kuin sen yhdistäminen 
koskettimis toon. Haastateltujen mukaan konk reettinen työ on kes keis tä. Jos 
kuulee konkreettisesti teoksen jossakin tie tys sä sävel lajissa, ”sisäisellä kor-
valla kuun nellessa sävel laji muuttuu automaattisesti vä hän sin nepäin, ellei ole 
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absoluuttista kor vaa”. Sat tu man va raisuus riippuu kuiten kin siitä, kuin    ka tuttu 
teos on. 

Musiikin resonointi muusikkoon itseensä on oleellista: ”Oman soittamisen, 
sen mitä pro du   soi, täy tyy perustua sille, mitä on nuotissa. Sille taas täytyy olla 
joku resonanssi omas sa itsessään.” Toisin sanoen mu   siikin täytyy ”ikään kuin 
soida sisällä, jotta sen voi soit taa ulos”. Aina kin siihen tulee pyrkiä. ”Että se, 
mitä soi tan, olisi ehdottomasti sitä, että mun si    säinen kor vani ensin kuulee sen 
ja sitten mä sen soitan. Sit ten mä voin verrata si tä, mi tä soitan, siihen, miten 
mä sen kuvittelen, miten mä sen kuu len sisäi sellä kor val la ni. Jos mä en kuule, 
siitä on esimerkkinä se, että jos on jotain sellaista mu  siikkia, jota en yh  tään 
pys ty hah mottamaan, joka ei ainakaan heti kerro minulle yhtään mitään, niin 
enhän mä sitä opikaan, koska en pysty sitä tajuamaan.”

Sisäisen kuulon, sisäisen korvan käsite on syvä: ”Jos hallitseva parametri 
on harmonia, se on se si   säinen korva. Jos se on melodiakyvykkyys se sisäinen 
korva, niin sen täytyy ol la su per herkkä. Jos hallitseva parametri on väri, niin 
sitten se on värikorva. Jos se on fyy  sinen liike, niin sitten se on se korva. Se 
liittyy myös li hasten tuntoon. Se on todella iso, iso juttu se sisäi nen korva. Se 
on niin hirveän monta.”

Sisäisen korvan hallitsevia parametrejä voi haastatellun mukaan ”lähin-
nä verrata zoo mauk          seen, jol loin kuulo asetetaan kameran tavoin”. Musiikki 
on ”möykky, jota zoomataan, siirrellään sen mukaan, mil tä tuntuu melodia, 
harmonia ja liike. Zoomauksessa on mon     ta tarkennettavaa etäisyyttä. Moni-
ulot tei suus tulee myös siinä, että tämä pro ses si ei ole en  nalta suunniteltua 
suorittamista.” Sisäinen korva voi olla myös asia, ”jota muu si kot ei  vät aina 
välttämättä osaa ottaa haltuunsa”. Ajatuk sena on, että sisäistä kor vaa voi 
myös har  jaan nuttaa, kehittää ja koulia. Se vaatii suurta keskittymistä. ”Ei kou-
lumaisessa mie  les sä, vaan siksi, että korvan kouluttaminen on oleellista, jos 
on valin nut muusikon am ma tin”. ”Siihen mitä jo on, ei kannata tyytyä. Kyse 
on yksinkertai ses ti korvan her kis tä  mi  ses tä.” Täl löin puo lestaan ei ole kysy-
mys siitä, että kuulostellaan, kuinka kaunis ääni pia   nos sa on, vaan siitä, että 
”sisäinen korva on auki. Silloin se on haavoittuvai nen ja ereh   tyväi nen, mutta 
sen pitää yrittää olla valmis mihin tahansa. Sitten vasta kan nattaa aloit taa 
var sinainen opettelu.”

Mielenkiintoinen tutkimusalue on selventää, kuinka selkeästi muusikot 
ovat luo ki tel ta vis sa au di   tiivisiin, visuaalisiin tai kinesteetikkoihin. Sisäisen 
korvan rajoja poh dit taes  sa tu li esiin myös mielenkiintoinen ajatus mahdollisuu-
desta, että eri soittimien soitta jil  la on eri  lai set si säisen kuulon parametrit. 

”Traditio liittyy väistämättä muusikon mielessä kaikkeen, sillä esittävän 
taiteen olemas sa    olon perusta on oman kuulon, oman sisäisen korvan kehit-
täminen, nimenomaan esit tä mis mielessä, fysi kaa li ses sa, so i    vassa todellisuu-
dessa”. Haastateltu korostaa, että ”esi tet tä  vällä teoksella ei ole omaa sisäistä 
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kor  vaa, vaan se on esittäjän si säinen korva, olipa sit  ten kyseessä wieniläis-
klassinen tai täysin mo derni teos”. Riippuu täysin muusi kosta, on  ko hän ”ke-
hittänyt sisäistä korvaansa runsaalla ko ke muk sella tie tys tä re per  tuaarista, 
oli pa se sitten täysin modernia, romanttista tai vieläkin vanhem paa”. Toisin 
sanoen tra di tio   si don  nai suus on sisäisessä kor  vas sa jokaisen omaan traditioon, 
tietoon ja tuntumaan si dot tu: ”Si säi  nen korva kehittyy siinä, missä muusikko 
tunnistaa itsensä”. 

Voitaneen todeta yk sin kertaisesti, että jollakin muusikolla oman persoonal-
lisuutensa ja ko  kemuk sen sa kaut ta ”sisäinen korva on yksin kertaisesti laaja-
alaisempi, jollakin toi sel la suppeam pi”. Mi kä li mu siikki ei lainkaan sytytä ja 
jää ulkokohtaiseksi – joskin opi tuk  si ja esitet tä väksi – se ei voi kui tenkaan olla 
täysin mekaaninen kokemus soittajalle. Jo ka tapauksessa yh denlai nen musii-
killinen si säi nen kor va tunnistaa kyseisen musiikin jän  nit teet, jotka muu  sikko 
tuntee sisällään. 

Sisäinen kor va voi myös muotoutua hiljalleen ikään kuin ”jo ka päiväisek-
si leiväksi, tot tu mis kysymykseksi”. Muusi kon on siis jollakin ta solla sisäisesti 
ymmär rettä vä ja kuultava, mis  tä on kysymys, ennen kuin hän pys tyy sisäis-
tämään ja esit tämään musiikkia. Sisäinen kor  va näyttäisikin tarkoit tavan sitä, 
että ”muusikol la pitää ol la jokin persoonallinen, si säi nen vastaavuus sille, 
mitä soittaa”. Muu   sikon ”ra kenteessa on silloin jo takin, joka re so  noi kysei-
seen musiikkiin ainakin jossain mää rin”. Jos aja tel laan esimer kik si suori tuk-
sen ole   van teknisesti suvereeni, mutta tulkinnan perustuvan mui den esit  tä miin 
loistaviin mal lei hin, kysy myk sessä voisi olla ”eräänlainen robottikorva, jol-
loin muu  sikon si säi  nen kor  va on rakentunut robotti maiseen suoritukseen”. 
Silloin sisäi nen korva olisi ai   na kin jol   ta kin osin sellainen, että se voi tuottaa 
täl laisen esittämisen ta van.

4.3 Musiikillinen muisti ja mentaaliharjoittelu 

4.3.1 Ulkoaoppiminen

Ulkoaoppimiseen mentaaliharjoittelua käytetäänkin ehkä eniten musiikillisen 
muistin eri al ueista: ”Käy  tän, kyllä varsin paljon siis niin, että käyn sitä mate-
riaalia läpi. Ulkoaoppi mi  nenhan tar koit taa sitä, että ikään kuin osaa sen ma-
teriaalin fyysisellä tasolla ja lihas muis tissa ja mielen muistissa ja mik sipä sen 
sanoisi, abstraktissa muistissa.” Haastatel lul  le mentaaliharjoittelu on jossain 
määrin myös ”lihasmiettimistä vaikeissa paikoissa”. En      nenkaikkea se kuiten-
kin kohdistuu ulkoaoppi miseen. ”Sem moi seen abstraktiin”.

Ulkoaoppimisen tehostaminen voi tapahtua esimerkiksi siten, että ”kun mä 
kuvittelen esit      täväni jotain kappaletta ja huomaan, että nyt minulla on mieli-
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kuvissa jokin epäva rma het ki, että en tiedäkään, että miten tämä menee, niin 
silloin minä käyn sen en sin nä  kin var    mistamassa nuoteista, soittamassa ja sit-
ten koetan jollakin lailla pistää muis tiin asioita”. 

Haastateltu kuvaa analyyttista ulkoaoppimista seuraavasti: ”Minä nyt ko-
rostan vielä, että mi nul la se men taa  liharjoittelu koskee ensisijaisesti sitä ana-
lyyttisesti ulkoaoppimista. Vä hän niin kuin analyy sin tyy li ses ti. Että tuossa on 
tuo sointu ja niin edelleen. Siis vah vis taakseni sitä ul koao ppi mista. Se on se 
ensi sijai nen tapa.” 

Esimerkiksi pianisti Gina Bachauer (1913–1976) harjoitteli sävellystä pia-
nolla vasta kun se oli täysin analysoi tuna hänen mielessään ja hän oli saanut 
selville teoksen sano man. Hän luki ja ana lysoi musiik kia vuoteessaan joka ilta 
yhden tai kahden tunnin ajan. Sil lä ta voin hän oppi tietä mään tarkasti jo kai sen 
jakson, modulaatiot ja kadenssit sekä kaik   ki teemat, missä ne esiintyivätkään. 
(Oksala 1996.) Näyt tääkin siltä, että jotkut pia   nistit ei vät har joittele sävellystä 
pianolla, ”ennen kuin se on ainakin jonkin verran, jol lei täy sin ana lysoi tuna 
mielessä”. Tämän tarkoituksena on ”ikään kuin sel vit tää teok  sen sa noma”. 
Analysoimalla pianisti oppii ”tietämään tarkasti esimerkiksi jokaisen jakson 
tee mat ja sel  vittää, ovatko teemat muuttuneet tai uudessa sävellajissa”. Jos 
pyrkimyksenä on op  pia kap paleita ulkoa niin nopeasti kuin mah dollista, men-
taalinen työsken tely näyttää ole  van tehokasta. Tällöin haastatellun mukaan 
”kappaleen rakenteellinen pur kaminen ja löy tä minen, että mitä siinä kappa-
leessa on, tapahtuu mentaalisti eikä niinkään fyysisesti soitta   malla” ja on sitä 
men taaliharjoit te lua, jota muusikko etupäässä tekee ulkoaoppi mi sen hyväksi.

4.3.2 Muistissa säilyttäminen mentaaliharjoittelun avulla

Muistissa säilyttämisen tehostaminen tarkoittaa haastatellun mielestä muun 
muassa sitä, et tä ”sen lisäksi, että luottaa jo honkin, joihinkin monenlaisiin au-
tomatioihin ja että siinä harjoitellessa jo, vaikkapa nä kömuistin kautta, pistää 
mieleen joitakin tiettyjä juttuja, niin että sitten myöskin aivan erillisesti muis-
taa ne sa mat asiat ilman instrumenttia”. Voi  taneen puhua mielessä kertaami-
sesta, mielen au tomatisaa tiosta. Mielen automatisaa tio soitto suorituksessa oli-
si siis ilmiö, jossa mielessä toistetaan niitä asioita, joita sitten myös fyysisesti 
auto ma tisaation kautta tapahtuu. 

Muistissa säilymisen kannalta olennaista haastatellun mukaan on se, että 
”kun sulla on inst rumentti siinä, se välttämättä kiinnittyy, mulla ainakin, juuri 
sen instrumentin topo gra fi aan ja siihen, miltä se näyttää ja sitten kun kuu-
lostaa tältä, niin siis se näyt tää tältä. Jos mulla ei olekaan sitä instrumenttia, 
että mulla olisikin joku muu, siis mie     li  kuva yk sin  kertai sesti tai kuva siitä, että 
miten se menee, vähän kauempaa ka  tsoen.” Toisin sa noen kun muusikolla on 
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fyysinen etäisyys instrumentista, se antaa ikään  kuin eri näkö kul man muistami-
seen.

Muistissa säilymisen kannalta osa haastatelluista piti mentaaliharjoittelua 
erityisen no pea na ja te hok   kaana tapana. Todettiin, että ”jos soittaa samaa oh-
jelmaa monissa paikoissa, ei   kä konserttien välillä ole paljonkaan aikaa har-
joitella, matkat esiintymisien välillä voi olla mentaaliharjoit telulle tosi hyviä 
paik koja”. Matka-ajan voi käyttää miettimällä ja lu ke   mal la esitettäviä kappa-
leita. Tämä pro sessi aja teltiin nimenomaan ”muistissa säi lyt tä mi  se nä ja hyvin-
kin tehokkaana tapana siihen tarkoi tuk seen”.

Pianoa soitettaessa käden me kaa niset liikkeet ja muistin mentaalinen työs-
kentely kulke vat käsi kä dessä. Tamas Vasary (s. 1933) toteaa, että lentokonees-
sa tai tak sis sa olles saan hän itse yrittää pa laut taa mieleensä jokaisen nuotin, 
mutta lavalla ollessaan hän ei yritä aja         tella nuotteja tai keskittyä niihin. Pysy-
essään puoliunen kaltaisessa tilassa, hän tietää sel  keästi, mi tä on tulossa, mutta 
jos hän keskit tyy tulevaan liian ankarasti, hän saa jonkin lai  sen mentaalisen 
krampin. ”Vakuutusyhtiönä” omal  le soitolle toimii jokaisen nuotin opet   telu il-
man pianoa. Matkus taes saan hän työskentelee visu aa lisella muistil laan, kirjai-
mel  lisesti visualisoiden joka nuotin. (Elder 1982, 138–139.) 

Esiintyvälle pianistille aivan todellisia työskentely-ympäristöjä saatta-
vat siis olla esi   mer kik   si ju   nat, len tokoneet, kä velyt luonnossa ja kaduilla. On 
kui tenkin huomioitava eri  lai set muu  sikkotyypit. Joku haastatelluista pystyy 
keskit ty mään sa nanmukaisesti missä vain ja min    kä lai sessa metelissä tahansa, 
”koska elämäähän se vaan on”. Toinen tarvitsee ”eh dot to man yksi tyi syyden ja 
hiljaisuuden, joka ei saa rikkoontua millään tavoin”. Tässä suh  tees sa muusikot 
voi vat edustaa ja edus tavatkin täysin eri ääri päi tä aivan samalla taval la kuin 
urheilijatkin. 

Muistissa säilyttäminen voisi olla haastatellun mukaan periaatteessa ja 
käytännössä erit täin systemaat  tista. Systemaationa toimisi ”eräänlainen mant-
ra”, jolloin vaikkapa aamui sin ohjelmassa oli si jonkun kappaleen läpiviemi-
nen. Näin muistissa säilyminen oli si ikään       kuin varmistettu. Mantrana toimi-
nut kappale, joka on joskus ollut ohjelmistossa, ”saat   taisi olla myöhemmin 
helpom pi kaivaa esiin mentaaliharjoittelunkin avulla, kun sen on kerran jo 
osannut.”

4.3.3 Liikemuisti ja mentaaliharjoittelu

Huippupianistit ovat haas    tateltaessa kertoneet, että heidän sormensa liikku-
vat (enemmän tai vähemmän) au to maat tisesti myös heidän kuunnellessaan 
musiikkia (Münte et al. 2002). Liikemuistiin mentaaliharjoittelulla soitto ta-
pah tumassa ei tun nu ole van aivan yk si oi  koista tie    tä. Muu sikoiden harjoittelu-



Tutkimustulokset 101

tottumukset yleensä ovat sel keästi sel   laiset, että fyy si nen har     joittele mi nen on 
aina kuitenkin se ratkai se va tekijä. ”Auto maa tio tapahtuu harjoit te lun myö tä 
ja kyllä se liike muistuu mieleen sitten”. 

Voi daankin ajatella liikemuistin mentaalisen vahvistamisen olevan esi-
merkiksi sitä, että vah  vis tetaan lähinnä näköku vaa, jolloin liike on ikään 
kuin ”enemmän”. Näin muisti yh dis tyy visua li saa tioon. Lii kemuistiin liittyy 
oleellisesti se, että ”kyseessä on luonnostaan no pea muistilaji”. Liikemuisti ja 
yleensä kin moto rinen muisti tuntuvat syntyvän muu si ko l   le itsestään kaiken-
laisen muun työsken telyn kulues sa hyvinkin nopeasti. ”Liike muistia  ei tarvit-
se käsitellä mitenkään erityi sesti eril lisenä asiana. Ra kenteelliset sei  kat ovat 
huo mat tavasti oleellisempia kohteita”. Ilmeisesti myös mentaalihar joit te lua 
aja tellen.

Lihas- ja nivelmuisti eivät myöskään tuntuneet paljonkaan kaipaavan 
mentaaliharjoit te lua, sillä ”li hak set, sormet ja nivelet vahvistuvat tarpeeksi 
konserttiin valmistautues sa”. It  ses tään selvää on, että kon ser toiminen edellyt-
tää valtavaa fyysistä harjoittelua, joka joh taa automatisaatioon. Soittotapah tu   -
man mentaalinen lihas- tai nivelmuistaminen tun tuu ole      van kaiken kaikkiaan 
laajempialaista kuin tiettyjen lihasten tai nivelten mentaalista tun temista ja 
liittyvän ennen kaikkea käsien asemiin ja työs   ken telyyn koskettimistolla. Kaik-
ki haastatellut pystyvät kuvittelemaan ”ainakin jossakin määrin esimerkiksi 
hy vin tu tun kappa leen alun ja samal la tuntemaan käden asennon, nivelet ja 
vaikkapa peukalon liik   keen”. Keskei senä men taalisena työskentelytapana se 
ei tunnu olevan kenellekään. Teo    riassa mentaalihar joit telun mah dol lisuuksia 
tällaisissa yhteyksissä ei kuitenkaan kiel letty.

Lihas- ja nivelmuistiin palauttaminen haastateltujen mukaan tapahtuu en-
sisijaisesti niin, et tä ”kokeillaan pianon ää ressä, mi ten hyvin kyseinen kap-
pale on muistissa”. Tosin haas ta tellun mukaan jot kut vaikeat kappaleet, jotka 
ovat olleet soitet tuina mon ta vuotta eri yh teyk sissä, ”saat tavat olla sellaisessa 
muistissa, ettei niitä tarvitse erik  seen harjoi tella jo ka kerta”.

Ki nes  teettiset ja vi suaaliset mielikuvat voivat vahvistaa toisiaan siinä mää-
rin, että niitä on vai kea erottaa toi sistaan, sillä molemmat ovat tiiviisti muusi-
kon äänitietoisuudes sa. Vi su aa liset mielikuvat ovat tärkeitä musiikillisen or-
ganisaation yksityskohtaisemmalla tasolla. Cook (1990, 103) olettaa, että kun 
viulisti soit taa hyvin no pean skaalan, kouluttamaton kuun telija kuulee lähinnä 
vain nousevan tai laskevan äänen, mutta harjaantunut muu sikko kuu lee äänet 
asteik ko na. Toisin sanoen hänellä on mielikuva tietoisuus siitä sar jana eril li-
siä sävelkorkeuksia, ja tä mä voidaan kons   ti tuoida vi  suaalisin termein, mut ta 
myös kines teettisesti. Erityis yhteyksissä, jol loin kyseessä on todella hankalak-
si osoittautunut paikka, haas tatellun mu kaan on mah dollista miettiä yhdenkin 
nivelen, vaikkapa peuka lon vii mei sen nivelen asen toa. ”On se siis ihan mah-
dollista miettiä ja suorastaan suunnitella jon kun isom   man siir ron yh teydes sä, 
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min  kälaiseen ase     maan peukalo nivelineen ikään kuin val   mis tau tuu sen siirron 
aikana”. Tä llainen mentaali harjoittelu näyttäisi kui ten kin ole van yk sittäistä ja 
sa tunnais ta, mut ta kuitenkin mahdol lista, jos to del lakin tarve sitä vaa tisi. On 
myös ero tet tava suori tuk sen men taa liharjoittelu täysin teknisen suorituksen 
men taa li har joit te lus ta. Suo rituksen mentaalinen näkeminen kohdistunee laa-
jemmalti esi mer kiksi sii hen, miten kädet aset  tu vat ja toimivat koskettimistol-
la.

4.4 Pianistin tekniikka ja mentaaliharjoittelu

4.4.1 Pianistien oma soittamisen tekniikan määrittely 

Soittamisen tekniikka on luonnollisesti lähtökohta kaikelle sille, mitä sittem-
min musiikis sa ja sen esit tämisessä tapahtuu. Kun puhutaan tekniikasta, kaikki 
ikään kuin ymmärtävät, mis tä on ky symys, olipa sitten kysymys urheilusta 
tai musiikista. Tekniikan määrittely näyt    tää olevan muu   sikolle joko helppoa 
tai vaikeaa: ”Soittamisen tekniikka? No se on si tä, että osaa tehdä sitä mi tä 
haluaa teh dä.” Tämä määritelmä lähtökohtana to dettiin, että ”silloinhan sen 
kappaleen muis ta mi  sen vahvistami nen mentaaliharjoittelul la on myös si tä. Jos 
haluaa mennä soittamaan kon ser tin, niin silloinhan se on konsertin an tamisen 
tek  niik kaa myöskin tämä, että opettelee muis ta maan sen mitä siellä pitää muis -
taa.” Haas tatellulle ei ollut vierasta teknisten yksityiskohtienkaan mentaa linen 
har joittelu.

Toisaalta määrittely ei ole aivan yksioikoista: ”Voi että se on vaikeata. Jo-
tenkin se liittyy voi  mak kaasti kuuloon. Jotenkin mä näkisin, että sulla on kuulo, 
sulla on aavistus, jonka ha luat to teut taa. Jotakin aavistettavaa, kuuloaavistus, 
jonka sä haluat materialisoida ja se on niinkuin se ehto. Niin. Ja sitten sä 
etsit täy sin puhtaalta, omasta traditiosta lähtien, opetellen mahdollisesti jo-
takin uutta. Tai siis, et tei se kuu lu ikään kuin siihen peruskuvi oon, että sitten 
sä toteutat sen. Että sä pystyt to teuttamaan sen. Sitä minä tarkoitan, että ikään 
kuin se soitin katoaa. Että se on se tek niik ka, että sä pystyt toteut ta maan sen, 
sen au  ditiivisen aavistuksen jotenkin.”

Haastateltu toteaa, että ”kun se tekniikkakin on miljardi asiaa. Eikä sitä 
tavoita miten kään, eikä ole tarkoituskaan. Kun mie li on niin paljon nopeampi 
kuin äly. Että sen, minkä mie l tää täällä pään si säl lä, voi olla sarja liikkeitä. 
Siis sarja ennakoivia, aavistavia liik kei tä. Se on mun mielestä tek niik kaa.” 
Näihin ennakoiviin, aavistaviin sarjoihin kuuluu myös ”niin suuri kes kitty-
minen, että yhden sekun nin aikana saattaa yhtäkkiä tuntea, että sii nä ajassa 
on tapahtunut ehkä kym me nentuhatta asiaa. Se riippuu hirveästi siitä, miten 
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harjoittelee”. Edellä oleva on yhtäläistä Ristadin (1982) kuvaukseen ”feeling 
sense” -kä sit   teestä (ks. 2.8.4).

Kaiken kaikkiaan tekniikan vahvistajana mentaaliharjoittelu ei näytä ole-
van kovinkaan pal   jon käytetty varsinainen me todi tai työväline. Teknisesti vai-
keat paikat ovat joka ta pauk    sessa kaikilla soittajilla nii  tä, ”joita täy tyy harjoit-
taa niin paljon ja niin kauan, että ne sujuvat”. Sen sijaan sellainen tekstuuri, 
”joka vaatii nimenomaan muistamista, erityi ses   ti hitaat ja pitkät jaksot ovat 
muistamisen kannalta vaa tivia ja silloin kyllä ajattelen, että mentaaliharjoitte-
lu on enemmänkin paikallaan”.

Soittamisen tekniikkaan oleellisesti liittyvä automatisaatio tapahtuu haas-
tateltujen mu kaan en sisijaisesti pia non ääres sä konk  reettisesti soittamalla. 
Mentaaliharjoittelun osuus au tomatisoinnissa fyy sisen har joit te lun ohel la ”voi 
olla sen sijaan ikään kuin au to ma ti saa tion purkamista tai pi kemmin kin sen 
taka na olevien pro ses sien selventämistä”. 

Esiintyvälle pianistille automatisointi tuntuu tapahtuvan itsestään selvästi 
fyysisesti har joi    tellessa pianon ääressä. Sitä ei paljoakaan tarvitse lisätä muilla 
kei noilla. Täs     sä on luon    nol lisesti vaarana se, että ”kun automatisaatio tapah-
tuu helposti, sa malla voi jäädä teke mättä joitakin muita tärkeitä asioita, jos 
ei niitä tietoisesti ota tehtä väk seen”. Jälleen, ai  nakin teorian tasolla mentaa-
liharjoittelu todettiin mahdolliseksi esi mer kik  si liikkeen mie lessä toistamises-
sa auto ma tisaa tioon as ti, ”jollei se muuten ota ker ta kaik kiaan on nis tuakseen”.

4.4.2 Kriittiset pisteet

Näyttää siltä, että kaikkein vaikeimmat ja kriittisimmät kohdat (ks. luku 2.4.3), 
har joi  tel laan ainakin aluk si mieluiten pia    non ääressä. Mentaalinen työskentely 
kriit ti sis sä pisteissä on siis oleel li ses  ti yhteydes sä fyy sisen toteutukseen. Jon-
kin ver ran voi olla pelkäs tään men   taa lista tai pelkästään fyy sis tä tekemistä, 
mutta suurin osa työsken telystä on yhdis ty nyttä. ”Erittäin vaikeaa nuot ti ku   vaa 
ja siinä kaikkein vaikeinta kohtaa, vaikkapa vain yh tä tahtia, voi  n lä hestyä 
myös mentaalisti”, mutta ”riippuu paljon siitä vaikeuden laa dus ta ja sit ten on 
niitä koh tia, joi  ta ei voi harjoitella mentaalisti. Siis ne paikat, jotka kertakaik-
kiaan vaan on taottava ja taot ta va.” 

Toisaalta kuitenkin todettiin, että ”nimenomaan silloin, kun tekee mentaali-
harjoittelua fyy sisten tai teknisten asioiden eteen, niin silloinhan harjoitellaan 
nimenomaan juuri kriit  tistä pistettä. Siis jo tain yksittäistä hyppyä ja sen aika-
na tapahtuvaa jotain asiaa tai mi tä milloinkin. Mutta kyllä nimen omaan niin, 
että johonkin fyysiseen polttopisteeseen sen keskittää ilman muuta.”

Kriittisten pisteiden osaamisen kontrollointi ilman nuottia tai soitinta 
näyttää myös ole van muu sikon persoonallisuuskysy mys. Joku tekee tarkis-
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tukset puhtaasti konkreet tisesti, toi  nen käyttää apu kei nonaan myös mentaali-
työskentelyä. Kuitenkin, vaikka haas tatellulle muutoin fyysinen soitto on ilmi-
selvästi työskentelyn pääasiallisin muoto, esi mer kiksi ”vai  kea juoksutus saat-
taa olla sen verran han kala ope tel tava, että se vaatii osiin pilk ko mi sen ja siinä 
mentaalisen työskentelyn käyttämisen. Näin löyty vät oleelliset sä velet.” Ensin 
siis soi te  taan vain oleelliset sävelet ja sitten vähitellen lisätään sä veliä ja eri ryt-
meis  sä. Tätä pi de  tään ”eräänlaisena mentaaliharjoitteluna”. Koskettimien on 
oltava mu  kana, vaik ka osa työskente lys tä onkin mentaalista.

4.4.3 Ideaalit, virheettömät soittosuoritukset ja mentaaliharjoittelu

Se, kuinka virheettömiä ja ideaaleja mentaaliharjoittelussa soittosuoritukset 
ja esiinty mis ti lan teet ovat, liittyy selkeästi siihen, missä vaiheessa mentaa-
liharjoittelua tehdään. Jos ku vittelee jo en sim mäi sillä soittokerroilla esimer-
kiksi yleisön, haastatellun mukaan ”läh tö    koh  tana omassa tietoi suudes sa on 
luonnollisesti se, että soitettava kappale ei ole vie lä val    mis. Tällöin pitää vain 
yrittää soittaa niin hy vin kuin osaa, mutta oltava toisaalta tietoinen siitä, että 
tämä ei ole vielä valmis esitys.”

Toinen haastateltu puolestaan totesi, että nimenomaan ja ainoastaan ide-
aaleja asioita pi täi  sikin har joi tella. ”Ei pitäisi edes miettiä virheitä, vaan juuri 
sitä, miten tämä nyt oi keas  ti on”. Tä mä puolestaan tarkoittaa sitä, että ”kaik-
ki puolet soittamisessa ovat täysin ide  aaleja, täysin perfek tejä ja totaalisen 
kristallinkirkkaita ja puhtaita”. Virheelli syys as pek   tin tulisi siis olla kokonaan 
eli mi noi tu. Näin ollen mielessä pitäisikin pyrkiä vain par haa   seen mahdolliseen 
lopputu lok seen, taval laan ”ilman virheen mahdollisuutta kaan” (ks. Liggett 
2000, 51).

Ideaaliin mielikuvamaailmaan pyrittäessä puolestaan toinen muusikko 
huomioi omat ra jansa ja val miu tensa siten, että mentaaliharjoittelu kohdistuu 
nimenomaan siihen, mikä on sillä hetkellä paras mahdol li nen tilanne ja soitto. 
Kuitenkin siten, että ”mulla ei ole ole ta vallaan muuta mahdollisuutta. Mä 
koen, että en voi pärjätä lavalla ilman, että mulla on py rkimys täydellisyyteen. 
Tavallaan tietyssä mielessä on pakko olla paras mahdollinen, jot  ta ylimalkaan 
voin esittää mitään. Eli sen on pakko, sen mielikuvan olla ide aali.” Toi saalta 
kuitenkin löytyi myös ajattelutapa, että oikeastaan ei ole syytä ideaaleihin 
mieliku viin, sillä ”minä ajattelen, että se on elämää se musiikki”. Sen sijaan 
joitakin ”pis teitä, joitakin hetkiä” on hyvä harjoitella ideaalisti mielessään.
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4.4.4 Soittosuorituksen tempot, kestot ja mentaaliharjoittelu

Mentaaliharjoittelun vaikutus soittamisen nopeuteen on mielenkiintoinen as-
pekti mentaa li harjoit  telun tapojen kartottamisessa. Mahdollisuuksinahan lä-
hinnä ovat ajattelu to   del   li sel la nopeu della, hidaste tul la nopeudella tai nopeute-
tusti. Erilaisia näkökulmia ilmeni kin asian valottamiseksi. 

Yksi tapa lähestyä nopeuskysymystä on, että mielessään tekee asioita 
”yleensä hyvin hi taasti, hidas tetusti. Vähän niin kuin ilman nopeutta tavallaan. 
Siis nimenomaan, kun mä teen mentaali harjoit te lua. Se johtuu siitä, että minä 
teen sitä nimenomaan muistin kan nal   ta. Silloin mä nimenomaan tyk kään sii tä, 
että se asia ikään kuin ei etene minnekään. Se on tavallaan Stillkuva, ei se ole 
kuva, vaan Stilltilan ne. Siinä pysäytettynä. Että on siis tie  toisuus asioista, että 
mitä täällä on juuri nyt.” Stilltilanne näyt täisi olevan tilanne, jos sa puretaan 
yksityiskohdat pysäytettynä. Tämä on haastatel lun mu kaan kuiten kin eri asia 
kuin tehdä asioita hidastettuna. Se on tietoisuutta siitä, mitä ta pah tuu juuri nyt. 
”Mitä tuo sor mi tekee tuossa ja mikä volyymi on tuon käden tuossa tasossa ja 
kaikki täm möi set. Ihan niinkuin pystysuoraan tekstuurimielessä.” 

Yksi lähtökohta on, että mentaaliharjoittelu tapahtuu todellisella nopeudel-
la ja tämä siksi, että ”kun mä en oikeastaan alkuvaiheessa sillä lailla käytäkään 
mentaaliharjoittelua niin kuin ehkä pitäisi. Mut ta tietysti, jos mentaaliharjoit-
teluna todella toisaalta pidetään sitä, et tä istun fl yygelin ää ressä ja ensin ku-
vittelen jonkun liikkeen hitaasti ja sitten teen sen, niin siinä kuvitteluvaiheessa 
kyl lä kuvit te len sen hitaasti.” Siihen, että jatkuuko men taa li nen työskentely 
sitten nopeutetummin ja lopulta oi keassa tempossa, on olemassa tällai nen kin 
vaihtoehto:”Se nyt riippuu tietysti vaikeudesta, mutta yleen sä niin, että nopeute-
tummin ja sitten vähitellen nopeammin. Ja on tietysti niinkin, että on joitain 
semmoisia asioita ja liikkeitä, jotka muuttuvat niinkuin vähän toisiksi. Siis että 
joku vai keus on aivan erilainen, kun sen tekee – vähän paradoksaalista tämän 
kannalta – kun tekee hitaasti tai nopeasti. Se liike on erilainen.”

Näyttää siis siltä, että jonkun kuvion soittaminen hitaasti on liikkeen kan-
nalta erilaista kuin sen soitta mi nen nopeasti. Näin ollen voi käydä niin, ”että 
mikäli aloittaa soittamalla hy  vin nopeasti, eikä soit ta minen onnistu hyvin, 
kuuloon jää tuhruinen, epätarkka ja huono malli”. Sen takia hidas harjoittelu 
on tärkeää: ”Se ikään kuin kuulolle selventää, että mitä tämä oikeastaan on, 
mitä minä yritän tehdä no peas ti”. Toinen muusikko har joit  telee hidastetusti ja 
nopeasti, mutta ehdottomasti instrumentin ääres sä, konkreettisesti soittaen.
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4.4.5 Virheiden löytäminen ja korjaaminen mentaaliharjoittelun avulla

Andor Földes (1950, 19–21) puhuu mentaaliharjoittelusta (käyttämättä tätä 
myö   hem min syn  ty nyt tä käsitettä). Hän painottaa sävellyksen lukemista ja 
kuuntelemista si t en, että en sim mäistä lu ke mis ta oli si pidettävä kaikkein tär-
keimpänä. Jokainen pianisti saa omalta koh daltaan huomata, kuin     ka pal jon 
vaikeampaa, ellei mahdotontakin, on kor ja   ta virheet kuin oppia asia heti oi-
kein. Kun uusi teos luetaan ja soitetaan samanaikaisesti, il menee niin suuria 
vaikeuksia ja niin monta erilaista rin nak  kais ta toimin taa, että vir hei den teko 
on miltei väistämätöntä. Niiden välttämiseksi on erittäin suo  tavaa lukea uusi 
teos erityi sen huolellisesti ennen sen soittamista ensimmäis tä ker taa. Näin te-
kemällä saa daan selvä mie  likuva opeteltavasta musiikista, soittamisen fyysis-
ten puo  lien häirit se mät tä. Mu sii kin oi  keaan lu kemiseen sisältyvät varsinaises-
ti soitettavien nuottien lisäksi myös tem po mer kin töjen sekä dynamiikka- ja 
fraseerausmerkin tö jen tarkka noudattaminen. 

Kun ensimmäistä kertaa soitetaan sävellyksen yhtä osaa, se jää mieleen. 
Myös virheet jää      vät mieleen ja virhe täytyy korjata. Tämä on usein hy vin ai-
kaa vievää ja harjoitetut vir       heet ovat vaikeasti korjattavissa. Siksi on erityi sen 
tär keää, että oppilas, joka etenee no peas ti alusta alkaen, ei tee lainkaan virhei-
tä. (Gerig 1976, 509–510.) Mentaaliharjoittelun avulla virheiden löytäminen ja 
korjaaminen voi tapahtua esimerkik si ”erään laisen uus tie  dos tamisen” avulla: 
”Jos on jotakin unohtanut pahasti niin kyllä sitä yrittää miet tiä, että mi tenkä 
tämän voisi tiedostaa jotenkin toisella tavalla, löytää joitakin muita juttuja. 
Tä      mä miettimi nen on jo siksi tärkeää, että virheiden poisoppimiseen kuluu 
tavattomasti aikaa.” Virheiden poisop pimisen koh dalla mentaaliharjoittelua 
tehdään joko niin, että ”en    sin soitan fyysisesti ja sit ten ko keil en mentaa listi 
tai sitten toisinpäin”. Jol le  kulle vir heis    sä auttaa pelkkä fyysinen har joitte lu. 
Ensisijainen lähestymista pa virheisiin tun   tuu ole  van instrumenttisidonnainen, 
jolloin ”ensin me nen ihan auto maattisesti pianolle ja kat  son, että no mitä, ja 
jälkeenpäin sitten saatan tutkia sitä muu tenkin. Mutta ensin aina soit timen ää-
ressä.”

Mentaaliharjoittelu on toiselle muusikolle toimiva lähestymistapa virhei-
siin: ”En mä fyy sisesti. Men   taalisti silloin nimenomaan kyllä. Kyllä sen silloin 
yleensä heti paikalla tie tää, mikä oli vikana. Sen tietää itse asiassa sen suo-
rituksen aikanakin. Siinä on vaan se, et tä sen esityksen aikana sitä ei jää mä -
rehtimään niitä virheitä, vaan silloin mennään ko ko ajan eteenpäin ja eteen-
päin, mutta sitten on se virheitten purkaminen.” Esityksen jäl kei  nen virheiden 
purkaminen on haasta tellun mukaan si  tä, että ”silloin on aikaa muistaa kun  -
nolla ja keskittyä siihen, mitä tuli tehtyä väärin”. Ne aukot, jot ka ovat jää neet 
ym   mär tämättä, voivat löytyä mentaalisti työskentelemällä. 
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Virheiden osalta mentaaliharjoittelu ei siis kulje aivan selvää reittiä: ”En 
tässäkään asias     sa tee hir veästi puhtaassa muodossa. Että silloin kun mä teen 
fyysistä harjoittelua, niin kyllä minä teen hi r veän paljon mentaalista työtä sa-
malla.” Haastateltu totesi, että ”vaa    tii tavattoman paljon keskitty mis tä, jos on 
oppinut jonkin asian virheellisesti ja yrit tää mentaaliharjoittelun avulla korja-
ta asiaa. Uuden liikeradan oppiminen on aina vai keaa.”

Virheen korjaaminen mentaalisti on mielenkiintoinen myös prosessina:”En 
usko, että kor jaan vir heitä pelkästään mentaalisti. On varmaan sellaisia paik-
koja, jotka eivät ole tur han vaikeita ja jotka voi kor jata puhtaasti mentaalisti. 
Mutta kyllä se vaatii puserta mis ta, jos on alusta väärin tullut. Oi ke as taan se, 
että ei muista yhtään sitä vanhaa, vaan ajaa sen uuden sisään. Sellaisia juttuja 
on, että jos opet telet sen väärin, ja sitten jos ru peat tekemään sitä uudestaan, 
että se täytykin tehdä oi kein, niin sinun täytyy niinkuin puhaltaa se pois. Ikään 
kuin et olisi koskaan opetellut sitä. Ja sit ten vaan ihan rauhas sa jat kaa.” Sel-
käytimen kautta täytyy kulkea tieto ja usko siihen, että asia onkin nyt näin. 
”Sil  loin ei saa yhtään muistaa vanhaa, vaan uusi täytyy ajaa sisään”.

Mentaaliharjoittelun mahdollista positiivista merkitystä virheiden yhtey-
dessä myös poh dit  tiin: ”Sitä pitäisi tietysti tehdä enemmän. Tavallaan minä 
kyllä käyn sen lävitse Ei ole vaan jotenkin aikaa. Eh   kä se on henkistä lais-
kuutta, että mä en aina tule tehneeksi sitä hy  vin keskit ty nees ti, sitä vir heen 
kor jaus  ta. Mä teen sen puoliksi harmitellen ja puoliksi analyyttisesti.” Haasta-
teltu totesi, et tä periaat teessa hän voisi kuvitella omaakin mentaa li har   joittelua 
paremmin ja systemaattisemmin teh  tynä myös virheiden osalta. Sille on kui-
ten kin ta val laan esteenä tietynlainen psykolo ginen vastenmielisyys ikään kuin 
”mä reh ti mään” jää mistä kohtaan. ”Mieluummin sitä menee eteen päin, vaikka 
sitten kohti seu raa  via kap pa leita. Tietysti jos on joku tärkeä konserttisarja me-
nossa, jo ta soittaa mo nes sa pai    kassa, niin silloin ilman muuta kyllä. Se riippuu 
sen virheen tärkeydestä ja suuruu desta ja ras kaut  tavuudesta ja sitten kyseis-
ten esiintymisien merkityksestä ja kohtalok kuu des  ta.” Haas  tateltu totesi, että 
”olisi tietysti ihan teellista, jos kaikkiin esiintymisiin suh tau   dut tai siin sa man-
veroisina, mutta että ku kaan ei näin tee, niin raadollista kuin se onkin”. Il mei -
ses  ti kyseessä on eräänlainen psyykkinen itsesuojelu, ”että jos sem moi sessa ei 
elä män ja kuolemanjutussa sattuu joku kiusallinen moka, en mä sitä kyllä jää 
huo lis sa ni kovin kauaa miettimään”.

Esiintymiskokemus todettiin jälleen kerran ratkaisevaksi tekijäksi. Vir-
heiden korjaamisen yh teydes sä mentaaliharjoittelusta todettiinkin, että ”sitä 
toivottavasti ei sikäli tarvitsisi teh dä, kun se pitäisi ra ken taa taas ja kun lähtö-
kohtana pitäisi olla, että se on rakennettu jo”. Sattumanvaraiset lipsah duk set 
olisivatkin enää sallittuja, jos on siinä vaiheessa, että menee lavalle soittamaan 
kappaletta. Toisin sa noen ”rakennustyön on täytynyt tapahtua ai  kai semmin. 
Siis tässä vaiheessa ammattitoimintaa pitäisi olla niin ja onkin niin.” 
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Toisin on opiskeluvaiheessa, kun on vielä niin paljon uutta eikä vielä paljoa 
ko ke mus ta. Tällöin on mahdollista, ”ettei yksinkertaisesti ymmärrä purkaa jo-
tain vaarallista juttua rii t tä väs ti”, jolloin esi tys voi mennä huonosti: ”Totta kai 
tämmöstäkin on sattunut ja sil loin se täytyy ra ken taa uudestaan. Jos lavalla 
selviää, että et kertakaikkiaan osaa tuota paik  kaa A yhtään, B ol len   kaan, niin 
silloin tietysti rakennus on paikallaan.” 

Muusikko, joka ei käytä periaatteessa lainkaan mentaaliharjoittelua vir-
heiden löytämi sek si ja kor jaamiseksi, saattaa kuitenkin joskus toimia näin: 
”Jos on joku hirveän moni  mut kainen paikka, niin kyllähän voin katsoa niitä 
nuotteja analyyttisesti jopa pia non ääressä is tuessa niin, etten soita sitä. Että 
niinkuin katselen, mikäs nuotti tuo nyt sitten tuossa on.” Haastateltu korostaa 
kuitenkin, ettei hänestä ”tämä ole aivan sama kuin men taa li har  joittelu, vaan 
se on pikemminkin nuottien tarkkaa lu kemista”. Virhe, joka on sisäis tet ty ja 
au  to mati soi tunut, ”täytyy ensin tuo da tietoi suu den tasolle ennen kuin se voi-
daan pu r kaa ja opetella oi kea tekniikka”. Siitä huolimatta tämä virhe, joka on 
oikaistu suu rella työl lä, il maan  tuu helposti uudelleen, eri  tyi  ses ti väsy myksen 
ja jännityksen yhteydessä. Haas  tatte lu ai neis ton perusteella voidaan todeta, että 
pianistit kokevat asian olevan juuri näin.

4.5 Tulkinta, eläytyminen ja mentaaliharjoittelu 

Musiikki koskettaa sielua. Mozartin ”Requiem” on koskettanut ihmisen ydintä 
jo vuosi sa   toja. Esimerkiksi tämän hetken elokuvamusiikin tekijät tietävät, mi-
hin kohdistaa tun teet. Kun Oliver Stone elokuvassa ”Platoon” otti Vietnamin 
sodan taustalle Samuel Barberin ”Adagio for Strings”, hän totisesti tiesi, mitä 
teki. Nykytutkimuksessa – näyttää vah vasti siltä – etsitään neuraalisia yhte-
yksiä, jotka ”herättelevät” näitä tuntemuksia. Voi taneenkin esittää kysymys 
musiikin ”oikeasti” olemassaolemisen merkityksestä. 

Kun muusikko yrittää ymmärtää musiikkia, hän samalla tulkitsee sitä (Rae-
kallio 1996, 284 –2.) Mai  jalan (2003, 148) käsityksen mukaan muusikolle mu-
siikkiteos on kuin tul kin    taan sa odot ta va pyhä kirjoituskää rö. Vä kevä (2004, 
9) korostaa, että muusikko tul kit see ai  na kuitenkin musiikkia omasta tulkitse-
mis  horisontistaan ja tulkinta on sub jek tii vi nen nä  kemys teoksesta. Säveltäjä ja 
esittäjä eivät siis voi ajatella teoksesta täysin sa moin.

Anton Rubinsteinin (Hofmann 1976, 60–61) ohjeena oli, että ennen kuin 
sormet kos ket ta vat kos kettimistoa, teos on osattava ”men taalisesti”. Tämä tar-
koittaa sitä, että mielessä on mää  rätty tempo, kos ke  tusta pa ja, mikä tärkein tä, 
ensimmäisten sävelten aloitustapa, en nen kuin konkreettinen soit taminen al-
kaa. Luigi Bonpensiere kirjoitti jo 1953, että kos kaan ei pitäi si ajatella musiik-
kia suorit ta mi sen termein (toi sin sanoen mitä käsien ja sor mien pitäisi tehdä tai 
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mitä ne ovat teke mäs sä), vaan tulkinnallisin termein (eli mil tä kaik ki kuulos-
taisi, jos taivaallinen esittäjä esit täisi teoksen). Koskaan ei pitäisi soittaa suori-
tuk  sen vuoksi, vaan ainoastaan sen totea mi seksi, onko men taa linen käsittely 
muovannut suo  rituksen oman maun mukaiseksi. Jos näin ei ole tapahtunut, 
on syy tä ottaa kädet pois kos kettimistolta ja paran nel la suoritusta men  taa lis ti, 
mielen välineillä, kunnes lop pu tu lok seen voi olla tyytyväinen. (Gerig 1976, 
464.) Arnold Schultz (1903–1972) totesi eräässä kon ferenssissa vuonna 1936, 
ettei hän tiedä min kään muun alan ihmisiä, joilla olisi enem män itsekuria ja 
peräänantamatto muut ta kuin instrumen ta lis teilla. Jos näistä piirteistä jo tain 
siirrettäisiin koskettimistolta teknis ten pro sessien intellek tuaa li seen harkin-
taan, hä nen mukaansa säästettäisiin paljon aikaa ja edis tettäisiin paljon suu-
rimman luo kan pia nismia. (Emt., 469.)

Tulkintaan mentaaliharjoittelu tuntuu sopivan luontevasti ja monipuolises-
ti erilaisia näkö koh     tia huo mioiden. Tulkinnallisen mentaaliharjoittelun mo-
niulotteisuutta kuvaa yksi haas             tateltu: ”Oikeas taan se liittyy taas siihen, kun 
mä luen niitä nuotteja ikään kuin ana   lyyt tisesti, niin kyllä minä siinä samassa 
huomioin myös sitä tulkinta-aspektia. Mietin esi mer  kiksi temposuhteita. Että 
vaikkapa tar kis tan, että onko kirjoitettu jossakin sivutee mas sa meno mosso vai 
eikö ole. Että koetan mielessä eri pulssijuttuja, mutta ehkä har vem   min niin, 
että suorastaan soitan sen kappaleen nuottien kanssa mie  lessä läpi.” Haas -
tateltu siis testaa eri aspekteja mielessään. 

Detaljien purkaminen on myös tulkintaa. Joku detalji saattaa osoittautua 
keskeiseksi tois tu vuutensa tai merkittävyytensä vuoksi. Tämä puolestaan vai-
kuttaa tulkinnallisesti koko naisuuteen. Tärkeät de tal jit voivat olla ”kauhean 
puhuvia, riipaisevia suorastaan, kun ne vie tarpeeksi pitkälle”.

Mentaaliharjoittelu voi toisen haastatellun mukaan vaikuttaa tulkintaan 
myös siten, että ”sil lä ta val la jotenkin salaa, jota mä en edes tiedä. Kun se ta-
pahtuu ihan musiikin ideata sol la. Ei niinkään fra see ramiseen ja sellaiseen. Se 
tulee usein sitten käytännössä, soitta es  sa paremminkin.” Haastateltu lä hes tyy 
asioita fi losofi sesti. Tämä tapahtuu sekä ”asia fi  lo  sofi sesti, esimerkiksi tem poja 
ja dynamiik kaa ajatellen”, mutta myöskin am mat   ti fi  lo so fi  sesti: ”siis tämän 
ammattini fi loso fi aa, jota mä pi dän sinä mentaalisena. Että kyllä mä ajattelen, 
että se on se, mihinkä minä ta val laan puran ju tut.”

Tulkintaa mentaalisti hiottaessa kuvitellaan harjoitettavaa kappaletta sellai-
sena kuin se on, ja etsitään erilaisia mahdollisuuksia sen käsittelemiseen mu-
siikin edetessä.Valinta voi ta  pah tua esimer kiksi kahden mahdollisen tulkinnan 
välillä ja silloin se tapahtuu yksinker tai  sesti siten, että ”mä ku  vittelen molem-
mat ja katson kumpi tuntuu vakuuttavammalta. Kum masta tykkään enemmän. 
Ja se on nimen omaan mentaalista. Se tapahtuu pään sisäs sä ja se voi tapahtua 
missä vain, vaikka käve lyl lä. Se ei siis ole kahden levytyksen vertai lua.” 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että tulkinta on subjektiivinen näkemys 
teoksesta, jolloin on tärkeää mentaalisti hahmottaa sen luonne. Pelkkä suo-
rittaminen ei riitä, vaan tekniikan ohella musiikillinen, taiteellinen lopputulos 
ratkaisee todellisen muusikkouden kriteerin.

4.5.1 Säveltäjän aikakauteen, persoonaan ja elämään eläytyminen

Hofmann (1976, 60–61) korostaa, että teoksen luon teen mentaalinen hahmotta-
minen on tär       keää. Toisin sanoen, onko se esimerkiksi dra maat tinen, traa gi nen, 
lyyrinen, ro mant ti nen, humo ris ti nen, herooinen, ylevä tai mystinen. Säveltäjän 
aikakauteen, persoonaan ja elä   mään eläy ty minen saa eri muusikoilla erilaisia 
ilmenemis muotoja. Suhtautuminen voi ol  la myön tei nen: ”Sen mä hyväksyn. 
Minusta se on kyllä ihan oleel li nen osa kappaleen työs  tämistä. No, jos minä 
sanon, että eläydyn us konnolliseen maailmaan tai eläy dyn sii hen ja siihen, 
niin se on pik kui sen paljon sanottu. Mutta olen kyllä tietoinen niistä. Että mä 
koe tan aina sijoittaa kap p a leen oikeaan viiteke hy kseen ja kyllä siihen liittyy 
varmaan jon  kin as teista eläytymistä. Kyllä se minusta vai kut taa ilman muuta, 
ilman muuta se on yksi ihan oleellinen te  kijä.” 

Haastateltu ei välttä mät tä puhu emootioväritteisestä eläytymisestä, vaan 
esimerkiksi eläy  t y   mi sestä kirk ko akustiikkaan Bachia soittaessaan, tai muihin 
samankaltaisiin oleel li siin seikkoi hin. Toisaalta kuitenkin todettiin, että aika-
kauteen, uskonnollisuuteen, aatevir tauk  seen tai aat teisiin eläytyminen on ”nyt 
taas sem moisia sanoisinko haaveosastoon kuu  lu via juttuja. Ni i tä tulee ja me-
nee, jos on tullakseen. Ne on kyl    lä aika perifeerisiä loppujen lo puksi. Teos ja 
sen sisältö ratkaise vat.”

Saman suuntainen näkemys on toisellakin muusikolla. Hänelle sen tyyp-
pinen eläytymi nen pohjim mil taan on merkityksetöntä: ”Kuvittelen, että ym-
märrän erilaisia musiik keja tai sitten en ym mär  rä”. ”Eläytyminen on aina 
sisäinen prosessi, ilman että se olisi si tä, et tä kuvittelisi olevansa jos sakin aika-
kaudessa”. Esimerkiksi ”säveltäjien elämäkerrat si näl    lään ovat kiinnostavia, 
mutta eivät kui tenkaan seli tä sitä musiikkia. On kiva kuulla jo ku juttu, että jaa, 
tämä on sävelletty siihen ja tämä on se ja se hah mo. Mutta en usko, että se 
vaikuttaa mun soit tooni tuon taivaallista. Joko soitan sen hyvin tai huo nosti, 
eikä sii hen tällaiset vaikuta.”

Opetuksessa on kuitenkin toisin: ”Itse opetan tarkkaan, mikä kuuluu, 
minkälaiset asiat kuuluvat mi hin  kin tyy liin ja sanon, että tuossa pitää pistää 
poikki, koska säveltäjä on kirjoittanut näin. Että siinä mie les sä aika kau si on 
tärkeä.”

Säveltäjän maailmoihin eläytymistä voi lähestyä myös fi losofi sesti: ”Tuo on 
taas hyvä ky      symys ja ka malan vaikea vastata. Minusta tuntuu, että siihen ei ole 
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vastausta. Se on fi  lo  sofi nen kysymys enem   män kuin sitten se, että siihen olisi 
joku selkeä pragmaattinen vas   taus. Se on sellaista yhtä arvuuttelua.” Henkilön 
lähtökohdat tekemisilleen ovat mie len  kiintoisia, mutta tärkeintä on se, ”mitä 
osaa sielusta kyseinen musiikki koskettaa” ja min  kälaisia ”musiikkisuhteita” 
ihmisillä on. Joskus ne liittyvät ai ka kauteen, mutta paljon tär    keämpää on se, 
”minkä tasoista” kyseinen musiikki on. ”Ei siis hyvä–huono -akse lil la”, vaan 
si ten, että ”koskeeko se emootiota, onko se fyysistä vai onko se abstraktia.” 

Haastateltu puhuu ”tun nis ta misesta”. Siitä, minkälaisesta mielikuvasta, 
minkälaisesta mie         li  ku vi tuk  sesta tämä ni men omai nen musiikki lähtee: ”Että 
en mä todellakaan kuvittele pis täväni pe ruukkia pää hän, en ol lenkaan, mutta 
jonkinlainen sensitiivisyys siihen, mitä sielu koh taa. Että mille se musiikki on 
sen si  tiivistä. Että sillä tavalla mä inspiroidun siitä, että mä osaan taval laan 
yhdistää asioita, kun tä  mä on muutakin kuin ammatti.” Mikäli omil la edel ly-
tyksillään ei tavoita sitä sensitiivisyyden lajia, se on yk sinkertaisesti sen kal-
tais ta mu siik kia, joka ei kiin  nosta. Vaikka onkin tärkeää tuntea taustaa ajas sa 
tai henkilö his to rias sa, muutaman kap  paleen perusteella on vaikea tietää mitään 
lopullista. Lop  putu los on ennemminkin ar vai lua: ”Mutta niinhän taide on”.

4.5.2 Roolimallit, esikuvat ja mentaaliharjoittelu

Urheilussa roolimalliin eläytyminen on joskus suoranainen metodi. Mu  sii kis-
sa myös il miö on ole mas sa omanlaisessa muodossaan. Voidaankin puhua mie  -
luummin esikuvista kuin roo  limalleista. Esikuvat ovat tulleet tavallaan mutkan 
kautta. Esi   merkiksi tietyt lap se  na kuul lut kon sertit ovat olleet joillekin unoh   -
tumattomia elämyk siä. Haastatellulle kol me  tois tavuotiaana Richterin kon sert-
ti on ollut ”jy säyk sen kaltainen elämys”, joka on muo  van  nut esikuvan sille, 
”mitä pianismi kaikki nensa voi olla suurim mil laan”. Yhdestä kon  sertista on 
voinut tulla johtotähti koko uralle. Sitä kautta rooli mal li on toiminut vah vas-
ti tie tyssä elämän vaiheessa. Sir Georg Solti ymmärsi jo pie ne nä ha lua   van sa 
kapel li mes tariksi kuultuaan Beethovenin 5. sinfonian. ”Elämäni alkoi siitä kon-
ser  tis ta” (Kemp 1996, 3).

 Monet muutkin taiteilijat ovat kertoneet sellaisista lapsuuden ajan koke-
muk    sista, joilla on ollut mer  ki tys tä heidän lahjakkuutensa kehittäjinä (Uusi-
kylä & Piirto 1999, 69; Walters & Gardner 1986). Ilmaisu ”crys tal lizing ex-
perience” kuvaa Freemanin (1999) mu   kaan täl lai sia kokemuk sia, tarkoittaen 
henki lön elämän suuntaa ohjaavaa yht äk   kistä oi  val  lusta tai kokemusta. Tämä 
kokemus hahmottaa myös hen  kilön käsitystä omis   ta ky vyis   tään tietyillä tai 
tietyllä alueella. Tämä kokemus on mahdol linen jo varhais lap  suu des sa, tai 
myöhemmin alaan perehtymisen jälkeen. Se ei ole kuitenkaan ehto kor kea  ta-
soi siin saa vu tuksiin. Täytyy olla myös sisäinen kyky, harjoitus, kova työ sekä 
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tois en ih mis ten an tama rohkaiseva palaute. (Ks. myös Hirvonen 2003; Maijala 
2003, 89–93.) Kodin mer ki tys on myös erittäin rat    kaiseva, sillä kotiympäristö 
on esimerkiksi lah jak kaik si to det tu jen las  ten tärkein mo  ti vaation lähde silloin, 
kun he saavat osakseen rak kaut ta ja indi vi duaa  lista hy väk syn tää (Ruokonen 
2005, 39, 47–55; ks. myös Ruismäki & Tereska 2006). 

Vielä aikui se nakin kollegoitten esimer kit ”nimen omaan joistakin tietyistä 
konkreettisista ratkaisuis ta tai siitä, mi ten jonkun kappaleen ko ko naisuus teh-
dään, toimii joskus vieläkin tavallaan esikuvana. Mut  ta ei se ole kuiten kaan 
sitä, että eläytyisin kollegan rooliin niin, että mä kuvittelisin ole vani vaik kapa 
Rahmaninov tai Soko lov tai kuka tahansa suuri ido li.” Sellaiset suuret pianis-
tit, joita muusikot ovat elä mänsä aikana kuulleet ja nähneet, ovat muu sikoiden 
mukaan vähin täänkin epäsuo ras ti vaikut ta neet heidän omaan muu sik ko-
identiteettiinsä. Vaikutusta on saattanut ol la sii hen kin, mi ten muusik ko mieltää 
it s  ensä pia nistina lavalla. Kukaan ainakaan haastatelluista ei mieli ku vissaan 
mene niin pit källe, että ajattelisi konkreettisesti, että ”kun mä kävelen ulos, 
olen Rubin stein”. 

Yksi syy pianonsoiton rikkauteen ja vaikeuteen on selvästikin se, että se 
on polyfonista. Samaan ai kaan on nähtävä ja elettävä tavattoman monta tasoa. 
Omasta harjoittelusta pu hut taessa tuli esiin jäl leen mielenkiintoinen seikka. 
Enemmän kuin roolimalli tai esikuva haastatellulle: ”se on enem män niin kuin 
välähdyksiä omassa harjoittelussa. Että het kit täin voi kuvitella, että tämä 
kuulostaisi jän näl tä, jos sen soittaisi niinkuin Sokolov. Usein nä  mä tämmöiset 
asiat ovat semmoisia häivähdyk siä mie les sä, jotka kyllä tulevat ja me ne vät 
mielessä harjoittelemisen aikana. Mutta kyllä se on ihan vä hän eri asia kuin 
joku roo li a jat telu. Musta sen pitäisi olla jotenkin systemaattisem paa, pitkäkes-
toi sempaa, että nyt otan sen ja sen pianistin roolin ja soitan koko kappaleen 
niinkuin Glenn Gould. En mä sem  moista muista tehneeni. Mutta kyllä juuri 
tällaisia hetkellisiä häiväh dyksiä, niinkuin puo   litietoisesti, että ajattelee, että 
tämä voisi olla jännä, jos olisi semmoinen Sokolov-soun di tai Horowitsh. Että 
sem moisia vivahteita voi kyllä tulla harjoitteluun.”

Opettamisessakaan rooliajattelu ei välttämättä toimi ihan toteamalla, että 
”soita kuin Rubinstein”. Roolimalli täytyy haastatellun mukaan ”pikemminkin 
ikäänkuin purkaa”. ”Jos joku soittaa vaikka hy vin epäproduktiivisessa asen-
nossa, voi olla toimivaa muistu tella mieliin esimerkiksi, että miten Ru binstein, 
rubinsteinimainen ryhti saa käsivarren liikkeistä paljon helpompia”. Tällöin 
roolimalli ikään kuin puretaan ja konkretisoidaan. Jol  lakin muusikolla rooli-
ajattelu ilmeni niin, että omalla koh dalla tällainen ajattelu on vie  rasta. Op-
pilaille sen sijaan voi opettaa, että ”ku vit    tele olevasi Rubinstein” -asen netta. 
”Saatan kysyä, että oletko koskaan nähnyt fi lmiltä tai vi deolta Rubinsteinin 
soitt a van. Et tä hänhän soittaa tällaisella ja tällaisella asenteella ja tämän nä-
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köi senä tä  tä, kun sinä soi  tat tällä tavalla. Mutta en mä itse koskaan kuvittele, 
ainakaan tietoi ses ti.”

Toisen haastatellun mukaan roolimalli tai esikuva voi olla myös toisen soit-
timen soittaja. Su  per sel listin basson linja tai että joku muu soittaja soittimensa 
kanssa on ”hengittä mi ses     sä pitemmällä kuin itse”, voivat vapauttaa oman soi-
ton. Vapauttava mielikuva siitä, mi    kä on parasta hengittämistä mu siikissa tai 
parasta basson käyttöä tai parasta Beethove nia, liittyy nimenomaan erilaisiin 
kohtiin, eri laisiin parametreihin. On mahdollista ”saada Beethovenista kiin-
ni, kun ajattelee miten toinen pia nis  ti ottaa aksentin pianosta. Se ei tar koi  ta 
välttämättä sitä, että erityisemmin aina pitäisi toisen soi tosta.” Vapauttava 
ele ment   ti ”liittyy moneen, vaikka kyse voi olla vain tietystä yksityiskohdas ta 
toisen soi tos sa.”

Joskus esikuvaan vetoaminen voi olla hyvä asia opettamisen yhteydessä, 
mutta todettiin, et  tä sitä ei pidä tehdä liikaa, sillä sen tehon voi menettää hel-
posti. Urheilussa ilmenevän roo liajattelun kaltaist a ei musiikissa voine olla-
kaan, sillä musiikissa päämäränä on ni men   omaan se, et tä jokainen tekee asiat 
omalla tavallaan. Taiteellinen lopputulos ratkai see.

4.6 Mentaaliharjoittelun toteuttamisvaiheet ja jaksottaminen

Mentaaliharjoittelun toteuttamisvaiheet liittyvät haastateltujen mukaan 
tavallisim min kap    pa leen harjoitusvai heeseen, toisin sanoen siihen, onko kap-
paleen opettelu al ku-, kes ki- vai loppuvaiheessa. Tästä muu   sikoilla on hy vin-
kin erilaisia kokemuksia: ”Osa siitä men  taaliharjoittelusta on hyvinkin al ku vai-
hees sa. Silloin kun mä olen saa nut en sim mäi sen soivan kontaktin rämpimällä 
sitä, tai sitten jos se kon takti on ole massa jo entuu des taan, niin sitten vielä ai-
kaisemmin jopa.” Tästä alkaa ikään  kuin ”ul koa  oppi mi sen men       taa liharjoittelu, 
purkaminen, joka on samalla sen kappaleen miet timistä ja ana lyy  siä. Täl tä 
poh jalta syntyy kaikkia muita johtopäätöksiä, myös tulkin nal lisia.”

Mentaaliharjoittelu alkaa siis jo ennen kuin kappale ”on vielä sormissa-
kaan, ennen kuin mä osaan sen”. ”Se on nimenomaan rakenneanalyysiä, joka 
sitten saattaa synnyttää sel la i sia ideoita, joista voi tulla hyvinkin merkittäviä 
tulkinnallisia johtopätöksiä kysei seen kappaleeseen”. Kun kappaleen osaa-
minen on pitemmällä, tulkinnallisesti kuvitte le van men       t aaliharjoittelun osuus 
lisääntyy. Tämä tar koit  taa mielessä harjoiteltavaa oikeaa tem poa ja eri mah-
dollisuuksien ja vaihtoehtojen punnitsemis ta. Koskapa muusikko ei voi ko kea 
sä veltäjän kokemuksia, hän voi yrittää ymmärtää teoksen syntymotiiveja ja 
tul     kita nii tä (ks. Suurpää 1998), sillä teoreettisten analyysimenetelmien avulla 
on mahdollista saa    vuttaa syvempää ymmärrystä musiikillisiin ilmiöihin, joita 
muusikko kokee ja kuulee mu sii kis sa.
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Tyypillisintä ei ehkä kuitenkaan ole mentaaliharjoittelu alkuvaiheessa, vaan 
toisenlainen vaih  toehto: ”Se olisi lähinnä siellä, ei ehkä ihan alkuvaiheessa, 
mutta ehkä voi sanoa, et tä jonkin verran kes ki vaiheessa ja loppuvaiheessa. 
Juuri tätä analyyttistä nuottien luke mis ta. Se olisi tyypillistä keski vai heelle ja 
loppuvaiheelle. Keskivaiheelle siksi, että siinä on tilaisuus tarkistaa näitä esi-
tysohjeita ja kaaria ja kaikkea tosi tarkkaan, kun on jo suu rin piirtein opetellut 
sen kappaleen. Taas loppu vai hees sa se lukeminen muistin varmista miseksi, 
niin se on taas hirveän hyvä.”

Näyttää siltä, että pitkällinenkin edeltävä fyysinen kokemus on oleellinen: 
”Kyllä se on enem män sit ten siinä vaiheessa, kun se on jo fysiikassa. Koska se 
on kuitenkin se fyysinen to  dellisuus, mikä soi. En sin se sisäänajo, sen motorii-
kan, koko sen ajatus maailman si säänajo. Mutta kyllähän sitä ko ko ajan tekee 
yhdessä. Mutta enemmän loppuvaiheessa. Nimenomaan sitten siinä viimeistel-
y vai hees  sa.”

Mielenkiintoista on, että tämän kysymyksen kohdalla kaikki vaihtoehdot 
ovat edustet tui na näillä nel jällä pianistilla. Ilmeisesti persoonalliset ominai-
suudet ovat oleel lisia men taa li  sia työ tapoja haet taessa. Kun puhutaan sellai-
sesta mentaaliharjoit te lusta, joka tapah tuu en nen konserttia, ikään kuin siis vii-
meistelevänä osiona, jotkut näistä haastatelluista työs kentelevät ”mentaalisti 
kappaleen alusta loppuun, aikajanana”. Toisille tä mä liittyy esit tä mi  sen kuvit-
teluun, jolloin sekä tilan teen, että kap  pa leen kuvittelu alusta lop puun yhdis ty-
vät. Ei kuitenkaan väistämättä, vaan mentaali harjoittelu voi en nen esiin ty mis tä 
koh dis tua ”nimenomaan vain kyseessä olevaan esitettävään kap paleeseen”.

Osittaminen ja jaksottaminen liittyvät myös musiikin syvällisimmän idean 
esiintuo mi seen: ”Har joit te lusta pianon ääressä voisi sanoa paljonkin. Kaiken-
laista, mutta se mi nus ta ole enää ihan sa massa mi e lessä mentaaliharjoittelua. 
Mutta nämä tunnetut har joit te lu  tekniikat, että vaikkapa soit taa tekstuu ria vain 
osittain. Se on minusta kyllä hyvin oleel lis ta, myös opetuksessa ja omassa har-
joit telussa. Ei tar vitse aina soittaa joka ai noaa nuo t   tia, mitä siinä on, vaan 
soittaa ikään kuin sen musiikillisen idean ulos. Mieles sään täy dentää. Soittaa 
siis vain osan nuoteista ja osan mieles sään.”

Teoksen mentaalinen jak   sotteleminen eri tavoin harjoitteluvaiheessa onkin 
käytetty oppi mis  metodi. Kun kap pa le on jo lihasmuistissa, yksi tapa mentaa-
liharjoittelulle on ot taa jo ku tietty jakso, jon ka aloit taakin mentaalisti lopus-
ta. Tämä tapahtuu nimenomaan ennen kon   serttia: ”Ote taan nyt Mozartin tai 
Chopinin sonaatti, niin mä otan viimeiset kah   dek san tahtia ja sitten käyn ne. 
Sitten otan edellisen jakson alkuun ja sitten sen jak son lop puun, sitten edelli-
sen jak son loppuun. Ja sitten taas edellisen jakson loppuun. Että kelaan sen, 
ettei se mene au to maationa. Että aika kulkee näin ja se on ihan puh taasti vain 
tek niik kaa opetella ul koa. Tai siis tsekata, purkaa sitä jännitystä, mikä esi      ty-
k sessä tu   lee sii hen, että olisi jotain te ke mistä.” Näin haastateltu tekee myös 
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pianon kanssa, juuri ennen kon serttia. Edel  linen päi vä on aina omis tet tu tällai-
selle työskentelytavalle. Se ta pah  tuu jo ko mentaalisesti tai fyy     si sesti lopusta 
tai satun nai ses ta pai kas ta aloittaen, eikä aina vält tämättä alusta lop  puun. Tä -
mä puo lestaan riippuu kappaleen pi tuu   desta: ”Mo zar tin so naat ti on niin pieni-
muotoinen, että sitä voi soittaa kin alusta loppuun.” 

Tässä on kyseessä selkeästi metodinen väline, joka kytkeytyy saumatto-
masti myös muis tiin ja muis ta miseen: ”Mun muistille se on hyvin toimiva, 
hyvin terapeuttinen, että tulee jo  takin tekemistä. Se on si tä luottamuksen kas-
vattamista, kun sitä täytyy ihan oikeasti kas   vattaa. Et sinä repäise sitä tuos      ta 
vaan, jonkun sonaatin, että eihän se mene niin. Että pakkohan se on. Kap-
paleen opettelu li sää luot ta musta, kappaleen noin suunnilleen ulkoa opettelu 
lisää luottamusta, esittäminen lisää luot  tamusta ja kaikki tämä toimii ikään 
kuin mantrana.” ”Mentaaliharjoittelu on hyvä siinä mielessä, ettei soitto me-
ne siihen auto ma   tioon, joka voi pettää millä hetkellä tahansa”.

Automaatio on se fyysinen puoli, joka ei välttämättä ole, eikä tarvitse-
kaan olla kontrol lis sa kaiken ai kaa. Pieniin osasiin jakamisessa näyttää ole-
van konkreettista hyötyä siten, et tä tällöin visuaaliset ja kuulomielikuvat ovat 
tavallaan tarkempia kuin kokonaisuutena: ”En  simmäiseksi tuos ta osiin ja ka-
misesta tulee mieleen, että silloin kun mä harjoittelen mentaalisti jotain tiettyä 
koh taa, niin sil loin se olisi enemmänkin sitä, että harjoittelen jo ten kin erillään 
tällaisesta esiintymis ajatuksesta, jolloin ka vaan painan mieleeni. Mut  ta sit ten 
jos on kyse koko teoksesta, niin jostain syys tä se eh dot tomasti liittyy siihen 
esit tä  miseen. Tavallaan sitä koko teosta ei ole olemassa men taa listi ilman, että 
minä sa malla esitän sitä.” 

Yhdellä kertaa kappaleen mentaalinen työstäminen on vaativa tehtävä ja 
siksi sitä teh dään    kin har voin: ”En mä yleensä yhdellä istuimella tee sitä alus-
ta loppuun. Teen sen kyl lä osina. Se on sen verran ai kaa vievää ja hankalaa 
hommaa, ettei minulla ole siihen oi kein mahdollisuutta eikä aikaa eikä kärsi-
vällisyyttäkään. Siis, että koko päivän istuisi pai  kallaan ja vaikka kävelisikin 
ja te kisi alusta loppuun. Kyllä minä teen sitä sillä tavalla jaksoittain.”

Jaksottamisen yhteydessä haastateltu puhuu uudella ilmaisulla ”kuittaa-
minen”. Tällöin men  taali har joittelulla kuitataan toistuvaa materiaalia ja ikään 
kuin todetaan asioiden ole van tietynlaisia. ”Kuittaa minen on siinä mie les sä 
helppoa, ettei kappaletta tarvitse läpi käy  dä alusta loppuun. Sitä voi verrata 
fi lmin editointivai hee seen, kun ohjaajalla on kuva ko   konaisuudesta ja kuiten-
kin osia voidaan yh dis tellä satunnai ses sa järjestyksessä ja kes kittyä erilaisiin 
kohtauksiin, jotka voivat olla fi lmin alussa, keskellä tai lopussa.”

Jos ajatuksena on, että teoksen kokonaisajattelu liittyy esitystilanteeseen 
ja osiin jakami nen tapah tuu harjoitteluvaiheessa, on toisaalta kuitenkin myös 
näin: ”Kyllä, kyllä voi aja tel la näin, että koko nais ajatus liittyy esitystilantee-
seen. Mutta tietysti kaikki liittyy esitys ti  lanteeseen tavalla tai toisella. Se on 
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ehkä suoremmin sitä tulkinnan tutkimusta, kun ajat    telee sitä kappaletta ko-
konaisuutena ja oi keassa tem possa ja sillä tavalla.” Toisaalta to dettiin, että 
esitystilanteeseen kuuluu myös se, että on tie dettävä tarkalleen jonkin tietyn 
tahdin tapahtumat: ”Nimenomaan esitystilannetta vartenhan niitä jut tuja poh-
tii”. Tutki muksen kautta on todettu myös se, että mentaaliharjoittelussa frust-
raatiota aiheuttaa ni men omaan tilanne, jossa ei anneta mahdollisuutta kokonai-
suuden osittamiseen ja sen jäl  keiseen osien yhdistämiseen (Lim & Lippman 
1991).

4.6.1 Mentaaliharjoittelun ja fyysisen harjoittelun suhde ja säännöllisyys 

Kokonaissuhde fyysisen ja mentaaliharjoittelun välillä vaihtelee eri muusikoil-
la. Perin tei sesti tuntuu olevan näin: ”Kyllä se koko nais harjoitteluaika painot-
tuu fyysiseen. Kyllä mä si    tä teen enemmän. Siis istun pianon ääressä.” Kui-
tenkin toisaalta todettiin, että konk reet    tista ja mentaalista on vaikea erottaa, 
koska kon serttiin valmis tautu minen on ”ase mien val mistamista ja liikkeiden 
en na  koimista”. Vaikka harjoittele misessa ollaan pia non ää  ressä, jonkin asian 
harjoittelu ajas ta on kuitenkin suuri osa sitä, että vain mie t tii ja suun nit  telee: 
”Jos vaikka kuuntelee oven ta kaa, niin sitä ei välttämättä koko ajan kuule 
sitä ään tä sieltä, vaan on pitkiä hiljaisia hetkiä. Että se on vähän sillä tavalla, 
vaikea sanoa, että mitä se lop pujen lo puksi on.”

Näyttääkin siltä, että mentaaliharjoittelun prosentuaalinen osuus kokonais-
har joitte luajasta voi olla suurempi kuin jos jakaa sen niin, että ”mentaalihar-
joittelu on sitä, että ma kaa sän gyssä ja miettii asioita pelkästään ilman pia-
noa”. Vastakohtana voi aja tel la, että ko ko ajan tuote taan ääntä pia non ääressä. 
Todellinen suhde mentaaliharjoitte lun ja puh taas ti fyy sisen harjoittelun välillä 
on vai keasti määriteltävissä ja todennetta vis sa. Yksi ky sy mys myös on se, että 
onko olemassa ollenkaan sel lais   ta harjoittelua, joka ta pah  tuu pelkästään pia-
non kans sa fyysisesti: ”Jos har joit telee jotain täysin automatisoi tu nut ta juttua, 
sa no taan vaikka Hanonin harjoituksia ja lukee lehteä sa malla, se tietysti on 
hir veän pitkälle fyy sistä. Mutta sitten jos huomaa soittavansa epätasaisesti, 
niin jonkun liskoaivo ta son kontrolli siellä kuitenkin on olemassa.” 

Mentaaliharjoittelun ja fyysisen harjoittelun suhteen moninaisuutta selven-
tää mielestäni edel leen ku vaus: ”Puhtaassa muodossa sitä ei varmaankaan 
olekaan, että miten sen voisi ku vailla. Jos minä ajat telen, että tällä janalla 
on puhtaasti mentaalinen, niin kyllä sä var masti käyt samalla läpi puh taasti 
nii tä liikeratoja. Vaikka sä et sitä tiedostakaan. Että se on tavallaan fyysistä, 
vaikka et soi ta. Ja sitten kun soitat, vaikka kuinka fyysisesti, niin kyl  lähän sii-
hen liittyy väistämättä sekä ana ly ysin ta solla että siinä läpikäymisessä men taa-
liharjoittelua. Mutta kun siinä on sekin, että se liittyy myös sel laiseen asioista 
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innostu miseen ja keksimiseen. Sekä siis tämmöiseen, että innostuu siitä, et tä 
kuu lee ihan konk reet tisesti asioita.”

Haastattelujen aikana muotoutuikin aina selkeämmin kysymys siitä, mitä 
on ”puhdas men     taaliharjoit telu”. Tämä tuli edelläkin esiin mentaaliharjoittelun 
ja fyysisen harjoit te lun suhteessa. Se, että käyt tääkö haastateltu mentaalihar-
joittelua joka kerta harjoitelles saan, on jälleen monisisältöinen asia: ”Odota! 
No joo. Mutta nyt minä en puhu puhtaak si viljeltynä siitä jutusta. Mutta sa-
notaan, että käy tän, käytän joka kerta. Tosin siinä on ai na niin monta tasoa, 
että se on iso juttu. Mutta siitä joh tuen siinä on välttämättä muka na myös se 
mentaalinen työ.” 

Samaa pohdintaa jatkaa toinen haastateltu, joka toteaa käyttävänsä ehdot-
tomasti enem män konk reet tista har joittelua kuin mentaaliharjoittelua. Se, että 
harjoitteleeko hän kos kaan yhtä paljon fyysisesti ja mentaalisti, kiteytyy näin: 
”No en minä voi taas muuta sa noa kuin että jos se mentaa li har joittelu on aina 
täysin erillään siitä fyysisestä harjoitte lusta, niin silloin en voi sanoa, että kos-
kaan harjoitte li sin mentaalisti yhtä paljon tai enem  män kuin fyysisesti”.

Jos puhutaan pelkästään fyysisestä harjoittelusta siten, ettei siihen liity 
mitään muuta, haas    tatel lul le tulee mieleen enemmänkin käsite mekaaninen. 
Mekaanisuus taas olisi kor kein    taan mahdol lis ta  siten, että ”ottaa jonkin sormi-
harjoitusvihkon ja siitä jonkin koh dan ja luulee tekevänsä jotain hyödyl listä”. 
Mutta oikean tuloksen aikaansaamiseksi ai van väis   tämättä täytyy olla mukana 
joku aja  t us eli mentaalinen panos. 

Mentaaliharjoittelun ja fyysisen harjoittelun suhteesta kertoo myös tämä 
kuvaus: ”Niin tie  tysti siinä on sellaisia variantteja, että kun Glenn Gouldista 
oli joitain fi lme  jä tai sitten joku on seurannut oven takaa Sokolovin harjoitte-
lua, niin niissähän on mo lemmissa ta pauk sissa, että he soittavat var sin vä hän. 
Ovat kyllä koko ajan sen soittimen lähettyvillä, mutta soittavat jonkin aikaa 
ja lähtevät si tten pois ja mielikuvis saan selvästikin käyvät si tä läpi tavalla tai 
toisella ja palaavat takaisin sen soittimen luo ja soittavat ja taas nouse vat. 
Että se on varmaan semmoinen, jossa se on hyvässä ba lans sissa. Mut  ta en mä 
kyllä ole moiseen päässyt.”

Mentaaliharjoittelun säännöllisyys tuntuu riippuvan paljolti siitä, mihin 
mentaaliharjoitte lu kohdis te taan, missä vaiheessa kappaleen harjoittelu on, 
sekä ajankohta, jolloin kappa leen on oltava esitys kun nossa. Ratkaisevaa on 
myös ajankäyttö, sillä aina on päätettävä, mi hin kaikkeen oma aika riit tää: ”No 
käytän mentaaliharjoittelua niin säännöllisesti kuin aika antaa, siis olosuhteet 
antaa myöten. Mut ta mentaaliharjoittelua, puhtaalla men taa liharjoittelulla, 
jos me tarkoitetaan sillä sitä, että yksin o maisesti, siis ei kontak tissa kla via-
tuuriin vaan siis täysin ilman klaviatuuria, pelkästään pään sisällä nuoteista 
tai nuot tien kanssa tai ilman harjoittelee sitä, niin se ei ole edes päivittäistä 
minulla, vaan se on satunnaisempaa. Mutta viikottain minä tulen tehneeksi sitä 
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muutamana päivä nä varmasti ja en nen konserttia tulen tehneeksi sitä hyvinkin 
systemaattisesti ja päivittäin jopa. Siis vä  lit tömästi ennen konserttia, mutta 
vuoden mittaan satunnaisemmin kuiten kin.”

 Kaiken kaikkiaan kävi ilmi, että näiden pianistien mentaaliharjoittelun 
säännöllisyys on ver   rannollinen esiin tymistapahtuman läheisyyteen. Mitä 
lähempänä se on, sitä sään nöl li sem  min mentaaliharjoittelua tehdään, kukin 
omalla tavallaan, kohdistaen sen juuri niihin koh  tei siin, jotka ovat kyseiselle 
muusi kol le tyypilliset mentaalisen työskentelyn osiot.

4.6.2 Keskittyneisyys ja mentaaliharjoittelu

Haastateltujen pianistien kokemus mentaaliharjoittelun keskittyneisyydestä 
verrattuna fyy       siseen harjoitteluun edustaa ääripäitä, mutta keskitietäkin kul-
jetaan. Keskittymiskyky si nällään on luon nol lisesti yksilöl listä. Y hdelle kes-
kittyminen saattaa tuntua mahdot to mal   ta, jos ulkopuolisia impulsseja sat tuu 
tu lemaan eri tyi sen paljon. Keskittymiseen vai kut  taa myös ”kuinka väsyttävää 
on ollut esi mer kiksi työssä, mis sä olet ja kuinka mo ti voi tunut olet”. Mikäli 
kaikki olosuhteet ovat hyvät, peri aat  tees sa toiselle kes  kittymi nen ei ole vai-
keata. ”Motivaation täytyy olla selkeä. Inspiroituminen lu jittaa ilman muuta 
kes kit ty  mistä”. Toisaalta on mahdollista myös ”ikään kuin alistua positiivisesti 
kes kit ty mis olo  suh tei siin”.

Mentaaliharjoittelun ja fyysisen harjoittelun keskittymisen luonteesta haas-
tateltu tote  aa: ”Ne ovat tietysti aavistuksenomaisesti eri luonteisia. Minusta se 
on ehkä yhtä keskit ty nyt tä. Niitä on sittenkin vaikea suoraan verrata toisiinsa. 
Fyysisessä harjoittelussa täy tyy ku itenkin koko ajan soittaa. Niin täytyyhän 
siinä jollakin tavalla olla keskittynyt. Ei hän se onnistu, jos ei ole yhtään keskit-
tynyt. Men taal iharjoittelussa täytyy tietysti myös olla kes kittynyt, jotta se on-
nistuisi hyvin, mutta minusta siinä on kuitenkin se, että se ei ole yhtä fa taalia. 
Että jos yhtäkkiä puhelin soi, niin minä voin men nä vas   taamaan, puhua pari 
mi nuuttia ja palata työhön. Soittamisessa se tavallaan tuhoaa pahem min sen 
keskit tymisen kuin mentaaliharjoittelussa. Kun se ei ole se minun mentaaliha-
rjoit telu, että se menisi aikajanana alusta loppuun.”

Kun tämä haastateltu tekee mentaaliharjoittelua, hän voi katsoa ”esimerkik-
si viittä ensim mäistä tah tia hyvinkin pitkään ja jatkaa sitten seuraavaan pariin 
riviin”. Hän ei siis aloita tah   dista yksi ja me ne kap pa letta läpi siten, että men-
taalinen kesto olisi sama kuin kysei sen kappaleen reaalinen kes to. Hä nen men-
taaliharjoittelunsa on jaksoittaista, joten puhe li   men soiminen häiritsee enem-
män fyy si sesti hy vässä soittovireessä harjoitellessa kuin men taaliharjoittelun 
yhteydessä.
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Eri muusikoiden kokemukset mentaaliharjoittelun keskittyneisyydestä 
ovat kui ten kin hy vin eri lai sia: ”Se on keskittyneempää. Monta kertaa se on 
keskittyneempää kuin silloin, kun sormet ovat kla via tuurissa. Jos se kappale 
on tuttu niin silloinhan sitä voi miettiä mi tä vaan, vaik ka pizzalle me noa. Se 
motorisen muistin siunaus ja vaara on juuri siinä, että tietyn pisteen jäl keen 
ne kädet hoitaa hom man niin kuin autopilotti, mutta men taali har joit   telussa et 
pääse mihin kään, vaan siinä on oltava koko ajan läsnä. Se on ää rim mäisen 
paljon keskittyneempää.” 

Toisen pianistin kokemus on vastaava: ”No, sanoisin että se on keskitty-
neempää, koska jos to della aiot harjoitella ilman instrumenttia, niin kyllä sitä 
täytyy olla absoluuttisen kes   kittynyt. Sitä var  ten mä sanoin, että jos siinä on 
joku muu ihminen, ei siitä tule yhtään mitään, että siinä täytyy olla eh doton 
rauha.”

Keskittyneisyydessäkin löytyy keskitie, joka lienee jälleen pitkälti 
persoonallisuuskysy mys: ”Riippuu tilanteesta. Mentaaliharjoitteluhan on 
aina hirveän keskittynyttä, kun taas fyysinen harjoittelu ei ole sitä välttämät-
tä ollenkaan. Mutta se voi olla yhtä keskittynyttä kuin mentaaliharjoittelu. 
Fyysises sähän sä tavallaan voit miettiä ihan muita juttuja, eikä se edes ole 
kamalan paha. Sehän vaan tarkoittaa auto maa tion mahtavaa voimaa. Mutta 
mentaalisti tekeminen jotenkin vaatii vähän enemmän. Siis se vaa tii koko ajan 
aktiivi suut ta. Ja se on raskasta.”

Keskittymisvaikeuksissa haastatellun mukaan muusikkoa voi auttaa tieto, 
että ”itse asias sa vasta esiin  tymistilanne on se, jossa todella täytyy osata”. 
Normaalisti esiinty mis ti lan tees  sa pystytään kes kitty mään, koska tilanne on 
vaativa ja edellyttää muusikon täyttä pa nos ta. Kes kittyminen onkin han   kalam-
paa harjoitteluperiodissa, mutta tällöin auttaa esi mer   kiksi viiden minuutin pät-
kissä soit ta minen. ”Koko naisuus tulee sitten aikanaan”.

4.7 Muusikon keho ja mentaaliharjoittelu

Musiikin oppimisessa kehollisuuden (käden ja kehon) ja ajattelun yhteys on 
olennaista. Il   man näiden ykseyttä musiikin esittäminen on mahdotonta (Jun-
tunen 2004, 81; ks. myös Varto 2003). Kenelläkään haastatelluista ei näytä 
olevan somaattisten oireiden hillit se miseksi var  si nais    ta mentaa lista systeemiä. 
Somaattiset oireet kuten hermostuneisuus, kä sien va pi na tai hikoilu tulevat 
men taaliharjoitteluun lähinnä välillisesti esiintymistä kuvi tel taessa. Täl löin on 
mah   dollista kuiten kin rauhoittaa itseään ja to deta, että ”mitäpä siitä. Jos jalka 
va pi see, an taa vapista. Kyllä se siitä lakkaa”. Näyttää siltä, että muu sikon mie-
li kuviin kuu luu myös se, että tunniste taan oireet ja kuvitellaan, mi  ten niiden 
kans     sa voi tul la toi meen konk  reettisessa tilan tees sa. Pää määränä on, että tilan-
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teesta on mahdol lista sel vitä, kun har joittelee mentaalisti tar peel   lisen määrän 
eri osatekijöitä.

Oikean soittoasennon etsimistä ja löytämistä pidettiin periaatteessa mah-
dollisena myös mentaalisti. Kuitenkin todettiin, että ”loppujen lopuksi itse löy-
tää sen asennon, joka toi mii, vaikka joutuisi soittamaan pitkään. Hyvä asento 
on yksinker tai sesti se, jossa on hyvä ol  la, eikä tule liikaa kremppoja”. Haasta-
tellun mukaan on kui ten kin mahdollista mentaa  lis    ti tunnistaa erilai set jännitty-
neet ja kiristyneet paikat siten, että ne kuvitellessa muut   tu vat myös fyysisiksi. 
Toi saalta toinen haastateltu totesi, että oikean soittoasennon etsi mi nen ja löy-
täminen mentaalisti ei ollut tut tua: ”Vää rän asen non tunnistan jo silloin kun 
harjoitte len”. 

Soittoasennon löytyminen mentaali har joittelun avul la koettiin kaiken 
kaikkiaan kaukaa hae tulta. Muusi kon kontakti omaan kehoon on niin sel kä-
ytimessä, että haastatelluista tun tui vai kealta siihen vaikuttaminen mentaalisti. 
Yhtenä oleelli sim mista asioista esiinty mi ses sä ja esiin tymisjännityksen ehkäi-
syssä pi det tiin kui ten kin sitä, että ”saa kehon olon sel laiseksi, että on mukava 
soittaa”. Osana asiaa on myös muusikon suhde omaan soit ti meen sa. Kyky 
rakentaa positiivinen tunnesuhde soittimensa ja itsensä välille on muu si kolle 
tär keää. Muusikot suhtautuvat soittimeensa eri tavoin, toiset rakastaen, jot kut 
neut raa lis ti, jotkut jopa vi hamielisesti, joskaan eivät tämän tutkimuksen haas-
tatellut. Todel li nen kiin tymys omaa soi tin ta kohtaan ja halu ja kaa elämänsä sen 
kanssa on mah dol  lista, jol  loin tilanne vai  kuttaa myös psyyk kiseen viree seen.

4.7.1 Liikemielikuvat ja mentaaliharjoittelu

”Feeling sense” (ks. 2.8.4) on ikään kuin ennakoiva tuntemus, kinesteettinen 
aistimus, jos     sa muusik ko tuntee pienimmätkin lihasimpulssit. Se ei ole lihas-
muisti eikä motorinen muisti, vaan se, joka ku   vaa muu sikon elämysmaailmas-
sa tapahtuvia ilmiöitä. Tämä oli haas   tatelluille tavallaan tun nis tettava ilmiö, 
joskin vaikeahko kuvattavaksi. 

Kinesteettinen aistimus voi olla hyvinkin voimakas ennen kuin konkreetti-
sesti soittami nen alkaa. Ki nesteettisen aistimuksen haastateltu määritteli, että 
”siis että valmistaa sen pääs  sä, ennen  kuin tekee sitä ulos. Nimenomaan se 
on sitä”. Rubinsteinin ilmaisu (Hofmann 1976, 38–39), että en nen kuin alkaa 
soittaa, soinnun täytyy olla käm menen si säl   lä ja en sim mäiset tahdit ovat rat-
kaisevat, herätti vastakaikua haastatelluissa. To sin to dettiin, et   tä näitä asioita 
ei aina vält tämättä ajatella tietoisesti en nen kuin kon sert ti alkaa, vaan ”vas  ta 
juuri sil loin, kun me nee la valle. Lavalla puolestaan ennen kuin kap pa le al kaa 
ja edelleen kappale i den vä lil lä, jos menee laval ta ulos. Siinä vaiheessa ratkai-
se vaa on kui ten kin kappaleen karaktää ri, myös  alun karaktääri.” ”Tä mä taas 
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ikään kuin puo lit tain tai melkein automaattisesti sanelee tietyn lai sen psy ko  fyy-
si sen tilan kä dessä”.

”Kämmenen sisällä” olevat soinnut ja aloituk set eivät ole tietoises ti oh-
jel moi tuja fyy si sik si, vaan ”ne tulevat fyysisiksi keskitty mäl lä teoksen ka-
raktääriin”. Kui     tenkin on teok sia, jois sa ensim mäi sen soinnun kosketuk seen 
kan nattaa keskittyä etu käteen, sillä se voi ol la täy del  lisen ratkaiseva teok sen 
karak tää rin kannalta. Esimerkkinä tästä haastateltu mai  nitsi Beethovenin nel-
jännen pia nokonserton, joka ”al kaa koko teoksen kannalta erit täin ratkai se-
valla hiljaisella pianosoololla”. Nimen omaan juu ri tiet tyi hin yk sit täisiin ta-
pauk  siin suo si  teltiin Rubinsteinin ohjetta ensimmäisten tahtien merkityksestä 
(Hofmann 1976, 38–39).

Haastattelujen myötä ilmeni useita uusia ilmaisuja, kuten ”instantmielikuva-
har   joit telu”. Tä    mä tarkoittaa kyseisen muusikon mielestä sitä, että ”ensin pi-
tää tietää, mi tä tekee ja sit ten vasta tehdä eli vaikkapa soinnusta pitää tietää, 
minkälainen se on kä des  sä, että sen voi soittaa”. Tämä näyttäisi tapahtuvan 
muusikolle juuri hetkeä ennen konk   reettista soit ta  mista. ”Sointu valmiina kä-
des sä” -ilmiö koskeekin ilmeisesti ennen  kaik    kea sitä ti lan net  ta, ”jolloin kap-
pale on melkein valmis”. Kun muusikko alkaa harjoitella en simmäistä ker      taa 
uutta kappaletta, tilanne tuntuu olevan toinen, konk reettisempi. Tosin toiselle 
muu si  kolle on mentaalisti mahdollista ”heti paikalla kokea tempo, kos   ke tus-
tapa ja ensim mäis ten sävelten aloitustapa, jos kyseessä on esimerkiksi prima 
vista-kappa le, jo ka ei ole liian vaikea”. Mitä vaikeampi kappale on kysymyk-
sessä, sitä vaikeampi ilmei ses ti on ko kea ”feeling sense” ilman konkreettista 
harjoittelua.

”Feeling sense” sisältyy myös siihen, että harjoitusprosessissa harjaannut-
tamisen kautta on mahdollista löytää tie tyn lainen taso, jolla liikkua. Haasta-
tellun mukaan kysymys on ”ni  menomaan jollakin tasolla liikku mi sesta eikä 
kököttämisestä”. Pääseminen sille ta sol le, että pystyy liik  kumaan eri tasoilla 
suvereenisti, edellyttää itse asiassa sitä, että ”olipa se sitten osaa mi sen taso, 
fyysinen tai musiikillinen asia, kuu lo, väri tai harmonia, siis et tä pystyy liikku-
maan sii nä suvereenisti”. Tämän edellytyksenä puoles taan on se, että ”har    -
jaannutan it seäni siihen, että on miljoona tapaa, jolla asioita voi ajatella. 
Ei niin, et tä jotenkin pre destinoin jon kun mielikuvan tai predestinoin jonkun 
tavan, jolla haluan jon  kun teoksen soittaa.” Mie li kuva siitä, mitä tulee tapah-
tumaan seuraavana, on yleensä mel ko selvä. Mie   lenkiin toi sel ta tuntuu myös 
ajatus, että esiintymiseen suhtauduttaisiin kuin suunnitel miin, joista sa notaan, 
että ”ne alkavat elää, muuntua jonkin jakson sisällä”, vaik ka kaikki ei olisi-
kaan niin valmii na kämmenessä.

Urheilussa käytetään mentaaliharjoittelua silloin, kun urheilija on fyysisesti 
loukkaan tu nut. Jos fyysinen harjoittelu on mahdotonta muusikolle esimerkiksi 
jännetup pitu leh duk sen tai jon kin muun sairauden takia, haastateltujen mukaan 
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joku ”lähinnä ma sen tuu”, toi nen voi kuvitella har joit televansa men  taalisti. 
Haastatellut eivät kuitenkaan ol leet jou tu neet kokemaan tällaisia ti lanteita pa-
himmillaan, joten kysymys oli ainakin tässä vaiheessa teo  reet tinen. Sen sijaan 
fyysisen harjoitte lun es tävät olo suh teet, esimer kiksi pit kät matkat esiintymis-
paikkojen välillä käytettiin mentaalihar joi tel len ja sitä pidet tiin erit täin hyvänä 
oppimisen, muistamisen ja keskittymisen suhteen. Näillä haastatelluil la tilan ne 
oli hyvä. Muu sikoiden rasitusvammoja tutkinut Kaladjev (2000, 79) on toden-
nut muu si koi den al tis   tu van re väh tymille, jännetuppitulehduksille ja krampeil-
le, jotka voivat ai heut taa pa him  mil laan vuosien mittai sia soittotaukoja ja sitä 
kautta depressiota, jopa täy del li siä hen ki siä ro mahduksia.

4.7.2 Rutiinit ja rentoutusmenetelmät

Muusikoiden esiintymisrutiinit tuntuvat olevan melko lempeitä itseä kohtaan. 
Pakollisia, tar kasti noudatettavia systeemejä ei ilmennyt. Yhteiseksi rutiiniksi 
voidaan ilmaista arki ru   tiini: ”No ei nyt mitään ihmeellisiä rutiineja. Jos on 
konsertti illalla, niin kyllähän mä yritän olla sillä lailla kes kittyvä, että en tou-
hua jotain muuta kauheasti. Yritän kyllä sen tu  levan konsertin ilmapii rissä 
elää aika pitkälle siinä päivän mittaan. Normaaleja rutii neja, syön vähän ja 
käyn vähän kä ve le mäs sä.” 

Rutiinit voivat olla tavallaan systemaat ti sia, mutta summittaisesti: ”Kyllä 
joskus on. Tie tys  ti ne on sel laisia rituaaleja ja rutiine ja, joista täytyy olla val-
mis luopumaan, jos on pakko. Jos on ehdotto mas ti saatava näkkä riä ennen 
esiintymistä ja sitä ei saakaan, voi tul la hankaluuksia eteen. Mutta kyl lä ne 
sel lais ta tietynlaista ryhtiä ja rytmiä antaa.” 

Taas uusi ilmaisu, ”summittainen systeemi”, voi olla sellainen, et tä ”päi-
vit täinen aloi tus har  joittelu on toistuva perus sormiharjoitus. Konserttipäivänä, 
jos mah dol lista, har joit te lu tapahtuu aa mupäivällä, eikä yleensä enää iltapäi-
vällä. Silloin on nuk ku  misen ja ren tou  tu mi  sen aika.” Tä  mä ei ole tarkkaan ete-
nevä sys teemi, mutta ”on siinä tie tynlainen ryt  mi, jo ta voi sanoa rutiiniksi, kun 
se toistuu konsertista toiseen”.

Anttilan (2004, 65) tutkimuksesta käy ilmi, että mielekästä harjoittelua ei 
yleensä rajoita käytettävissä olevan ajan puute, vaan tehokkaan työskentelyn 
vaatimien voimavarojen ra jallisuus. Ilman riittävää lepoa uhkatekijöinä ovat 
harjoittelun tyhjäkäynti ja pitkän pääl      le jo pa loppuun palaminen. Toisin sa-
noen, parhaat muusikot osaavat myös rentoutua mie lek  käällä tavalla silloin, 
kun on sen aika, ja pystyvät siksi harjoittelemaan tehokkaam min ja enemmän. 
Eräässä tutkimuksessa Anttilan mukaan kansainväliset huip pu  muusikot pi ti vät 
tärkeänä paitsi harjoittelua myös riittävää nukkumista. Monet heistä nuk   kuivat 
myös ly hyitä päiväunia.
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Nukkuminen näyttääkin olevan monelle muusikolle hyvä rentoutumistapa 
ennen esiin ty mis tä: ”Mä siis nukun aina. Se on kyllä varmaan aika monel-
la muusikolla. Että se kon sertti päivä menee sellai sessa tietyssä rytmissä. Se 
luo semmoisen hirveän suuren tur val lisuu den. Mä nukun aina.” Toisaalta kui-
tenkin todettiin, että jos nukkuminen on es tynyt jos ta kin syystä, sitä ei sitten 
ajattele eikä anna asian häiritä. Erinomainen ren tou tuskeino kui   tenkin on ”jo 
tieto siitä, että saa nukkua”. Ru tiinia on myös se, että esiin ty mi s  päivä me nee 
jossakin järjestyksessä ja että päivän kulku on suh teellisen sel keää: ”Ja että 
oi keas  taan annat mennä, että et ponnistele”. 

Nukkuminenkaan ei kuitenkaan aina ole rentoutumiskeinona takuuvarma, 
eikä vält tä mät tä edes tar peen ennen esiintymistä: ”Joskus takavuosina mä yri-
tin muka levätä iltapäi väl lä en nen konsert tia. Niin siis muka, koska se ei on-
nistunut. Että mä olin sen verran kui ten   kin kiihdyksissäni, että hyvin har voin 
sain nukahdettua. Tietysti joskus, jos oli hyvin pi tkä päivä takana ja raskas 
orkesteri har joi tus takana, niin joskus saatoin nukahtaa, mut ta har    vemmin 
mä pystyin sillä tavalla oikeasti nukku maan. En kä mä ole enää mo neen vii-
me vuo   teen edes yrittänyt. Joskus mä olen ajatellut oikeastaan niin päin, että 
oikeas taaan on helpompi mennä lavalle, jos päivä on ollut mahdollisim man 
ta val li nen.”

Rutiinia on siis elää normaali päivä opettamisineen ja kaikenlaisen muun 
elämisen ku lus sa. Oleel lista on, ettei ”mene kotiin vapisemaan, vaan päivän 
aikana on muutakin aja tel tavaa kuin esiin ty minen”. Eroja lienee näissäkin asi-
oissa erilaisten muusikoiden kes ken, mut     ta toisaalta muusikot tuntevat myös 
toistensa rutiineja: ”Mä kyllä luulen, että aika mo   net esiintyvät taiteilijat ovat 
tehneet sen ha vainnon, että se, onnistuuko esitys hyvin, niin se on sittenkin 
yllättävän monesta asiasta kiinni. Muis   taakseni Richterkin on puhunut tä stä, 
että huonot olosuhteet, surkea piano, tosi huono sali ja kaikkea, että ei se välttä-
mät   tä tarkoita, että esitys epäonnistuu. Semmoinen esiintyminen voi onnis tua 
aivan lois ta vasti. Kun taas kun on aivan erinomaiset olosuhteet, on levännyt 
koko päivän, lois ta va fl yygeli ja silti esiin tyminen voi mennä aivan huonosti. 
Minä olen nykyään yhä enem  män ehkä ottanut tämmöisen vähän fi losofi sen 
asenteen, että esitys voi joskus men nä parem min ja joskus huonommin. Että 
pitää valmi stautua parhaalla mahdollisella ta valla noin muutoin.”

Ylivirittäytymisessä tarkkoihin esiintymispäivän rutiineihin on myös omat 
vaaransa. Jos ”psyyk kaa” itsensä onnistumaan vain tiettyjen rutiinien avulla, 
”voi joutua todelliseen pa niikkiin, jos joku osa ru tiineista ei onnistukaan”. Toi-
sin sanoen rutiinit eivät saisi olla pa kon o maisia. 

Jakobssonin rentoutusmetodi tai muut vastaavat systeemit (ks. 2.6.2) eivät 
näytä ole van haas   ta tel luille tuttuja, mutta itselle kehitettyjä muusikon tapo-
ja ikään kuin lämmittää it sen sä esi tyk  seen on olemas sa: ”Mä en tiedä voi-
ko sitä sanoa mentaaliharjoitteluksi, mi nusta se ei ni men omaan ole men  taa-
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liharjoittelua, siis erilaiset tavat yrittää saada sormet läm pimiksi ennen konser-
ttia. Se ei ni mittäin ole ihan yksinkertainen juttu, sillä, jos tai tei li ja huo neessa 
on piano, niin totta kai se on pal jon helpompaa, mutta useinhan ei ole. Pöy dän 
pin nalla voi tehdä jotain sor miharjoituksia. Mut   ta mitenkä sen sitten lasket. 
Että on ko se men taaliharjoittelua vai fyysistä har joit telua. Mutta ihan se sor-
mien fyysinen läm    pötila, minä en nyt ole ihan varma, se riippuu niin hirveän 
paljon mo nes ta asiasta.” 

Asteittaisen lihasrentoutuksen tilalla voi olla epäsystemaattista lihastoi-
minnan akti voin    tia, jo hon voi liittyä myös huumoria: ”En, en systemaattisesti 
mitään. Saa tan mä voi mis tel la, vaikka en tykkääkään siitä, vaikka pitäisi. No 
joo, ulkona kävely. Mutta vaan, jos on nät ti ilma. Jos tuulee ja tuiskuaa, niin 
en mä sen keskellä, höh. Aurinko, au ringossa is tu minen, mutta eihän sitä aina 
ole.” Rituaaliksi todettiin sinänsä on jo se, ”että kun menee konserttipaikalle 
ja vaihtaa esiin ty mis  puvun päälleen”.

4.8 Muusikon psyyke ja mentaaliharjoittelu

Musiikin ja emootion suhde on ollut keskeinen fi losofi nen pohdinnan aihe 
Aristotelen ajois    ta alkaen (Sörbom 1994). Myönteinen minäkäsitys ja hyvä 
itseluottamus ovat luon nol   lisesti muusikolle elin tär kei  tä asioita. Stressinsie-
tokykyyn vaikuttamista men taa li har joit  telulla ei välttämättä pi detty selkeä nä 
asiana, vaan todettiin, että ”se on sitä, että pys tyy edes hetkeksi irrot tautumaan 
stressistä esi mer kiksi poltta malla savukkeen, syö mällä hy vää ruokaa, ta-
paamalla mielenkiintoisen ihmisen tai jotain sel lais ta”. Voi daan siis pää  tellä, 
että jon kinlaista positiivista interven tiota tarvitaan, jotta esiin ty mises tä joh tuva 
stres  si ki reys katkeaisi välillä. Näin ollen kyse olisikin pikemminkin elämän hal-
lin nas  ta (ks. Harra 2005).

Stressinsietokykyä voidaan toisen haastatellun mukaan lisätä ”turruttamal-
la kokemuk sen ja jat kuvan esiin  tymisen kautta”. Tilanteita voi kuvitella rea-
listisesti ja vahvistaa itseään psyykkaa malla. Kuiten kin todettiin, että psyyk-
kaaminen on hyvä yhdistää ko ko ajan käy tän töön. ”Ei se pelkkä rationaa linen 
taso siis riitä, eikä ne niihin liittyvät tun teetkaan. Kyl     lä se esiintymiseen 
karaistumi nen syntyy siitä, et tä yksin kertaisesti esiin tyy aina uu delleen. Kun 
joutuu tarpeeksi monta kertaa vaikeisiin tilantei siin ja tun te muk  siin, siitä seu-
raa tietynlainen turtuminen, jota myös tarvitaan.” Kun pianisti soittaa ensim-
mäi sen ker     ran jonkun konsertin ja soittaa saman ohjelmiston kolmena il tana 
peräkkäin, niin se on ”ihan sel  vä jut tu, että toisena iltana susta ei tunnu mil-
tään, vaikka se ensimmäinen oli si ollut vaik ka kuinka paha”.

Näyttää siltä, että tyypillisin stressin mentaalisesti tuotettu helpotus muusi-
kolle on juuri esiin  ty mistilanteen kuvittelu etukäteen. Se jo sinällään kehittää 
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myös keskittymisky kyä. Ku vit telu voi ol   la positiivista tai negatiivista, mutta 
viisainta tuntuisi olevan, jos pys tyy ku vittelemaan tilanteet rea  lis ti sesti: ”Ei 
sillä ole oikeastaan väliä, onko se akselilla po sitii vinen vai ne gatiivinen, mutta 
se on tärkeää, että kohtaa sen väistämättömän pelon, joka esiintymi seen liit-
tyy”. ”On vaikeaa määritellä, onko pelko nega tiivista vai posi tii vista, mutta 
joka tapauksessa se vaan on”. Stressiin voi vaikuttaa positiivisesti esi mer kik    si 
si ten, että lukee nuotteja ennen konserttia, vaikkapa junassa. ”Kun lukee nuot-
teja ja katsoo erityisesti al kua ja jos se menee mielessä hyvin, sii tä jo sinän sä 
seuraa ren tou tu nut ja luottavainen tunne”. Selvältä tuntuu, että esiintymisjän-
nityksen as tet ta lisää ai na jon kin verran se, että soittaa ulkoa. ”Unohtamisen 
peikko on kuitenkin aina läsnä”.

Omas sa henkilökohtaisessa muusikkoudessa näitä asioita luonnollisesti 
mietitään, mut   ta stressitilanteessa näyttää taas kokemus ratkaisevan. Esimer-
kiksi urheilijat jou tuvat ajal li sesti tekemään ja ko ke maan kaiken nopeasti ikä-
vuosia ajatellen, koska he eivät ole aktii vi  urheilijoita enää ko vinkaan vanhoi-
na. Muusikon ura voi kestää kymmeniä vuosia.

Haastateltujen kokemusten mukaan stressitilanteiden positiivinen ku-
vittelu kuitenkin sel vä s   ti auttaa ja se on myös asia, johon nämä haastatellut 
kehottavat opiskelijoita erityisesti keskittymään. Opis  ke lijoiden itsetun non 
ke hittäminen psyykkauksen kautta on heidän mu        kaansa inten siivistä ja pitkä-
aikaista. ”Esimer kiksi niin, että jos jollakulla on tulossa vuo den kuluttua dip-
lomi, psyykkaus täytyy aloittaa todella ajoissa. Koko ajan sitä ta pah tuu kyllä 
ihan noin   kin vaan, itsestään, pienimuotoisten esiintymisien ja sen tyyppisten 
kaut ta.” Kaikkien haastateltujen mielestä oppilaan psyyken vahvistaminen on 
itse asias  sa ko ko ope tuk      sen oleellisimpia tehtäviä. Esiintyvä taiteilija joutuu 
hyvin paljon kokeisiin, me   nee lavalle ja on nis tumista edellytetään. Tämä kaik-
ki on keskeinen asia muusikon toi men ku vas sa. Tällöin opet ta jan yhdeksi tär-
keimmistä tehtävistä noussee se, että saa oppi laan us  komaan itseensä. Joil lekin 
oppilaille se ei ole ongelma, mutta toisille on. ”Eikä var maan  kaan ke nel lekään 
tee pahaa vie  lä vähän auttaa asiaa”.

Musiikin ammattilaiselle on selkeää, milloin pelottaa ja milloin ei. ”Jos 
menet lavalle huo        nosti val mis  tautuneena ja tiedät, ettet osaa, psyykkauskaan 
tuskin auttaa, sillä itse tie  dät niin sanotusti sop pa si keittäneesi”. Haastatellun 
mukaan psyyken maailmaan stres sin aiheut tajiksi voivatkin tulla ”enem män 
ikään kuin ulkomusiikilliset seikat”. Esi mer kik   si ”yl  lättävästikin saattaa ma-
sentua, jos kukaan ei tule kiittämään, vaikka on tehnyt pitkään töitä konsertin 
valmistamiseksi”. Ko kemuksen myötä tässäkin asias sa muusikko tulee ai na 
realistisemmaksi, jolloin suhteellisuuden taju myöskin kasvaa. Se puoles taan 
vah vistaa omalla tavallaan muusikon psyykeä.

Riittämättömillä kognitiivisilla taidoilla varustautunut oppija kärsii koe-
tilanteessa erilai sis ta häiriöistä, ja siksi hänen kognitiivinen kapasiteettinsa 
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heikkenee. Sen sijaan huolel li nen koevalmistautuminen ja relevanttien strate-
gioiden soveltaminen ”suojaavat” oppijaa koe  tilanteeseen liittyviltä häiriöil-
tä. Hermoilevat oppijat eivät käytä tarkoituksenmukaisia opiskelustrategioita, 
vaikka he opiskelisivat ja yrittäisivät yhtä lujasti kuin muut. (Ruoho tie 2002, 
95.)

Tavoitteen haasteellisuudella ja suoritustason paranemisella on voimakas 
yhteys (Lens & Rand 2000). Hyvää itsensä psyykkaamista haastatellun mie-
lestä on myös se, et tä ”jos it sel leen syntyy tun ne, vaik ka vain vähänkin, että on 
kuitenkin jotenkin miele s tään soit ta ja na kehittynyt. Että tun tee osaavansa nyt 
enemmän kuin puoli vuotta sitten. Siitä tie tää, et tä ainakin edelly tykset pi täisi 
olla olemassa siihen, että soit taa pa remmin kuin edellisellä ker  ralla.” Luon-
nollisesti ti lanteet vaih televat mo nista sei koista johtuen, mutta ”hetkel li nen kin 
onnistumisen aavistus” on muu sikolle psyyken vah vis ta mista.

Muusikot kokevat itsepsyykkauksen ja oppilaiden psyykkauksen kuuluvan 
mitä suurim mas sa määrin ammattikuvaan. Muusikon ammattiin kuuluvat voi-
makkaat itse-epäi lyt ja epätoivon hetket ennen tärkeitä asioita, kuten ennen 
esiintymisiä. Kaikki olivat yhtä miel tä siitä, että on ”il man muuta oleellista 
hallita psyykeä vahvistavia, henkilökohtaisia kei no  ja”, jotta muusikon vaativas-
sa ammatis sa ylipää tän sä jaksaa toimia.

Kaartisen (2005, 2, 185) tutkimuksen mukaan nimenomaan muusikon sin-
nikkyys näyttää ole   van perustavaa laatua oleva piirre tavoitteellisessa opis-
kelussa. Sitkeyden avulla op pi ja uskoo voivansa kompensoida puutteitaan 
motivaation ja lahjakkuuden alueilla. Pää mää     rä tietoisen ponnistelun, perään-
antamattomuuden, sisukkuuden ja sinnikkyyden mer ki tys korostuu siinä vai-
heessa, kun ihmisen sisäinen motivaatio alkaa hiipua esimerkiksi vä   hem män 
mielekkäiden, mutta tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeisten osa-aluei-
den oppimisessa. 

Yhdeksi itsepsyykkauksen ja opettavan psyykkauksen tavaksi osoittautui 
”mie leen muis tut  telu aikaisemmista onnistumisista. Niitä kaikilla on joka tapa-
uksessa.” Tällöin ai kai sem  pien po     sitiivisten kokemusten hy väk sikäyttö, ikään 
kuin esiin vetäminen vakuu te taan it selle, että ”on tästä selvitty ennenkin”. 
Tämä ei välttä mät tä ole systemaattinen metodi, mutta tär  keäk si koettu tapa 
vaikuttaa itseen sekä oppi laa seen. Ky  seessä on mentaalinen prosessi, joka on 
edel tänyt esi   tystä. Tässä prosessissa on tullut va  kuuttuneeksi, että ”kyllä tämä 
homma hoidetaan. Että siis pe rusasiat on kun nos sa ja et tä periaatteessa tar-
vittavat asiat osataan ja halli  taan.” 

Koke muksen kaut  ta haas tatellun mukaan oppii senkin tiedon kanssa elä-
mään, että ”esitet tä  väs sä kappa leessa on ai na joku paikka, joka ei kertakaik-
kiaan todennäköi sesti onnistu. Mutta mentaalisti sitä kyllä pys tyy siis leven tä-
mään sitä kaarta, että mihin pystyy ja sen jäl keen se on sitten ase tettava siihen 
perspektii viin, mikä sille kuuluu. Kun kyseessä ei siis ole koko elämä, kon sertto 
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tai koko konsertti, koko teos tai ko  ko so naat ti, vaan vaikka yksi hyp py, joka on 
sit keästi osoit tau tunut enemmän vääräksi kuin oikeaksi, ja sen kans sa on sitten 
vaan elet tävä.”

Näyttää siltä, että jokainen esiintyvä taiteilija joutuu tekemään itsetunnon 
kohottamiseksi jon kin laista mentaalista työtä. Siinä on mukana positiivista 
ajattelua, myönteisten mie li ku vien muodosta mista ja varmistelua.

4.8.1 Esiintymisen kokemus

Se, minkälaisena muusikko kokee esiintymisen, on luonnollisesti yksi uran 
peruskysy myk        sistä. Muusikolle esiintymis- ja kilpailutilanteet ovat erittäin 
vaa tivia sekä fyysisesti et tä psyyk kisesti. Niissä mitataan tuhansien työtun-
tien tuloksia ja koetellaan psyyken ää rirajoja. Muusikon oma asennoituminen 
esiintymiseen fyysisten seikkojen ja psyyken li säksi vaikuttaa siihen, mi ten 
muusikko kokee esiintymisen. Esiin tyminen voi olla ti lanne, jo ka on ”sel-
lainen yh dis telmä kau heutta ja sitten toisaalta siinä on sitten eri ttäin suurta, 
miten se sanotaan kauniisti, palkit sevaa tai semmoista on nen tunnetta. Kyllä 
siihen liittyy hyvin ääripäisiä tunnelmia. Se ei ole vas ten    mie listä kos    kaan. Se 
saat taa olla erittäin pe lot  tavaa ja suorastaan kauhistuttavaa, mutta sit ten toi-
saalta – sa no taan par haim  millaan – saattaa tuottaa sellaista yhteydentunnetta 
musiikin ja ylei sön kanssa ja oman itsen kans sa ja se on aivan fantastista. 
Siinä on kaikki kolme.”

Muusikon suhde esiintymiseen on siis pelon ja onnen yhdistelmä: ”Kyllä 
minä tyk kään esiin  tymi sistä. Ne ovat tietysti pelottavia, mutta kyllä minä aina 
jälkeenpäin niistä tyk kään. Se on se vakiokuvio, että etukäteen ajattelee, että 
mitä tässä pelleillään, että tämä ei ole minun hommaa yhtään, mutta sitten 
aina jälkeenpäin tykkään kovasti ja sen aikana myöskin. Kyllä se on semmoi-
nen adre naliinihumala, jo ta on vaikea saavuttaa muilla kons    teilla. Kyllä se on 
hienoa.”

Esiintymisen ei kuitenkaan aina tarvitse olla pelkkää kauhun ja riemun 
kamppailua, vaan täs säkin löytyy kultainen keskitie: ”Se vaihtelee. Ja luu-
len, että todennäköisesti aika mo nel la taiteilijalla vaih telee. Se on joskus an-
toisampaa ja joskus vähemmän antoisaa. Se on henkimaailman asia vä hän. Se 
riippuu tuhannesta eri asiasta.”

Haastatellun mukaan esiintymisjännitys pienenisi, jos olisi mahdollista saa-
da soittaa sa maa ohjelmistoa useasti yleisölle. Siten ”oppisi itsekin nauttimaan 
enemmän soo loesi tyk ses    tä”. Tyy pil listä esiintymisjännitykselle on, että monil-
la jännitys on kon sertin alus sa suu        rempi ja ”ikään kuin sulaa siinä konsertin 
kuluessa”. On eri asia tehdä ainoastaan yk      si konsertti jossakin kuin esiin tyä 
esi mer kiksi kymmeniä kertoja vuodessa. To sin lu kui    sis ta esiintymiskerroista 
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esitettiin myös epäi lys, että onko tällainen kaikilta osin hyvä tai tei li jalle it-
selleenkään. ”Mutta jos on mahdollista soit taa sama oh jel ma kaksikymmentä 
ker  taa vuo  den aika na, suhtautuminen esiin tymiseen muut taa luon net   taan. Jos 
vielä esiin ty  mi set tapah tuvat parin, kol men kuukauden vä lein ja ohjelmisto on 
vanhaa tut tua, esiin tyminen on suhteellisen help poa. Se on siis ihan, ihan eri 
asia. Sen ver ran mu lla on ko ke musta, että olen joskus päässyt soit ta maan noin 
neljä-viisi kertaa saman ohjel man. Kyllä se al kaa tun tua jo ihan eri asialta 
neljän nel lä tai vii dennellä kerralla. Voisi vaan kuvitel la, mi  tä se olisi, jos se 
olisi parikymmentä kertaa.”

Selvää on, että muusikko esiintyessään asettaa itsensä alttiiksi kaikelle 
inhimilliselle:”Se, et tä miten koen esiintymisen, niin tietysti kaikki, vaikka on 
esiintymisjännitys ja välillä tun   tuu, että ei onnistu m i tenkään, niin kyllä nyt 
varmaan on syytä vastata, että kyllä se nyt jollain tavalla on tosi upeaa. Pa r-
hailla hetkillä se on semmoinen täyttymys, koko tä män homman semmoinen, 
semmoinen että mi tä te kee tässä elämässä. Ja silloin sitä joten kin hyväksyy 
senkin, että kaikki ei aina onnistu ihan jo ka kerta. Se täytyy ikään kuin hy väk -
syä yhdeksi osaksi sitä kaikkea. Mutta kyllä se kaikki, se koko ko konaisuus. 
Kyllä se on aika upeata.” Yhteenvetona voidaankin suorastaan sanoa, että 
muusikolle ”esiinty mi nen parhaimmillaan on olemas sa olon merki tykselle tie-
tä näyttävä asia”.

4.8.2 Esiintymisjännitys

”Sympaattinen hermosto on se osa ihmisen hermostoa, joka saa sydämen ty-
kyttämään, hen   gityksen kiihtymään, verenkierron vilkastumaan, hien pukkaa-
maan pintaan ja punan le hahtamaan kasvoille. Lääketieteelliseltä kannalta kat-
soen voidaan sanoa jännittämisen johtuvan siitä, että jännittämisestä kärsivällä 
on ylitehokas sympaattinen hermosto, joka rea goi kohtuuttoman voimakkaasti 
tilanteissa, jois sa on jotakin riskialtista.” (Furman 2002, 61.)

Psyyken vahvistaminen, urheilukielellä psyykkaus, on myös muusikolle 
ilmeisen tärkeä työs    ken te lyväline, nimenomaan esiintymiseen liittyen. Haas-
tateltu totesi, että ”kaikki pel käävät omalla ta val laan esiintymistä, siis kaikki. 
Aina on tietoisuudessa se paniikin mah dol    lisuus.” Tä hän saattaisi olla avuksi 
kauhun ja hermostumisen kuvittelu etu käteen, jotta ne tunne tilat oli si jo taval-
laan eletty ennen konkreettista tilannetta.

Havas (1974, 92–93, 96–99; ks. myös Haid 1999; Hoshino 1997; Toska-
la 1997) täh den tää, että esitystä haittaavia negatiivisia ajatuksia vastaan on 
oleellista luoda sisäinen voi ma, jo ka kes kittää mie len systemaattiseen ja po-
sitiiviseen ajatusprosessiin. Haas ta tel tu to teaa, että ”jos pianisti on altis fyysi-
sille krempoille, sitä vaikeampaa on mentaa li nen puoli”. Havas kirjoittaa, että 
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vasta fyysisen ”kunnossaole mi sen” jälkeen tu lee mie   len har joit  ta mi nen, johon 
sisäl tyy sisäiseen korvaan keskittyminen, ennakoiva laa dun kuunte le mi nen ja 
mu siikil li nen mie likuvitus. Ei ole vä liä, onko soittaja nopea vai hi das oppi-
maan ul koa, kun  han vain muis   ti katkon uhka saadaan poiste tuksi. Ku  vitte lu-
ky vys   sä on suuri voi   ma, si llä myös sa nat luovat mie liku via. Sanat voidaankin 
jakaa kah teen katego riaan: jän   nit tei tä luo viin ja joustavuutta ja helppouden 
tun tua luo viin. Esi mer kik si sana ”paina” saa aina kin jossa kin määrin jänni-
tyk siä aikaan mel kein jokai sessa soit ta jas sa. Sa nat ”le po”, ”puls si”, ”virra ta”, 
luovat soittajassa levollista tunnel maa. Vaikka mieli ku vien avul la soit  ta ja voi 
ym märtää, kuin ka saavuttaa fyysinen ren tous, se ei vielä tarkoi ta, että hän to-
della pystyy siihen. Kuitenkin, jos soittaja op pii akti voi maan kuvittelukykynsä 
po si tii vi silla ajatuk sil la (kuten haastateltu asian il maisee, ”että minä olen vah-
va...”), itse-epäilyt saattavat hä vitä ja hän voi saavuttaa myös toivotun fyysisen 
rentouden. 

Esiintymisjännitystä voidaan vähentää monenlaisin eri tekniikoin. Rau-
hoit ta vat lääkkeet voi   vat toimia joil lekin apuna esiintymispelkoon. ”Ne siis 
voi kuitenkin vie dä ah dis   tus  ta lii  kaa  kin pois esitys tilan teessa ja mitä sitten? 
Hällä väliä -jut tu.” Toisaalta, jos lää  kitys on liian vähäistä, paniikki voi iskeä 
kuiten kin. Monet rauhoit ta vat lääkkeet ovat se    kä fyy si   sesti että psyykkises-
ti riip puvuutta aiheut ta via, joten niiden käy ttö ei ole suo  si tel tavaa, ai na kaan 
säännöl lisesti. Haastatelluista jot kut tie sivät lääk kei tä käyttä vistä muu si  kois-
ta, toi set eivät. ”Voihan sitä tie tys ti ajatella, että jolle kin kolle gal  le kerrotaan 
tälläi sistakin ju tuista, toiselle ei. Se on kuitenkin arka juttu vieläkin.” 

Haas  ta telluista yk si kään itse ei ol lut koskaan ha lunnut farmakologista apua 
esiin ty misjän ni   tyk seen, puhu mat  ta kaan alko holista ”otteen me net tä misen ta-
kia”. Esimer kiksi beetasal paa   jat, joita muusikot tutki musten mu kaan käyt tävät 
(James 1984; Middlestadt 1990), poista vat jännityk sen fyysiset oireet, jolloin 
riip puvuussuh teen syn  ty minen on hy  vin kin mah  dollis ta. ”Väi te, etteivät bee-
tasalpaajat ai heut a riippuvuutta, saa mi nut vi hai    seksi. Tiedän henkilön, jo ka 
käytti bee tasalpaajia useita kertoja viikossa jo opiskelu ai ka  naan, jo pa omilla 
soittotun neillaan.” (Häkkinen 2000.)

Esiintymisjännitys näyttää olevan yllättävän vaikeasti ennakoitava asia. 
Ilmeisesti kovin har   vassa ovat sel lai set taiteilijat, jotka eivät koskaan kokisi 
minkäänlaista esiintymis jän nitystä. ”Jän  nitys on jo kai sella joskus suurempi ja 
joskus pienempi”. Esiintymisjän nitystä tai kil pailujännitystä ei ole helppo kont-
rol  loida tie  toisesti sen kummemmin ur heilussa kuin mu siikissakaan, vaikkakin 
sitä voi ja täy tyy kin aina edes yrittää kontrolloi da. ”Jän nitys vaih  telee ja on 
jossain määrin aina läsnä. Mutta onhan se hyvä, että si tä jännitystä on jos sain 
määrin, sillä jos ol tai siin täysin, täysin ihan niinkuin cool, niin ei siitäkään 
sit ten mitään tulisi.” 



130 Outi Immonen

”Katsos on myös muistettava, ettei jännitys suinkaan ole pelkästään huono 
asia. Mutta sii  nä se vitsi on, ettei se jän nittä minen vie elämisen eikä esittämi-
sen laatua. Niin silloin kaik ki hyvin.” Esiintymis jännitys ai van ilmeisesti hy-
väksytään ”osaksi muusikon elämän tyyliä”, koska tietty määrä jännitystä pa ran-
taa keskittymistä ja esitystä. ”Esittäminenhän on jonkin itselleen merkittävän 
antamista toi selle, eikä suinkaan yhdentekevää rutiinia”. 

Mentaaliharjoittelun todellisia vaikutuksia ja merkitystä esiintymis jän-
ni tyk seen, omaan soit   toon, opettamiseen ja esittämi seen on vaikea todentaa 
minkään laisilla mit  tareilla. Muu    sikot itse ovat parhaita ku vaamaan men taa li-
har joittelunsa tär keyttä, sillä kaikki ta pah  tuu hei dän päänsä sisällä. Ulkopuo-
linen voi päästä il miöön kä sik si vain muu si kon oman kokemuksen kautta, jota 
hänkin voi vain kuvailla: ”Siinä mit takaavassa, jos ta minä olen kertonut, siinä 
mittakaa vas sa mentaaliharjoittelulla on po sitiivi nen mer     ki tys. Mutta se ei ole 
ihan elämän A ja O. Siis että en mitenkään tulisi toi meen ilman men taa li harjoit-
telua. Minus ta se melko vä häinen, jota minä olen tehnyt, niin minusta se on 
ol lut positii vis ta.”

Vaikka vähäisessäkin määrin tehtynä mentaaliharjoittelun vaikutusta arvi-
oitiin siis posi tii  viseksi. Voi makkaitakin positiivisia kokemuksia ilmeni haastat-
te luis sa: ”Se on hyvin tär   keä ja se vaikuttaa pelkästään posi tiivisesti ja hyvin-
kin rat kai sevasti. Monta kertaa siis suo  ritusvarmuutta lisäävänä jut tuna. Ja 
myös kin sitten sem moisena tul kin nallisia mah dol       l i suu ksia lisäävänä juttuna, 
kun ei ole kiinni omissa sen hetkisissä ra joi tuksissaan kla via tuurissa, vaan voi 
ikään kuin fantisoida. Monta kertaa se tuo sitä, et   tä se auttaa löy tä mään omat 
rajansa ja sitä kautta auttaa levittämään niitä taas vä hä sen.” Fyy si  set tot tu  -
muk  set saattavat muodostaa voittamattomilta tuntuvia näen näis ra joituksia. 
”Työs ken te ly pään sisällä opettaa uskallusta vaatia itseltään enemmän kuin 
aiemmin”.

Toisaalta on myös niin, että mentaaliharjoittelun vaikutusta on muusikon 
itsensäkin vai kea todentaa ja ilmaista: ”Siis ihan hirveän vaikea sanoa, ihan 
hirveän. Kun ne on niin vaikea erottaakin. Mutta eihän niitä mentaalisia asioi-
ta, siis ihan fi losofi sina työvälinei nä, ei niitä voi erot   taa. Kun joka ta pauk sessa 
sä analysoit koko ajan. Sekä fyysisesti että sitä psyykkistä tekemis tä ja sitä 
soivaa to del lisuutta ja sil loin myös mentaalikeinoin.”

4.8.3 Poisherkistäminen eli desensibilisaatio

Desensibilisaatio eli poisherkistäminen siinä muodossa, jossa kuvitel laan 
soittosuoritus ja esiin  ty mis tilanne mahdollisimman kauheana, jonka jälkeen 
mentaalisti suo riu dutaan näis   tä kau huista ja saa daan käyt  töön potentiaaliset 
positiiviset valmiudet, ei tuntunut saa van eri  tyistä vastakaikua pianisteilt. 
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”Esiintymistilanne on karmea eikä sitä tarvitse aja tel la yh  tään kar me am   pana. 
Se riittää, että ku vit telee sen sellaisena kuin se on.” 

Desensibilisaatiota tapahtuu myös harjoittelematta: ”Mulle on käynyt niin, 
että ikään kuin tahtomat ta ja kutsumatta ja lietsomatta niitä piruja seinälle, en-
siksi olen nähnyt nimen omaan kaikenlai sia ka   tastrofeja mielessäni ja sen vas-
tapainoksi yrittänyt kuvitella sen on nistuneena. Mutta ne ka tast ro fi  kuvitelmat 
on niitä, joista sitten on lähtenyt näiden po si tiivisten mielikuvien etsiminen.”

Opettaja voi myös ohjata itseään ja oppilastaan realismiin desensibilisaati-
on avulla: ”Ku v i  tellaan, et tä mokaat totaalisesti, et tä mitä sitten. Että nyt oli se 
pa hin, mitä voi tapah tua. Että siitä ylös ja pok kaat ja menet kaljalle.” Tämän 
mentaalisen työskentelyn tulok se na on kokemusten mukaan ollut se, että ”pel-
ko ei voita vaan luottamus palaa”. Tämä kuvittelu on tuonut haastatellun mu-
kaan apua ai na kin jon kin verran, jopa sel   laisten kans sa, jotka kärsivät suuresta 
pelosta. ”Siis kaikkihan pelkää vät en nen esiin tymistä, kaikki, mutta toi saalta 
kaikki eivät ota epäonnistumisia kuolemanva ka vasti”. Tämä kin on asen ne, jota 
ilmeisesti voi daan opettaa täysin sydämin, myös huumorin avul la.

Desensi  bi lisaa  tion eli poisherkistämisen tai ”totuttautumisen pienin aske-
lin” (Furman 2002, 27–29) tilalla voisi olla myös päinvastainen ilmiö, jo  ta 
itse kutsun vaikkapa ”si sään   herkistämiseksi”. Haas tatel lut eivät nimittäin suo-
sitelleet musiikkiin eri   tyisemmin de    sen sibilisaatiota negatiivisessa muo dossa, 
vaan pikemminkin päinvastoin. Varsinkin ope  tus työn osalta tuli korostetuksi 
se seikka, että ”aina ty vestä puuhun. Ensin esiinnytään vain itsel leen, sitten 
esiinnytään nauhurille, sitten ehkä opet ta jalle, naapurille, pienelle ryh mäl le, 
oppi lail le ja muille oppilaille ryhmätunnilla. Sen jälkeen pie nessä ma tineassa, 
sit ten vähän isommassa matineassa ja sitten vasta ihan oikeassa tilanteessa.” 
Tämä me net   telytapa on huomattu käy tännössä toimivaksi ja tärkeäksi asiak-
si muusikolle it sel  leen ja myös hänen oppilailleen. ”Poikkeus soittajat, jotka 
pystyvät heti menemään yleisön eteen uudenkin kap  paleen kans sa ovat oma 
harvalu kui nen joukkonsa”, mutta heidänkin soit ton sa on yleen sä paran tunut 
tälla mene tel mällä haastateltujen kokemuksen mukaan.

Mentaalisessa työskentelyssä kohtee na näyttävät siis voivan olla koko ta-
pahtuma, sekä soit   taminen et tä yleisö. Kuitenkin yhden haasta tellun ko ke mus 
on myös niin, ”että men taa lista on yleisön kuvit te  le mi nen, mutta itse soitto on 
nor maa lia, konk  reettista soittoa. Kun kuvittelee yleisöä ja sen reak tioita ja 
soittaa samalla konk reettisesti, löy tää ne koh dat, jotka menivät puihin.” Näin-
kin on siis mahdollis ta sel  vittää, miltä osin kappale ei ole vielä valmis.
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4.8.4 Aggressioiden purkaminen ja mentaaliharjoittelu 

Musiikissa on mukana koko inhimillinen tunneskaala, jota muusikko yrittää 
välittää myös muille. ”Siinä on kaikki erilaiset tunteet aggressiosta äärimmäi-
seen hellyyteen ja kaik  keen siihen, mitä ih misessä on”. Temperamentista riip-
puen ”sitä voi lietsoa itsen sä rai vos   ta rakkauteen ja takaisin.”

Aggression purkaminen positiivisella tavalla suoritukseen kuuluu urheilu-
maailman me to dei hin. Myös musiikissa se on siis mahdollista. Haastatellun 
mukaan voidaan suoras taan to  deta, että ”soit tami seen purettuna aggressio on 
yhteiskunnallisesti hyväksytty tapa pur kaa jopa äärimmäisiä tun neti lo ja”. 
Vaikkakin soittamiseen kuuluvat kaikki tunnetilat, niistä aggressiot ovat sellai-
nen emoo  tion muo   to, jon ka sosiaalinen julkituominen on on gel   mallista yleen-
sä. ”Se on välttämätöntä jois sakin kap paleissa. Jos tämä elementti puut tuu, 
lopputuloksestakin puuttuu jotakin oleellista ja sil loin olisi syytä tehdä jo tain. 
Mutta sehän se on onnellista muusikon toiminnassa, että on vält tämä töntä käyt-
tää nimenomaan koko tunneskaalaa.”

Toisen haastatellun mukaan ilmaisu aggressio tai vihan tunne eivät ehkä 
ole kuitenkaan pa  ras il mai su tälle soittoon sisältyvälle tunteelle. Sanaa ag-
gressio käytetään kovin mones sa merkityk sessä: ”Sa   nan äärimmäisessä mer-
kityksessähän on kysymys suorastaan fyy si ses tä negatiivisesta ilmi östä”. Jos 
omis  sa mielikuvissa lähtökohtana on, että sana agg res  sio on päämerkityksel-
tään negatii vinen, ”sitä on vai kea sisäistää positiiviseksi voimak si, vaik ka sitä 
esimerkiksi nykypäivän psykolo gias sa käy tetään kin myös positiivisessa mer -
kityksessä”. Muusikon sanastoon haastateltu ehdottaakin aggres sion ti  lalle 
pikem min  kin ”hal linnan tunnetta”, jolloin kyseessä on ikään kuin muun tyyp-
pinen aggres sio. Se on haas      tatellun mukaan ”tunne, että hallitsee soittamansa 
materiaalin ja hallitsee sen soit  to ta pah tu man suveree nisti. Siis on suvereeni.” 

Hallinnan tunteen vahvistaminen on opettamisessa tärkeää. ”Soita kuin 
kuningatar” tar koit  taa haas tatellun mukaan sitä, ”että ei saa soittaa anteeksi-
pyytävästi”. Näin ollen aggres siivisuuden käsitettä voi daan laajentaa tähänkin 
suuntaan. ”Jos hallitsee suveree nis  ti mate riaalia ja sen mitä tekee, hallit see 
samalla tilanteen. Siihen sisältyy myös si tä, et tä minä olen vahva. Että jos joku 
yrittää tulla ryp pyilemään, sen käy huonosti.” Näin soittami  seen voi liittyä tä-
män tyyppinen, aggressiivinenkin dimensio. Ilmiö on po si tii vi nen, mutta sana 
mahdollisesti väärä.

4.8.5 Tappioiden ja kritiikin kohtaaminen mentaaliharjoittelun avulla

Mentaaliharjoittelusta yleisesti ajatellaan, että se tapahtuu ennen jotakin. Mut-
ta asioita on mahdollista työstää men taa lis ti myös jälkikäteen, esimerkiksi 
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esiintymistilanteen jäl keen. On siis mahdol lista ikään kuin kerrata mielessään, 
mitä soittotapahtumassa ta pah tui.

Haastattelujen pohjalta voi todeta, että ”vaikka se esitys nyt meni pieleen, 
niin eivät kaikki epä   on nistumisia niin tavattomasti jauha, vaan todetaan, että 
sillä kertaa asiat menivät vää  rille rai teille”. ”Jos on tulossa uusi esiintyminen 
ja joskus, vaikka ei olisi tulos sa kaan, mä käyn tilanteen materi aalin ja sen ti-
lanteen itsensä kuitenkin läpi siinä mie les sä, että mitä kaikkea siitä löytyy”. Pi-
kem  min kin kuitenkin niin, et tä etsi tään esi tyk sen hy  vät puo let aivan uudenkin 
oppimisen kan nal ta. Näin ei kuitenkaan työskennel lä ai na, mut ta usein ”vähin-
täänkin sillä tavalla ke vyes  ti läpi”. 

Ne paikat, jotka epäonnistuivat, pelottavat seuraavassa tilanteessa, koska 
”ne on joka ta pauksessa vaikeita jatkossakin”. Tämän asian kohtaamiseen 
haastatellun mukaan voi daan vai kuttaa mentaaliharjoittelulla. ”Ei kuitenkaan 
niin, että aina vaan opettelee paremmin ja paremmin, kun sitäkään ei voi lo-
puttomiin tehdä. Lopulta täytyy vain luot taa ja sitä luottamusta voi psyykata ja 
tarvitseekin psyykata paljon.” 

Jos esitys on ollut huono ja muusikko käy sitä mentaalisti läpi analyysi-
mielessä, kor jaa   van koke muksen saaminen on vaikeaa. ”Mikäli esitys tuntui 
itsestä hirveältä, niin se oli hir  veä”. Faktisesti epäonnistuneita kohtia on mah-
dollista läpikäydä analyyt ti ses ti, mutta psyyk  kiseen puoleen on vai keampi itse 
mentaalisti vaikuttaa. ”Mutta vaik ka itsestä soit ta  jana tuntui, että epäon nistui, 
korjaava kokemus voi tulla siitä, että jo ku on silti saatta nut nauttia ja ilmaisee 
sen. On gel ma on myös siinä, että kuka mää rit te lee, onko esiin ty minen mennyt 
huonosti. Yleisö voi olla in nois saan, kun toisaalla itse tietää kaiken sen, mikä 
meni huonosti. Mutta aika parantaa haavat.”

Kritiikkiin suhtautumista haastatelluista osa ei pitänyt mentaaliharjoitte-
luna, ”sillä on    han meillä elä mässä nyt kaikenlaista ajattelutoimintaa, joka ei 
ole mentaalihar joit telua”. Se kui  tenkin todet tiin, että varmaankin ”jokainen, 
joka on ollut kritiikin koh teena, on välillä jou tunut miet timään suh dettaan 
kritiikkiin ja se taas ei voi tapahtua muu   toin kuin men taa listi”. Psyykkinen 
val mis  tau tuminen kritiikkiin ja mahdollinen pel ko siitä, mitä on tu lossa tällä 
kertaa, ei tunnu haastat telujen perusteella olevan olen    naista ennen konserttia. 
Vasta konsertin jälkeen kritiikki kiinnos taa, ai nakin jon   kin ver ran, vaikka sitä 
kiin nos tus ta yrit täisikin torjua: ”Si tä niin kuin yh dellä osalla ai voja ajatte lee, 
ettei se ole yhtään oleellista. Mutta kyllä sitä sitten toi sella osalla ai voja on 
lievästi utelias näkemään min kä   näköisiä ne ovat, ne kritiikit. Ja tottakai sitä 
sitten joutuu taval laan varustautumaan myös siihen, että ne ei ole niin hyvät. 
Että kai k kiin mahdollisuuk siin on varustau dut tava.”

Pienenä musiikkipoliittisena kannanottona on todettava, että muusikoilla 
on huoli sii tä, et   tä Suomen oloissa yksi valtalehti on määräävä ja suuntaa anta-
va. Tämä aiheuttaa sen, et tä kritiikki voi olla vä hem män oleellista ja kiinnosta-
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vaa jossakin muussa kau pun gissa kuin Helsingissä. Tähän valtakes kit  tymään 
liittyy haastateltujen mukaan myös muusikon ”oma suhtautuminen omiin 
esiintymisiin, nii    den merkitykseen ja koh ta lokkuuteen omalla uralla”. Kaikki 
muusikot pitävät ”ihanteellisena sitä, että suhtau dut  taisiin kaikkiin esiin ty mi -
siin samanveroisina, mutta ei kukaan tee niin”. Muusikot it se pitävät tätä asiaa 
”raa do llisena, mutta olosuhteiden tuottamana”.

”Kritiikki on osa taiteilijan jonkinlaista maailman mieltämistä siinä pala-
p elis sä, että mitä on yhteiskunta, mitä on itse ja mitä on musiikki. Tärkeää 
on yhden arvostelun suhteut ta mi  nen siihen, ettei se sentään koko maailmaa 
muuta, oli pa arvostelu sitten negatiivinen tai po si tii vi nen.” Kaiken kaikkiaan 
todettiin, että kri  tiikki kaikkein parhaimmil laan saat tai si ainakin herättää miet-
ti mään, että ”mihin asiaan mahdolli ses ti kan nattaa kiin nittää huo mio ta seu-
raavassa vai hees sa”.

Tuntuu selvältä, että epäonnistumiset on itse työstettävä psykologisesti 
ja mietittävä seu raa  vina päivinä, miksi tietyt asiat menivät konkreettisestikin 
huonosti. Sen tekeminen näyt   ti haastatel tu jen mukaan olevan mah dol lista ja 
käyttökelpoista jälki käteenkin mentaa listi. Tämä on hyvä asia, sil lä esi merkiksi 
Hut tunen (2002) on sitä miel tä, et tä tor juttu ja ja  ka matto mak  si jäävä negatii-
vinen asia voi joissakin ta pauksissa ai heut taa sel lais ta hen kis  tä ki pua, joka 
saattaa synnyt tää vakavia seurauksia muu si kon it sensä kan nal ta.

4.8.6 Unohtamisen pelko ja mentaaliharjoittelu

Unohtamisen pelko lienee yksi suurimmista, ellei suurin pelon aihe muusi-
kolle. Jollekin muu  sikko tyy pille unohtamisen pelon voittaminen on se, mihin 
mentaaliharjoittelua käy tetään etupäässä. Tä mä on luonnollisesti yhteydessä 
muistamiseen ja muistissa pysymi seen. Se voi olla itseasiassa suu rin syy ko ko 
mentaaliharjoittelun käyttöön. Haastatellun mu kaan ”pianisti Fer ruc cio Buso-
nin kä si tys oli, että jos pianisti on rehel linen itselleen, hän voi tunnustaa, että 
se mitä hän eniten pelkää la valle men   nessään, on ni men omaan unoh ta minen”. 
Tällöin oleel  lisimmiksi asioiksi ”eivät tu le niinkään tekniset puut   teet tai saa  ti 
sitten syvemmät asiat, kuten esimerkiksi huoli siitä, pystyykö teke mään kap    pa-
leelle oikeutta”. Kyseessä on pi kemminkin ”konkreettisesti oleellinen seik ka, 
että muis  taa ko sen, mitä soittaessa pitää muistaa.”

Mentaaliharjoittelulla on mahdollista vaikuttaa unohtamisen pelkoon si-
ten, että tietää soit         tamansa kappaleen täysin läpikotaisesti: ”Että mikäli joku 
yksityiskohta menee esi tyk ses sä väärin, tietää automaattisesti heti paikalla, 
mitä tulee seuraavaksi. Se on siis tark kaan pu rettu prosessi, jonka yksi tyis-
kohdat ja koko prosessi on tiedossa niin tarkasti kuin mah dol  lista.” Tällaisen 
mentaaliharjoit te lun hyö ty on se, että ”epäselvän sumun tunne” hä vi ää.
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Unohtamisen pelkoon voi haastateltujen mukaan vaikuttaa mentaaliharjoit-
telulla myös si ten, että vaik  ka ei pystyisikään muistamaan mielessään nuotti-
kuvaa kokonaisuudessaan, ”mie  leen voi painaa kuiten kin joitakin tiettyjä koh-
tia”, kriittisiä pisteitä (ks. 2.4.3), jot ka eh  dottomasti myös py syvät mie lessä 
apuvälineinä. Tällöin on mahdollista suorastaan näh    dä, että ”tässä ovat kos-
kettimet ja kädet näy t tävät tältä. Tuosta se lähtee oikealla kä del  lä ja varmasti 
tietää, että siitä se läh tee eikä tuos ta.” 

Unohtamisen pelon yhteydessä tu li esiin taas muusikon luottamus soitta-
maansa. Näyttää sil tä, että muu sikoilla on suuria ero ja sii nä, kuinka tiedostettu 
soittoprosessi on. Joillakin se on mi    nimaalinen, jolloin ”soi t  to vain me nee”. 
Tällöin ilmeisesti kyse on luotta muk ses ta ”johonkin su jumi sen vais toon”, joka 
tällä muusikkotyypillä pääsääntöises ti myös toi mii. ”Ne vaan pystyvät luot ta-
maan sii  hen”. Siis musiikki itsessään johdattaa eteenpäin ja näin syntyy myös 
luottamus musii kin kannatte levaan ky kyyn. 

Jos on olemassa epäonnistumisen vaara teknisistä tai psyykkisistä syistä 
johtuen, ”on hy vä, jos on ole  massa selkeitä tukipisteitä, eikä pelkkä luotta-
mus”. Voidaan olettaa, että on myös kap paleita, jois sa kaikkien täytyy uskaltaa 
luottaa liikemuistiin. Haastateltu kuvaili esimerkkinä ”erit    täin nopean kap   pa-
leen, jossa voisi kuvitella olevan vaikkapa vain kaksi tu kipistettä, kun hitaassa 
osassa niitä voisi olla vaikkapa kaksikymmentä”.

Mielenkiintoinen näkökulma unohtamisen pelkoon on myös se, että esiin-
tyminen on aina pe  lot ta va tilanne ja unohtamisen pelko saattaakin olla veruke 
yleisemmillekin peloille. ”It se asiassahan pe lot eivät näyttäydy minkäänlaisi-
na ja näin ollen niitä ei voi nitistää kään, korkein taan unissaan”. Myös kään 
musiikin esittäminen ”ei ole minkään näköi nen. Se on vain niin, että on vain se 
uhka, että unoh   taa lavalla. Mutta nuotit ovat täy sin konk reet tinen asia.” Näin 
ollen voisi kuvi tel la, että ky seessä onkin yleinen pelko ja ylei  nen uh ka, joka 
sitten kohdistuu esiintymis tilan tee seen ja pur kau  tuu nuottien unohta mi  sen pel-
kona. Haastat te luista kävi kuitenkin ilmi, että esimerkiksi kamarimusiikkia 
teh dessä pel ko ja uhka ovat ai van eri tyyp   pisiä kuin sooloa soittaessa. Pelon 
luon teet voivat siis kui tenkin tavallaan olla erotel ta vis sa.

Toisaalta kuitenkin korostettiin myös, että vaikka pianistina toimiminen on 
tavatto man vaati vaa, muistamista ja unohtamisen pelkoa ei pitäisi eristää ko-
konaan muusta soit ta mi sesta. ”Unohtamisen pelko on peikko, joka on parasta 
yrittää pitää jotenkin aisois sa”. Ky  seessä on joka tapauksessa haas tateltujen 
mukaan suuri kysymys, johon pitää suh tau tua vakavasti. Liioitella ei kuiten-
kaan kannata, sil  lä ”jos antaa ikään kuin uskontunnus tuk sen siitä, että unohta-
misen pelko on suurin pelko, on taval laan asialle alistunut”. Näin ol   len tämä-
kin on seikka, joka kannattaa pitää kohtuuden ra jois sa. Muistami nen ei ole ir-
rallinen ominai suus, vaan ”jos on semmoinen mus    ta päivä, että kädet tun tuvat 
kylmiltä ja sormet kankeilta ja lipsuvilta, niin se taas vaikuttaa muis     tamiseen. 
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Mutta sil loin ei siis ole välttämättä niin, että unohtaminen olisi syy vaan se 
on seu raus.” Näihin seikkoihin men taali har joittelu todettiin erittäin sopivaksi.

Haastateltujen sivulauseista huomioituna näyttää siltä, että ulkoasoittami-
sen traditio on muut tamassa muo toaan. Jotkut kansainväliset pianistit soittavat 
konserteissaan nuoteista. Jo ku saattaa pitää nuotit edessään unohta misen pelon 
vuoksi, mutta ei välttämättä soita niis tä. Joku toinen eh kä siksi, että haluaa soit-
taa niin paljon ohjelmistoa, että ei halua tuh la  ta aikaa kaiken ul  koaoppimiseen. 
Mielenkiintoinen asia olisi tietää se, kuinka va pau tu neesti muusikko pys tyy 
soittamaan nuotit esillä.

4.8.7 Totuttelu vieraisiin olosuhteisiin mentaa li harjoittelun avulla

Urheilussa, esimerkiksi suunnistuksessa tutustutaan mentaalisti tuleviin juoksu-
reit teihin Periaatteessa musiikin yhteydessä vieraisiin olosuhteisiin tutustumi-
nen men taa listi saat  taa tuntua oudolta. Kuitenkin haastatteluista kä vi ilmi, että 
tätäkin men     taaliharjoittelun tapaa voi   daan käyttää myös soittamisen ja esiinty-
misen yh tey dessä. Jos esimerkiksi on tie dos sa, että soit ta minen tulee tapahtu-
maan hyvin toisenlaisessa akus tiikassa kuin tavallisesti, apu na voidaan käyttää 
haastateltujen mukaan myös men taa lityöskentelyä. Kirkko, joka on erityisen 
kaikuisa paik ka, on tyypillinen esimerkki eri lai sen akustiik kan sa takia. Sa moin 
mainittiin Finlandia-talo, jonka akustiikka vaikuttaa suo    ranaisesti konk reet  ti-
siinkin rat kaisuihin, kuten pedaalin käyttöön. Niitä rat kaisuja on mahdollista 
hakea men taa li har joit  telulla, var  sinkin soittimen ääressä. ”Soittimen ääressä 
on mah dol lista kuvitella ja teh dä soivia ratkaisuja, vaikka ne siinä harjoitte-
lutilassa olisivatkin selvästi vää  riä. Kui ten kin on mah dol lista ku vitella ikään 
kuin se lopullinen tilanne ja sit ten yrittää suun ni tella sen mukaisia soitto tek-
nisiä ratkai suja.” Tämän jälkeen niitä voi ko   keilla, vaikkakaan ei vie  lä pääse 
harjoittamaan niitä siinä konkreet ti sessa tilassa, jossa tulee soittamaan. ”Siinä 
ko kee esimerkiksi sen, että miltä tun tuu, jos vaikkapa käyttää tie tyllä tavalla 
pedaalia tai soit taa tietyllä le gatolla tai stac ca tolla”.

Mentaaliharjoittelua, joka kohdistuu etukäteen vieraisiin olosuhteisiin, ta-
pahtuu varsinkin sil loin, kun harjoitteluaikaa ei saa tarpeeksi konkreettisessa 
esiintymis tilassa. Silloin ta val      laan täytyy ”pre paroida itsensä siihen todelli-
suuteen, joka näyt täy tyy sitten niiden en sim mäisten minuuttien aika na, jol-
loin konkreettinen esittäminen alkaa”. Kuinka lähellä to      dellisuutta mentaa-
linen työskente ly oli, ”on taas aivan toinen asia”. Se voi olla hy vinkin sat -
tumanvaraista: ”Voi olla, että siitä ei ole mi  tään hyötyä. Jos sakin mielessä se 
on vaan pakko tehdä, että sulla on semmoinen suvereeni olo, ettei tar  vitse koko 
ajan her moil la. Sitä on vaan otettava joku asenne. Et sä voi koko ajan olla 
her mona jos ta kin akustiikasta. Että siinä mielessä se on erittäin hyvä tehdä, 
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että olipa se hyödy llistä tai ei hyö dyllistä, mut ta se on mun psyyken kannalta 
erittäin tärkeä tehdä, jotta mä voin virit täytyä sen mu  siikin tekemiseen eikä 
esimerkiksi siihen, että onpa surkea piano.”

4.9 Pianistien omia luonnehdintoja ja uutta 
käsitteistöä pianistin mentaalihar joit te lusta  

Rosalyn Tureck (s.1914) käytti suoranaisesti sanaa ”mentaalinen harjoittelu” 
pu hues  saan työsken telystään. Hänen mielestään soitossa olennaisinta on täy-
dellinen riippumat to muus sor mista. Tämä tarkoittaa valtavaa määrää mentaa-
lista harjoittelua. Sormet totte levat vas ta, kun pystytään ajattele maan sekä hor-
isontaalisesti että vertikaalisesti, ja sitten kin se on vai keaa, sillä mentaalisen ja 
fyysi sen prosessin täytyy integroitua. (Elder 1982, 97.)

Mentaaliharjoittelun tapoja on monenlaisia ja sen kohteet ovat laadultaan 
ja koh teil taan sel  västi henkilökohtaisesti omaan käyttöön muokattuja. Määri-
telmät tai nii den luonneh din nat ovat näin ollen myös persoonallisia: ”Minusta 
mentaaliharjoittelu on kahtalainen. Toisaalta se on parhaimmillaan, jos siitä 
on hyötyä jollain lailla sen kap pa leen mieleen paina misessa, tiet tyjen koh tien 
mieleenpainamisessa ja sitten toi saalta esiin tymistilanteen harjoitteleminen. 
Jos ajatellaan esiintyvän muusikon hommaa, niin on se kuule kyllä aika men-
taalitilanne, se lavalle me no ja lavalla olo.” Mentaalinen tila on myös ”states 
of emotion”, jolloin musiikillinen mielikuvitus ei ilmene konk   reettisina sa noi-
na, vaan se on tun   nelma. ”Se on nonverbaalista emootioiden kokemista soitet-
tavassa mu siikissa”.

”Itsensä preparointi” on itsensä valmistamista siihen todellisuuteen, ”joka 
kiteytyy ensim mäisten, konk  reettisesti soitettavien minuuttien aikana. Se on 
tietyn asenteen ottamista si ten, että voi tuntea olonsa suvereeniksi ja minimoi-
da näin hermostuneisuutta.” ”Itsensä tur         ruttaminen” tapahtuu koke muk sen, 
toisin sanoen jatkuvan esiintymisen avulla. Toi saal  ta myös tilanteet kuvitel-
laan realistisesti ja itseä vahvistetaan psyykkaamalla. ”Jat ku va esiintyminen 
tuo karaistumisen myötä turtumisen. Vai keat tilanteet ja tuntemukset syn nyt   -
tävät tarpeellisen turtumisen, mutta hyvässä mielessä. Turrutta mi  ses sa on siis 
kyse sii tä, että psyykkaaminen yhdistetään käytäntöön.” 

”Mantra” voi olla apuna esiin   tymiseen esi merkiksi siten, että jo kin tiet ty 
ohjelmis tos sa ole va kappale viedään läpi mentaalisti ja sys  temaat tisesti, vaik-
kapa aamuisin. Haastateltu to teaa, että ”mentaaliharjoittelu on jo ten  kin sel-
laista, että sitä kaikkea ei it se asiassa huo maa kaan. On niin monenlaista. On 
niin mo nenlaisia tapoja. Kun en mä olisi tullut aja telleek sikaan esimerkiksi 
tuota, kun sanoit, että soitatko sä jollekin, konsertis sa ja mie lessä. Että sehän 
on tavallaan sitä mentaa lis ta, mutta enpä ajatellut koskaan si tä niin.” 
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Mentaaliharjoittelua luonnehditaan myös siten, että pianisti esimerkiksi 
ensin soittaa konk            reettisesti ja sit ten tarkastelee mentaalisti, että menikö oi-
kein. Jos siellä on joku ”mus         ta aukko”, niin silloin siir    ry tään taas fyysiseen 
soittoon. Sen jälkeen tehdään men taa    linen tarkistus. Tällainen työs ken tely voi 
toteutua esimerkiksi siten, että soite taan kap pa leesta joka toinen tahti, ja sitten 
kuvi tellaan jo ka toinen tahti. Tämä todettiin erittäin hy   väksi ja paljastavaksi 
mentaalityöskentelyksi. Mentaali har  joittelua selkeästi on myös se, ”jos mä 
soitan vasemman käden ja kuvittelen oikean käden tai soitan yhden lin jan ja 
kuvittelen saman käden muut linjat”. 

”Pistemäinen” harjoittelu voi kohdistua kappaleen kriittisiin kohtiin, mutta 
myös esi ttä  mi      sen hy  viin, ideaaleihin hetkiin. ”Instantmielikuvaharjoittelussa” 
pitää tietää, mitä tekee, juuri ennen konk reettisen soittamisen hetkeä. Mikäli 
jokin asia on opittu virheellises ti, tarvitaan ”poispuhalta minen” siten, että ky-
seistä asiaa ”ei ikään kuin oltaisi koskaan op e    teltukaan”. Poispuhaltamisen 
vastakoh ta na toimiikin ”sisään ajaminen”. Tähän liittyy myös virheellisesti 
opitun ”uustiedostaminen”.

Puhdasoppinen mentaaliharjoittelu käsitteenä kulkee pitkin haastattelu-
ja ikään kuin epä  röi den, mitä se loppujen lopuksi mahtaisi olla: ”Sitä kyllä 
käytän opetuksessa aika paljon, että soitetaan ensin melodia ja ehkä bassos-
ta vain tärkeimmät äänet. Basson perusäänet, eikä siis koko kuviota. Tai siis 
hyvin paljon yksinkertaistettu versio.” Tä hän harjoittelu muo   toon liittyy myös 
sellainen aspekti, että kun on teknisesti helpompi soittaa, soittaja voi hioa hel-
pommin tulkinnallista puolta: ”Mutta se pi täi si aina erottaa toisistaan se puh-
dasoppinen mentaaliharjoittelu, joka ehkä kaikkein äärim mil lään on se, että 
käy mieles sään lä pi jonkun kappaleen, että se kestää juuri niin kauan kuin se 
kap pa le to del lisuu des sa kestäisi.”

Mentaaliharjoittelun puhtaimman muodon pohdinta on mielenkiintoinen ja 
tärkeä aspekti: ”Men    taa  liharjoittelu on kyllä vähän liukuva käsite. Kyllä mi-
nusta se, että mieles sä käy dään läpi sa massa tempossa kuin se oikeasti menee. 
Että sen pystyy kuvittelemaan. Se oli si minusta mentaali har     joittelua puhtaim-
millaan. Tottakai voi sanoa, että miksei yh tä lailla voi, että harjoittelee hitaas-
ti. Ehkä sekin on sitä. Kaikki tämän tyyppiset, missä niin kuin ilman pianoa 
kuvitellaan niiden äänien sointia ja kuvitellaan ne fyysiset liikkeet. Se olisi 
ehkä se puhtain muoto.” 

Tähän liittynevät myös uu  det ilmaisut, ”häivähdykset ja vä lähdykset”. 
Omas sa soitossa ne ”voivat liittyä esikuviin, jolloin vähintäinkin puoli tietoi sesti 
ajatellaan, miltä oma soit to kuu lostaisi, jos siinä olisi esikuvallisia vi vahteita, 
häi väh    dyksiä ja välähdyksiä”. Täl löin pu hutaan myös ”tuntumasta”, joka on 
mielikuvituk sen avulla tapahtuvaa mielikuvien miel    tämistä. Se on oman mie-
likuvituksen ja oman fyysisen ole muk  sen musiikin käyttöön an tamista. ”Tun-
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nistaminen” on sitä, minkälaisesta mie liku vasta ja mielikuvi tuksesta mu siik ki 
lähtee. ”Se on sensitiivisyyttä sille, missä sielu kohtaa mu siikin”.

Yksi mentaaliharjoittelun selkeä muoto liittyy kamarimusiikkiin. Tällöin 
esimerkiksi pia nis ti soittaa konkreettisesti oman osuutensa ja kuvittelee samal-
la viulistin tai sel lis  tin osuu  den: ”Ku vittelee tai välillä soittaa tai laulaa, mutta 
kuvittelee nimen omaan. Sehän on mentaalihar joit telua. Si tä varmaan kaikki 
muusikot tekevät.” Tähän liittynee myös ”kuit   taaminen”, joka on tois tuvan ma-
te riaalin ”tavallaan toteamista” mentaaliharjoit te  lun avul la. ”Kuit taa misessa 
soitettavaa materiaalia ei tar vitse läpikäydä alusta loppuun, vaan osia voi-
daan yhdistellä satunnaisesti”.

Esille tulevat jo haastatteluista ilmikäyneet käsitteet ”luottamus” ja ”aavis-
tus”. ”No nyt mä mietin tuom   moisia yhteistyötapauksia. Siis kamarimusiikkia 
ja liedejä ja semmoista. Että mä tarkoitan sem moista yhteispeliä, että kuinka 
paljon se on suunniteltua. Kuinka pal  jon pystyt luottamaan, että siis ne aavis-
tukset, että kuinka paljon ne kulkee samaa ra taa. No se ehkä enemmän taas 
siihen luot tamukseen. Ja sensitiivisyys ja rohkeus. No ei eh  kä niinkään, kun 
sitä ei voi harjoitella kauheasti, muu  ta kuin harjaannuttaa. Siis men ta alisesti. 
En mä tiedä, mistä se nyt tuli. Tuli nyt vaan mie leen.”

”Aavistus” liittyy kuu loon. ”Täytyy olla aavistettava, kuuloaavistus, joka 
materiali soi daan omas  ta traditiosta lähtien. Auditiivisen aavistuksen toteutta-
minen on osa soitta mi sen tek niikkaa. Aa   vistus voi olla myös sarja ennakoivia, 
aavistavia liikkeitä. Tämä on myös soi t    tamisen tekniikkaa.” ”Luottaminen” 
merkitsee sitä, että ”soiton edetes sä mu siik  ki it ses sään kuljettaa eteenpäin”. 
Luottamisesta on kyse myös silloin, kun muusikko sel   viää psyyk     kises ti mah-
dollisesta epä onnistumisesta.

Mentaaliharjoittelun uusia sovelluksia ilmeni kiinnostavasti haastattelujen 
myötä: ”Kun sinä sanot, että mentaaliharjoittelu voi olla liikkeen opettelemis-
ta tai paran tamista inten siivisen kuvittelun avu lla, ilman että samanaikaisesti 
fyysisesti harjoitettaisiin kyseistä lii kettä, niin tässä tulee mie leen, et  tä yritä 
nyt jotakin Chopinin etydiä entistä paremmin niin, että lukee nuotteja ja ku-
vittelee ne sor men liikkeet. Sen tyyppistä mä kyllä olen teh nyt todella. Sitä 
siis siihen fysiikkaan tai tekniik kaan liit tyvää. Siis sellaista, että mä yrit täisin 
mielessäni sitä teknistä suoritusta parantaa.” 

”No, tämä voi kyllä mennä ihan ohi sinun aiheesi, mutta jos kuuntelee 
äänilevyä siitä kappaleesta, jonka soit taa, niin sitä kyl lä kuuntelee tosi ajatuk-
sella. Niin eikö se ole eräänlaista mentaaliharjoi tte lua. Ja minä en tarkoita, 
että pistää sen soimaan ja sitten kuorii perunoita ja lukee leh teä, vaan ihan 
oi keasti. Ottaa nuotit esiin ja pistää levyn soimaan ja todella intensiivi ses ti 
kuuntelee jo ka ää nen. Samalla voi miettiä, että soittaako tämä soittaja oikein 
ja hy vin. Se on eräänlainen muo to men     taa liharjoittelua. Ei se ole mitään ajan-
vietettä, vaan se on työntekoa.” 
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Tästä mentaaliharjoittelun muo dosta todettiin, että jonkun mielestä se voi 
ol la passiivi har   joittelua, kun itse ei soita aktiivisesti, vaan joku toinen soittaa, 
mutta kuun te luakin on pas  siivista ja aktiivista: ”Jos kuuntelee hyvin aktii vi -
sesti, joutuu koko ajan pun nitsemaan, te kisikö itse samalla tavalla tai ehkä eri 
tavalla. Kyllä se on työtä”. Tämä men taalihar joit  telu liittyy siis teknisen suo-
rituksen parantamiseen. Toisaalta haas ta tel tu totesi, että mi     käli mentaalihar-
joitteluksi lasketaan se, että hän lukee Schubertia ju nassa todeten, et tä ”tuos  sa 
moduloidaan H-duuriin, tuossa on alun motiivi”, niin silloin voi sa noa hänen 
teh neen ”analyyt tis tä mentaaliharjoittelua, joka ei ole niinkään tekemi sis sä 
fy siikan kans   sa”.

Mentaaliharjoittelun käsitettä voidaan kuitenkin laajentaa. Siihen voisi täl-
löin liittää nuot  tien luvun analyyttisessä mielessä, yleisön kuvittelun, mutta 
myös nuottien lu ke misen tark kuusmielessä. ”Se  on vähän eri asia kuin ana-
lyyttinen. Tarkkuusmielessa si tä, että mis sä kaikkialla on ja mitä esi tys   ohjeita 
on.” Mikäli halutaan edelleen laa jentaa kä sitettä, ”niin tämmöinen huolellinen 
äänitteen kuuntelu. Se kyllä alkaa sitten olla jo ää rirajoilla. Mutta jos ottaa 
laajasti sen mentaaliharjoit telun, niin senkin voisi ehkä liit tää siihen. Mut  ta 
mentaaliharjoittelu on työntekoa.”

Myös kuuluisa pianisti Glenn Gould vertaili muiden suurten pianistien 
levytyksiä omaan soit  toonsa ja tuotti joukon tulkintoja, jotka joko varioivat 
säveltäjän omia toi veita tai nou dat tivat tarkasti esimerkiksi rytmiä tai dyna-
miikkaa. Monet muut tunnetut pianistit tuntu vat pitäytyneen Mesaroksen 
(2005) mukaan täysin musiikin kir joitettuun antiin ja luo neen lopullisen tul-
kintaversionsa intoutumatta erilaisiin ko kei luihin. Gould er  kani sel väs ti tästä 
joukosta opiskelemalla teoksen ensin pianosta erillään ja vaih te lemalla sitten 
kä si tyk  siään mielessään työskennellen. Tästä syntyi hänen mu sii killinen in no-
vatii visuu tensa. Vas  ta tämän mentaalisen kokemuksen jälkeen Gould pystyi 
teoksen fyysiseen to teut ta mi seen. (Emt., 1.)

Mentaaliharjoittelun moni-ilmeisyys on seurattavissa toisen muusikon lau-
sumasta: ”Mi  ten sitä nyt määrittelisi mentaaliharjoittelun? Ehkä se on nyt sit-
ten niin, että se on eri lais  ta eri ihmisillä. Se on erilaista eri kehitysvaiheessa. 
Tavallaan mä uskon, että ne asiat, jotka sä pystyt prosessoimaan men taalisesti 
ja kokemuksen kautta myös, niin ne ju tut rikastuu suuresti, tiedätkö. Suuresti! 
Jos ajat telee, että se mentaaliharjoittelu on se osa, joka ei sisältäisi sitä fyysis-
tä todellisuutta, mutta mä näen sen kyllä semmoisena ja  na  na, joiden ääripäi-
tä on varsin vähän. Ja sitten taas verrattuna sii hen kokonaisai kaan, jos sillä 
tavalla ajattelee, mutta kun se on enemmänkin se volyymi. Mutta eh  kä mi nun 
mielestäni, ehkä se on ajateltavissa niin kuin semmoisena treeninä, siis sen 
hyödyl li syys.” 

Kyseessä on eräänlainen ”tie”, joka liittyy enemmän ”olemisen tasoon” 
kuin saa vu tet ta vaan hyö tyyn. Olemisen tasossa on tärkeää se, että on tehnyt 
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sen työn ja ”että sä tie dät, et  tä sä osaat tehdä sen mielessä”. Kyse on siis ”ri-
kastuttavasta” tekijästä, yhdestä ”ulot      tu  vuu des ta” muusikon työskente lyssä, 
jossa on mo nta muutakin ulottuvuutta: ”Ei hän si tä tie dä, että mitä löytää, en-
nen kuin tekee jota kin”.

Mentaaliharjoittelu mahdollistaa myös haastatellun ilmaiseman ”aksentti-
muistin”. Täl löin erityisen merkitsevät painopisteet, esimerkiksi tahtien en-
simmäiset äänet ja sävel ta sol  taan korkeimmat tai alim mat äänet voivat mieles-
sä toimia ikään kuin ”maa merk kei nä”. Tällöin muodostuu taval laan kappa leen 
selkäranka, joka auttaa ”etappimuis tia” toi mi  maan. Muusikoiden parissa tun-
tuu ole van yleistä esimerkiksi fuugissa numeroi da tai ni me  tä it selleen erään-
laisia musiikillisia ”pysäkkejä”. Tällaisina toimivat esi mer kik   si tee man sisään-
tulot, kadenssit tai sonaattimuodossa rakenteel li set seikat, kuten tär keim mät 
teemat ja niiden alut.

Haastateltu to teaa, ”että on tärkeää, että pystyy tar  kal leen tietä mään ikään 
kuin sen mu si i kil lispianistisen konstel laa tion, mistä joku teema lähtee ja mil tä 
se tuntuu, kun se läh tee juuri siitä”. Mukana on näin siis taktii linen kompo-
netti. Tä tä työs ken  te ly tapaa käy te tään myös teemojan sisällä ja sitten loppujen 
lopuksi tahdeittain. Tä hän liittynee myös kä   site ”purkaminen”, joka voi olla 
kappaleen purkamista osiin sen löytämiseksi, mi kä kap    p a  lees sa on kaikkein 
oleellisinta. Purkaminen voi olla myös ”pe lon purkamista hal lit tui   hin osiin”. 
Sitä voi olla myös ”esikuvan purkaminen ja konk reti soi minen omaksi toi min  -
nal lisuudeksi”. Samoin purkaminen voi liittyä men taaliharjoitteluun soitta mi-
sen yleis    ten pe ri aat tei  den muodostamiseksi esimerkiksi opetus tilan tees sa. 

”Still ti lan tees sa” tietoisuus ”pysäyte tään” asioiden ymmärtämiseksi juuri 
kyseisellä het kellä. Still tilanteessa asiat puretaan yk  sityiskohtaisesti nimen-
omaan pysäytettynä, mikä on eri asia kuin hi dastettuna.

Yksi ilmitullut muoto muusikon mentaaliharjoittelun muodoista on se, että 
soi tetaan niin sa  notusti pinnalta ilman, että yksikään kosketin me nee alas. Täl-
löin muusikko te kee ne liik   keet, joi ta vaa di taan äänen tuottamiseen, ”miinus 
se yhdek sän millimetriä, jon  ka kos ketin menee alas konk reettisesti soitettaes-
sa”. Tämä ”kos ketti mien my  kästi hip   laaminen kestää kappaleen kes ton ajan”. 
Täl löin muusikko kuvittelee samal la, ”miltä mu siikki kuu los taa, miten se soi, 
kun painaa seu raavan koskettimen, vaikka mi tään ei ta pah du kaan konkreet-
tisesti. Toisin sanoen tavallaan eris tetään yksi ta so kokonai suudesta.” Tässä 
ta pauk   sessa eristetään motoris-taktiilitaso konkreettisesti soi vasta ää nes tä ja 
täy dennetään se ääni pään sisällä. 

Puolestaan ”mykällä” keyboardilla soittami nen tar koittaa, että muusik-
ko soittaa konk reet ti sesti, mutta ilman ääntä. Tällainen soitto vah vis taa men-
taalista kuulomielikuvaa, sil lä kun ei kuule konkreettisesti omaa soittoaan, on 
pak  ko ku vi te l  la sävelet mie les sään. ”Näi den  kin kuulok keis ten sähkösoittimi-
en aikakau della on kyllä vielä muu si koita, jotka usko vat vakaasti siihen, että 
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kun ei kuule fyysisesti, joutuu kuu lemaan musiikin pään si sässä ja että se on 
kumminkin se hyvä vaihtoehto loppu tu lok sen kan nal ta”. Toi saalta olemassa 
on positiivista näyt töä kuulokkeisten sähkö soit timien ja di gi taa li  sen op pi mate-
riaa lin toi mi vuudesta, erityisesti va paan säestyksen ope tuk ses  sa (ks. Oksanen 
2000, 2003).

Loppujen lopuksi eräs haastateltu toteaa, ettei mikään ”systeemi” ole hyvä. 
Ei myös kään ”men   taa lisysteemi”, vaan mentaaliharjoittelun tulee olla yksilö-
kohtaista: ”Että totta kai on kiva, jos siitä on jo takin hyötyäkin, mutta ehkä se 
ei ole ainoa elämän rik kaus. Voi    han se olla kylläkin vaan ihan ins piroivaa. 
Varmaankin ihan itse elämän sisältöä, jos näin pa teet   tisesti sanoo.”
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5 Tutkimuksen kokoava tarkastelu

5.1 Tiivistelmä tutkimustuloksista

Tämä tutkimus kohdistui konsertoivan ja opettavan pianistin musiikillisen men-
taa li har joit  telun koh tei siin ja toimintastrategioihin sekä mentaa li har joit   te lun 
pro ses siin. Tut ki mus   hen kilöihin kuului Sibelius-Akatemian neljä vakinaisessa 
virassa olevaa konsertoivaa ja opet tavavaa pia  nistia. Tutkimusaineisto koottiin 
haastatte lu tilan teissa. 

Tutkimuksen ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli selvittää pianistin men-
taaliharjoittelun koh            teita. Tärkeäksi kohteeksi nousi psyyk      kisen tilan hal lin     ta 
ja soittamisen tekninen hal lin ta nimenomaan siinä harjoitteluvaiheessa, jolloin 
en na    koitiin esiin tymistä. Myös op pi las  ta pyrittiin tietoisesti ohjaamaan oman 
psyyken hallintaan soit tamisen yh tey dessä. Kol  me haas tatelluista koki ”sisäi-
sen kor van” monipuo li sen ke hit  tämisen täysin oleelliseksi muu   sikon työ  tä aja-
tel len. Tutki muk ses sa kävi ilmi, että sisäisen kor van käsite on erittäin moni-
muotoinen ilmiö, jo ka sai nyt verbaa lin muo don muu sikkouden ydin ky sy  myk -
senä. Il  man moni puo  lisesti toimivaa si  säis tä kor vaa ei ole muu  sikkouttakaan. 
Juuri sisäisen kor   van mää rit te ly, sisäisen korvan käsitteen pur kaminen ja sen 
monipuo li  suuden raot ta mi nen on ollut tut kimusta tehdessäni mielen kiintoisin 
osa-alue. Sisäisen korvan kautta olem  me muu sikkouden alku läh teillä. 

Muutkaan musiikillista mentaaliharjoittelua koskevat ky sy mykset eivät 
jääneet vastausta vail le. Lopputuloksena olikin, että konsertoivalla ja opet-
tavalla pia nistilla on yllättävän mo    nia mentaa lihar joittelun kohteita, ainakin 
jossain mää rin to teutettuna. Visualisointi ei il    mennyt niin laajana kuin olin 
olettanut. Sisäisen korvan kehittämisen lisäksi muun muas   sa ulkoaoppiminen, 
muistissa säilyttäminen, tekniikkaan ja tulkintaan vaikutta mi nen, stressin hal-
linta, keskittyminen, ideaalit suoritukset ja esiintymisjännityksen mini moin  ti 
ovat muusikon mentaa li har joit te lun kohteita. Kysymykset ilmeisesti kattoivat 
riit tä   västi eri kohdealueita, sillä vii mei sek si esittämääni pyyntöön saada vielä 
lisätietoa niis tä pia nis tisen mentaali har joit telun koh teis ta ja tavoista, joita en 
ole osannut kysyä, ei haas  ta tel luil la ollut enää uutta ker rottavaa.

Toisena tutkimustehtävänä kysyttiin, miten pianisti mentaaliharjoittelee. 
Vastaukset toi vat uut       ta, konkreettista tietoa siitä, miten eri tavoin pianistit voi-
vat käyttää men   taa   li har joit telua esimerkiksi uuden teok sen harjoit telemisessa, 
konsertoimisessa tai opettamises sa. Jatkotutkimusta tarvitaan, mutta haastatel-
tujen pianistien antaman in for  maa tion poh jalta on mahdollista jo nyt kehittää 
musiikillisen mentaaliharjoittelun strate gi oita. Tä mä tun    tuu täysin luonte val-
ta, sillä erilaisia tapoja ilmenee myös muusikon konk reet  ti ses sa toimin nas sa. 
Kaikki ovat erillisiä yksilöitä, joilla on erilaiset henkilöhistoriat, kokemukset ja 
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tem pera men tit. Tämä hei jas tuu myös ”pään sisäl lä” tapahtuvaan harjoitteluun, 
sen koh  tei siin ja ta poi hin. Ki teytettynä voidaan todeta, että men taaliharjoittelun 
kohteet ja näin syn tyvät mentaaliharjoittelun ta vat liit ty vät voimak kaasti sii-
hen, onko pianisti orien toi  tu nut vi suaalisesti, auditiivisesti, ki  nes teettisesti tai 
psyyken vahvistamiseen. 

Kolmas tutkimustehtävä, pianistin mentaaliharjoittelu prosessina, on poik-
kitie teel li nen ja poik kitaiteellinen ilmiö, jonka tutkimisessa tulisi olla monen 
tieteenalan edustajia. Luon    no l  lisestikaan haastattelija eivätkä haastatellut 
käyttäneet ilmaisuja rep re  sen taa tiot tai skee mat, mutta kuitenkin haas ta teltujen 
kertoma vahvisti käsitystäni, että men taa li har joit telu prosessina tapahtuu rep-
resentaatioiden ja skeemojen ja niiden yhteistyön tasolla. Ky sei set kä sit teet 
ovat siis toimivia ”työkalu ja”. 

5.2 Soittosuorituksen representoituminen 

Soittosuoritus sisältää useita eri komponentteja. Tiivistetysti sen voidaan tode-
ta koos tu van nuotti kuvan ymmärtämisestä, kognitiivisesta, emootioihin liitty-
västä ja motorisesta pro   sessoinnista, varsi naisesta fyysisestä suorituksesta ja 
jatkuvasta palautteesta. Op pi mi nen on riippuvainen niistä mentaalisissa repre-
sentaatioissa tapahtuvista muutok sis ta, jot    ka ilmaisevat itsensä kognitiivisis-
sa kartoissa (Gruhn 1996). Repre sen taa tiol la tar koi te taan tässä tutkimuksessa 
mahdollisen asiantilan tai ilmiön esiin ty mi sen tapaa mie  les  sä. Re   presentaatio 
voi liittyä a) menneisyyteen (muisto tai käsitys tapah tu nees ta), b) ny  kyi  syy-
teen (havainto tai käsitys vallitsevasta asiaintilasta) tai c) tu levai suuteen (odo-
tus tila tai toi mintasuunnitelma). Usein se pai not tuu jon     kin tietyn aistin alueel-
le. Näyttää sil tä tä män    kin tutkimuksen perusteella, et tä mu sii kis sa rep re sen taa-
tioille pe rus tuvat muun muas sa tavat visualisoida, kuunnella ja kuul la, muis taa 
ja kuvi tella mu siikkia, ko kea ja hah mot  taa mu siikkiin liittyvä kinestesia, se kä 
mu siikin esit tä minen siihen liittyvine psyy ken pro sesseineen.

Sävelteosta opetellessaan ja tulkitessaan muusikolle 1) sävelteoksen nuot -
ti  ku    van ym mär tä minen on keskeistä Se on myös esittämisen en siaskel. Muu -
sikon on ym mär   ret tä vä mu sii   kin symboliset ohjeet ja muokattava ne it sel leen 
siten, että niiden fyy si nen to teut ta mi nen konkreettisesti soivana mu siik  kina 
on mahdollista. Näin nuotti ku van ym  mär tä minen mer  kitsee visuaalisten rep-
resentaatioiden syntyä. Muusikolla visualisaatio voi kohdistua esi     merkiksi 
nuottien ”lukemiseen” ilman konk          reet tis ta nuottikuvaa, jolloin visuaalisen mie    -
li  kuvarepresentaation nuottikuvasta tu lee olla eri tyi sen selkeä. Nuottikuvasta 
syntynyt visuaalinen rep        resentaatio käänne tään 2) soivaksi, au    di tii vi sek si repre-
sen taatioksi, joka en nen varsinaista soit to suoritusta voi periaatteessa ol la aina-
kin kah den lai nen: 2a) auditiivinen odotustila tai 2b) mie lessä kuviteltu soiva 
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ta pah tuma. Au ditii vi nen rep  re  sentaatio odotustilana mahdollistaa muusikolle 
sen tietä mi sen, miltä soitettavan tu lisi kuu  los taa. Kuviteltu soiva tapahtuma 
mah   dollistaa teoksen kuu   lemisen ikään kuin konk reet  tisena. Tätä vaihetta seu-
raa    vat 3) visuaalisen ja au ditiivisen representaation kään ty mi nen sensomoto-
riseksi repre sen taatioksi ja 4a) sen oh jautu minen motoriseksi suo ri tukseksi ja 
fysiologisiksi aktiviteeteiksi soittajan kä sien ja sormien liik kei nä ja mu ina lii-
ke suo ri tuk sina. Tä  mä tapahtuu 4b) motoristen ohjelmien kaut  ta, jot ka toteutu-
vat au to maat ti sesti suo ri tus käs kyn myötä. Ne tuottavat konkreettisesti soi van 
ta pah tu man. 5) Soit tajan täy tyy saa da kaiken aikaa aisteihin liittyvää palautetta 
voidakseen tietää, onko tekninen ja tul  kin  nal li nen suoritus oi keansuuntainen. 
6) Emotionaaliset aspektit ovat soittosuo ri tuk ses  sa oleel  li sia. Ilman riittävää 
emotio naa lista ym  märrys tä esitys ei ”herää eloon”. Sa moin il man riit tä vää ti-
lanteen emotionaalista hal lin     taa virtuoosisenkin teknisen valmiu den hyö dyn-
tä mi nen saattaa käydä vaikeaksi. Näin soit tajan suhde itseensä ja arvoi hinsa, 
mu   siik kiin, teok seen, instrumenttiin, esiintymiseen ja ylipäätään soittamiseen 
on tärkeä. 

Edellä esitettyjen vaiheiden kautta muusikolle syntyy esitettävästä teokses-
ta asteittain 7) re p    re sentaatioiden kokonaisuus, joka ole tet  tavasti on sitä hie-
nosyisempi, mitä harjaantu neem pi muusikko on. Taitava muusikko voi luottaa 
sä vellyksestä muodostuneeseen rep re     sentaatioittensa kokonaisuu teen, jolloin 
ulkoinen nuottikuva ei välttämättä enää ole tar peel linen. Ennen kuin soit taja 
niin sanotusti ”muistaa” jonkin teoksen, sii t ä on muodos tet ta  va monimuotoi-
nen representaatioiden kokonaisuus. Musiikilliset representaatiot ovat toi    sin 
sanoen musiik kiin tavalla tai toisella liittyvien ilmiöiden esiintymisen tapa 
mieles sä. (Sloboda 1987, 88–91.) 

Har   joit  te lulla muu sikko vaikuttaa kaikkien representaatioiden syn tymiseen. 
Myös 8) itse fyy     sinen soit tosuori tus kokemuksena voidaan ymmärtää repre sen    -
taationa. Soittosuorituk ses sa musiikillinen rep re sentaatio on monien suorituk-
sessa väis         tämättä mukana olevien ais    tien avulla synty nyt synteesi. Soittosuo ri-
tuk sen represen taa  tio on se   kä soittosuoritus et    t ä toimintasuun nitel ma tuleville 
suorituk sille. Näin repre sen  taatio soit  to suo ri tuksesta on ko  konaisuus, jok a 
pitää sisällään useita (esimerkiksi men neisyyteen ja tulevaisuu teen viit taa via) 
as pek teja.

En nen kuin asioille annetaan nimiä, niiden on (musiikissa) toimittava mu-
siikkina. Jo kai sel le op pimisen vaiheelle on oma ”kielensä”. Representaatioina 
mu  sii kis   ta löytyy ele ment tejä, jotka ovat mi tattavissa matemaattisesti (rytmi, 
harmonia ja joil ta kin osin ää nensävy eli timbre ). Mu siikin representaatioita 
luovat myös muun muas sa mu  sii kin ra ken ne, nuottiavain merkin nät, tahtila-
jit, tahtiviivat ja legatokaaret. Mutta en na   koin  nit, tun teet ja musiikin luomat 
jän   nitteet eivät ole matemaattisia. Kuitenkin kaikki edel  lä mai ni tut toimivat 
yhdessä. Tämä tieto löytyy haastateltujen puheenvuorois sa. Mu sii   kin komp-
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lek  sisuutta kuvaa vielä se, että representaatiot voivat tarkoittaa kirjoi tet tua 
nuot     tia, esit tä mis tä, instrumentin hal lin taa tai lopputuloksena olevaa ääntä. 
Voi  ta neenkin to deta, että ei ole ole  massa yhtä ainoata, ”totta olevaa” rep re sen-
taatiota, ku ten mu  sii  kis ta kaan ei voida an taa yh tä kaiken kattavaa mää ritelmää. 
Siksi tämän tutki muk  sen pia nis tien kuvaukset ja mie li pi teet mentaaliharjoitte-
lusta ovat arvokasta tietoa.

Kognitiivinen ”arkkitehtuuri” muodostuu Gruhnin (1996) mukaan siitä, 
että kaikki ais  ti ha  vaintomme ovat lin kit ty neet muihin aistimuksiin, kuvitte-
lukykyyn, assosiaatioihin ja aja   tuksiin. Se, mitä yk silö kuu lee ja tunnistaa, 
perustuu siihen, mikä aktivoi hänen neu raa  liverkostonsa. Jo olemas sa  olevien 
representaatioiden aktivoituminen komplisoituu sitä mu  kaa, mitä yk sityis koh-
tai sempi musiikin struktuuri on. Tämän takia suuri ero on siinä, kä   sitelläänkö 
yhtä erityis tä musiikillista komponenttia (esim. yksittäiset sävelet tai soin nut) 
vai yh te näistä musii kil lista kokonaisuutta.Tässä tutkimuksessa Gruhnin kä-
sitykset sai   vat vahvistusta siten, että muusikot näyttävät käyttävän mentaali-
harjoittelua mo lem mil  la tavoilla.

Ammattimuusikot näyttävät kehittävän tehokkaita men taalisia representaa-
tioita, jotka to den näköisesti ovat erilaisia kuin aloittelijoilla ja vähän osaavilla. 
Tämä on huo mion ar voi nen seikka kehitettäessä mentaaliharjoittelun metode-
ja joko ammattimuusikoille tai esi mer  kiksi opettajankoulutuksen tarpeisiin. 
Muusikko voi käyttää hyödykseen re pre  sen taa ti oi ta tiettyyn esittämiseen, mut-
ta huomionarvoista on myös se, että jokaisella muusikol la on joku represen-
tationaalinen taso kehittyneempi kuin toinen.

5.3 Skeemat soittosuorituksessa

Käsitykseni skee moista ja rep re sen taatioista pe rus tuvat sekä teoreettiseen kir-
jallisuuteen et tä tässä tutkimuksessa muu sikoilta saatuun haastattelutietoon. 
Mentaaliharjoittelu ta pah     tuu ”pään sisällä”, repre sen taa tioiden ja skee  mojen 
tasolla. Vaik ka haas tatteluissa ei näi   tä käsitteitä käytetty, muu si koi den omat 
ku vauk set sii tä, mi hin mentaalihar joittelu koh   distuu ja minkälaisena ilmiö nä 
muu sikot pitä vät men taa liharjoittelua, vahvistivat tätä nä kemystä. Haastatte-
luis ta saatu in formaatio on kin yht ääl tä aikaisemman tiedon toden tamista ja 
vahvistamista ja toisaalta uutta tietoa muu sikoi den omien käsitysten kautta.

Skeemat ymmärretään tässä tutkimuksessa mielen työvälineiksi, joilla vai-
kutetaan repre sen     taa tioi hin ja päinvastoin. Musiikin representoituminen tapah-
tuu siis yksilön mielessä soit      to suo ri tuk sen skee moi na, mie len työvälineinä. 
Kyse on jatkuvasta prosessista, jossa skee   mat vaikuttavat rep  resentaatioiden 
muo     dos tumiseen ja jossa representaatiot puo les taan muok kaavat jo ole  massa 
olevia skeemoja ja luovat uusia skee moja. Ilmeisesti muis tettavat asiat, myös 
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suo  ri tukset, pai  netaan mieleen ja muistetaan skemaat tisessa muo dos sa. Tällöin 
asioiden ske  maattinen rakenne on oleellinen, eivät yksityiskohdat. Har joit te-
luun pe rus tuen muu sik ko voi tuottaa ennen tulevaa soittotapahtumaa mieleensä 
näke myk sen sii tä, miltä soi van mu siikin tulee kuulostaa tai miltä soittaminen 
tuntuu. Koska taus tal  la ei vaikuta spe si fi  liik keen skee ma, vaan yleisempi liike-
kokemuksen skeema, soit tosuoritusta ei il mei ses ti kos kaan pys ty tä tois  ta maan 
täysin samanlaisena. Olemassa ole va ylei sempi lii ke skee ma mah  d ollistaa sen, 
että muusikko voi tuottaa uusiin tilan teisiin ja vaa  timuksiin sopivan liik keen ja 
lii kesarjan vai keallakin hetkellä. Mi tä suurempi ko ke musten määrä muusikol-
la on, sitä mo nipuoli sem min sovel let tavaksi liikeskeema ke hit tyy ja sitä mo ni-
puo  li sempi on erilais ten liikeskeemojen varas to. Soittosuoritus ei siten yleen sä 
ole van han, spe sifi n liik keen tois tamista. Soittosuoritus ja esiin ty mistilanne, sa-
moin kuin siihen liit ty vät suunni telmat ja odotukset syntyvät olemassa olevista 
skee mois ta ja niiden vuo rovai kutuksesta.

Sävelteoksen kuulemisen mielessä mahdollistavat auditiiviset skeemat, joi-
hin men taali har         joittelu voi myös kohdistua. Kuten muutkaan kuvittelukyvylle 
perustuvat rep   resen taa tiot, myös   kään sisäisen kuulemisen representaatiot eivät 
ole kaikilla samalla tavalla yk si tyis      kohtaisia. Ilmeisesti ne ovat yksilö- tai ta-
pauskohtaisesti erilaisia soivan ta pah tuman piir      teitä esiin tuovia. Pe ri aatteessa 
auditiiviset mielikuvarepresentaatiot voivat sisältää kaik        kea sitä, mihin kuun-
telija kiinnittää huomionsa myös konkreettisesti soivassa mu sii ki s  sa. Tällaisia 
aspekteja – joista jotkut voi  vat piirtyä terävästi ja toiset jäädä taustalle, tai puut-
tua kokonaan – ovat esimerkiksi rytmi, melodian kulku, har mo nia, rakenteelli-
set sei  kat, sekä esteettiset ja emotionaaliset kvaliteetit. Mentaa lihar joit  telu voi 
koh distua myös pelkojen ja ahdistusten kokemiseen ja niiden de sen si bi li soi-
mi seen. Täl löin vaiku tetaan (vaikka tätä ilmausta ei ilmeisesti yleisesti käyte-
täkään) af fek ti skee moi hin. Woody (2002) toteaa, että tutkimuksissa musiikis-
sa emootioihin liittyvät as  pek  tit on kä si tel ty en nen kaikkea kuulijan kannalta, 
mutta aina suuremmassa määrin ny ky tutkimus kes kit tyy tun teen merkitykseen 
musiikillisen toiminnan valmistelussa ja tuot tamisessa.

Kuulemistapahtuma on jokaisen yksilön kohdalla erilainen ja se liittyyy 
persoonallisiin ko      ke muk  siin ja tiedon määrään. Gruhn (1996) toteaaa, että 
aktivaation voimakkuus ja laa      j uus ovat sidoksissa jo olemassaoleviin repre-
sentaatioihin. Kuulemista pah tu mas sa ei vät aktivoidu ainoastaan musiikilliset 
representaatiot, vaan myös muut musii  kin sti mu loi mat assosiaatiot. Mitä vä-
hemmän kehittyneitä musiikilliset representaatiot ovat, sitä enem          män tarvitaan 
ei-musiikillisia yhteyksiä. Ja päinvastoin, mitä kehitty neem mät mu sii kil  liset 
representaatiot ovat, sitä tarpeettomammiksi tulevat ei-musiikilliset ainekset. 
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Kuvio 4. Kiteytyksenä soittoprosessissa menneessä koetun vaikuttavuus ennakoivien 
skeemojen välityk sellä tulevaan. (Ks. luku representoituminen ja skeemat). 

Ennakoivien skee mojen välityksellä kaikki menneisyydessä koettu vaikuttaa 
tulevaan. Jo aiem   min syn tyneet skeemat vaikuttavat siihen, mitä havaitaan ja 
ymmärretään (nuoli 1). Tä    mä vai kut  taa puoles taan toimintaan (nuoli 2). Toi-
minta synnyttää skeemoja, joiden avu l        la syntyvät uu det repre sen   taatiot (nuolet 
3 ja 1), jotka vuorostaan skematisoituvat tu le      vaisuuden varalle (nuoli 4). Siten 
har joitte lun kuluessa syntyvät representaatiot vaikut ta    vat soittosuoritusta jat-
kossa oh jaa viin skee moihin. Näin myös muu sik ko harjoittelun myö        tä oppii 
”tietämään” soittamiseen ja esiintymiseen liit  tyvät toimintastrategiat. Har joit    -
te luun kuuluu jatkuva prosessi, vuorovaikutus representaatioiden, skee mo jen 
ja soit tosuo ri tuk sen välillä.

Aikaisemmat kokemukset vaikuttavat myös soittotilanteessa ilmenevien 
emootioiden laa tuun ja poh     javireeseen. Kokemukset muokkaavat minäpysty-
vyyden astetta (ks. Bandura 1997, 3; Hakkarainen et al. 2004), jolle oman itsen 
repre sen     toituminen esiin ty mis   ti lan   tees    sa  kin perustuu. Representoituneen itsen 
ja representoi tuneen ympäristön (ku ten kuun        te  li joi den) välisen suhteen repre-
sentoituminen (esime rkik si uhkaavana) vaikuttaa koet   tui hin tuntei siin (koetun 
pelon määrään). Vastaavasti soit to suoritukseen liittyvän po si  tii vi sen tun ne tilan 
syn   tymiseen – ja sen kautta soittosuorituk sen on nistumiseen – vai kut tavat mi-
nä  skee malle ja sitten suori tusskeemalle perustuvan odotus tilan ja repre sen toi-
tuvan suo ri tuk sen saman lai suus ja yhden ver   tai  suus. 

Muistamisen eri tavat kuuluvat luonnollisesti soittosuoritukseen. Oleellista 
on myös suo ri   tuk  sen ja sen koh teen, musiikkiteoksen, rakenteen analysoin-
tikyky. Musiikillinen teks tuu ri representoituu skee  mojen kautta oleellisiin 
komponentteihin. Samoin esteettinen ta ju ja tä hän läheisesti liittyvä teok sen 
emo tionaalisen ilmeen ja vivahteiden ym mär tä minen kuu luvat todellisen muu-
sikon työhön. Vaikka teoksen rakenteen analy soin ti ja sen muu si sällöllinen 
ymmärtäminen ovat oleellisia vält tämättömän representaation ai kaan saa mi sek -
si ja teo k  sen toteuttamiseksi, vas  ta teok sen emotionaalinen kokeminen tekee 
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soit to suo rituksesta negatii visesti tai posi tiivisesti mer kityksellisen. Parhaassa 
tapauksessa tähän liittyy soittosuorituk sen ja ti lan teen hal lin nan kokemus.

Kuvittelussa luodaan todellisuus, joka ei ole konkreettisesti läsnä, mutta 
on silti kokijal leen erityi sellä tavalla todellinen. Mielikuvat ovat skeemoille 
perustuvia mentaalisia ti lo ja. Mielikuvat kuvit te luun perustuvina voivat olla 
eri aisti en yhtäai kai sel    le toiminnalle pe rustuvia syn teesejä. Musiikilliset mie-
likuvat voivat liittyä muun muas    sa 1) toimin toihin (soit tosuoritus), 2) tapah-
tumiin (esiin tyminen kokemuksena, soi va ta pahtu ma), 3) soiton ul kopuolisiin 
koh teisiin (yleisö), 4) itseen ja mui hin yk sit täi siin hen     kilöi hin (kriitikko tai 
opettaja), jot  ka ovat ta val la tai toisella asian osaisia soit to- tai esi  tystapahtu-
mas sa. Mie li ku vat liittyvät myös kaikkien näi den tekijöi den kes ki näi siin suh  -
tei siin. Ko ko naisvaltainen mu siikillinen kuvittelu kaikkine aisteineen saattaa 
ol  la konk  re tisoi tuna epä se l vää, jol loin ei eroteta, mikä on mahdollista ja mikä 
ei, todel li seen ääni maail maan viety nä. Tämä on ikään  kuin päiväunta ja fanti-
sointia. Sen si jaan luo va mu sii kil li nen men taalityöskentely tie tää, mit kä asiat 
ovat myös konkreettisesti mah dol lisia to teuttaa men taal i sen työs ken te lyn ja 
kuvit telun lop pu tu  lok se na. Mentaali har  joit te lua aja tel len tämä on tärkeä asia, 
kos ka juu ri siten mentaa lihar joit telu voi muo toutua tie toiseksi ja systemaatti-
seksi metodiksi. Konk reettisesta toiminnasta saatu pa lau te on luon   nollisesti 
elintärkeää muusikolle.

Skeemat mielikuvina voivat positiivisimmillaan vahvistaa myön teistä 
mi näpystyvyyden ko  kemista ja antaa mie lel le moniin eri tarkoituksiin myös 
uusia mah  dollisuuksia. Toi saal ta mie li ku vat voivat toi mia myös negatiivises-
sa mielessä itseään to teuttavina ennus tuk sina. Täl löin mie likuvat vaikuttavat 
hai tallisesti toi min  taa ohjaaviin skeemoihin ja si tä kaut  ta tu levaan toimintaan. 
Mielikuvat voivat olla ul koisia, ikään kuin sivusta kat sottuja ta  pah tu mia – vaik-
ka niissä oma itse oli sikin ak tii vi nen toimija – tai omas  sa itsessä ta pah tuvan 
ku vittelua siten, että henkilö ei tarkas te le it seään koskevaa tapahtu mis  ta ul koa -
päin. Nor  maa listi kuvittelija tietää, että kyseessä on sub  jek tii vi nen kokemus. 
Harhat ja hal  lu si naa  tiot ei vät kuulu terveeseen kuvittelun maail maan. Näin ku -
vit te lu ky vyn käyt tö ei kat kai se siteitään todelliseen maail maan, vaan se on ta-
pah tu ma, jossa to dellisen ja ku vi tel  lun maail man vä lillä on tarpeeksi yh  teistä. 
Kuvittelu skee moil   le rakentuvana, uutta luo  vana toi  min tana kokoaa, lajit telee 
ja so  veltaa vanhoja kokemuksia ja ratkaisuja. On to  det tu, et tä tahdon ja mieli-
kuvan jou tues sa ristirii taan, mielikuva voit taa aina (Lun de berg 1995, 5).

Tässä tutki muk ses sa ainoastaan sivutaan teoria osas sa ja haastatteluissa har-
joittelemisen, op  pimisen, ke hit   tymisen ja esittämisen tuottamaa iloa ja onnea. 
Kuitenkin kyse on tär keäs tä asiasta. Liggett (2000, 71–72) puhuu ”tulevai suu-
den muistoista”. Kun yksilö saa vut     taa päämää rän sä, hänen tulisi myös kokea 
sen mu kanaan tuomat onnelliset tunteet: yl pey  den hyvästä suo ri tuksesta, hy-
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väksynnän ja tyydy tyksen. Jos näin käy, se vahvistaa to del lista motivaa tiota ja 
saavuttamisen intohimoa, joka kan taa fyysisen ja mentaali har joit telun ajan. 

Kun suorituksen eri osat analysoidaan ja nimetään, sekä sitten tavallaan 
”pu hu taan mie leen”, ky sees sä on verbaaliin tulkitsemiseen perustuva men-
taaliharjoittelu. Täl löin suo    ri tuk sen osa-alueet tun niste taan ja symboloidaan 
ja suoritus voidaan tehdä ai na uudes taan sa mas        sa muodossa. Näin päädytään 
kie lel lisesti tuetun toimintasarjan auto ma  ti soi tu mi seen. Tällaisessa ”kognitii-
visessa” tai ”symbolisessa” mentaaliharjoittelussa suo ritus ana  ly  soi  daan sisäi-
sen tai ulkoisen puheen sekä kirjoitettujen ja sa    nallisten oh jei den avulla. Tä  mä 
metodi perustuu suorituksen älylliseen pohtimiseen ja tällöin men  taa li har  joit-
telua voi daan käyttää opettajan verbaalisti ohjaamana metodina.

5.4 Ideaali soittosuoritus

Muusikon pyrkimyksenä on luonnollisesti saada aikaan mahdollisimman ide-
aali soitto suo ritus. Käytän nös sä tämän ensimmäisenä ehtona on, että esiin-
tyjä on emotionaalisesti riit tävästi tasapai nos sa. Silloin suori tus ta kohtuutto-
masti haittaavat psyykkiset esteet on saa tu eliminoitua ja muu   sikko itseensä 
luottaen kykenee liikkumaan hallitusti tunneas teikol laan ennen esi tys tä, sen 
aikana ja vielä jälkeenpäinkin. Emotionaalisen ihannetilan li säksi ideaalin 
soit to suo  rituksen edellytyksenä on tekninen valmius, jo ka mahdollistaa riit-
tävästi automatisoi tu neen toiminnan. Silloin ”lihakset muistavat” suorituksen 
jär jes tyk   sen ja oikean ajoituk sen il  man tietoista ajattelua ja tahtoa, ja automa-
tisoituneet menet te  ly tavat kontrolloivat yk  si tyis    kohtaisesti suoritusta. Tällöin 
saavutetaan myös riittävä suo rituksen tarkkuus taso ja muu   sikko pystyy keskit-
tymään korkeatasoisempaan tulkin nal liseen prosessointiin. Tä mä aut   taa myös 
tilanteen psyykkisessä hallinnassa.

Ideaaliin soittosuoritukseen kuuluu ihanteellinen kognitiivinen valmius. 
Esiintyjä on täl löin kylliksi tietoinen esitettävän teoksen musiikillisista raken-
teista. Näyttääkin sil tä, että jot kut pianistit harjoittelevat sävellystä instrumen-
tillaan vasta, kun se on ai  nakin jon   kin ver   ran, joll ei täy sin analysoituna heidän 
mielessään. Tämän tarkoituksena on selvittää teok  sen sanoma ja siitä syntyvä 
soittamisen valmiustila.

Tähän valmiustilaan kuuluvat myös teoksen erilaisten esteettisten ja emoo-
tioihin liitty vien ulot       tu     vuuk sien ja vivahteiden ymmärtäminen. Samoin useilla 
tasoilla toimivien muis    tisystee mien au koton toi min ta sekä esiintymistilanteen 
optimaa linen hahmottaminen sen eri ulot tu vuuk sissa. Tällä kaikella on vaiku-
tusta yllä mainittuun kykyyn hal lita it seään psyykkisesti esiintymistilantees-
sa. Voi ta neen olettaa, että ideaalin soit to suori tuk sen kan  nalta vält tämättömät 
ihanteelliset val miu det pohjautuvat erilaisiin ide aa lisiin skee  moihin. Li säk  si 
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riittävä fysiologinen valmius on eh do ton edellytys ideaalin soitto suo ri tuk sen 
toteut tamisessa. Esimerkiksi lihaksissa on oltava riittäväs t i voimaa ja nopeut-
ta vaa   tivaan suo ri tuk seen ja fyysisesti on jaksettava viedä soittosuo ri tus läpi. 
Fysiolo gi nen tila vai  kut taa tek ni sen valmiuden ohella sekä emotionaaliseen 
että kogni tii viseen val mi  uteen. Näin se muo dos taa tietyssä mie lessä perustan 
ideaalille skeemojen sovelta mi sel le ja siten koko ideaa lille soittosuorituksel-
le.

Ideaali
emotionaalinen

valmius

Ideaali
soittosuoritus

Ideaali
tekninen
valmius

Ideaali
kognitiivinen

valmius

 Ideaalit
skeemat

Ideaali
fysiologinen

valmius

Kuvio 5. Ideaali soittosuo ritu s kiteytyksenä teorian ja haas tat  te luaineiston dialogista

5.5 Soittosuoritus ja sen suhde mentaaliharjoitteluun 

Mentaaliharjoittelu koostuu psyykkisen itsesäätelyn muodoista. Kyseessä on 
kuvit telulle p e  rustuva, tietoisesti ohjattu sekä mahdollisimman systemaattinen 
toimintaprosessi. Men taaliharjoittelussa on kyse kokonaiselämyksestä, toisin 
sanoen suoritukseen liittyvistä, usein moni ais  tisista kokemuksista, jotka to teu-
tuvat mielikuvina ilman fyysistä toteut ta mis ta.

Mentaalioppimista voidaan tukea ulkoisilla mallisuorituksilla (esimerkiksi 
opettajan eteen   soitolla, äänitteilllä jne.), jotka auttavat ideaalisuoritusta kos-
kevan mie li ku  varepre sen  taa tion rakentamisessa ja sitä kautta skeeman muok-
kautumisessa. Näin esi mer  kiksi erinomaisen suori tuk  sen aktiivinen kuvittelu 
voi olla jopa konkreettista har joit telua te hok kaampaa. Täydellisen soit to suori-
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tuksen kuvittelu lienee vaikeampaa kuin esi merkiksi täy dellisen urheilullisen 
liikesarjan ku vit te lu, sil lä soittotapahtuma sisältää mo ni mutkaisuudessaan eri-
tyisen paljon huomioitavia kom   ponent teja. Soit ta  minen konk reet ti se  na suori-
tuksena onkin väistämättä tavalla tai toisella puut teellinen juu ri teh tävän mo-
ni  nai suudesta johtuen. Konkreettinen suoritus ei voi olla täydellinen, mutta 
soitto suo ri tuk sen skeema voi olla ideaali. Jos muusikko pystyy kuvittelemaan 
optimaalisen suo ri tuk  sen, hän vahvistaa skee maa positiiviseen suuntaan. Men-
taaliharjoittelulla voidaan ai na kin pyr kiä kuvit teel lisesti repre sen toimaan ide-
aalisuoritus.

Esiintymiskokemuksen ja itseluottamuksen kannalta minäpystyvyyden ko-
kemus on muu sik  koudessa kes       kei nen. Ky  seessä on erityyppisistä skeemoista 
rakentuva kokonaisuus. Se, minkälai nen kuva ihmiselle it ses tä muodostuu, 
ratkaisee sen, minkälaisena mah dol li nen muusik kous toteutuu. Tämä on men-
taa lihar joit telun kannalta tärkeä kohde. Mo nel la muu   sikolla on soittamiseen 
ja esittämiseen liittyviä on gel mia, jotka eivät suinkaan aina ole teknisestä tai 
tulkinnallisesta osaa mi ses ta kiinni. Tällöin ky seessä saattaa olla mi nuu den 
ongelmalli suu  den kokemus. Esiintymispel ko, itse luot tamuk sen puute, epäus-
ko omiin ky   kyihin ja ky   vyt  tö myys aja   tukseen onnistuneesta lopputulokses-
ta, ovat tutkimustulosten ja käy tän  nön sovel lusten mu  kaan seikkoja, joihin 
nimenomaan mentaaliharjoittelulla pys ty tään po si tiivisesti vai  kut tamaan. Sa-
moin itseään toteutta vat ne ga tiiviset pro fe tiat ja ky vyt  tö myys olla ”läsnä” tär-
keissä hetkissä, ovat autettavissa joskus hyvinkin no peasti men taaliharjoittelun 
avulla. Itseluottamusta kohottava tilan  ne on suh teellisen help po ku vi tella ja 
elää mielessä. Ehkä siksi sen myönteiset vaiku tukset ovat helpoimmin ha vai t-
tavissa myös konk reet tisesti. Sen sijaan vaikkapa nuottiku van vi sualisointi on 
jo suh teel lisen vai kea men taaliharjoit te lun muoto, samoin kuin esi mer kiksi 
mentaaliharjoittelun koh  dis ta mi nen ni vel ten ja li hasten tunte muk siin, palautta-
malla mie leen, miltä soittaminen tuntuu. 

Yhteenvetona kuvio kokonaisvaltaisesta soiton harjoittelusta, joka sisäl tää 
men taa  lihar joit te lun.



Tutkimuksen kokoava tarkastelu 153

Erilaiset
representaatiot

Kinesteettisen, auditiivisen,
visuaalisen yms. kuvittelun
tuotokset representaatioina
eli mielikuvina

Skeemat

Fysiologinen
valmius

mentaaliharjoittelu

Soittosuoritus/
mallit/ nuotti-
kuva

Kuvio 6. Mentaaliharjoittelu osana kokonaisvaltaista soiton harjoitteluprosessia. 

5.6 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

Laadullisen tutkimuksen lähtäkohtana on tutkijan avoin sub jekti viteetti ja sen 
myön tä mi    nen, et tä tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Esko-
la ja Suoranta (1998, 211) esittävät, että kvalita tii vi sessa tut ki  muk ses sa pää-
asiallisin luotettavuuden kri   teeri on tutkija itse ja näin ollen luotetta vuuden 
ar viointi koskee koko tutkimus pro sessia. Laa dullisessa tut ki mu ksessa tutkija 
itse on tutkimusväline. Siksi on ymmär ret tä  vä, et tä saavutettu tieto ei voi olla 
tutkittavasta ai hees ta koko totuus.Ymmärtä minen on aina epä täydellistä ja se 
on hy väksyttävä. (Eskola & Suoranta 1998, 214; Koski 1995, 116; Väkevä 
2004, 9; Varto 1992, 15–17.) Hirvonen (2003, 39) toteaa, että ”tut ki   ja valitsee 
sen työ välineistään, jonka avulla hän uskoo parhaiten pää se vänsä kä siksi tut   ki-
mus on gel mien sa ratkaisuun”. Tutkijana koin, että minun oli luo tet tava sii hen 
omaan ymmärrykseen ja niihin käsi tyk siini, joi ta seu ra ten tutkimus ete ni. 

Tämä haastattelututkimus pyrkii ennen kaikkea tutkittavan ilmiön ymmär-
tämiseen. In hi mil  li ses ti kat   soen ymmärtäminen on väistämättä suhteellista, 
josta seuraa, että tut ki muk sen kin luotettavuus on suhteel lista. Lincoln ja Guba 
(2000) puhu vat kin laadul li sen tutki muk   sen luo tettavuuden sijasta us kot   tavuu-
desta. Mielestäni tämän tut  kimuk sen luo  tet ta vuut ta ja uskot ta vuut ta lisää se, 
että tavoitteena on juuri ilmiön, sen koh tei den ja sii hen koh distuvien toimintata-
po jen kuvaaminen ja ana lysointi. Ti las tollinen edus tavuus ei ole ollutkaan pyr -
kimyksenä, vaan deskriptio siitä, mi tä muu si kon yk si löl linen ja ai nut ker tai nen 
men  taa liharjoittelu voi sisältää.



154 Outi Immonen

Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä Eskola ja Suo rannan (1998, 212) 
mukaan tar koit  taa sitä, että tutkijan on tarkistet tava, vas   taa vat ko hä nen käsit-
teellistyksensä ja tulkintansa tul   kittavien käsityksiä. Tämän kri tee rin johdos-
ta haastatellut lukivat osuu tensa kahteen ker   taan, eikä kukaan heis tä esittänyt 
epäi lyksi ä tulkintojeni oikeelli suu des ta. Tämä siitä huo li  matta, että luon nol-
li sesti olin valinnut käsiteltäväksi haas tat te luis ta sub jektiivisesti vain tiettyjä 
osia. Sa mal la esitin haastatelluille kysymysten muo dossa myös tietoa niis tä kä-
sitteistä, joita käy  tet  tiin työ   ka luina. (Dhunpath 2000; Kvale 1996, 64; Tynjälä 
et al. 1997.) Uskot ta vuus kriteereissä on ky  syttävä, onko haas ta tel tu jen valinta 
tapahtu nut il miön tutki misen kannalta asialli ses  ti. Kun tutkimuskohteena on 
”kon ser   toi van ja opet ta van pia nis tin mentaa liharjoittelu”, haas   tateltujen valin-
ta on mie  les täni luotettava.

Vastaavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan tulkintojen ja rekonstruktioi-
den tulisi vas   ta ta alku pe räisiä konstruktioita. Ilmiöitä koskevien perustelujen 
tulisi olla sisäisesti yh   te näinen kokonaisuus, se kä teoreettisesti että empiirises-
ti. (Kvale 1996, 64; Maxwell 1992; Tynjälä et al. 1997.) Tämän tutkimuksen 
arvioinnissa on ratkai se vaa, mi  ten olen tut ki jana ym märtänyt kohteena olevan 
ilmiön luonteen ja miten olen kyen  nyt erit te le mään ja tul kit se maan haastatte-
lujen sisältöä.

Vaikka esitin kaikille samat kysymykset, suunnilleen samassa järjestyk-
sessä, haastat te      lutilanteet oli   vat vapaamuotoisia. Näin muusikot saattoivat 
poiketa aiheesta tai täy den  tää sitä, sekä esit  tää itse kysymyksiä. Kommuni-
katiivinen validiointi (Hirvonen 2003, 142) on tässä tutkimukses sa tärkeä 
uskottavuus kriteeri. Vastaavuus kommu ni ka  tii  vi sella tasolla varmistui tekstin 
kahdella erillisellä luku kerralla, jolloin muu si koi den oli mahdol lis ta kom-
mentoida lukemaansa sekä tutkijan tekemiä tulkin toja ja haas tat  te lu  sitaat teja. 
En   simmäisellä kerralla jo kainen luki oman henkilökoh tai sen osuu ten sa sa  na 
sanalta lit te roi tuna. He saivat kommentoida lausu miaan siltä varal ta, että olin 
kuul  lut tai käsittänyt asioita väärin haastattelun aikana. Totean, et tä muu tokset 
olivat var sin minimaalisia, lä hinnä täs men  nyk siä johonkin omaan epäselvään 
ilmai suu ni.

Toisella kerralla haastatellut saivat luettavakseen kaikkien haastateltujen 
osuudesta koo      tun ai neis to kokonaisuuden. Aineistossa oli mukana jokaisen 
oma osuus liitettynä eri     lais ten men taa liharjoitte luun kuuluvien kohteiden, ta-
pojen ja prosessoinnin ilmi asu jen koos teeksi. Eri lai set käsitteet, kuten visu-
alisaatio ja sisäinen korva, joita sittemmin haastattelijan kanssa käy tettiin, oli 
jo ana  lysoitu teo  reettisessa viitekehyksessä. Koin erit täin tärke äk  si, että haas-
ta tellut saivat itse tar  kistaa, miten ja kuinka syvällisesti olin tul  kinnut hei dän 
lausumiaan. Tä hän tulkintaan liit tyy myös se, että olen kul jet tanut em piriaa 
ja teo riaa yh des sä ja verran nut tämän tutkimuksen tuloksia muihin ai he pii riin 
liit  tyviin tutkimuksiin. 
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Ihanteellisinta lienee, jos samaa in formanttia haastatellaan usei  ta ker toja 
pit  kän ajan ku   luessa. Hirvosen (2003, 38) mukaan tämä edesauttaa sellaisen 
luottamuk sellisen tut      ki mus  suh teen syntyä, joka puo    lestaan edistää tutkimuk-
sen ja sen aineiston syventä mi s  tä. Tässä tut ki muk sessa useat kerrat eivät ol-
leet tarpeellisia ilmiön hah mot ta mi sek si. Haastatteluti lan ne toimii ai na myös 
tiedostamis proses si na, myös haastatelluille. En  sim  mäi nen haastat te lu ker ta oli 
täl laisen ilmiön tutkimisessa mielestäni tuorein uu den informaa tion saantia aja   -
tellen. Ajattelen myös, että haastattelutilanne toimi haas ta  tel  luil le ehkä uusien, 
erilaisten mentaaliharjoittelun as pektien avar  tajana. Haastatte lu  ti lan teis sa koin 
luot ta muk sel li sen il mapiirin syntyneen luon nostaan. Yhden ainoan ker ran haas  -
tat telu oli mielestäni paras rat kai   su sen vuoksi, että vastaukset olivat tuo rei ta 
ja to del lis ta oma kohtaista pohdintaa sisältäviä. Toisel la haastat teluker ral la ti-
lan ne oli  si jo ol lut eri lainen, sillä silloin muusikoi den omien koke mus ten ja 
nyt jo tul leen taus  ta tie don ra jaa oli si ollut vaikea erottaa. Näin pyrin mahdolli-
sim man suureen to tuu del li suuteen, tai pi kem  minkin todentuntuisuuteen, ”fi -
delityyn” joka vii t    taa tut ki muksen tarkkuuteen ja uskolli suu  teen alkuperäisen 
aineiston suhteen (Bruner 1986, 11–13). 

Todentuntuisuuden ohella tärkeä uskottavuuskäsite on myös läpinäkyvyys 
(apparent ness). Tämä tarkoittaa sitä, että on mahdollista seurata tutkimuksen 
kulkua samoin kuin tut  kijan ajattelua ja hä nen tekemiään johtopäätöksiä (Con-
nelly & Clandin 1996). Mie      lestäni oma ajatteluni tässä työs sä tuli ilmi esitet-
tyjen kysymysten muodossa. Kun vie  lä to detaan, että pe rin teisen reabiliteetin 
sijasta voi daan puhua joh don mu kai suu  des ta (Kvale 1996, 245), tämän työn 
suorat sitaatit toimivat relevant tina tukena ra por toinnille.

Vahvistettavuus (tai vahvistuvuus) tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saa-
vat tukea toi  sis ta vas taavaa ilmiötä tarkastel leista tutkimuksista (Eskola 2001; 
Lincoln ja Cuba 2000). Tämän tutkimuksen vahvistettavuus on käsitteiden 
osal  ta tarkis tet tavissa sekä kasvatustieteel lisestä, että urheilua, musiikkia ja 
psyko lo giaa kos   kevasta kir jallisuudesta. 

Tutkimustulosten siirrettävyys on Eskolan (2001) mukaan mahdollista tie -
tyin eh doin. Sii tä huolimatta, että yleisesti naturalistisessa paradigmassa katso-
taan, et  teivät yleis tyk  set ole mahdollisia todelli suu den monimuotoisuudesta 
johtuen. Tässä tut  kimuk ses sa siirret tä vyyden käsitettä supistaa luon nol lisesti 
se, että otos on suppea. Kuiten kin ajat  telen, että tut ki mustuloksia voidaan 
”siirtää” ylei sem minkin muu si koi den ja mu siik  kipedago gien käy tettäväksi 
ja sovellettavaksi. Tutkimustulokset voi vat joh  taa myös uusiin mentaalipe-
dagogisiin menetelmiin. Tutkimuksessani olen hyödyn tä nyt urheilun mieli ku-
va harjoittelun metodeja ja käsitteitä. Muusikoilta saa   tu tietous mie  les täni on 
hyvin kin hyödyn net tä vis sä puolestaan urheilun alalla. 

Silkelän (1999, 70–71) mukaan yleis tä minen ulottuu varsinaisen tutkimus-
aineiston ul ko     puolelle silloin, jos lukijat löytävät siitä joi tain omaa kokemus-
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maailmaa kuvaavia mer   ki tyksiä. Kokemus on ymmärtääkseni konk    re tisoi ta-
vissa myös käytännöksi. On myös to det tu, että perinteinen yleistettävyys ei ole 
itse asiassa mahdollista eikä edes ta    voi tel ta vaa laa dullisessa tutkimuksessa (ks. 
Elbaz-Luwisch 1997; Eskola 2001; Lincoln & Guba 2000).

Laadullista tutkimusta tekevän tutkijan tulisi Varton (2001, 186–187) mie-
lestä ottaa huo    mioon, että hänelle itselleen tutut piir teet aineis tos sa korostuvat 
ja vieraat piirteet jäävät vä hem mäl le huomiolle. Niiden välillä voi tasapainoil-
la ja koettaa ymmärtää it sel  le vie raita asioi  ta omalla tutulla tavallaan, sekä 
vie        raannuttaa tuttuja selviä asioi ta. Omas  sa työssäni koin oikeaksi sen, että 
haastatellut olivat pianisteja, eikä muiden soit  timien soittajia ollut mu kana. 
Tämä seik  ka auttoi minua asioiden ymmärtä mis essä. Vaikka esiin tyvänä piano-
tai teilijana ja tu levien huip puosaajien opettajana oleminen ei vät kuulu työteh-
täviini, pystyin kui tenkin eläy tymään näihin ”rooleihin” haas tat te lu jen kulues-
sa. Koenkin olevani ob    jek tii vi sem pi tutki ja na ja tulkin noissani, kun en itse ole 
samankaltainen taidoissani. 

Aineiston aitous edellyttää, että se käsittelee tutki jan ja tut kittavan kannalta 
samaa asiaa. Syrjälä ( et al. 1995, 153) korostaa, että ai neiston luotettavuutta 
arvioitaessa on voi  tava osoit   taa, että tut kimushenkilöt ovat il mais   seet käsityk-
sensä juuri tut kit ta va na ole vasta asias ta. Lisäksi tutkijan tulee osoittaa se, että 
henkilöt ovat ilmaisseet sen, mi  tä he todella ajat  te le vat. Aineiston aitous riip-
puu myös tutkijan ja tutkittavien in ter sub  jektiivisesta yh teis   ym märryksestä. 
Tämä tuli mielestäni selväk si haas tatel tu jen va paa ehtoisuudessa ja osal  lis tu mi-
sessa tutkimuksen kulkuun omin kannanotoin ja kom men tein.

Sosiokulttuurinen näkökulma on myös tärkeä, sillä ”haastattelu on aina tie-
tynlainen ja eri   tyinen sosiaalinen käytäntö” (Hakkarainen et al. 2004, 97). Se 
ei ole neutraali ti lan ne, vaan sisältää erilaisia valmiuksia, arvotuksia ja ennak-
ko-olettamuksia. Tekijät jatka   vat, että haastattelussa se, mitä ihmiset puhuvat 
ja miten he toimivat haas  tatte lu ti lan teis sa, liittyy aina näihin kyseisen tilanteen 
arvostuksiin ja ennakko-ole tuk  siin, joi ta ti lan   ne sisältää ja tarjoaa keskuste-
lijoille. Tässä tutkimuksessa olen yrit  tänyt ottaa edellä esi te tyn huomioon ja 
uskon, että haastateltujen aito kiinnostus ai hetta kohtaan ja luot ta muk sel linen 
ilmapiiri ovat edesauttaneet musiikillisen mentaa lihar joit telun perus tei den yh-
teis tä etsintää ja löytämistä.

Usein haastattelututkimukset koskevat tutkittavalle hyvin kin henkilö-
kohtaisia asioi ta. Täl    löin on tär  keää, että haastattelija pystyy rakenta maan 
luottamuksel lisen ja ymmär tä vän suh teen haas ta tel ta vaan ilman arvottamisia, 
ainoastaan kuun  nellen ja hyväksy en. (Hirsjärvi 2000, 47–48.) On selvää, että 
mikäli kyse on ko vin sy välle me ne vistä asioista, haas tattelu voi olla ras kasta 
molemmille osa puolille. Tutki muk seni luotet ta vuut ta mie  lestäni li sää se, että 
tutkimus koskee mentaaliharjoit te lua ilmiönä, sen koh teita ja ta  po  ja. Tällöin ei 
siis puhuta samalla tavalla hen  kilökohtaisista asioista kuin esi mer kik si hen ki lö-
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hi s to ri aan tai uraan liit tyvät asiat voivat olla. Tämän tutkimuksen aihe mah  dol-
listaa haas ta  tel luil le asian kä sittelyn tavallaan ulko  puo  lisena, sillä men taa li har-
joit teluun liit ty vät sei kat ovat käsiteltä vis sä ilmiötasolla ilman, että oma sielun 
kuva on täysin nähtävillä. Us  kon tä  män lisäävän ni menomaan tiedollisen infor-
maa tion luo tet tavuutta kyseisestä ai heesta.

Tämän tutkimuksen luotettavuuden ongelmallisuutta helpottaa se, että tut-
kimuksen ta  voit   teena on juuri mentaaliharjoitteluilmiön kuvaaminen ja ana-
lysoiminen. Vai keu te na puo lestaan on se, et    tä peruskartoitukseni liikkuu alu-
eella, jossa sekä tut ki mus tie to että muu aiheeseen liit tyvä tieto on hajaantunut 
kovin monen tieteen alueelle. Pe rus kartoitus ei olisi kuitenkaan ollut riittä-
vä, jos olisin keskittynyt vain yhteen mo nis ta osatekijöistä. Nyt kyseessä on 
deskriptiivinen lähtö kohta, jolloin aineistossakaan ei ole pyritty ti las tol li  seen 
edustavuu teen. Aineisto on kerätty selkeäs ti tiedostaen men taa liharjoittelun 
koke mus ten ja tapojen yk   silöllisen ainutkertaisuuden.

Luotettavuuden vahvistajana pidän myös sitä, että tutkimuksen tekijänä 
tein itse haas tat te  lut ja kai ken koodauksen. Toisaalta voidaan luonnollisesti 
ongelmana ajatella sitä, että tutkimuksen kohteena ovat olleet haastateltujen 
henkilökohtaiset kokemukset, ei vät  kä to den nettavat faktatiedot. Kuiten kaan 
tämän perusteella ei ole syytä epäillä tut kimuksen ul koista validiteettia, koska 
tahallista har haut tamista tai virheellistä vas taa mista haastatte luis sa ei ole ta-
pahtunut (Harra 2004, 94). Kaiken kaikkiaan koin, että haas     tatellut olivat mo -
tivoituneita jakamaan omia kokemuksiaan ja valmiita vas taan ot ta  maan myös 
toisten nä kemyksiä mentaaliharjoittelusta.

5.7 Metodin arviointia

Ihmistä ei voida ymmärtää pelkästään biologisena (aivotutkimus), symboli-
sena (kog ni   ti vis mi) tai kulttuuriolentona (kulttuuripsykologia). Kaikilla näillä 
analyysitasoilla on olen nais ta kerrottavaa ihmisen toiminnasta. (Hakkarainen 
ym. 2004, 18.) Tämä nä k ö kulma oli lähtökohtani alusta saakka aloittaessani 
tutkimusta mu siikillisesta men  taa  liharjoittelusta. 

Tutkimuksessa lähtökohtana usein on yhden osa-alueen mah  dol  lisimman 
tarkka selvi tys. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan olisi palvellut tämän työn ai-
hetta riittävästi. Useam man näkökulman tark as telutavassa on luonnol li ses ti 
vaa  ransa. Eri tie teenalojen lä hestyminen ja sen mukanaan tuoma käsitteiden 
paljous on jo sinänsä haas teel lista, puhumattakaan tut kimuksen vaatimasta 
johdon mu kai suu desta ja tar kis tet ta vuu des ta. Yhtäältä eri tie teen alueita ja toi-
saalta urheilun käy tän nönsovelluksia si säl tävä lä hes  ty mistapa mentaaliharjoit-
teluun oli kuitenkin tie, jota minun tuli kulkea, sillä koin tä män lähes ty mis-
tavan tällä hetkellä perusteltuna ja tarpeel li sena. Tar koi tuk senani oli lähes tyä 
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musii kil lis ta mentaliharjoittelua juuri si ten, et tä nimenomaan ai heen laaja-alai-
suus, moni muo toi suus ja monisisältöisyys pal jas tuvat lukijalle.

Haasteena käsitepaljouden lisäksi on ollut olemassaoleva lähdekirjalli-
suus. Relevantin tie          touden löytäminen eri aloilta, sen oma sisäistäminen ja 
työstäminen lukijalle tarkoi te tuk  si on ollut vuorikiipeilyä. Kun musiikillisesta 
mentaaliharjoittelusta tekee tutki mus ta, on hyväksyttävä se tosiasia, että täy-
sin tie teel listä lähdeaineistoa on rajoitetusti saa ta vil la. Mielestäni vaa  rois  taan 
huo limatta se on myös rikkaus. Mentaa liharjoittelua – sen si sältäessä kaikki 
ais tit, psyy   ken, motoriikan, muis  tin, mielikuvituksen, mie likuvat ja siis koko 
psyko fyy si sen olen non – pitääkin lähestyä monesta eri näkö kul masta, monen-
laisin eri lähtein, jotta sen perus ai nek set on mahdollista hahmottaa ja yrittää 
muodostaa niistä ko konaisuus.

Haastatteluista saamani informaatio on mielestäni laajaa. Haastattelukysy-
mykseni olivat ai   to ja siinä mielessä, että olemassa ei ollut mitään etukäteen 
tiedossa olevia ”oi kei ta” vas tauk  sia. Lähtökohtanani oli uuteen ymmärryk-
seen ja ilmiön selittämiseen pyr kivät kysy mykset. Jos erotellaan teoria väit-
teeksi tai uskomukseksi ja evidenssi väitteen pe rus te luk si ja sitä tukevaksi 
todistusaineistoksi tai oikeutukseksi (Hakkarainen ym. 2004, 342), laati ma ni 
haas tatteluaineisto edustaa kumpaakin. Kysymykset syntyivät urheilun parista 
saadus ta, mutta myös omasta koulutuksestani ja työkokemuksesta kehittynees-
tä us ko muk sesta. Haastatteluvastaukset toimivat evidenssinä.

Omat haastattelukysymykseni olivat luonnollisesti tärkeimpinä esillä ja 
niihin vas tat tiin vä    littömästi. Samalla nousi kuitenkin esiin paljon muita – suo-
ranainen joukko – uu sia ky sy   myksiä ja vaihtoehtoja. Tässä työssä kä   si tel lyt 
kysy myk set ovat vain osa haas tat te lu ma  teriaalista. Mate riaalin runsaus asetti it-
sel   leni kysymyksen, ovat ko esittämäni ky sy myk  set oleellisimpia mu siikillisen 
men taa li har  joit telun perusteita aja  t ellen. Aluksi ur hei lu  tie touden kautta hah-
motta ma ni mentaa li har joit te lu auttoi löytämään tär keitä osa-alu ei ta ja oleelli-
sia käy tännöllisiä ky sy myk siä men   taa liharjoittelusta. Nämä muok ka sin kos ke-
maan nimenomaan musiik kia ja muu sikkoutta mentaaliharjoittelun kannalta. 
Niinpä oleel   lisimpia ky sy  myk siä ovat tässä tutkimuksessa ne, jot ka kos kevat 
mu siikillisia kä sit teitä ja musiikin eri tyis luonnetta. 

Haastateltujen vas taukset vahvistivat käsitystäni siitä, et tä haastattelu oli 
oi kea ta  pa lä hes tyä ai het  ta. Yksi vaih to eh to, lomakekysely, jonka olin jo laa-
tinut ky sy myk si neen, olisi jät    tänyt mo nia hie no syi siä aluei ta sum mittaisen 
nu mero arv ioinnin va raan. Jos puo lestaan olisin pää tynyt se kä lo ma ke tietoon 
että haas tat te luun, olisin vienyt osal  lis tu jil ta turhaan aikaa lo mak keen täyt tä-
mi seen, sillä käsitykseni mukaan vas  tauk set ei vät olisi tuo neet mitään uutta 
sii hen tietou teen, jonka sain haas ta tel len. Li säk  si kaik ki se ”ohessa” saa tu uu     si 
tietous, jota sain haas  tat telujen yhteydessä, olisi jää  nyt kokonaan huo miot ta ja 
kir jaa   mat ta ilman haas  tat te luja. Niiden myötä sain taval laan yli määräistä tieto-
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utta musii kil li sen men taa li har joittelun metodin luo miseksi. Kuten joh dannossa 
esi tän, men taa li har joit telua voi lä  hes tyä mo nesta eri nä kö kul masta. Oman tut-
kimukseni näkökulma on vain yksi mah     dollisista maail mois ta. 
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6 Pohdinta

6.1 Soittosuoritukseen kohdistuvan mentaaliharjoittelun edut 

Haastatteluista käy ilmi, että mentaalisti tulkintaa kehi tet  täessä on kyse pää-
mää  rä  mieli ku vien luomisesta. Tällöin syntyy jon kin lainen käsitys nuottikuvan 
musiikil li sesta muo to ku       vasta. Toisin sanoen miltä soitet tavan teoksen tulee 
kuulostaa ja millaisia tulkin nal lisia seik    koja ha lutaan korostaa. Soivaa mieli-
kuvaa ra kentaes  saan mentaa li har joit telija itse asias     sa luo teokses ta tulkintaa. 
Tulkintaan liittyen on tärkeää hahmottaa myös teoksen luon   netta men   taalis ti; 
onko se esimerkiksi dramaattinen, romanttinen tai mys tinen. Toi saal  ta taas, 
jos muusikko voi kuvi tel la soitta vansa tekni ses ti vaativan teok sen vapaana 
tek      nisistä rajoituksista, hän pystyy mielessään enemmän keskit ty mään tul kin-
taan. Näin men  taaliharjoittelun keinoin pysty tään vahvistamaan tul kin nallisia 
nä  kö koh  tia ja autta maan tulkinnan hiomisessa juuri rep resentaatioihin vaikut-
ta misen kautta. 

Lienee mahdollista, että me kaikki pystymme ajattelemaan eriasteisina 
”kuvina”, joko tie toi        sesti tai tiedostamatta. Kuitenkin synnynnäinen kyky 
nähdä mielikuvia ja toisaalta mie         likuvien tietoinen muo  dostaminen saattavat 
olla eritasoisia eri yksilöillä, samoin kuin syn   nynnäinen musiikillinen tai ur-
heilullinen lahjakkuuskin. Muu sikon kan  nalta aja tellen on selvää, että saat-
taa olla helppoa kuvitella itsensä ”ikään kuin” soitta mas sa ”Für Eliseä”. Soit -
totapahtuman kuvittelu yksityiskohtineen on sitten ai van eri asia. On selvää, 
et   tä eri ai  s teihin perustuvien mielikuvien luomista on har joi teltava säännöl-
lisesti, jos ha luaa pa ran  taa omaa taitotasoaan. Musiikissa ja huippu-urheilussa 
men  taa liharjoittelusta on sel keäs ti apua, kun analysoidaan suoritusta ja teosta 
äly l lisesti läpi. Tämä näyt tää ole van hy vä keino esimerkiksi teknisesti vaikeis-
sa kohdissa, mutta myös esiin ty mis var muu den li säämisessä. 

Ajatus on toiminnan edelläkulkija. Harkitusti ja systemaattisesti käyttä-
mällä ja kont rol loi malla ajatusvoimaa, siitä voi daan saa da huomattavan mo-
nipuolinen lisäys omaan  ka pa si teet tiin. Psyyken täytyy aina hallita kehoa, ei 
päinvastoin. Yleinen muusikon ongelma on kes  kit tymisen ongelmallisuus. 
Olisi hyvä pyrkiä tasapainoiseen olemiseen ja unoh    ta maan tämä hetki, aika, 
paikka ja tilanne. Silloin suori tusta ”eivät haittaa aal lok ko, tuuli eikä sa de”, 
symbolisesti todettuna. Täysin eri asia on kuitenkin se, kuinka siihen tilaan 
päästään. Har  joittelevaa muu sikkoa har vem  min koet  televat fyy si set tuulet ja 
aallokot, mutta vas taa va il miö voi olla vaikkapa patte re ita hak kaava naa   puri 
tai muut kes kittymistä hei kentävät häi riöt. Emotionaa liset aallokot voi vat muu-
sikolla ol la voi makkaita, sa moin kuin aja tuk sen har hailut, joten keskitty mi nen 
on luon nollisesti muusikolle ehdot to man tar peel li nen.
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Näyttää siltä, että mentaalisella harjoittelulla voidaan vähentää monia suo-
ritustasoa alen ta   via tekijöitä ja korostaa positiivisia tekijöitä. Onnistumista 
estävät defenssit voidaan pois    taa, ainakin tiettyyn pisteeseen saakka. Eh dol-
listunei siin kin pelkoihin voi  daan saada apua men      taaliharjoittelun kautta ja näin 
lisätä yksilön itse var muut ta. Mentaa listen har joi tus ten vaiku tuk ses ta tutkimus-
ten ja haastateltujen kertoman perusteella voi daan to deta, että sen somo tori sia 
valmiuk sia on mahdol lis ta harjoittaa ja oppia mentaa li sen har joittelun avul  la. 
Näyttää siltä, että paras tu los saavute taan käyt   tämällä mentaa lis ta har  joittelua 
fyy sisen har joittelun tukena. Tietyissä tilan teis sa pelkällä men taa li sella har-
joittelulla saavu te  taan yhtä hyvä tulos kuin pelkällä fyysisellä harjoi tuksella. 
Mie len kiin toista on muu si kon kannalta ajateltuna se, että mentaalisen harjoit-
telun suh teel li  nen te   ho näyt tää olevan si tä suu rempi, mitä vaikeampaa suori-
tusta har joi tellaan. Ymmärrettävää on, et tä men taa li nen harjoit telu vähentää 
loukkaantumisalttiutta (muusikol la esimerkiksi jän  netup pitu lehdus) ja psyyk-
kistä painetta.

Emootionaalisten paineiden kanssa eläminen voi helpottua suuntaamalla 
huomio ja voi ma      va rat pa  r    haisiin suorituksiin. Tätä voidaan harjoitella men-
taalisti ja itsearvioinnin avul   la. Näin on mahdollista löytää esimerkiksi ne ti-
lanteet, jotka aiheuttavat eniten pel koa ja ah dis tuneisuutta. Oleel lista näyt   tää 
olevan myös se, että mentaa liharjoittelulla pys tytään kes kit ty mään soittosuo-
ritukseen ja esiintymisen ja samalla sulkemaan pois pa him mat kin pe lot. Hy vä 
tapa vahvistaa itseä tulevaan tilantee seen on luoda se mielessä aina uu destaan 
ja uudestaan yksi tyis kohdis saan, kunnes se on mahdollista kuvitella ilman tun-
nelatausta. Jos omis sa mielikuvis sa on mah dollista elää yhä uudelleen tun teita 
kuo  huttava ti lanne tai toi min ta, mah      dollisuus ti lan teen rakentavaan kä sittelyyn 
on kas va nut. Tämä puolestaan auttaa kohtaa maan to del lisuutta. Ky sy mys lie-
nee kuitenkin en nen kaik kea suhteesta itseen ja omaan suo ritukseen. 

Mentaaliharjoittelun edullinen vaikutus tulkintaan tuntui tutkimuksen alus-
sa itsestään sel väl tä. Tarkasteltaes sa doku men  toituja kuvauksia muusikoiden 
mentaaliharjoittelun muo dois ta, tulkintaan vai    kuttaminen ei kui ten kaan tule 
esiin omana erityislajinaan. Kuitenkin ai  neistosta ilmenee kaiken kaikkiaan 
se, että musiikin hyvään tulkintaan musiikki esi tyk ses   sä lop  pujen lopuksi aina 
pyritään. Suuntauksen voisi kiteyttää sanoin ”kaikki vaikut taa tul kintaan”. 
Edellytyksenä on kuitenkin riittävä tekniikka.

Tutkimuksessa psyykeen vaikuttaminen on mentaaliharjoittelun tär-
keä kohde, ni men    omaan esittämiseen ja esiintymiseen liittyen. Positii vi seen 
lopputulok seen ja tule vai suu teen tähtää mi nen on men taa  liharjoittelun avulla 
työstettävän tai don kannalta oleel lis ta. It se   luot tamus kas vaa yleen   sä onnistumi-
sen myötä, ja jos onnistutaan mielikuvissa, se aut  taa luot ta maan it seensä myös 
to sitilan tees  sa. Mentaalihar joittelun avulla selvästi voi daan op pia erot tamaan, 
ja tässä työssä ilmitulleen uuden ilmaisun mukaan, ”purkamaan” oleel liset te-
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kijät ja jopa en nus  tamaan omat reak tiot, joi hin voi daan puuttua ennen tosi ti lan -
teita. It se   luot  ta mus taan kohottamalla men taa liharjoittelun avul la muusikko voi 
laa jen taa toi min ta-aluettaan. Mentaaliharjoittelemalla esi merkik si huippu suo-
ritusta tai ideaa   lia esiin ty mis tilannetta, hän voi saada psyykkisiä val miuksia nii-
den saa vutta mi seen myös käy  tän nös  sä. Muusikon huippuonnistu minenkinhan 
saattaa olla tilanne, jota ei ole aikai sem  min koettu käytännössä. Tällöin tarvi-
taan roh keut  ta ja uskallusta psyyk kis  ten ja fyy  sis ten aluei   den laajentamiseen. 
Men taa  li har joit te lul la näihin uu siin alueisiin tu tus tu mi  nen on mah dol lista. Uu-
det ajatuskuviot tuntuvat ole van myös fyysisessä todelli suu des sa hel pom min 
to teutettavissa mentaali har joit  telun jäl keen. 

Salmon ja Meyer (1992, 134, 197–198) kuvaavat tutkimuksia, jois sa 
koehen ki löi nä on ol lut ko  ke neita ja koke mat tomia muu sikoi ta. Hei tä on pyy-
det ty arvioi maan retrospek tii vi ses ti esiin ty mis ahdis tus  taan esityk seen val mis-
tau tues saan ja it   se esi tyk  sen aikana. Tu lok seksi saa tiin, et tä ko kemattomien 
muusi koiden esiin ty mis jän  ni tyk     sen huippu koh  ta oli kes kellä esiin  ty  mistä, 
siis silloin, kun he olivat hei koimmin varus tau tu  neita sen varalta. Sen si jaan 
koke neem  mat muu sikot ko kivat enem män ahdis tus ta ennen esitys tä kuin sen 
ai ka na. Mi kä tär keää, monet jälkimmäi sistä ker toivat enna koivansa esiin      -
tymistilanteen olosuhteet men    taa li har  joit telun ja visualisoin nin avulla. Näiden 
avulla he selvisivät pa him  man pelon yli. 

Ahdistuneisuus vähentää valp pautta ja ha vain tokykyä. Stressi vaikut taa 
myös motoriseen toi min taan; erehdyksiä sattuu enem män, koor           dinaatiokyky 
heikkenee ja toiminta tu lee epä tarkaksi. Ahdis tus ta ja omaan itseen keskitty-
nyttä ajat te  lua on mahdollista vä hen tää muun muassa opet  tele malla ren   tou    tu-
maan ja liittä mällä siihen mentaa li harjoituksia. Löytä mällä it sel  le sopiva, ei 
pakonomainen ri tuaali käyttäy ty minen ja ajattelu tapa ennen esiin ty mis tä, on 
mah dollista jo etu kä teen ke  hittä ä ahdistuks elle vastakkaisia toiminta-aja tuksia. 
Nä mä ovat psyyk  ki  sen val men   nuksen periaatteita ja sovellettavissa myös muu-
si kon toi min taan. 

Mentaa li har joit te lul la on mahdollista herkistää psyy  ke parhaaseen mahdol-
liseen vireys ti laan, jolloin muu sikon voisi kuvitella sen avulla pystyvän ku-
moamaan esi mer  kiksi ”koh ta   lonsa” ikui se na epä  onnis tujana. Tämä on tärkeä 
huomio mentaali har joit telun etuja aja tel len, sillä myös musiikin historia tun tee 
henkilöitä, joilla on ”ta ka naan lois tava tule vai suus”. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että paitsi muusikon psyyken vahvistamista ja 
omien rajojen laa jen tami seen kuuluu myös esiintymistilanteiden sekä vaikei-
den tunteiden etu käteen ”pois elä  mi nen”. Käytännössä tämä merkitsee esiin-
tymisen aiheuttaman hermos tu nei suu  den vä hen tä misestä ja stres sitilanteiden 
parempaa hallintaa. Mentaal i har  joit te lulla muusikko pys     tyy vapauttamaan 
mie  lensä uusiin aja tuksiin ja tun tei  siin, jolloin esimerkiksi epäolen naisten mu-
siikin ym pä rillä olevien asi oiden turha pohdiskelu voi lop pua ja tilalle tulla 
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po si tiiviseen loppu tu lok seen suun tau tuvia toi mintoja. Tähän liittyvät myös 
mentaaliharjoit te lun kautta ahdis tus ta torjuvat toi minta-ajatukset ja strategiat.

Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että muusikoiden mentaaliharjoittelu koh-
distuu virheet tö miin, ”kris tal linkirkkaisiin” soittosuorituksiin. Virheajattelun 
vahvistaminen olisi järje tön          tä. Mentaaliharjoittelun koh tee  na virheetön suo-
ritus ilmenee ko konai suu te na. Kuiten kin esimerkikiksi teknisesti vaikeita 
paik koja harjoitellaan erillisinä, ”kriittisinä pisteinä”. Tut     kimuk ses ta ilmenee, 
että esi mer  kiksi juuri näiden tek ni sesti vai kei den kohtien harjoit ta   miseksi men -
taa liharjoittelu on apu na, kun muusikko men  taaliharjoittelee vaikeat koh dat, 
analysoi vir heet, te kee väli kont rol leja instrumentilla, yh distää yk sityiskohdat 
koko nais    teok seen ja kont rolloi taas instru men tilla, onko suun ta oikea. Tämä 
on jo sinänsä psyy    keä vah  vistavaa ja itseluot ta musta lisäävä tekijä.

Tekniikkaan ja motoriseen ohjelmoin tiin kuuluu ainakin kaksi tärkeää piir-
rettä. Sujuva mo  torinen toiminta tähtää enem män pää määriin kuin spesifi siin 
liikkeisiin. Tai dok kaas sa in    hi mil li ses sä esityksessä ei ole kysy mys vain fyy-
sisistä liikesar jois ta, vaan suo ritus on men      taa    li sen suun ni tel man ja jous tavan 
ohjel mointisysteemin interaktiota. Oletettavasti en   na koi vien skee mo jen toi-
minnasta on kyse.

Tämän tutkimuksen pianisteilla ei ollut ilmennyt vaikeita fyysisiä rasitus-
vammoja, mutta to  dettiin, että samoin kuin urheilussa, mikäli muusikolla on 
syystä tai toisesta fyysisestä soit    tamisesta pakollista taukoa tai vain ra joi tetusti 
ai kaa, tai jos harjoiteltavana on fyysi ses   ti raskas teos, mentaaliharjoittelu voi 
olla erityisen hyödyllistä. Se voi vähentää myös muu sikon fyysisiä rasitusoirei-
ta, jotka joskus ovat johtaneet jopa muusikon ammatista luo   pumiseen. Mentaa-
liharjoittelun etuna voi olla myös jännityksen tuottamien ki pujen vä    heneminen 
ja vaikkapa yksinkertaisesti parempi uni, jonka merkitystä useimmat haas ta-
tellutkin korostivat. On kuitenkin muistettava, että men  taa li harjoittelu ei ole 
päivä unien nä ke mis tä, eikä si tä myös kään saa sotkea toiveajat te luun. Nämä 
molemmat keskit ty  vät jo val mii seen lop putu lokseen. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että myönteisellä ajattelulla ja auttavilla ajatuk-
silla, joilla yrite tään va kuut tua siitä, että on ky kenevä jonkin tavoitteen toteut-
tamiseen, on merkitystä. Sil   loin ajatellaan ja har joi tellaan it se teke mis tä, suo-
ritusta, tilannetta tai sii hen läheisesti liit tyviä asioita. Tällöin pohditaan samal-
la kei noja, jotka voivat tuottaa par haan mahdol li  sen lop pu tuloksen. Näyt tää 
siltä, että kun mentaa lis ten harjoitusten avulla lähes tytään esi  mer kik si tulevaa 
esiin ty mis     tä tai kil pai  lutilannetta musii kissa, har joitusten analy soi van luon teen 
an siosta hen ki lö oppii havainnoimaan myös itsessään ta pahtuvia muu tok sia. 
Esimerkiksi sisäisen le votto muu   den tunteen ja siitä joh tu vien fyy sisten reak-
tioiden tun nis ta minen ilmeni haas tat  te luis sa tärkeänä. Mentaaliharjoittelun 
avulla voidaan sa mal la op  pia erotta maan oleel li set te  kijät epäolennaisista ja 
jopa en nus ta maan omat reak tiot ja si ten vähitellen hal litse maan ne, sekä eteen 
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tulevat tilanteet. Tie tyn tilanteen ja taidon hal litse mat tomuu den pel ko ra joi t   taa 
keskittymistä ja näin rajoittaa samalla toimin ta kykyä. Men taalisen harjoit te lun 
avulla muusikolle on mahdollista op pia tunnista maan on gel  mansa ydin ja suun-
taa maan sitten huomio ky kynsä suorituksen kannalta oleellisiin seik   koihin. 

Mentaaliharjoittelun etuna on siis, että sen kautta on mahdollista löytää 
suorituksen sekä ydin on gelmat että oleelliset ra ken teel liset seikat ja kohdis-
taa huomio niihin. Tällöin voi daan olettaa, että jos kus erinomaisen suorituk-
sen kuvitteleminen saat taa vaikuttaa suo   ri tuk   seen enemmän kuin varsi nai nen 
suorittaminen. Mitä vaati vam pi tehtävä on ky sees  sä, sitä suurempi hyöty voi 
olla mentaaliharjoittelusta, sillä mieliku vin har joiteltaessa kes ki ty  tään nimen-
omaan tehtävän tai tilanteen olennaisiin piirteisiin. Samalla vas taa vasti muu si-
kon ah  dis tus esiintymistilanteessa nähtävästikin lie venee. Lisäksi men  taa li har-
joit te lu voi tarjota parhaimmillaan muu sikolle myös mahdollisuu den op pimis- 
ja harjoi tus pro sesseihin, joi     den etui na fyy si seen harjoitteluun verrattuna ovat 
esi merkiksi pie nem  mät fyysiset ra sit  teet ja samalla vä häi  sempi väsyminen. 
Tällöin myös rasitusvammojen vaa ra vähenee ja har    joitte lumah dol lisuudet kas -
vavat.

Mentaaliseen, psyykkisesti painottuneeseen harjoitukseen tar vit  tava aika 
näyt tää ole van yh  teydessä teh tä  vän monimutkaisuuteen ja toisaalta oppijan 
fyy si siin ja psyykkisiin val miuk siin. Tämä työ ei pysty antamaan yleistettävää 
vastausta, mutta työn teoria osan anta man tietouden mukaan näyttää siltä, että 
tun ne-elä mältään epävakaille, neuroot ti   suu  teen tai   pu vai   sille hen ki löille sopii 
paremmin tekemällä har joittelu. Ulos päin suuntau tuneet, it se   näi  ses ti toi mi vat 
hen kilöt taas näyt tivät hyötyvän psyykkisesti pai not tu neis ta harjoitus muo  dois-
ta. Ne suovat myös mah dol li  suuden yksilöllisiin mentaalistrategioihin. On 
huo mat  tava, että edel lä esi     tetty läh tee omi   nai  suusajattelusta. Tätä voidaan 
kritisoida uudem man sosio kult tuurisen ja kult  tuu ri psy  ko lo gisen tutkimuksen 
näkökannalta, joka korostaa, et tä oppimi nen ja tai don hal linta ovat toi min nan 
tuloksia, eivät sen edellytyksiä.

Tutkimuksesta ilmeni, että mentaaliharjoittelun etuna on mahdollista op-
pia nopeammin ja te  hostaa harjoittelua virheiden poista miseksi. Kaikesta täs-
tä voi olla seurauksena enem män iloa, ”ihan itse elämän  sisältöä” myös har-
joitteluun. Joka tapauksessa keskit ty nyt op       pi mi nen antaa varmuutta jo ka tilan-
teeseen. Epäonnistu misen pelko, itseluottamuksen puu te, esiintymis jännitys ja 
odo tuspaineet eivät ole kohta lon määräämiä rasitteita, vaan nii  tä on mah dol  lista 
oppia kä sittelemään. Tärkeää on tiedostaa, että jotta on mah dol    lista suo  rittaa 
mikä ta hansa tai teen alan tehtävä tyy dyt tävällä tavalla, on oltava vakuut tunut 
sii tä, että todellisesti tar vit tavat omi   nai suu det ja tekniikat ovat olemassa. Usko 
omaan osaa mi seen an taa sisäisen rauhan ja herät tää rohkeuden tun teen. Aiem-
mat ko kemukset vai kut ta vat tapaan, jolla suhtaudutaan tule viin tapahtumiin. 
Epämiel lyttävillä koke muk  sil la on tai  pumusta johdatella myöhem min kin sa-
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mantapaisiin ajatuksiin. Mutta koska aja tuk set on opit   tu kokemusten kautta, ne 
voi daan myös unohtaa. Tällöin täytyisi et siä posi tii visia vas taratkaisuja. Tämä 
”vastakuva” siir retään sitten uuteen tilanteeseen. Näin ollen jokai sen täytyy 
löy tää itsel leen sopiva, miel lyttävä ja realistinen mielikuva.

Mentaaliharjoittelusta voi olla suuri apu itseluottamuskysymyksissä. Ideaa-
lisuori tuk sen sa “nä  ke mi nen” rentoutuneessa tilassa luo uusia, positiivisia elä-
myksiä ja ko ke muk sia, jotka ko hotta vat itse luottamusta. Mentaaliharjoitus voi 
antaa näin mahdollisuuden löy     tää uu sia ajatusmal leja muuhunkin toimintaan 
ja näin vaikuttaa yleisempäänkin itse luottamuksen lisääntymiseen. Jos jolla-
kulla on huono minä kuva, siihen on vaikea vai  kut taa loogi sella pohdiskelulla. 
Taval lisessa tietoisuuden tilassa mi nä  ku van muutos ei ole ai na helppoa, sillä 
muusikko voi olla hyvinkin an kara itseään kohtaan. Ren   tou tumisen ti la sal lii 
mi nää tukeville koke muk sille suu rem mat mahdollisuu det tulla sisäiste tyiksi. 
Näyt tää myös siltä, että mentaalinen työs ken tely ei todellakaan pe rus tu pel-
kästään ”näke mi seen”, vaan apuna void aan käyt tää kuuloa, tuntoja ja jopa haju-
ja. Aistitoimintojen lisäksi tu lisi kui tenkin ai na ot taa huomioon myös tun teet. 
Tällöin vas   ta voidaan eläytyä tositi lanteen tuntumaan. 

Ku vittelu on aina kuitenkin tuntei den ja ruumiillisten tunte musten yhdis-
tel mä.

Esittäviä taiteilijoita vaivaavien katastrofoinnin, kielteisen minäkuvan, 
kontrolloimatto mien aja tus ten ja epämiellyttävien mielikuvien, jotka vaikut-
tavat lopputuloksen laatuun, ei tarvitse olla miten kään lopullista. Mentaalihar-
joittelun etuna voidaan todeta, että täl lai ses ta suhtautumistavasta on mahdol-
lista irrot tautua aivan samoin kuin ”pa hois  ta tavoista kin”. Tä mä voi tapahtua 
ensinnäkin tarkkai le malla, mitä tapahtuu silloin, kun nämä aja tuk  set ovat saa-
massa val lan. Jos kyseessä on vaikkapa teok sen vaikean koh dan harjoittelu tai 
jon kun tie   tyn henkilön ai heuttamat alem muudentunteet, näiden edeltävien seik-
ko jen tun  nistaminen voi auttaa kohdentamaan niitä, jos   kus irra tio naalisiakin 
asioita, jotka lau kai  sevat ahdistuksen. Kun kielteisiä ajatuksia ei hyväksytä 
automaattisesti “todel li suu tena”, ne voidaan eliminoida. Men taalihar joit telun 
etuna on lisäksi, että jos henkilö itse pys tyy syn   nyttämään aja tuk set, pystyy 
hän ne myös sammut ta  maan. Etuna on myös mah dol   lisuus sisäiseen dialogiin 
tai it sek seen puhu mi seen. Tämän tutkimuksen haastatellut, ko  ke neet muu  sikot, 
oman sisäisen dialoginsa käy  neinä, arvioivat realistisesti esiinty mis ti lan teen, 
satun nais ten vir heiden väistä mät tömyy den, yleen sä kohtalaisen mukavan ylei-
sön ja tar   peen keskittyä mu siikin tek ni siin ja tul kin  nal lisiin aspek teihin. Se, 
että tällaista rea lis tisuutta on enem män koke neilla kuin suh teel lisen ko kemat to-
milla muu sikoilla, liittyy selvästi tietoisuuteen omasta esiin tymisky vys tä sekä 
sen tuomaan itseluottamukseen ja kom petenssin tunteeseen. 

Tutkimuksen myötä vahvistui käsitykseni, että mentaalisen työskentelyn 
myötä muusikko voi muut tua siten, että ul ko  puoli setkin kuu le vat sen soitosta. 
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Esimerkiksi kielteinen oma ku  va it ses  tä voi muusikolla olla vahva. Mie likuvat 
omasta huonoudesta tai kes kin  kertai suu desta voivat kuu lua tiiviisti muusi kon 
psyykeen ilman, että se olisi lain kaan realis ti nen to siasia. Muu sikolla saattaa 
olla itseään ja soit toaan kohtaan niin ankarat vaa  ti muk set, ettei hän pys ty huo-
maamaan edes omaa edistymistään. Men taa liharjoittelun mer   ki tyk sen epäi-
leminen on kuitenkin täysin luon nollista. Mentaalisen työskentelyn merkitys 
haas tateltu jenkin mu kaan tun tuu olevan ristirii das sa sen valtavan työmäärän, 
kurin ja taiste lun kanssa, jo hon muu  sikko on tottunut. Helpom mal  ta ja ”sää-
dyllisemmältä” tuntuu käyttää tus kal li sien  kin li  has voi mien harjoittamisjak-
soja. Ehkä suo rastaan sisäänrakennet tuna muu sikon mie  leen tu lee aja  tus, että 
”mentaaliharjoittelua huomenna, sil lä tä nään on siihen liian kiire”. Kui  tenkin 
men taa lihar joit telussa on kyse nimenomaan ajan sääs töstä. 

Men taaliharjoittelun etuna on tämän tutkimuksen mukaan myös se, että 
eri aisteille pe rus tuvana ja psyyk  kises ti pai not     tuneena harjoitusmenetelmänä 
mahdollistuvat yksilöl li set tyy lit vastaavasti kuin konk   reettisessakin harjoit-
telemisessa. Ainakaan tässä suhteessa men     taa lihar joit telu ei mie les tä ni eroa 
fyysisestä harjoittelusta.

Tässä tutkimuksesta ilmeni, että mu siikillisella mentaaliharjoittelulla voi 
olla edullisia vai            ku  tuksia nuot  titekstin opetteluun, soitto tek niikkaan, ulkoaop-
pimiseen, muistissa säi lyt  t ämiseen, tulkintaan, lihaksia kont rol loivan hermos-
ton toimintaan, esittämiseen ja psyy  ken hallintaan. Itse asiassa siis mihin ta-
hansa ja kaikkeen siihen, mihin itse ha  luaa men  taaliharjoittelun vaikuttavan.

6.2 Milloin ja miten harjoitella soittosuoritusta mentaalisti?

Tästä tutkimuksesta käy ilmi, että ilmeisesti parhaan tuloksen mentaalihar-
joittelulla muu sik  ko saavuttaa käyttämällä sitä fyysisen harjoittelun tu ke na. 
On vai  kea kuvitella, et tä pel k kä mentaaliharjoittelu olisi riittävä hyvien tu-
losten saa miseen, vaikka ky seessä oli  si jo hyvinkin taitava muusikko. Muu-
sikon kannalta eni ten mielenkiintoa herättänevät ne tu  lokset, joiden mukaan 
mentaalisen harjoittelun suh teel linen teho on sitä suurempi, mi  tä vai keam paa 
suoritusta harjoitellaan. Mentaaliharjoit telun oletettu hyöty perustuu aja tuk sel -
le, että har joi  tuksen määrän tulisi olla muusi kon työssä vain yksi oppimisen 
tekijä. Tär  keämpi tekijä on harjoi tuk sen laatu, jolloin ky sees sä on muusikon 
tapa repre sen toida op  pimisen kohteena olevaa aineistoa, sa moin hä nen oppi-
misstrategian valintansa.

Se, missä vaiheessa työskentelyään muusikon olisi edullisinta käyttää 
mentaaliharjoit te lua on mie lenkiintoinen, mutta avoin kysymys. Tässä tutki-
muksessa osallistujat edustivat kaik     kia vaihtoehtoja. He mentaaliharjoittelivat 
teosta ”jo ennen kuin se on sor  missa kaan”, siis alkuvaiheessa, mutta myös 
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keskivaiheilla, loppupuolella ja ennen kaikkea vii meis   telyvaiheessa. Ur he i -
lun osal ta on useita oletuksia siitä, että sijoitettuna har joit  te lu jak son alkuun 
mentaa li har joittelu toisi parhaan tuloksen. Mu siikkiin liittyen Rubin-Rabson 
(1941a, 1941b) to teaa omien tutkimustensa pohjalta, että muistiinpainamisen 
kan  nalta mentaalihar joittelu oli si edullisinta konkreettisen harjoitte lun kes-
kellä. Vä hem män hyötyä mentaaliharjoitte lus ta näyttäisi olevan konkreettisen 
har joittelun lopussa. Mentaalinen harjoitus ennen lo pul lisen osaa misen tason 
saavutta mis ta mahdollisesti vä hentää konkreettisen harjoittelun tar  vetta ja on 
mie lessä pysymisen kan nal ta yhtä tehokas kuin suurempi määrä konk reettista 
harjoittelua.

Men taa  li harjoit te lu teoksen opiskelun alkuvaiheessa tuntuukin huonom-
malta rat kaisulta, kos  ka silloin soit ta jal la ei ole vielä tuntumaa sen enempää 
siihen, miltä musiikki kuulos taa kuin kinesteetti siä koke muk sia kaan. Tällöin 
edistymisen kannalta riittävien mieliku va  represen taa tioi den luominen saattaa 
olla vai keaa. Ky seessä voi olla sama ilmiö kuin vas ta-al ka jalla mentaalihar-
joit telun parissa, jolloin konk reettisen kokemuksen puuttuessa mie likuvat 
”ilmeisestikään, uskoisin, eivät vain oi kein ota syn tyäk seen”. Tähän astiset ko-
ke  muk set viit taavat siihen, että men    taaliharjoit telu ei näytä olevan te hokas ta, 
jos soitta jal la ei ole lainkaan fyy  sistä koke musta uuden mo t orisen taidon op-
pimisessa. Mie li ei il mei ses ti pys    ty tul kit semaan ja suh teuttamaan ha vaintoja 
ja tapauksia muuhun kuin sellaiseen skee  ma pohjaan, joka on muo dos tunut 
oma koh taisen kokemuksen kautta. Tämän nä kemyksen mu kaan voikin olettaa, 
että men taa li harjoit telu ei välttämättä sovi soittajina vas ta-al ka jil le. Oletusta tu-
kevat myös urheilus sa tehdyt tut ki mukset. Tämä oletus tar vit see kuitenkin uut -
ta tutkimusta, sil lä jatko tutki mus  ta ajatellen, alustavia kyselyitä omilta vas ta-
alka ja opiskelijoiltani tehneenä, en ole enää var  ma, onko asia todel la näin. Nyt 
näyt täi sikin siltä, et tä vasta-alkajan on hel pompi käyt tää ”alkeel lisia” mieliku-
via nuo tin   nuk ses  ta, rytmistä, kuu le mi sesta ja tuntemuksista kuin niillä, jot ka 
osaavat ”jonkin ver ran” en tuudestaan. Huip     puo saa jil le men taaliharjoittelulla 
on luon nollisesti erilainen merki tys hie  no ja koi suu des saan.

Kun näitä ajatuksia pohtii suhteessa noviiseihin, (johon kategoriaan esi-
merkiksi suuri osa opet  ta jankouluksessa olevista kuuluu), herää kysymys, 
tarvitaanko saman kaltaisia repre sen  taatioita heidän ja ammattimuusikoiden 
kesken. Saattaa olla loppujen lopuksi niin kin, että vaa timaton har  joitettu mu-
siikkikappale voi toteutua ilman monimutkaisia ja voi makkaita re pre sen taa tio-
ta soja. Selvältä tuntuu, että ”salaiset” representaatiot ovat vaikeita tutkia ja so -
veltaa toi mivaan opetukseen. Ammattimuusikolla ne ovat kasvaneet ja muok-
kautuneet lap suu desta saak  ka jatkuvan harjoittelun myötä. Pelkkä opettajan tai 
annetun mal lin imi tointi ei voi olla syvällistä oppimista, sillä aina ei voi luottaa 
”mikä on minulle hyvää, on sitä myös si  nulle” -ajatukseen. Ja kuitenkin tuntuu 
mahdollista, että tai don hallit se mi sen ”alem malla” ta solla on mahdollista hyö-
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dyntää tehottomampia, mutta kui  tenkin mo    nipuolisia kog ni tiivisia mekanis-
meja. On myös osoitettu, että pelkät tekniset har joi tuk  set eivät välttämättä pal-
vele tekniikkaa ja musiikillisuutta. Oleellista on musiikin ”ym mär täminen” ja 
halu il mais ta musii kin ydinidea. (Vrt. Engeström 1984/suorituksen alkusolu.) 
Nämä musiikilliset pää mää   rät syn   nyt tä vät myös oikeat liik keet. (Winold et al. 
1994.) Tämä on suuri haaste mentaa li har joit te  lua opettavalle. Muusikot ja mu-
siik kia opettavat ovat intuitiivisesti tietoisia musii killis ten re   pre sen taa tioiden 
olemassaolosta. Hankaluutena on vain käsitteiden vaikeus, syste maat ti suuden 
ja sitä kautta optimaalisen käyt töönoton puute.

Kun kokeet mentaaliharjoittelun tehosta (Rubin-Rabson 1941a, 1941b) 
kohdis tui vat muu ta     man tah din pituiseen ja suhteellisen yksinkertaiseen ma-
teriaaliin, koetilanne ei vastan nut to del li suut ta, vaan oli oikeastaan etäinen to-
dellisuudelle. Tällöin on myös vaikea mää        ritellä Rubin-Rabsonin mainitsema 
”lo pullisen osaamisen ta so”. Hänelle se tarkoitti ma   teriaalin sujuvaa soitta-
mista. Muusikolle ei pelkkä tällai nen mate riaalin hallitseminen rii tä. Se ei ole 
taiteellisen toi min     nan päätepiste, vaan läh tö koh ta, josta taiteelliset ta voit teet ja 
niissä on nis    tuminen alkavat. Toisaalta tä s  sä vaiheessa on vaikea vetää yk si tyis-
koh   taisia joht o pää tök siä esi merkiksi juuri siitä, missä vai heessa työskentelyä 
men taa li har  joittelu vai kuttaa posi tii vi sim min. Tämänkin työn haas tatelluilla 
oli erilaisia koke muk sia ja näke myksiä sitä, mis sä harjoitte lu  vai  hees sa heille 
it sel  leen on eniten hyötyä men taa   li har joit telusta. Kaiken kaik kiaan näyttäisi 
kuitenkin siltä, että vuo ro  tellen fyysi ses ti ja mentaalisesti harjoit te lemalla saa-
vutetaan parhaat lopputulokset.

On erilaisia käsityksiä myös siitä, pitäisikö suorituksen mentaaliharjoit-
telun tapahtua to del  l i sel    la suoritus nopeudella vai hidastettuna. Suoritukset 
saattavat tuntua samanlaisilta, mutta nii  den hermoratamalli on erilainen. Tä-
män vuoksi hidastetun suorituksen mentaa li har joittelu ei urheilun edustajien 
mukaan välttämättä paranna suoritustasoa, eikä si  ten ole tarkoituksenmukais-
ta. Musiikin osal ta kui tenkin on todettava, että fyysisesti soi tet    taes  sa yleinen 
tapa on ensin soittaa harjoiteltava tehtävä hitaasti ja huolellisesti ja sitten vasta 
suo ritusnopeudella. Tämä koskee erityisesti teknisesti vaikeita paikkoja. Men -
taa li har  joit te lussa viisas suoritusnopeus määrittynee sen mukaan, minkä tyyp-
pisiä mie  likuvia muu  sikko pystyy luomaan. Toisin sanoen kohdistuvatko ne 
esimerkiksi tek nis ten vai keuk  sien voittami seen, teoksen yksityiskohtien tai 
kokonaisstruktuurin hahmot ta miseen tai esiin   ty mistilanteeseen kokonaisuute-
na. (Ks. Boscher et al. 2000).

Yleisesti oletetaan, että soittosuoritusta konkreettisesti harjoitettaessa jak-
sotteleminen use  aan ly hyt kestoiseen harjoituskertaan on yhtä pitkäaikaista 
harjoitusta tehokkaampi, ai na   kin tiettyyn rajaan saak ka. Mentaaliharjoittelun 
osalta lienee sama tilanne, sillä ilman konk reettista nuottikuvaa ja soi tinta ei 
hyvin pitkäkestoista, monta tasoa sisältävää suori tus ta pystytä pitämään mie-
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lessä kauan. Opeteltaessa mentaaliharjoittelun avul la mu  sii kil lis ta, lyhytkes-
toista tehtävää, se tulisi suo rittaa kokonaisena, sillä tällöin koko nais   struk tuu ri 
yksityiskohtineenkin on hallittavissa. Muu sikkokohtaista lienee kui ten  kin se, 
mi  ten ly hytkestoinen määrittyy. Toisin sanoen, onko se esimerkiksi kahdek-
san tahtia vai kah  dek san si   vua. Sen sijaan pitkäkestoiset tehtävät tulisi jakaa 
sopiviin harjoi tus jak soi hin, jot ta au di tii viset, visuaaliset ja kinesteettiset mieli-
kuvat muodostuisivat mah dol li sim man sel  kei nä ja yksi tyiskohtaisina. Mahdol-
listahan on yhdistää mielessään osaset koko nais  suo  ritukseen ja kont rolloida 
välillä todellisella instrumentilla, onko men taa li har joit telu ta pah tunut oi kein. 
Tämä on erityisen oleellista silloin kun korjataan virheellistä suoritusta. Se on 
pys ty t tävä ottamaan erityistarkkai lun kohteeksi, ja sen tilalle on raken net   tava 
oikea suori tus. Sit ten on harjoiteltava vain sitä ja lopuk si se on yhdistettävä 
koko nais  suo rituk seen. Näyttää siltä, että ammat ti pianis tit jakavat vaikeita teh-
täviä osiin; vähintäänkin harjoitellaan kriittisiä pisteitä. Kaiken kaik kiaan voi-
taneen to de ta, että osiin ja ka minen tai kokonai suu den har joi ttaminen riip puu 
tehtävän laadusta, muu si kon omista luon teenpiirteistä, tie dol listen ele menttien 
ym mär   tämisestä ja oppimis taus tast a. Kaikki seikat liittyvät toisiin sa.

Konkreettinen harjoittelu kuitenkin yksityiskoh tineen on tär keää. On myös 
mahdollista, et tä muu  si kon kyky kontrolloida tun neas teik koaan en nen esi tystä 
ja sen ai ka   na voi olla rat kai se va te  ki jä onnistumisen ja epä onnistumisen välil-
lä. Kaiken kaikkiaan on hyvä, jos ah dis tunut muu  sikko pystyisi ym mär  tämään, 
kuinka keho, mie  li ja tunteet vai  kutta vat toisiinsa mu sii  kil lisen esiintymisen 
ja siihen valmen tautu mi sen yhtey dessä. Uskomalla mie lessä ta pah tuvaan 
eri laisten asioiden ”si säiseen kuu lemiseen” muu sikot saattavat pys tyä jopa 
löy    t ä mään ali tajunnastaan asioita, jotka mah dol lisesti ovat vaikuttaneet aikai-
sempiin esiin ty mi siin. Oman men taalisen työs ken tely tavan löytä mi nen tapah-
tuu todennä köi sesti yrityksen ja ereh dyksen kautta.

6.3 Millaiselle muusikolle mentaaliharjoittelu?

Tämän tutkimuksen perusteella on vaikea yleistää, minkälaiselle nimenomai-
selle muu si kol le  men taaliharjoittelu sopisi parhaiten. Op        pimisessa yleensäkin 
lienee kes keis   tä taito sie    tää asi oi  den monimutkaisuutta, moniselitteisyyttä ja 
elä män ennakoi matto muut  ta. Myös men   taa li har joit te luun kuuluvat kaikki edel-
lä mai nitut seikat. 

Voitaneen ajatella käy  tän  nön positiivista kokemuksista mentaaliharjoitte-
lun yhteydessä, ett ä par haiten men taa liharjoittelua hyödyntävät asen   teeltaan 
myön tei set ja vastaan ot ta vai set, ah kerat ja pit kä jänteiset yksilöt. Jos muusikko 
aloittaa tehtävän suo rittamisen jo val miik   si ajatellen, ettei täst ä kuitenkaan tule 
mi  tään, tämä ne gatiivinen lähtökohta ka ventaa si  näl lään suoritus re sursseja ja 
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mah dol li suus epäonnis tumiseen kasvaa. Epäonnistuminen puo lestaan vahvis-
taa entisiä käsityksiä, jolloin kul je taan ym py rää, jolloin voidaan puhua ”it-
seään toteutta vas ta profetiasta”. Tä mä lienee mo nelle esiin tyvälle muusikol-
lekin tuttu il miö.

Mielikuvien luomisessa ei myöskään ole todennettu yksi se  litteisiä yksilöl-
lisiä eroja. Ul   koi  sen mielikuvan on kat sottu olevan yhteydessä sellaisiin ei-ha-
luttuihin omi nai suuksiin kuin keskittymis ky vyt  tömyys, huo   no itseluottamus, 
liial linen virheiden pelko ja epä on nis     tumisien muiste le minen. Sen sijaan sisäi-
sen mie likuvan muodostamista ei yhdistetä ky    seisiin piirteisiin. On huomatta-
va, että kyseessä ovat ole tuk set, joita on vai kea todistaa todeksi.

Niin muusikolta kuin urheilijaltakin, jolle men taa  li     nen työskentelymetodi 
periaatteessa so   pii, edel ly tetään paljon. Mentaaliharjoittelu on vaa        tiva harjoit-
telumetodi, sillä suoritus ei toteudu konkreet ti sesti. Suora palaute siis jää saa  -
matta. Soittaja ei itse asiassa itsekään lo   pullisesti tiedä, onko suoritus harjoi-
teltu mie les     sä oikein. Muusikolla on näin ollen ol ta va ky kyä pitkäjänteiseen 
toimintaan ja tulosten odot   ta  miseen. Tarvitaan myös taito nähdä osa   ta voit  teet 
sekä harjoittelussa edistyminen pal    kit se vana. Vas   tauksia kysymyksiin men taa  -
li sen harjoittelun tehokkuudesta on mah dol   lista saa da vain pitkällä ai kavälillä. 
Muu si kon tulee olla tottunut itsenäiseen työs ken te lyyn. Hä nellä on oltava sel-
keät käsi tyk set omis  ta kyvyistään, mahdollisuuksistaan ja pää  mää ristään. Tämä 
taas tarkoittaa jo käy tän nös  sä tie   tyn tasoista yleistä älykkyyttä ja loo gista ajat-
telua. Voi  makkaasti neu  root ti suu teen tai puville henkilöille mentaa li har joit telu 
ei to den nä köi ses ti ole paras harjoi tus meto  di. (Ks. Liukkonen 1997a, 1997b.)

Konk  reettinen, raskaskin harjoittelu voi muusikosta tuntua ”rehellisem-
mältä ” kuin men taa  lihar joit te lu. Täs        säkin tutkimuksessa ilmeni selkeästi, että 
motivaatio mentaalihar joit te   luun on ol ta va muu      sikolla itsel lään. Mentaali har -
joit te lu edellyttää myös eläyty mis ky kyä, jota muu si kol la yleensä lieneekin. 
Lisäksi on    nis tuminen edellyttää itsesug gestio ky kyä. Sitä tar  vitaan var  sinkin 
silloin, jos varsi nais ta mentaaliharjoit te lua edeltää itsensä ren  tout taminen. Li-
säk  si muusikolle on erittäin tär  keää vahvistaa positiivista mi nä   ku  vaan sa ja 
kes kit   tää aja tuk  sen sa oleellisiin asioihin sekä hallita esiintymistilanteet. Tä mä 
on mah   dol lista men taa liharjoit te lun avulla. Parhaimmillaan muusikko saattaa 
löytää näin eh kä yl  lät tävät kin po ten tiaaliset kykynsä. Mikäli päämääränä on 
konk reettisen soit to tai don pa  ran  tami nen, muusikon on pystyttävä ennakoi-
maan soittamisen fyysiset liikkeet ja muo     dos  tet ta va niis tä sel  keä mieliku va 
– samoin kuin teknisestä ajoituksesta se kä ku    vi tel lus ta soinnista. Tällöin muu-
sikko on kehittänyt henkilökohtaisia men  taalisen työs ken  te lyn ta po    ja us ko mat-
ta, et tä pelkkä soittimen ääressä harjoitteleminen fyysisesti on ratkai su kaik-
kiin muu sikkouden ongel miin.

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli, että mentaaliharjoittelua voidaan 
käyttää tehok kaas  ti erityisesti erit täin monimutkaisissa toiminnoissa, ja että 
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sen teho näyttäisi olevan si     tä suurempi, mi tä mo   ni  mutkaisemmasta soitto-
suorituksesta on kyse. Urhei lu val men nuk   sessa ku itenkin men taa   liharjoittelua 
käytetään myös yksinkertaisissa suoritteissa. Mu siik kiin yh distettynä, tä   män 
tutkimuksen jälkeen, pedagogisia ja metodisia mahdol li suuk sia etsivänä, pi-
dän mahdollisena, että pedagoginen mentaa liharjoittelun suun taa mi nen soit -
tamisen aloit te li joihin voi olla hyvinkin toimiva.

Ajatellen muusikon työtä, mentaalihar joit te lu systemaattisena harjoitus-
muotona saat  taisi ol  la oivallinen apuväline päämäärämieliku vien luomisessa 
ja niiden konk reet ti ses sa saa  vuttamisessa. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä 
te hokkaammaksi se tulee. Har joi tuk sia han voi teh dä miltei kaikkialla. Mo-
nilla muusikoil la on oletettavasti mahdollisuus näihin men  taa lisen työsken-
telyn ta poi  hin. Kuitenkaan todennäköisesti ei ole suur ta kaan hyötyä yli  pu  hua 
muusikkoa käyttämään mentaaliharjoittelua harjoi tus me ne tel mä nään, jos hän 
ei itse ole siihen motivoitunut, eikä tunne tarvetta sisäistää maailmaansa tätä 
me  netelmää.

Suu rin osa muusikon harjoitte lus ta tapahtuu yksin ja huipullakin on var-
masti yksinäistä. Pit  käjänteisyys ja määrätietoisuus kaikessa har  joit te   lussa on 
oleellista. Yhtä merkityk sel lis tä mentaa lihar joit te lus  sa on se, että muusikko 
pystyy kokemaan myös osa tavoitteet ja har    joit  telussa itse mää rit te   lemänsä 
edistymisen si nänsä palkitsevana. 

Mentaaliharjoittelun ongelma on se, että suoritus ei toteudu konkreettisesti, 
joten välitön pa          lau te jää saamatta. Muusikko ei siis tiedä, onko ”informaa-
tio” työstetty oikein. Mah       dol    li nen suoritustason nousu ja mentaaliharjoitteli-
jan omat kokemukset ja kuvaukset ovat ai noa lähde sen arvioimiseksi, onko 
men     taaliharjoittelu suoritettu oikein ja mikä on ollut sen in ten si teet ti. Tämä 
jo sinällään asettaa vaa timuksia mentaaliharjoittelua harjoitus muo     tonaan käyt-
tävälle. Motivaatio ammattimuusikolla, kun asiat ovat normaalisti, lienee ai  ka 
itsestäänselvää. Toiselle muusikolle jo harjoittelu itsessään tuo tyydytystä, toi-
selle se on tie loppuunsaattamiseen ja sellaisenaan tyydytystä tuottava.

6.4 Mentaaliharjoittelun erot ja yhtäläisyydet 
urheilussa ja musiikissa 

Mentaaliharjoittelun eduista on puhuttu ja siitä on varsinkin urheilun saralla 
näyt  töä. Käy      tän     nös sä on kuitenkin vaikea tietää ja selventää, miten eri aistei-
hin perustuvia mie li ku   via luo daan. On myös vaikea selven tää, mitä tekijöi-
tä pitäisi ottaa huomioon, jotta men  taalinen työs     ken te  ly onnistuisi par hai ten. 
Toisin sanoen, mikä olisi pa ras opettelu- ja opet  tamiskeino, mil laisia seik koja 
tulisi käyt    tää hyväk si ja miten yksilöl liset omi nai suu det vaikuttavat mie li ku-
vien syn nyttämi seen.



Pohdinta 173

Urheilussa motoristen valmiuksien täydellistyttäminen on ollut mentaa-
liharjoituksen tär keä kohde. Urheilu ja musiikki eivät kuitenkaan ole täysin 
verrattavissa toisiinsa suori tuk   sia tarkas tel  taessa. Kun musiikis sa puhutaan 
todellisesta instrumentin hallinnasta, se il   menee tai teel lisena ja taidollisena 
toimin ta na. Kyseessä on ilmiö, jossa yksilön hieno syi   simmät fyy si set, älylliset 
ja emootioiden toimintojen ta sot ovat mukana. Musiikki teok sen esit tä mi nen on 
sidottu fysiologisiin, psykomotorisiin, ha vain  to psykologisiin, psyko dy  naa mi-
siin ja kognitiivisiin tekijöihin. Muusikon ja urheilijan suorituk sia vertailtaessa 
luul tavasti suu  rin erottava tekijä on se, että samalla kun muusikon suoritus on 
ää rim  mäi sen vaativa tek  ni seltä ja fyysiseltä kannalta katsottuna, musiikkiesi-
tyksen lopullisin kri tee ri kui tenkin on mu      sii killinen ja taiteellinen lopputulos. 
Muusikon korkeatasoisuus ei siis pe rustu viime kä des    sä mo to ri  sel le taidolle, 
vaan toiminnan tavoitteille. Soittajan taito kul  mi noituu nimen omaan mu sii kin 
tulkin nassa. Monen urheilulajin fyysinen toteutus on kes   tol taan huomat ta vasti 
ly  hy em pi ja hienomoto rii kaltaan pelkistetympi kuin musiik ki esi  tys. Tai to-
voimistelu ja tai to luistelu ovat luultavasti lähimpänä musiikkiesitys tä, koska 
niis   säkin on oleel lista taiteellinen puoli sekä laajojen liikesarjojen vivahteikas 
hallit se mi nen.

Au toma ti soi tuminen tiettyyn pisteeseen saakka on oleellista ja yhteistä ur-
heilijan ja muu si kon toi min nas sa. Automatisaatio voi kui ten kin joh    taa molem-
missa myös joustavuuden vä he ne   miseen. Kyse ei siis ole ai noas taan mää räs tä, 
vaan myös laa dusta. Kun ke hon täy tyy valita oi  kein kaikista ai kai semmista 
ko ke muk     sis  ta, on sel vää että pienempikin määrä oikein tehtyjä liik keitä on 
oleellisempaa kuin suuri mää rä, jois  ta vain osa on oikein tehtyjä. Esimerkiksi 
sisäistetty ja automatisoitunut virhe on sekä ur hei lijan että muusikon toimin-
nassa en sin tuo   ta  va tietoi suu den ta   solle ennen kuin se voidaan purkaa ja ope-
tella oi kea tekniikka. Siitä huo li matta tämä vir    he, joka on oikaistu suu rella 
työllä, ilmaan tuu helposti uudelleen, eri tyi  ses ti väsy myk sen ja jännityksen 
yhteydessä. Op pi jan on siis myös opitta va ”muistamaan lihak sil laan”. Kun 
toiminta on automatisoitunut, li hak set ovat tavallaan urautuneet. Ne muista vat 
toi min   non me  ne telmän ja järjestyksen. Jos pit  käl lisen harjoituksen tuloksena 
on oppinut esi mer   kik si vai kean juok    su  tuksen ja yhtäkkiä täytyisikin esiintyä 
erilaisin sormituksin, seu rauksena voi vat olla hankalat. Muusikolla ei kuiten-
kaan automatisoituminen riitä. Kuinka muu  sikko pys tyi si jatkamaan suveree-
nisti eteen päin esimerkiksi muistikatkosta huo li matta, jos kyse soit ta mi sessa 
olisi vain automati soi tuneesta motorisesta ohjelmoinnista. Ku ten tä män työn 
haas tat teluista käy ilmi, muusikko yrit tää myös välttää liian pitkälle auto ma ti-
soitumista, sil lä hän pyrkii onnistuneeseen ja tai teel lisesti varteen otettavaan 
tulkitsemiseen, joka elää tässä hetkessä. Sen vastakohtana voi daan nähdä jäyk-
kä, automatisoitunut imitaatio jon kun toi sen esityk ses tä.
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Mentaaliharjoittelun esiasteena olevat perusharjoitukset (kuten rentoutu-
minen ja keskitty mi  nen) voi   vat olla yhteneväisiä muusikon ja urheilijan työs-
kentelyssä. Rentoutunut tila on tärkeä mentaa lihar joit telussa. Tällöin mieli on 
vastaanottavainen erilaisille suggestioil le ja mielikuville. Siten on mahdol-
lista hel pom min irtautua häiriötekijöistä. Ren tou tu nee na ihmisen mieli ku vat 
pystyvät muovautumaan elä viksi ja yksityiskohtaisiksi. Jos soit taja on vasta 
aloittelemassa mentaaliharjoittelun käyt  tämistä työskentelytapanaan, olisi hy-
vä alus ta alkaen yhdistää siihen rentoutus ja itselle sopivat ren touden asteet. 
Todellisuutta on myös se, että kaikki muusikot eivät pysty rentoutumaan op pi -
m i sen kan nalta riittä västi.. Sy  vä rentoutuminen edellyttää tietynlaista persoo-
nallisuuden lujuut ta ja us kal lus ta, sillä rentoutukseen yhdistyvä mentaalihar-
joitus tuottaa muuttuvan tie toi suu den tilan.

Urheilijoille on todettu olevan eniten hyötyä mentaaliharjoittelusta psyy-
ken hallinnassa, suo     rituksen tarkkuudessa sekä nopeuden kehittämisessä. Nä-
mä kaikki osa-alueet ovat oleel  lisia myös muusikon työssä ja niihin pystytään 
vai kut ta maan men  taa li harjoittelun avulla. 

Voidaan myös olettaa, että mentaaliharjoittelu voi auttaa niin urheilijaa kuin 
muu sik koa kin suo ri tuk sen osiin jakamisessa ja täydellistyttämisessä, itseoh-
jelmoinnissa ja kes kit ty mi      ses sä. Men    taaliharjoittelun avulla suorituksen tekijä 
voi kyetä tunnistamaan on gel mien      sa aiheuttajan ja sen jälkeen suuntaamaan 
keskittymisensä suorituksen kannalta mer  kit   tä viin aspekteihin. Oleellista on 
myös muistaa, että kummankaan – urheilijan tai muu si kon – mentaaliharjoitte-
lu ei saa olla suorituksen läpiajattelua, eikä toiveajattelua, vaan omaan työhön 
liittyvien osatekijöiden suunnitelmallisesti toteutettua mentaalista työs  ken te -
lyä.

6.5 Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

Jatkotutkimuksen tarve on suuri. Mentaaliharjoittelun empiriaa on selvitetty 
tässä tutki muk     sessa muusikoiden haastattelujen ja aiemmin kirjoitetun aineis-
ton avulla. Kun tut ki muk sen koh teena on mentaaliharjoittelu musiikissa, on 
selvää, ettei aihetta voi da tutkia ai  noastaan ihmisen ul koisen käyttäytymisen 
perusteella, vaan tietoa on saa ta va hänen ta jun nansisällöstään. Muusikon men-
taaliharjoittelun tapoja tutkittaessa yhtenä vai keutena on se, että jokaisella 
mentaalisti har joit te levalla on omat harjoittelutapansa. Mut ta näin hän on myös 
konkreettisesti harjoiteltaessa. Mah dollista lienee kuitenkin löy tää sa man kal  -
taisuuksia ja toisaalta selkeitäkin eroavaisuuksia musiikil lisen mentaalihar joit-
te lun ta voissa. Vertailtavia muusikoita on vain oltava riittävän suuri määrä. 
Tämän tut ki muk sen pieni otos, neljä haas ta tel  tua, ei vielä oikeuta yleistyksiin. 
Ja kuitenkin tämän tut ki muk sen antamat suuntaviivat ovat selkeät. Jatkotut-
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kimuksen merkitys on löytää musiikillisen mentaaliharjoittelun sään nön mu-
kaisuudet ja lainalai suudet.

Laajemmin uuden tiedon tuottamista ajatellen, tämä työ on musiikillisen 
mentaa lihar joit te lun pe rus kartoitusta, jos ta on aiheellista ede tä jatkotutkimuk-
siin. Urheilun men taali har joit telu, urheilun sanastossa mie   likuvaharjoit telu, on 
an tanut paljon lähtökohtia tälle tut ki  mukselle. Se tar  joaa edel leen kin käytän-
nön hyviä, toimivia ratkaisuja ja kohteita. Jatko tut kimuk sis  sa on erittäin tärke-
ää ymmärtää urheilun merkitys aiheelle. Yhteistyö sii hen suun taan on erit täin 
toivottavaa. Kuitenkaan mentaaliharjoittelun käsittely ilmiönä ja kä sit    teinä ei 
ole tullut tä hän työhön ur heilun kaut ta, vaan yh teistyötä tarvitaan monen tie-
teenalan suun taan.

Tässä tutkimuksessa esiin tuodun materiaalin perusteella on jo mahdollista 
hahmotella eri         laisia mu siikillisen mentaaliharjoittelun metodeja. Nyt on luotu 
lähtökohtia ja käsitteitä sii  hen, mi ten jatkossa musiikillisen mentaaliharjoit-
telun tapoja ja käytäntöjä voidaan ke hittää pedagogiseksi opis  kelumeto diksi. 
Tutkimuksen kohteena voivat olla esi  merkiksi eri aistein – visuaalisesti, auditii-
visesti, kinesteettisesti tai vielä jollakin tutkimattomalla tavalla suuntautuneet 
henkilöt. Soit   tamisen opettamiseen liittyvä mentaaliharjoittelun me to dinen ja 
pedagoginen alue on laa  ja ja uusi kohde kehitettäväksi ja tutkittavaksi. 

Erittäin mielen kiin     toinen tutkimuksen kohde on erilaisten instrument tien 
soittajien tavat, koh teet ja tavoit teet men   taaliharjoittelua ajatellen. Tärkeä ky-
symys myös on se, ratkaisee  ko soit tajana ole    misen taidollinen ja kokemuk-
sellinen taso sen, kuinka merkityksellistä men   taa li har joit  telu oppimisessa on. 
Esimerkiksi toimintatutkimuksellisesti on mah dollis ta ke hittää men  taalimeto-
deja erilaisiin tarpeisiin, kuten juuri eri ta sois ten soittajien käyt töön. Tut ki mus 
voi näin selvittää erilaisten mentaaliharjoittelun muo tojen vai ku tusta esi  mer -
kik  si juu ri pianonsoiton yhteydessä tar vittavien taitojen omaksumisessa. Muut 
instru  men   tit ovat aivan yhtälaisessa ase massa jatkotutki muksia ajatellen. 
Mielenkiin toi nen ky sy   mys onkin, poikkeaako polyfonisten soit tajien men-
taaliharjoittelu mah dol li ses ti esi mer  kiksi jou sisoittajien ja puhaltajien mentaa-
lisista työskentelytavoista.

Opetusme todin ke hittä mi sessä voisi apuna olla aiheen käsittely triangu-
laation avul la. Täl löin opis  kelijata son pe rusky se ly lomakkeen, teema haas-
tattelun ja jopa aihetta va lai se van es     seen avulla olisi mahdollista löytää men taa-
lihar joit telun pedagogisia mahdol li suuk sia ja ra     joja. Pe  dagogisten sovellusten 
luo misessa myös yhteistyö muusikoiden sekä mui den tie      teen alo jen edusta jien 
kanssa on suotavaa, suo ras taan vält tä mätöntä, kun kyseessä on näin sel keäs  ti 
monitieteellinen ja monitaiteellinen tutkimusaihe.

Lopuksi voidaan todeta, että mentaaliharjoittelun tarkoitus on tuottaa uu-
sia asteittaisia, eri ais  teille perustuvia mentaalisia ko kemuksia, jotka ilmene-
vät saavutettavina päämääri nä. Sik si men taa liharjoit telua on syytä tarkastella 
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mahdollisena, käyttö kel poi sena väli nee nä konkreettisen harjoittelun lisänä. Ei 
kuitenkaan maagisena tekniikkana, joka varmis taa täy    del  lisen suo rituksen. Tä-
mä kävi selkeästi ilmi tämän tutkimuksen haastatte luis ta. On eri  tyisen tär keää 
huo ma   ta, että konkreettiseen tai mentaa li seen harjoitteluun käy tet ty aika ei ole 
paras tehok kuuden tai menes tyk sen ennustaja, vaan paljon tärkeämpää on se, 
mi ten harjoi tel laan. Parempi ilmaisu lienee tai dot kuin tekniikat niis tä kaiken 
kaikkiaan paljon työ tä vaa ti vis ta toiminnois ta, joita ren toutus ja mentaalihar-
joittelu loppujen lopuksi ovat.

Todelliset tapahtumat saattavat poiketa mielikuvista melkoisesti. Mikäli 
kuitenkin on ole massa riittävä määrä neuraalista toimintaa, joka vaikuttaa sekä 
todellisessa että kuvitel lus   sa tilanteessa, näiden välinen vuorovaikutus voi 
syntyä. Jos mielessä kuvitellaan tie tyn  lainen suoritus tai esiintyminen, todelli-
suus tulee olemaan ainakin osit  tain saman kal tai nen. ”Fortis imaginatio generat 
causum” (voimakas kuvittelu synnyt tää todellisen ta pah  tuman) (Lazarus 1984, 
67–69).
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Liitteet

Liite 1.

Haastattelujen teemarunko 

Tämän haastattelun aiheena on mentaaliharjoitus musiikissa, erityisesti pianonsoitossa. 
Lähtökohtana on urheilussa ja musiikissa tehdyt tutkimukset kyseisestä aiheesta.
Mentaaliharjoittelun määrittelyä:

• Mentaaliharjoittelu tapahtuu ajatuksissa, ilman fyysistä suoritusta.
• Mentaaliharjoittelua voidaan pitää suorituksen ”sisäisenä” toteutuksena, vasta-

kohtana suorituksen ulkoiselle, fyysiselle toteutukselle.
• Mentaaliharjoittelun yhteydessä luodaan mielikuva suorituksesta tai tilantees-

ta.
• Mentaaliharjoittelu voi olla liikkeen suorituksen opettelemista tai parantamista 

intensiivisen kuvittelun avulla ilman, että samanaikaisesti fyysisesti harjoitet-
taisiin kyseistä liikettä.

• Mentaaliharjoittelu voi olla valmentautumista tuleviin tilanteisiin luomalla 
niistä etukäteen intensiivisiä, myönteisiä mielikuvia.

• Mentaaliharjoittelu ei ole päiväunien näkemistä, vaan systemaattinen harjoitte-
lumetodi.

1. Kuinka paljon sinulla on opettajakokemusta Sibelius-akatemiassa?
2. Minkälaisessa opetusvirassa tai toimessa opettajakokemuksesi on karttunut?
3. Minkälainen oli aikaisempi konserttitoimintasi esimerkiksi 5–10 vuotta sitten. Entä 

nykyisin?
4. Käytätkö mentaaliharjoittelua jollakin tavalla omana harjoittelumuotonasi?
5. Jos käytät mentaaliharjoittelua omana metodinasi, niin kuinka kauan olet tehnyt 

sitä ja kuinka tietoisesti?
6. Mikä on johdattanut sinut omakohtaiseen mentaaliharjoitteluun?

a) Oletko itse löytänyt mentaaliharjoittelun oman intuitiivisen kokemuksen kaut-
ta?

b) Opettajasi tai kollegasi avulla?
c) Urheilun parissa tehtyjen tutkimuksien ja kuvauksien avulla?
d) Onko mahdollisesti NLP (neurolinguistic programming)-kurssi, kirjallisuus 

tms. tuonut sinulle mentaaliharjoittelusta tiedon?
e) Jostakin muusta kirjallisuudesta saamasi tiedot tai 
f) Mahdollisesti jokin aivan muu asia tai henkilö?

7. Opetatko mentaaliharjoittelua omille opiskelijoillesi?
8. Minkälainen mielikuvitus sinulla mielestäsi on? (onko se esimerkiksi linnoja ja lo-

hikäärmeitä vai musiikillillisia muotoja ja rakenteita?)
9. Mentaaliharjoittelussa käytetään paljon suggestioita. Minkälaiseksi kuvailisit omaa 

suggestioalttiuttasi?
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10. Jotkut muusikot kykenevät visualisoimaan hyvinkin tarkkoja näkömielikuvia. Min-
kälaiseksi kuvailisit omaa kuvittelukykyäsi? Pystytkö muodostamaan mielikuvia, 
mutta muodostamasi mielikuvat ovat epäselviä?
a) Pystytkö ainakin jokin verran säätelemään mentaalista näkemistäsi, toisin sa-

noen kontrolloimaan mielikuviasi?
b) Onko sinulle mahdollista jopa pysäyttää mielikuva ja tarkastella sitä?
c) Pystytkö muodostamaan selkeitä, valokuvamaisia mielikuvia?

11. Puhutaan muusikon ”sisäisestä korvasta” tai ”sisäisestä kuulosta”. Mitä se sinulle ja 
voiko siihen vaikuttaa mentaaliharjoittelulla?

12. Jos sinulla on kyky kuunnella musiikkia mentaalisti, ts. kyky muodostaa auditii-
vinen kuulomielikuva siitä, miltä teoksen tai sen yksityiskohdan tulisi kuulostaa, 
tarkoitatko kuulevasi

 esimerkiksi:
a) teoksen melodista struktuuria?
b) rytmistä struktuuria?
c) yksittäisiä ääniä? 
d) harmoniamaailmaa?

13. Voiko sisäinen korva mielestäsi olla traditioon sidottu?
14. Pystytkö kuvittelemaan ja tuntemaan mentaalisti liikkeitä ja nivelten tuntemuksia?
15. Onko sinulle mahdollista tavoittaa kinesteettinen aistimus ennen konkreettista kos-

ketusta ja harjoitteletko sitä mentaalisti? (Feeling sense)
16. Käytätkö mentaaliharjoittelua muistin parantamiseen esimerkiksi

a) Ulkoaoppimisen tehostamisessa?
b) Muistissa säilymisen tehostamiseksi?
c) Liikemuistin vahvistamisessa?
d) Lihas- ja nivelmuistin vahvistamisessa?
e) Muistiin palauttamisessa?

17. Minkälainen suhde sinulla on mentaaliharjoittelun ja soiton tekniikan välillä?
18. Miten määrittelisit soiton tekniikan?
19. Jos mentaaliharjoittelusi kohdistuu tekniikkaan, pyritkö

a) suorituksen automatisointiin?
b) harjoitteletko vain virheettömiä, ideaalisuorituksia?
c) harjoitteletko mentaalisti erityisesti teoksessa esiintyviä vaikeimpia ja kriitti-

simpiä paikkoja?
d) osaamisen kontrollointiin?

20. Jos mentaaliharjoittelusi kohdistuu nopeuteen, harjoitteletko
a) koko teosta tai sen yksityiskohtaa todellisella suoritusnopeudella? 
b) hidastetulla nopeudella?
c) tapahtuuko mentaaliharjoittelusi nopeutetusti?

21. Käytätkö mentaaliharjoittelua virheiden
a) löytämiseen?
b) virheiden korjaamiseen?
c) rakennatko virhesuorituksen tilalle mentaaliharjoittelun kautta oikean suorituk-

sen
22. Käytätkö mentaaliharjoittelua teoksen tulkinnassa?
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23. Miten mentaaliharjoittelu ilmenee musiikin tulkinnassasi?
24. Eläydytkö mentaalisti säveltäjän maailmaan: aikakauteen, traditioon, kontekstiin, 

säveltäjän persoonallisuuteen, uskonnollisuuteen ym.?
25. Miten yleensä koet esiintymisen?
26. Miten koet mentaaliharjoittelun vaikuttavan soittoosi ja esiintymiseesi?
27. Miten koet yleisön vaikutuksen soittoosi ja esiintymiseesi ja voiko siihen vaikuttaa 

mentaaliharjoittelulla? 
28. Mentaaliharjoittelun toteutus?
29. Missä vaiheessa oma mentaaliharjoittelusi tapahtuu?

a) teoksen harjoittaminen alkuvaiheessa?
b) fyysisen harjoittelun puolivälissä?
c) Fyysisen harjoittelun lopussa?
d) vuorotellen fyysisesti ja mentaalisti koko ajan, kun opiskelet teosta?

30. Minkälaista jaksotusta käytät mentaaliharjoituksessa?
a) mentaaliharjoitteletko teoksen alusta loppuun (teoksen kokonaisstruktuurin 

hahmottamiseksi) vai 
b) jaatko teoksen ensin pieniin osiin ja harjoittelet sitten jokaista ”pätkää” erikseen 

mentaalisti ja sitten yhdistät kokonaisuuteen?
31. Millaiseksi arvioit mentaaliharjoittelun ja fyysisen harjoittelusi suhdetta kokonais-

harjoitteluusi?
a) Harjoitteleko fyysisesti enemmän kuin mentaalisti?
b) Harjoitteleko fyysisesti ja mentaalisti yhtä paljon?
c) Harjoitteletko enemmän mentaalisti kuin fyysisesti?

32. Kuinka säännöllisesti käytät mentaaliharjoittelua yhtenä omana harjoitusmuotona-
si?
a) korkeintaan kerran kuukaudessa tai muutamassa kuukaudessa tai harvemmin?
b) viikoittain?
c) päivittäin?
d) jokaisen harjoituskerran yhteydessä?

33. Onko mentaaliharjoittelu mielestäsi
a) vähemmän keskittynyttä kuin fyysinen harjoittelu?
b) yhtä keskittynyttä kuin fyysinen harjoittelu?
c) keskittyneempää kuin fyysinen harjoittelu?

34. Kohdistatko mentaaliharjoittelua ylipäätänsä joihinkin kehon toimintoihin kuten
a) somaattisiin oireisiin
b) soittoasentoon
c) jos fyysinen harjoittelusi on jostakin syystä estynyt, korvaatko sen mentaalihar 

joittelulla?
35. Onko tapanasi rentouttaa itsesi ennen konserttia jollakin rutiinilla tai metodilla?
36. Soittamiseen ja esiintymiseen liittyy paljon erilaisia tunnetiloja. Urheiluvalmen-

nuksessa itseluottamisen kohottamista kutsutaan psyykkamiseksi. Onko tämä ilmiö 
tuttu ilmiö itsellesi mentaaliharjoittelun kohteena?

37. Käytätkö mentaaliharjoittelua esiintymisjännityksen poistamiseen?
38. Käytätkö mentaaliharjoittelua unohtamisen pelon voittamiseen?
39. Käytätkö mentaaliharjoittelua stressinsietokyvyn parantamiseen?
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40. Desensibilisaatiossa eli poisherkistämisessä synnytetään mielikuvia mahdollisesta 
soittosuorituksesta tai esiintymistilanteessa pahimmillaan ja mentaaliharjoittelulla 
kehitetään potentiaalisia valmiuksia kohdata vastaavia hankaluuksia todellisuudes-
sa. Käytätkö mentaaliharjoittelua tämän kaltaisesti?

41. Voiko mielestäsi mentaalisti harjoittelemalla laajentaa omia rajojaan esimerkiksi 
eläytymällä toisen henkilön rooliin (kollega, esikuva)?

42. Puratko aggressioita mentaalisti soittosuoritukseen tai esiintymistilanteisiin?
43. Käytätkö mentaaliharjoittelua tappioiden ja kritiikin kohtaamiseen?
44. Onko sinulle mahdollista mentaalisti totutella etukäteen vieraisiin olosuhteisiin ja 

tilanteisiin?
45. Lopuksi: Mentaaliharjoittelusi saattaa sisältää vielä jotain ihan muuta. Jos men-

taaliharjoittelun tavoissasi on jotakin sellaista, jonka kuvailuun sinulla ei ole ollut 
mahdollisuutta, olisin kiitollinen saamastani tiedosta.

46. Miten määrittelisit musiikillisen mentaaliharjoittelun?

Kaikki saamani tieto on ehdottoman luottamuksellista.
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Liite 2

Yhden haastatellun pianistin ja haastattelijan prosessointi kohti musiikillisen 
mentaaliharjoittelun määritelmää

(Haastattelija) Mitenkä sinä määrittelisit mentaaliharjoittelun?
(Haastateltu) Se voisi olla siis esimerkiksi sen kyseisen musiikin kuvittelemista 

ilman sen hetkistä fyysistä kontaktia soittimeen. Siis kuvittelemista 
joko nuottien kanssa, nuotteja lukemalla ja kuvittelemalla tai sitten 
ilman nuotteja kuvittelemalla. Tuo kuvittelu sitten, tässä tapauksessa 
se pitää aika monta asiaa sisällään. Se pitäisi sisällään sen kappaleen 
soinnin, mikä olisi visualisoinnin vastakohta, auditivisoinnin, siis 
soinnin ikäänkuin saattamisen virtuaalisesti olemassaolevaksi pään si-
sällä. Jos haluaisi vielä jatkaa tuota kuva-assosiaatiota, mikä sisältyy 
kuvitteluun, niin minä en oikein tiedä, mikä semmonen verbi oikein 
olisi. Niinpä niin, se on kyllä hyvä kysymys. Vaikeaa, kun se on niin 
visuaalista tuo kieli. Jännä, että se on niin vaikeaa, kun tässä on kui-
tenkin kyse niin monenlaisesta muunlaisesta myös. Mutta paremman 
puutteessa käytetään kuitenkin työnimenä kuvitella, jos kuvittelulla 
ymmärtää tässä mielessä sellaista toimintaa, jonka tuloksena saadaan 
auditiivisia kuvia, auditiivisia tuloksia. Sillä tavalla, että ne päänsisäi-
set tapahtumat ikäänkuin tuntuu auditiivisilta, vaikuttaa auditiivisilta. 
Mutta jos nyt käytetään sitä verbiä kuvitella tuossa, siihen kuuluu siis 
tämä auditiivinen puoli, siihen kuuluu sellainen taktiilipuoli, se että 
taas kuvitellaan miltä se tuntuu klaviatuurilla tämän paikan soittami-
nen, miltä klaviatuuri tuntuu, kun soittaa tätä paikkaa. Sekä että ja sit-
ten siihen kuuluu tämä analyyttisrakenteellinen puoli. Siis että kaikilla 
mahdollisilla musiikkitermeillä tai muilla termeillä, millä tätä paikkaa 
voi nimetä, purkaa osiin ja nimetä osia. Sellainen kuvittelu. Mutta tuo 
kuvittelu pitäisi pystyä sitten jollakin tavalla purkamaan tai nimeä-
mään uudes- taan, koska kuten sanottu, niin siinä on se harhaanjohtava 
puolensa ikäänkun liian visuaalisena.

(Haastattelija) Kuten todettiin, Eloise Ristad puhuu termillä feeling sense, juuri tämän 
vaikeuden takia. Kun puhutaan mielikuvista, niin joku käsittää, siis 
joskus urheilussa, että katsotaan suurin piirtein elokuvia. Sitähän se 
ei ole koskaan, mutta että feeling sense pitäisi paljonkin sisällään. Siis 
semmoinen ennakoiva tunne, joka liittyy juuri kosketukseen ja kuu-
loon ja kaikkeen. Ei sille ole keksitty oikein kattavaa nimeä, kun se on 
niin nonverbaalista. Jollakin tavalla tuo on aika hyvä, mutta jotenkin, 
jotain millä tavalla ei.

(Haastateltu) Mutta jos se olisi pään sisäistä aistimista. Jos se olisi mielessä aisti-
mista. Miten olisi se. Mielessä aistiminen, koska silloinhan se pitäisi 
sisällään vähän kaikkia aisteja, sekä visuaalista ja auditiivista ja taktii-
lista. Mielessä aistiminen tarkoittaisi sitä, että se tapahtuu tuolla pään 
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sisällä ilman, että sieltä tulee ulos mitään hyrinää tai ulinaa tai soittoa 
tai mitään muuta. Se voisi olla nyt yksi selventävä.

(Haastattelija) Aivan, aivan. Tuo on ihan samaa perua, että miksi minä käytän men-
taaliharjoittelua eikä mielikuvaharjoittelua. Mutta tuossa oli tosiaan 
määrittelyä nimimerkillä tositarkoituksella.

(Haastateltu) Mielessä aistiminen. Nyt alkoi heti pyöriä, että mikä siinä klikkaisi, 
mutta kyllä se minusta on aika lähellä mitä siinä tapahtuu. Se tietysti, 
että se painottuu siihen semmoiseen nimensä mukaisesti tähän tällai-
seen aistilliseen aspektiin, että semmoinen ikäänkuin rakenteellinen. 
Jos minä mietin, että tämä on c-mollissa ja siinä on, oikean käden 
pikkusormi on juuri tuossa, niin okei, millä aistit. Se on totta, että se 
tuntuu sitten sellaiselta, että sinä kuvittelet käden asentoa, että se on 
sellainen ja niin poispäin. Mutta sitten, että kertoo itselleen tämmöisen 
musiikkiteoreettisen rakennelman, mikä siellä on, niin se ei ole aisti-
mista varsinaisesti vaan se on ...

(Haastattelija) Mielen sisäistä analysointia?
(Haastateltu) Niin. Nimenomaan. Tiedollinen puoli mukana. Se ei ole ihan kattava 

tuo mielessä aistiminenkaan siinä mielessä. 
(Haastattelija) Itseasiassa eikös se ole kattava silloin kun se yhdistyy siihen soittami-

seen .
(Haastateltava) Niin, niin. Silloin se on kyllä. Mutta tuntuisi kuitenkin siltä, että se 

mielessä aistiminen olisi yksi osa tätä mentaaliharjoittelua, mutta se 
ei olis ihan kattava kuitenkaan, koska siinä on just tämä analyyttinen 
osuus, joka siitä puuttuu.

(Haastattelija) Voihan siinä olla kaksi osaa, aistimispuoli ja analyyttinen puoli.
(Haastateltu) Ei mutta ihan totta, ihan totta. Siis mielessä aistiminen ja mielessä ana-

lysointi. Siinähän se on. Nuo kaksi yhdessä on kyllä minusta nyt jo 
paljon.

(Haastattelija) Koska se mielessä aistiminenhan sitten kattaa itseasiassa kaiken 
muun.

(Haastateltu) Niin niin niin, ihan totta, ihan totta kuulot, kosketukset ja näöt. Kyllä, 
joo. Mielessä ajattelu...koska mielessä aistiminenkin saattaa olla sekin 
analyyttistä samalla. Vai voisiko sitten niin, että mielessä aistiminen 
ja mielessä ajattelu. . . tai mielessä analysointi silleen, että nehän vois 
olla. . .

(Haastattelija) Mielessä ajattelu ja analysointi?
(Haastateltu) Niin, niin. Että se analyysi voi kohdistua siihen aistimiseen myöskin.
(Haastattelija) Koska kyllähän sitä on kutsuttava analyysiksi, mitä sinäkin olet ker-

tonut siitä rakenteen hahmottamisesta ja muusta. Tottakai ajattelua 
myös.

 (Haastateltu) Analyysi voi kohdistua myöskin siihen, miltä tuntuu, miltä tuntuu. 
Mitä tapahtuu, kun tuntuu tältä. 

(Haastattelija) Ai niin, ai niin. Ja se taas ei ole pelkiä aisteja. Että pitää olla monimut-
kaista.
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(Haastateltu) Ei se mitään, ei se mitään. Jos ne on tällä tavalla rinnakkain, voi olla 
myös sellaista vuorovaikutusta että alkaa analyysistä aistimiseen. 

(Haastattelija) Aistimisen analyysi!
(Haastateltu) Juuri niin. Se menee kuitenkin silloin tänne mielessä analysoimisen 

puolelle, joka ei sitten kuitenkaan kohdistu niinkään siihen kappalee-
seen, vaan kohdistuu niihin aistimuksiin, mielessä aistimiseen.

(Haastattelija) Aivan. En ole muuten yhtään osannut tuota ajatella.
(Haastateltu) Kyllä se näin pelaa.
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