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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimusaiheeseeni liittyy vahva henkilökohtainen sidos. Lauloin itse Tapiolan kuorossa 

vuosina 1988-1999. Koska kuoroharrastus vaikutti itseeni ja elämääni niin voimakkaasti, 

halusin tutkia onko se vaikuttanut myös muihin kuoron jäseniin samoin. Tässä 

tutkimuksessa pedagogisella merkityksellä tarkoitetaan juuri kuoron merkitystä 

laulajilleen. Minua kiinnosti varsinkin aikaperspektiivi: Tapiolan kuoro juhli työn 

kirjoitushetkellä 40-vuotisjuhlavuottaan ja halusin sisällyttää kaikkien näiden neljän 

vuosikymmenen kuorolaiset tutkimukseeni. 

 

Työn tekeminen on ollut valaisevaa ja mielenkiintoista. Tapiolan kuoron vaikutuksista 

laulajilleen on tullut esille asioita ja näkökantoja, joita en ollut tullut ajatelleeksikaan. 

Aiheen tutkiminen on minulle kuitenkin myös valtavan nostalgista. Vaikka oman 

lapsikuorourani loppumisesta on vasta muutama vuosi ja kuoroharrastus tälläkin hetkellä 

jatkuu aikuiskuorossa, koen jatkuvaa kaipuuta tuohon kuoroympäristöön, jossa kasvoin. 

Kun lapsikuorosta lähteminen tuli täysi-ikäisenä väistämättömästi eteen, en toivonut 

mitään muuta niin paljon kuin että olisin voinut säilyttää sen hetkisen kuoron ja laulaa 

siinä samanikäisenä ikuisesti. Mutta juuri tämä on lapsikuoroelämälle ominaista. Vaikka 

kuorolaisten keskimääräinen kuorossaoloaika saattaa hyvinkin nousta seitsemään vuoteen 

ja monilla jopa kymmeneen, on kuorossa käynnissä jatkuva muutos. Lapset kasvavat ja 

sointi muuttuu ja kehittyy, mutta jokaiselle tulee myös eteen kuorosta lähteminen. Itse 

koin niin vahvasti Tapiolan kuoron omimmaksi ympäristökseni ja sidosryhmäkseni, että 

lähteminen oli todella vaikeaa. Osittain tätä helpotti kuoroharrastuksen jatkuminen 

aikuiskuorossa, mutta kuten sanottu, kaipaus on jäänyt. 

 

Suuri osa tutkimuskysymyksistä ja kyselylomakkeen väittämistä on tullut esille aivan 

konkreettisissa tapahtumissa elämäni varrella. Huomaan edelleenkin vertaavani kaikkea 

ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä ja esiintymiseen liittyviä asioita siihen, miten ne tehtiin 

Tapiolan kuorossa. Tapiolan kuoro on ilman epäilystä ollut suurin elämääni ja itseeni 

ihmisenä vaikuttanut tekijä. On huomionarvoista, että kuoroympäristö opetti paljon 

muutakin kuin laulamista. Musisoinnista ja esiintymisestä nauttiminen kuuluu niistä 

tärkeimpiin, mutta ohessa opitaan myös paljon muun muassa sosiaalisia taitoja ja 

suvaitsevaisuutta. Kuvaavaa on, että koin ensimmäisen kerran todella nauttivani myös 

viulunsoitosta vasta, kun pääsin kuorossa säestystehtäviin. 
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Tällainen lapsikuoroharrastuksen kokonaisvaltaisuus ja kasvattavuus on yksi tutkimukseni 

keskeisimmistä kysymyksistä. Kokemus on osoittanut, että kuorossa laulaminen voi olla 

paljon enemmänkin kuin pelkkä harrastus. Monet vastaajista sanovat sen olleen 

enemmänkin elämäntapa. Tapiolan kuoron esiintymisissä yhdistyy laulu, soitto ja tanssi ja 

jo tämä antaa mahdollisuuden monipuoliseen oppimiseen ja kehittymiseen. Lisäksi kuoro 

tarjoaa jäsenilleen ainutlaatuisen sosiaalisen ympäristön. Lapset ja nuoret oppivat 

tulemaan toimeen hyvinkin erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Musiikista ja 

kuorolaulusta tulee niin suuri yhdistävä tekijä, että pienet erilaisuudet unohtuvat nopeasti. 

 

Lapsikuoro on aina kasvattava ympäristö. Tapiolan kuorossa kasvattaja ei ole vain johtaja 

suhteessa kuorolaisiinsa vaan myös kuorolaiset suhteessa toisiinsa. Kaikki voivat oppia 

toisiltaan jotain. Tavat ja perinteet kulkevat suullisena perintönä isommilta pienemmille. 

Uusi kuorolainen oppii pian, millä muistisäännöllä laulujen sanat oppii parhaiten ja miten 

kynttilää kannattaa pidellä joulukonsertissa, ettei steariini valu sormille. Loppujen lopuksi 

on hyvin vaikeaa erottaa omasta osaamisestaan ja koko persoonastaan niitä alueita tai 

asioita, joihin Tapiolan kuoron jäsenyys ei ole vaikuttanut. 

 

Tässä tutkimuksessa tulen selvittämään näitä lapsikuoroharrastuksen vaikutuksia laulajien 

myöhempään elämään. Kysely on toteutettu vuoden 2003 aikana, jolloin Tapiolan kuoro 

vietti 40-vuotisjuhlavuottaan. Tarkoitukseni on kyselyn väittämien saamien arvojen 

perusteella päätellä, mitkä seikat lapsikuoroharrastuksessa ovat eniten vaikuttaneet 

entisten kuorolaisten persoonaan ja elämänvalintoihin. Kyselyn väittämät jakautuvat 

tutkimuksessani viiteen faktoriin, joita ovat I) kuoro yhteisönä, II) musiikki elämäntapana, 

III) kuoron kasvatuksellinen vaikutus, IV) oman vaikuttamisen kokeminen ja V) kuoron 

kokonaisvaltaisuus. Väittämien saamia arvoja tarkastellaan kyseisen faktorin 

viitekehyksessä. Kunkin faktorin väittämistä on myös muodostettu summamuuttuja, joka 

antaa luotettavamman kuvan tulosten yleistettävyydestä. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 
 
 
2.1 Tapiolan kuoron historia ja nykyisyys 
 

2.1.1 Tapiolan kuoron johtajat 

 

Tapiolan kuoron perusti vuonna 1963 Tapiolan yhteiskoulun silloinen musiikinopettaja 

Erkki Pohjola. Musiikkikasvattajana häneen vaikuttivat voimakkaasti Zoltan Kodályn ja 

Carl Orffin ajatukset. Tavattuaan vuonna 1964 Orffin ja Kodályn Pohjola kehitti heidän 

ajatustensa pohjalta vapaan, kamarimusiikin perusteisiin tukeutuvan opetustavan, jonka 

lähtökohtana on lapsen oma luovuus ja musikaalisuus. 

 

Kuoro toimi ensimmäiset vuodet Tapiolan yhteiskoulun yhteydessä ja sen rinnalla toimi 

myös kamariorkesteri. Kuoro ja orkesteri täydensivät koulun musiikinopetusta ja 

koostuivat koulun oppilaista. 

 

Pohjola johti Tapiolan kuoroa yli kolmekymmentä vuotta. Tänä aikana hän ehti viedä 

lapsikuorolaulun ja musiikkikasvatuksen sanomaa ympäri maailmaa ja käsite “Tapiola 

sound” vakiintui. Kuoro levytti, konsertoi ja matkusti ahkerasti ja sen vanavedessä 

perustettiin useita lapsikuoroja eripuolille maailmaa. Pohjola jätti kuoron johtajan tehtävät 

vuonna 1994, mutta jatkaa edelleen maailmanlaajuista toimintaansa vierailevana 

kuoronjohtajana, esitelmöitsijänä ja kuorokilpailujen tuomarina. 

 

Vuonna 1994 Tapiolan kuoron johtoon siirtyi Kari Ala-Pöllänen. Jyväskylässä 

toimineesta Vox Aurea -lapsikuorostaan tunnetuksi tullut Ala-Pöllänen on Pohjolan 

tavoin peruskoulutukseltaan musiikinopettaja. Hän on opiskellut myös musiikkitiedettä 

sekä orkesterin- ja kuoronjohtoa. Hän jatkaa tehtävässään kuorolle tyypillistä 

musiikkikasvatuksen linjaa. 

 

Sekä Pohjola että Ala-Pöllänen ovat olleet kehittämässä myös koulujen 

musiikkikasvatusta. He ovat osallistuneet Suomen käytetyimmän musiikin oppikirjasarjan 

Musican tekemiseen. Kirjasarjassa kannustetaan moniääniseen laulamiseen myös 

koulussa: suuri osa kirjojen sisältämistä lauluista on sovitettu lapsikuorolle.  

 (<http://www.tapiolankuoro.com/index_fi.htm>.)  
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2.1.2 Koulukuorosta maailman estradeille 

 
”Tämä kuoro oli perustamishetkellään 40 vuotta sitten tavallinen koulukuoro, ja nyt se on 
kuoro, jolle nykysäveltäjät säveltävät huippuvaikeita teoksia. Mitä siinä välillä on tapahtunut, 
se vasta onkin mielenkiintoista.” (Koppinen, 2003) 

 

 

Perustamisestaan lähtien Tapiolan kuoro on osallistunut aktiivisesti sekä kotimaassa että 

ulkomailla järjestettäviin musiikkitapahtumiin. Ensimmäisen virallisen tunnustuksensa 

kuoro sai vuonna 1965 järjestetyssä Suomen Yleisradion valtakunnallisessa 

koulukuorojen kilpailussa. Tällöin saatu 1. palkinto toi kuoron yleiseen tietoisuuteen 

Suomessa. Vuonna 1967 saavutettu Yleisradion valtakunnallisen lapsi- ja nuorisokuorojen 

kilpailun 1. palkinto aiheutti sen, että kuoro valittiin Suomen Yleisradion edustajana 

kansainvälisiin kilpailuihin. Vuonna 1970 Tapiolan kuoro osallistui Ruotsin Yleisradion 

järjestämään Pohjoismaiseen lapsikuorokilpailuun ja palkintona oli 1. sija.  

 

Ensimmäisen kansainvälisesti merkittävän tunnustuksensa kuoro sai vuonna 1971. Tällöin 

BBC järjesti kansainvälisen Let the Peoples Sing – kuorokilpailun. Kuoro saavutti tällä 

kertaa ensimmäisen palkinnon koulukuorojen sarjassa ja sille annettiin myös koko 

kilpailun pääpalkinto, BBC Silver Rose Bowl. 

 

Tapiolan kuoron tähän asti merkittävin tunnustus on sille vuonna 1996 myönnetty 

UNESCOn esittävän taiteen palkinto, the Unesco Prize for the Promotin of the 

Performing Arts. Palkinto myönnettiin tuolloin ensimmäisen kerran musiikin alalle. 

Tapiolan kuoro sai tuolloin kiitosta nimenomaan eri tyylejä ja esitystapoja yhdistävästä 

ilmeikkäästä esiintymisestään. Tämä oli mitä parhain kiitos Pohjolan ja Ala-Pölläsen 

tekemästä musiikkikasvatustyöstä. 

 

Varsinkin alkuaikoinaan kuoro osallistui kilpailuihin ahkerasti. Pohjola itse toteaa: 

 
“Musiikkikilpailujen tärkein tehtävä on nostaa esiin uusia kykyjä. Tapiolan kuorolle kilpailut 
ovat antaneet käteen sellaisen käyntikortin, ettei heti kättelyssä ole osoitettu ovea isoissakaan 
paikoissa. Mutta kun käyntikortti oli saatu, luovuimme kilpailemasta tyystin. Tämä oli 
johdonmukainen seuraus siitä, että kuoromme tuli 1970-luvulla osaksi normaalia 
musiikkielämää. Festivaalien ja muiden konserttien järjestäjien vilkkaana jatkunut kysyntä 
antoi meille mahdollisuuden keskittyä taiteelliseen työhön.” (Pohjola 1992, 71.) 
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Kilpaileminen ei kuitenkaan ole Tapiolan kuoron toiminta-ajatuksessa keskeistä. Jokainen 

kuoro on erilainen ja tätä persoonallisuutta on vaikea kilpailuissa mitata. Itsekin 

intohimoisena urheilijana tunnettu Pohjola kiteyttää ajatuksen näin: 

 
“Mielestäni liiallinen kilpailuvaltaisuus ei ole tervettä musiikkielämää. Jos musiikin tekeminen 
alkaa muistuttaa huippu-urheilua, jossa tärkeintä on mitalien kahmiminen, peli voi muuttua 
raa´aksi. Vain harvat palkitaan ja hävinneiltä on ilo kaukana. Arvioinnissa painottuu 
taidollinen suorituskyky – esimerkiksi persoonallisuuden säteilyä on kilpailussa vaikea 
mitata.” (Pohjola 1992, 71.) 

 

 

Sittemmin kuoro on muun muassa toiminut festivaalien edustuskuorona ympäri 

maailmaa. Kuoron kotimaisiin ja kansainvälisiin kiertueisiin liittyy järjestäjien 

toivomuksesta tavallisesti seminaareja, demonstraatioita, workshopeja ja 

kuoronjohtokursseja. Voitettuaan BBC:n Silver Rose Bowlin kuoro on tehnyt lähes 60 

kansainvälistä kiertuetta, joista kolme on ulottunut maailman ympäri. Kansainväliset 

ulottuvuudet ovat tärkeä osa Tapiolan kuoron toimintaa. 

Kesäkuussa 2003 Tapiolan kuoro konsertoi nykymusiikkijuhlilla Saarbrückenissä. Juhlien 

ohjelmaan kuului muun muassa Juha T. Koskisen Tom’s a-cold -teoksen kantaesitys ja 

Kaija Saariahon Chateau de l’âme Saarbrückenin radion sinfoniaorkesterin kanssa Jukka-

Pekka Sarasteen johdolla. Seuraavassa festivaalin taiteellinen johtaja, säveltäjä Kaija 

Saariaho kertoo suhteestaan Tapiolan kuoroon. 

”Olen seurannut vuosia Tapiolan kuoroa, mutta yllätyn aina uudelleen sen esitysten 
raikkaudesta ja voimasta. Lasten itsenäinen ote ja aktiivinen osanotto poikkeaa kaikista 
tuntemistani kuoroista. Vaikka kuorotyöskentelyssä tärkeintä onkin tietysti laulaminen, tämä 
kuoro tekee suuren vaikutuksen kokonaisvaltaisella, vapautuneella ja taitavalla 
musisoinnillaan. 

Tapiolan kuorossa kiteytyvät mielestäni suomalaisen musiikkikulttuurin parhaat ominaisuudet: 
syvältä tuleva ilmaisu, luonteva ammattitaito ja rakkaus musiikkiin sen monissa muodoissa. 
Nämä ominaisuudet tekevät siitä kansainvälisestikin ottaen ainutlaatuisen ilmiön, joka 
esimerkillään vaikuttaa maailmanlaajuisesti lapsikuorojen kehitykseen.” (Saariaho 2003.) 
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2.2 Tapiolan kuoro ja musiikkikasvatus 

 
2.2.1 Tapiolan kuoro musiikkikasvatuksen välineenä 

 
“Todellinen musiikkikasvatus tavoittelee ihmisen koko persoonallisuuden avaamista sen 
omista lähtökohdista. Omien vahvojen puolien löytäminen on oikeastaan musiikkikasvatuksen 
kiihottavin päämäärä.” (Pohjola 1992, 32.) 

 

Tapiolan kuoro on koko 40-vuotisen olemassaolonsa ajan ollut suomalaisen 

musiikkikasvatuksen näkyvä edustaja. Kuoron perusti vuonna 1963 Tapiolan 

yhteiskoulun silloinen musiikinopettaja Erkki Pohjola. Alusta asti kuorossa painotettiin 

musiikkikasvatuksen tärkeyttä. Kuoro nousi yleiseen tietoisuuteen juuri tällä 

poikkeavuudellaan. Lapsikuoroja oli Suomessa vasta vähän ja nämäkin harvat lauloivat 

pääosin samaa ohjelmistoa, siis lastenlauluja. Tapiolan kuoro (silloinen Tapiolan 

yhteiskoulun kuoro) teki poikkeuksen ohjelmistollaan ja esiintymisellään. Lapsista huokui 

innostus esiintymiseen ja yhdessä tekemiseen. Kuorolaiset saivat vastuuta ja sen myötä 

kunnianhimo kasvoi. Vaikka kuoroon pyritäänkin koelaululla ja tulokkaat siis jonkin 

verran karsiutuvat, ovat kuoroon tulevat lapset kuitenkin aivan tavallisia lapsia. Kuoron 

menestyksen takana eivät siis ole mahtavat yksittäiset äänet vaan pikemminkin se, miten 

yhdessä harjoitellaan ja kasvatetaan. 

 

Lauloin itse Tapiolan kuorossa vuosina 1988-1999 ja koin aina Tapiolan kuoron olevan 

minulle enemmänkin elämäntapa kuin harrastus. Kuorossa olemiseen kuuluivat paitsi 

tiiviit ystävyyssuhteet myös tietynlainen olotila, jossa kaikki olivat yhtälailla hyväksyttyjä 

ja tärkeitä kokonaisuuden osia. Yhdessä esiintyminen oli selkeästi yhteisen työteon tulos. 

Harjoittelu kuorossa on tiivistä ja kaikkien osallistuminen on elintärkeää. Aloinkin 

kiinnostua siitä, miten kuorolaiset näiden 40 vuoden saatossa ovat kokeneet 

kuorolaisuutensa ja miten se on heidän elämäänsä vaikuttanut. Minuun tämä musiikillinen 

ja kasvatuksellinen yhdessä tekeminen vaikutti siinä määrin, että päätin ryhtyä opettajaksi 

ja jatkaa sitä näin omassa työssäni. 

 

Tapiolan kuorossa kasvatuksellinen näkökulma ei tarkoita ainoastaan sitä että 

kuoronjohtaja kasvattaa kuorolaisia harjoittelun lomassa, vaan ennen kaikkea sitä, että 

kuorolaiset kasvattavat ja tulevat kasvattaneeksi toinen toisiaan kuorossaolon aikana. 

Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmat kuorolaiset ohjaavat ja opastavat 

nuorempiaan käytännön seikoissa harjoituskäyttäytymisestä nuotinlukuun ja 
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esiintymisvaatteiden huollosta passintarkastukseen. Jälkikäteen on mahdotonta sanoa, 

kuinka paljon erilaisia – ja usein myös musiikin ulkopuolisia - asioita on kuorossa 

oppinut. Kuorossaoloaika osuu myös yleensä hyvin vaikutusalttiiseen ikään ja 

kasvatuksellinen näkökulma on tällöin entistä tärkeämpi. Kuoro tarjoaa turvallisen 

sidosryhmän sosiaaliseen kasvuun. 

 

2.2.2 Tapiolan kuoron toiminta-ajatus 

 

Perustamisestaan lähtien Tapiolan kuoro herätti huomiota poikkeavuudellaan. 

Lapsikuoroksi se esitti vaativaa ja monipuolista ohjelmistoa. Toisaalta laulamisesta 

huokui myös tekemisen riemu. Tällainen laulamisen ilo on Tapiolan kuoron toiminnassa 

keskeistä. Kuorolaisten omalle musikaalisuudelle ja luovuudelle annetaan tilaa ja tämän 

innostuksen siivittämänä voidaan tähdätä yhä korkeampiin taiteellisiin tavoitteisiin. 

Kuoron toiminnassa sekoittuvat siis yhdessä tekeminen ja lasten into musisointiin ja 

toisaalta vääjäämättä saavutettavat taiteelliset tavoitteet. Jälkimmäinen on seurausta 

edellisestä, eikä taiteellisiin tavoitteisiin pyrkiminen ole itseisarvo. 

 

Pohjola itse on verrannut ihannekuoroaan jalkapallojoukkueeseen. Kloonattu ryhmä saa 

tiettyyn pisteeseen asti aikaan hyviä tuloksia, mutta toimintakyky yllättävissä tilanteissa 

edellyttää myös kykyä sooloiluun. Tällöin tarvitaan luovuutta ja omaa aloitteellista 

toimintaa. Kuorolaisten on siis kyettävä tuomaan esille oma mielipiteensä ja samalla 

sopeuduttava kokonaisuuteen. Tällainen jännite on dynaaminen voima, joka vie 

eteenpäin. (Tuomisto 1992, 24.) Tässä tutkimuksessa yksi keskeisistä tutkimuskysymyk-

sistä on juuri se, miten entiset kuorolaiset kokevat saaneensa vaikuttaa kuoron piirissä ja 

miten tämä oma vaikuttaminen on heidän persoonaansa kehittänyt. 

 

Kuoron toiminnassa yhdistyvät niin luonnollinen äänenkäyttö, laulun, soiton ja liikunnan 

monipuolinen yhdistäminen ja musiikkikasvatus kuin myös kansainvälisten yhteyksien 

luominen ja ylläpitäminen sekä yhteistyö säveltäjien kanssa. Nämä osatekijät yhdessä 

luovat monipuolisen ympäristön musiikin tekemiselle ja henkilökohtaiselle kasvulle.  

 

Tapiolan kuoroon pyritään koelaululla. Kaikkien kuorolaisten on jo kuoroon pyrkiessään 

soitettava vähintään yhtä instrumenttia. Tämä perustuu Pohjolan ajatukseen siitä, että 

soitto ja laulu kulkevat käsi kädessä ja ne vaikuttavat suuresti toisiinsa. Tarkoitus on myös 

se, että kuorolaiset pystyvät harjoittelemaan stemmansa kotona oman instrumenttinsa 
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avulla. Suurin osa kuorolaisista soittaa useampaakin instrumenttia. Kuoroon valikoituu 

näin ollen hyvin musikaalisia lapsia. Ensimmäinen vuosi kuorossaoloajasta on niin 

kutsuttu koevuosi. Tällöin lapset osallistuvat paitsi varsinaisiin kuoroharjoituksiin myös 

omiin viikoittaisiin harjoituksiinsa. Ensimmäisen vuotensa aikana kuorolaiset vasta 

totuttelevat kuoroelämään eivätkä siis vielä osallistu kaikille harjoitusleireille, matkoille 

ja esiintymisiin. 

 

Tapiolan kuoro harjoittelee, esiintyy ja matkustaa ahkerasti. Vuonna 2003 sillä oli 51 

esiintymistä, joista 22 oli julkisia kotimaan konsertteja ja 16 jonkin yrityksen tai 

organisaation tilaamia esiintymisiä. Lisäksi pienempiä kokoonpanoja esiintyi 10 

tilaisuudessa. Loput esiintymiset olivat ulkomaan konsertteja. Vuonna 2003 Tapiolan 

kuoro teki kaksi ulkomaanmatkaa, Saksaan ja Englantiin. Kesäkuinen Saksankiertue alkoi 

Kaija Saariahon johtamilta nykymusiikkijuhlilta Saarbrückenistä. Juhlien ohjelmaan 

kuului mm. Juha T. Koskisen Tom's a-cold -teoksen kantaesitys ja Kaija Saariahon 

Chateau de l'âme Saarbrückenin radion sinfoniaorkesterin kanssa Jukka-Pekka Sarasteen 

johdolla. Konsertit radioitiin Saarbrücken Rundfunkin toimesta. Syyskuussa kuoro 

esiintyi menestyksekkäästi Lontoossa World Voice -festivaalilla pitäen kaksi konserttia ja 

yhden workshopin Queen Elisabeth Hall:issa.  

 

Viikoittaisten harjoitusten lisäksi Tapiolan kuoro pitää harjoitusviikonloppuja noin joka 

toinen kuukausi. Ohjelmaan kuuluvat lisäksi vielä konserttien kenraaliharjoitukset sekä 

levytykset. On siis selvää, että Tapiolan kuorossa laulaminen on aikaavievä harrastus. 
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3 MUSIKAALISUUS JA MUSIIKILLINEN KEHITTYMNEN 

 

 

3.1 Musikaalisuus 

 
3.1.1 Musikaalisuuden määrittelyä 

 

Musikaalisuutta on vaikea määritellä yhdenpitävästi. Toisaalta tutkimukset osoittavat 

musikaalisuuden olevan perinnöllinen ominaisuus, toisaalta on osoitettu, että lapsesta voi 

tulla musikaalinen, vaikkeivät vanhemmat sitä olisikaan. Musikaalisuutta voidaan siis 

määritellä joko synnynnäisten kykyjen perusteella tai ottamalla huomioon myös yksilön 

myöhempi kehitys. Tällöin musikaalisuuteen käsitteenä kuuluisivat myös kaikki ne kyvyt 

ja ominaisuudet, joita voidaan kehittää edelleen (Ahonen 1993, 14). 

 

Karma kirjoittaa musiikkilehti Rondossa seuraavasti: ”Musikaalisuus on sellaisenaan 

näkymätön ominaisuus, potentiaali, joka tulee näkyviin seuraustensa kautta tai jää 

näkymättä.” Karman mukaan musikaalisuus jää näkymättömiin, jos musikaalinen henkilö 

ei kiinnostu musiikista eikä harrasta sitä. Karma jatkaa: ”On tavattoman vaikeaa osoittaa, 

onko tällainen näkymätön potentiaali olemassa vai ei.” (Karma 2003, 36-37.) 

 

Seashore on tutkinut musikaalisuutta ja todennut sen olevan perinnöllistä, toisista 

riippumattomien taitojen hierarkiaa. (Seashore 1969, 2, 177.) Suzuki edustaa toista 

ääripäätä kuvaillessaan kirjassaan, miten musikaalisuus ja muu taiteellinen lahjakkuus 

eivät periydy vaan ovat oikeanlaisen ympäristön vaikutusta. Hänen mukaansa 

vääränlainen ympäristö pilaa lapsen mahdollisuudet kehittyä lahjakkaaksi. Suzuki toteaa, 

että synnyinympäristön rajallisuus hyväksytään liian helposti, ja sen johdosta lapsikin 

alkaa uskoa omien taitojensa rajallisuuteen. (Suzuki 1977, 5.) Samoin ajattelee Blacking, 

joka on tutkinut Venda-heimon elämää Etelä-Afrikassa. Hän on tullut siihen tulokseen, 

että musiikki on olennainen osa tiiviiden heimoyhteisöjen elämää. Tällaisessa yhteisössä 

musikaalisuus on itsestäänselvyys. Lapset siis ikään kuin kasvavat musiikkiin. (Blacking 

1973, 34-35.) 

 

Farnsworth toteaa omassa teoksessaan, etteivät yksin luontaiset valmiudet eikä 

oikeanlainen kasvatus tee ihmisestä muusikkoa. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että 
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molempien osa-alueiden on oltava kunnossa, jotta musikaalisuus voi kehittyä. 

Samanlaiset valmiudet omaavista lapsista niiden musikaalisuus kehittyy pidemmälle, 

joilla on musiikillisesti kehittävämpi ympäristö. Yksin taidot eivät kuitenkaan tee 

ihmisestä musikaalista. Farnsworth kertoo teoksessaan lapsista, joilla oli kaikki valmiudet 

hyviksi pianisteiksi: hyvin muodostuneet kädet, ahkeruutta ja kärsivällisyyttä 

harjoitteluun ja jopa opettajavanhemmat ohjaamassa harjoittelua. Vaikka lapset 

saavuttivat erinomaiset tekniset taidot pianonsoitossa, ei heillä koskaan ollut varsinaista 

intohimoa itse musiikkiin, esiintymiseen tai säveltämiseen. (Farnsworth 1969, 156-159.) 

 

Yksi kokoava tekijä musikaalisuudessa onkin juuri into luoda uutta ja elää kuuntelemansa 

tai esittämänsä musiikin mukana. Tällainen musiikkiin uppoutuminen voi johtaa 

parhaillaan inspiraatioon. Kurkela kuvailee inspiraatiota ajattomaksi tilaksi, jossa 

musiikin tulkitseminen ei kompastu teknisiin seikkoihin vain on kuin maisemien 

maalailua omien ja yleisön silmien eteen. Edelleen Kurkela kirjoittaa: ”Tällaisena hetkenä 

elämän ristiriidat ovat häipyneet näköpiiristä.” Kurkela (1994, 300.) 

 

Musikaalisuuden tutkimuksessa on aina esiintynyt myös niitä näkökulmia, joiden mukaan 

kaikki ihmiset ovat jollain tavalla musikaalisia. Näin kirjoittaa muun muassa Campbell 

teoksessaan ”Songs in their heads” (1998). Hänen mielestään kaikki lapset ovat syntyjään 

enemmän tai vähemmän musikaalisia. Ihmisen synnynnäisen ja luonnollisen 

musikaalisuuden puolesta puhuu hänen mukaansa lasten kyky tuntea ja tulkita musiikkia. 

Lapset antautuvat aikuisia helpommin tunteidensa vietäväksi, eivätkä pelkää näyttää sitä. 

(Campbell 1998, 169.) 

 

Musikaalisuuden ominaisuuden voikin ehkä tiivistää Anttilan ja Juvosen (2002) 

seuraavaan toteamukseen: musikaalisuus on taipumus, joka voi kehittyä ominaisuudeksi. 

Ympäristö ja sen tarjoamat virikkeet puolestaan tarjoavat taipumuksille edellytykset 

kehittyä ilmiöksi, jota kutsutaan musikaalisuudeksi. (Anttila & Juvonen 2002, 68.) 

 

Joka tapauksessa musikaalisuus kehittyy koko ajan ja sen kehittymiseen voidaan vaikuttaa 

ja sitä voidaan edelleen laajentaa. Musikaalisuus ei siis ole staattinen ominaisuus joka 

jokaisella meistä on tai sitten ei ole. (Hammershøj 1997, 98-99.) Musikaalisuus voi myös 

ilmetä vain yhdellä osa-alueella. Eihän voida väittää, että musikaalinen ihminen olisi 

asiantuntija jokaisella musiikin alalla. Usein kuitenkin ajatellaan, että musikaalinen 

ihminen pystyy erottamaan eri sävelkorkeudet, hänellä on rytmitajua ja hyvä motoriikka 
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ja hän tuntee voimakkaita elämyksiä musiikkia kuunnellessaan (Karma 1986, 44). 

Näitäkin musikaalisuuden osa-alueita on kuitenkin mahdoton määritellä. Monien muiden 

tapaan Karma (1986) korostaa, että musiikilliseen havaitsemiseen vaikuttaa aina myös 

ympäristö ja siinä omaksutut perustiedot ja –taidot. Hän kiteyttää musikaalisuuden 

seuraavanlaiseen malliin: 

 

PRIMÄÄRI         KULTTUURISIDONNAISET 
MUSIKAALISUUS        TAIDOT 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Musikaalisuuden perusmalli (Karma 1986, 51) 

 

 

Malli ei pyri kattamaan kaikkia niitä kykyjä, joita tarvitaan musiikin alueella, vaan rajaa 

musiikin käsitteen suhteellisen homogeeniseksi, mutta mahdollisimman paljon 

käsittäväksi. (Karma 1986, 511.) Kuten kuviosta ilmenee, musikaalisuus ja siihen 

kuuluvat taidot ovat kulttuurisidonnaisia ja siksi eri kansojen musikaalisuutta ei voi 

suoraan vertailla. Väite, että luonnonkansojen musikaalisuus johtuisi heidän musiikkinsa 

yksinkertaisuudesta, on siis täysin perustelematon. Heidän musiikkinsa voi sisältää tasoja, 

joita me emme voi edes ymmärtää. (Blacking 1973, 34.) 

 

3.1.2 Musiikillinen maailmankuva ja minäkäsitys 

 

Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen musiikkia koskeva yleiskuva tai niin sanottu 

maailmankuva, kirjoittaa Salminen (1989). Hän jatkaa toteamalla että tämä maailmankuva 

koostuu tärkeäksi koetuista ja läheisistä musiikkilajeista ja niihin liittyvistä kokemuksista. 

Tähän musiikilliseen maailmankuvaan liittyy hänen mukaansa myös käsitys musiikista ja 

maailmasta yleensä. (Salminen 1989, 29.) Usein on siis vaikeaa täysin erottaa 

musiikillista maailmankuvaa henkilön koko maailmankuvasta. 

 

Äänten strukturointi- 
kyky 

Kulttuuri 

Koulutus 

Sävellajitaju

Nuottien luku 

Rytmitaju 

Soinnutus 

ym. 
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Musiikillinen minäkäsitys muodostaa suuren, kulloisenkin elämänvaiheen musiikillisten 

ominaisuuksien kokonaisuuden, joka on osa yleistä minäkäsitystä ja musiikkiminää, 

kirjoittaa Tulamo (1993). Musiikillisella minäkäsityksellä tarkoitetaan yksilön tietoista 

käsitystä musiikillisista ominaisuuksistaan ja edellytyksistään toimia erilaisissa 

musiikillisen toiminnan tilanteissa. Musiikillinen minäkäsitys muuttuu ja kehittyy ja sen 

eri osa-alueiden välillä vallitsee jatkuva vuorovaikutussuhde. Myönteisen musiikillisen 

minäkäsityksen omaava henkilö luottaa itseensä ja toimintamahdollisuuksiinsa erilaisissa 

musiikillisen toiminnan tilanteissa. (Tulamo 1993, 51-70.) 

 

Maailmankuva ja minäkäsitys yhdistyvät kuoroharrastuksessa juuri yhteisön kautta. 

Ympäristön vaikutus minäkäsitykseen ja sen muodostumiseen on joko myönteiseen tai 

kielteiseen suuntaan vahvistava. Positiivinen tai negatiivinen musiikillinen minäkäsitys 

muotoutuu sen mukaan, miten yksilö kokee musiikillisen minänsä suhteessa 

musiikilliseen ympäristöön. Tämä koostuu monista käsityksistä ja tuntemuksista, jotka 

ovat yhteydessä yksilön musiikilliseen maailmankuvaan. Lapsen minäkäsitys vähenee 

vuorovaikutuksen lisääntyessä ja siten sitä voidaan tarkastella kokonaisprosessina, joka 

johtaa subjektiivisesta minäkeskeisyydestä ulkomaailman monipuoliseen havainnointiin 

ja tulkintaan sekä ymmärtämiseen. (Anttila & Juvonen 2002, 51-57.) 

 

Musiikillinen minäkäsitys on opittu ja se voi muuttua uusien kokemuksien myötä. Ihmistä 

tarkastellaan perusolemukseltaan musiikin suhteen aktiivisena ja itsensä toteuttamiseen 

pyrkivänä, luovana yksilönä (Tulamo 1993, 77). 

 

Musiikillinen minäkäsitys jakautuu Tulamon mukaan kolmeen pääulottuvuuteen: 

1. tiedostettu musiikillinen minäkäsitys (millainen kokee olevansa) 

2. musiikillinen ihanneminäkäsitys (millainen haluaisi olla) 

3. musiikillinen toveriminäkäsitys (millaisena uskoo muiden havaitsevan hänet) 

 

Tiedostetun musiikillisen minäkäsityksen rinnalla vaikuttaa ihanneminäkäsitys: kuva siitä 

musiikillisesta minästä, jota yksilö tavoittelee. Musiikillinen toveriminäkäsitys puolestaan 

muodostuu vähitellen yksilön alkaessa hahmottaa, millaisena ympäristön tärkeät ihmiset 

hänet hahmottavat. Ympäristöltä saatu palaute vaikuttaa osaltaan musiikillisen 

minäkäsityksen muodostumiseen. Näin ollen musiikillisella toveriminäkäsityksellä on 

suora yhteys yksilön omaan musiikilliseen minäkäsitykseen. 
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Musiikillisessa minäkäsityksessä voidaan erottaa myös useita ulottuvuuksia, jotka ovat 

toisiinsa yhteydessä ja joiden välillä vallitsee jännitystiloja: 

1. musiikillinen suoriutumiskäsitys 

2. sosiaalinen ja emotionaalinen musiikillinen minäkäsitys 

3. fyysis-motorinen minäkäsitys  

(Tulamo teoksessa Anttila & Juvonen 2002, 56-57) 

 

Sekä yleinen että musiikillinen minäkäsitys muovautuvat yksilön ja ympäristön jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa. Siksi yksilölle läheiset henkilöt ovatkin erityisen tärkeässä asemassa 

yksilölle muodostuvien musiikilliseen toimintaan liittyvien käsitysten muokkaajina. 

Musiikillinen minäkuva on siis yleisen minäkäsityksen välityksellä suoraan yhteydessä 

yksilön maailmankuvaan: minäkäsitys on maailmankuvan ohella ja sen osana tärkeä 

sisäinen malli, joka ohjaa yksilön kognitiivisia prosesseja ja toimintaa. Musiikillinen 

minäkäsitys on siis osa ihmisen kokonaispersoonallisuutta ja musiikillinen kehitys näin 

ollen tiiviisti yhteydessä ajattelun kehitykseen. (Anttila & Juvonen 2002, 53.) 

 

Musiikillinen maailmankuva myös kehittyy iän ja harrastuksen myötä. Myös 

musiikkikasvatuksen tavoitteena voidaan pitää musiikillisen maailmankuvan kasvua. 

Mursell (1948) kirjoittaa, että musiikkikasvatuksen ihannetapauksessa kaikki musiikilliset 

kokemukset, harjoitukset ja tapahtumat muodostavat yhtenäisen musiikillisen kasvun 

prosessin. Näistä eri episodeista muodostuu lopulta yhtenäinen vyyhti, joka on laajempi 

kuin mitkään yksittäiset tiedot. Siksi musiikkia opetettaessa tulisikin aina olla tavoitteena 

musikaalinen kasvu. (Mursell 1948, 3). 

 

Lopuksi on myös todettava, että musiikki muodostaa mielenkiintoisen väylän 

itsereflektioon, mahdollisuuden kuunnella omia ajatuksiaan ja tunteitaan musiikissa. Näin 

ollen voidaan olettaa musiikin vahvistavan minäkäsitystä ja jopa ajattelua. Myös musiikin 

esittäminen vahvistaa minää hallinnan kokemisen kautta. Myöskään musiikin osuutta 

tunteiden purkautumisen väylänä ei voida väheksyä. (Louhivuori & Sormunen 1992, 221-

224.) 

 

3.1.3 Musiikillinen orientaatio ja kompetenssi 

 

Musiikillisella orientaatiolla tarkoitetaan yleisellä tasolla ilmenevää kiinnostusta 

musiikkia kohtaan. Yksilö on kiinnostunut musiikillisista ilmiöistä ja omaa valmiuksia 
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vastaanottaa musiikillista informaatiota. Yleinen musiikillinen orientaatio muodostuu 

kaikille lapsille ja siihen vaikuttavat voimakkaasti kodin, kaveripiirin ja koulun 

musiikillisen tekijät ja toiminnot. Se luo edellytykset musiikillisten valmiuksien ja 

kompetenssin kehittymiselle sekä harrastamisen aloittamiselle. Erityisorientaatiosta on 

kyse silloin, kun yksilön mielenkiinto kohdistuu laaja-alaisesti yhteen tiettyyn 

musiikinalaan. Musiikillinen orientaatio voi olla sekä aktiivista että passiivista. Aktiivinen 

orientaatio tarkoittaa musiikin aktiivista harrastamista ja siihen tai sen osa-alueeseen 

sitoutumista, kun taas passiivinen orientaatio ilmenee lähinnä vastaanottavana 

kiinnostuksena ja musiikkimakuna. Positiivinen passiivinen orientaatio voi kuitenkin ajan 

mittaan muuttua aktiiviseksi. (Anttila & Juvonen 2002, 78-85.) 

 

Musiikillinen erityisorientaatio syntyy siten, että aktiivisen orientaation omaava henkilö 

kasaa itselleen tietoa siitä musiikin erityisalueesta, josta on kiinnostunut. Tämän 

mielenkiinnon suuntautumiseen vaikuttaa toki musiikkityyli, mutta yhdistävä tekijä on 

aina olemassa. Se voi olla esimerkiksi jokin soitin tai kokonainen soitinryhmä. Myös 

musiikin laji (esim. rock) tai muoto (esim. ooppera) voi yhdistää kiinnostuksen kohteita. 

Kiinnostuksen kohteena oleva musiikillinen erityisalue voi kuitenkin olla myös vaikkapa 

kuorolaulu, jolloin yhdistävänä tekijänä on harjoittelun ja esiintymisen sosiaalinen tilanne. 

Musiikkia tehdään tällöin yhdessä ja sen sosiaalisuus muodostaa suuren osan 

musiikillisesta nautinnosta. (Anttila & Juvonen 2002, 82-83.) 

 

Monet musiikilliset kokemukset vaikuttavat musiikillisen orientaation kehitykseen koko 

yksilön elämän ajan. Myönteiset musiikilliset kokemukset saattavat parhaassa tapauksessa 

johtaa useamman päällekkäisen erityisorientaation syntymiseen. (Anttila & Juvonen 2002, 

85.) 

 

Musiikillinen kompetenssi saavutetaan sisäistämällä tietyn kulttuurisen yhteisön musiikki 

sävelkielineen, musiikillisine traditioineen ja siihen sitoutuneine sääntöineen. 

Musiikkikyvyt ovat näin ollen adaptaatiota ympäröivään musiikilliseen todellisuuteen ja 

jokainen musiikkityyli perustuu tietyille kognitiivisille säännöille ja periaatteille. 

Musiikillinen kompetenssi mielletään usein synonyymiksi musiikilliselle sivistykselle. Se 

on kokemuksen ja opiskelun kautta omaksuttua musiikillista toimintaa, käytäntöjä ja 

taitoja. Musiikilliseen kompetenssiin liitetään läheisesti myös musikaalisuuden käsite. 

Musiikillinen kompetenssi ikään kuin rakentuu elämänkokemuksen ja toiminnan myötä 

musikaalisuuden perustuksen päälle. (Anttila & Juvonen 2002, 33.) 
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3.2 Musiikillinen kehittyminen ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

 
”Mitä tahansa ihminen opetteleekin, alku on aina hidasta. Pian oppiminen kuitenkin helpottuu 
ja taito kehittyy.” (Suzuki 1977, 13.) 

 

Musiikillinen kehittyminen alkaa jo ennen syntymää. Lapsi reagoi ääniin jo äitinsä 

kohdussa. Äiti voi jopa tuntea nauttiiko lapsi äänistä vai hermostuuko hän niistä. 

Vastasyntyneenäkin lapsi on herkkä erilaisille äänille ja näyttää myös reagoivan rytmiin. 

Syynä tähän voi olla se, että lapsi on kohdussa tottunut äitinsä sydämenlyöntien 

aiheuttamaan jatkuvaan rytmiin. Lapsella on siis ”rytmi veressä” (Farnsworth 1969, 166-

167.) Musiikin osa-alueista lapsi kiinnostuu useimmiten ensiksi sointiväristä. Rytmi ja 

melodia tulevat mukaan myöhemmin. Harmonia ja sävellaji puolestaan ovat käsitteinä 

alle kouluikäisille yleensä varsin yhdentekeviä (Karma 1986, 85). 

 

Yleispätevän, ympäristöstä riippumattoman tiedon saaminen lapsen musiikillisesta 

kehittymisestä on varsin hankalaa, kirjoittaa Karma (1986). Tämä johtuu siitä, että lapsen 

käyttäytyminen on aina ympäristönsä muokkaamaa. Aiemmin mainittu musikaalisuuden 

perusmalli (kohdassa 3.1.1) esittää lapsen musikaalisuuden olevan yhdistelmä primääriä 

musikaalisuutta ja ympäristövaikutteita. Nämä ympäristön vaikutteet taas ovat aina 

kulttuurisidonnaisia, joten ne kehittyvät erilaisiksi eri ympäristöissä. (Karma 1986, 81.) 

Varsin selvää on siis, että lapsen musiikillinen kehittyminen on monien tekijöiden ja 

vaikutteiden yhteistulos. 

 

3.2.1 Ympäristö 

 

Lapsen musiikillinen kehitys riippuu kasvuympäristöstä ja siihen kuuluvista ihmisistä. 

Lapsella on luontainen kyky sopeutua ympäristöönsä. Sen vuoksi myös musiikillisen 

ympäristön vaikutus yksilön kehitykseen on niin suuri. Ympäristön vaikutus on siis jopa 

perinnöllisyyden vaikutusta suurempi. Lahjakas lapsi vain ehkä sopeutuu vielä muita 

nopeammin. (Suzuki 1977, 18-19.) Riittävä mahdollisuus kuulla musiikkia on ilmeisen 

tärkeää musiikilliselle kehittymiselle. Toiselle vuodelle päästyään lapsi saattaa jo matkia 

esimerkiksi lastenohjelmista kuulemiaan melodioita (Karma 1986, 82-83). 

 

Musiikkiharrastuksen on havaittu kehittyvän yleensä musiikinkuunteluharrastuksesta. 

Tällöin on selvää, että ympäristön antama esikuva ohjaa myös lapsen musiikillista 
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suuntautumista. Lapsi ottaa nämäkin vaikutteet ihailemiltaan ihmisiltä. 

Kuunteluharrastukseen vaikuttavat ratkaisevasti siis sekä ystäväpiirin että kodin 

musiikkiharrastuksen määrä ja laatu. (Lehtonen 1983, 415.) 

 

Usein ajatellaan, että lapset tulisi tutustuttaa musiikkiin mahdollisimman lempeästi, 

esimerkiksi leikkien ja piirtäen. Reimer kritisoi kuitenkin tätä lähestymistapaa. Hänen 

mielestään lapsille pitäisi jo alusta alkaen antaa mahdollisuus nauttia musiikista 

musiikkina ilman että siihen välttämättä liittyy jotain muuta yhtäaikaista toimintaa. 

Leikkiminen ja piirtäminen ovat opetuksessa hyviä apuvälineitä, mutta musiikillinen 

nautinto syntyy itse musiikista, ei oheistoiminnoista. (Reimer 1989, 124-125.) 

 

3.2.2 Vanhemmat ja sisarukset 

 

Ympäristön ihmisistä omat vanhemmat ovat lapselle luonnollisesti tärkeimmät vaikuttajat 

ja esikuvat. Vakaa ja kestävä perherakenne edesauttaa osaltaan lapsen 

oppimismotivaatiota ja näin ollen myös yksilönkehitystä. Vanhempien osallistuminen 

lapsen musiikkiharrastukseen auttaa myös lasta sitoutumaan pitkäjänteiseen harjoitteluun 

ja aktiiviseen harrastamiseen. Aikuinen osoittaa esimerkillään lapselle, että hän kannattaa 

harrastamista ja pitää tätä tärkeänä. (Hargraves 1997, 197-198.) 

 

Lehtonen (1983) kirjoittaa, että kodin ilmapiiri ja vanhempien tuki ovat erityisasemassa 

lapsen musiikkiharrastuksen kehittymisessä. Virikkeellinen musiikillinen ilmapiiri 

vaikuttaa myönteisesti kasvatukseen ja varustaa lapset tunne-elämään liittyvillä 

valmiuksilla. (Lehtonen 1983, 416.) 

 

Paitsi vanhemmat, myös sisarukset ovat tärkeä vaikuttaja lapsen suhtautumisessa 

harrastukseensa. Vanhemmat sisarukset toimivat usein tietämättäänkin nuorempiensa 

opettajina ja ohjaajina ja nuoremmat puolestaan tiedostamattaankin omaksuvat 

vanhempien sisarustensa käytöstä ja asenteita. Varsinkin vanhemmat siskot ovat 

merkityksellisiä nuorempien sisarustensa kehittymiselle ja ohjaavat kuin luonnostaan 

nuorempiaan. Vanhemmat sisarukset inspiroivat nuorempiaan musiikillisesti ja 

nuoremmat ihailevat ja matkivat vanhempia, taitavampia sisaruksiaan. (Hargraves 1997, 

199.) 
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3.2.3 Opettaja 

 

Myös opettajalla on olennainen osa lapsen musiikillisessa kehittymisessä. Yksilön 

kehitykseen vaikuttavat opettajan tai auktoriteetin hänelle asettamat tavoitteet ja 

odotukset. Korkeat odotukset ja niiden tavoittelussa kannustaminen ovat suoraan 

yhteydessä hyviin saavutuksiin ja kehittymiseen. Varsinkin ensimmäisen opettajan osuus 

lapsen kehittymisessä on suuri. Myös opettajan persoona vaikuttaa aina oppilaan 

kehittymiseen. Musiikillisia valmiuksia omaavat lapset kokevat opettajansa useammin 

ystävälliseksi ja kannustavaksi kuin ne, joilta nämä taidot vielä puuttuvat. Siksi on 

tärkeää, että opettaja pyrkii olemaan muutakin kuin kaveri. Hyvän opettajan tulee siis olla 

sekä opastaja että ammattilainen. (Hargraves 1997, 201-203.) 

 

Lapsen ensikosketus musiikkiin määrää vahvasti hänen sen jälkeistä asennoitumistaan 

siihen. Siksi onkin tärkeää, että asenteet kotona tukevat lapsen musiikkiin tutustumista. 

Myös ensimmäisinä kouluvuosina musiikinopetuksen tulisi olla lapsen omista 

lähtökohdista ja kiinnostuksenkohteista etenevää. Lapsen tulee saada tällöin itse luoda 

musiikkia ja toteuttaa itseään. Näin hän kehittää musikaalista itseluottamustaan. Opettajan 

täytyy kuitenkin aktiivisesti ohjata lasta kuuntelemaan musiikkia ja ymmärtämään sen 

välittämiä tunnetiloja. (Musiken – människan – samhället 1976, 79.) 

 

Lapsen musiikillisen kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että opettaja tietää 

käyttämiensä metodien perusteet ja tarkoituksen. Mikäli opetusmetodeja käytetään ilman 

tällaista tietämystä, niistä tulee itsetarkoitus, eivätkä ne johda mihinkään. (Bridges 1989, 

45.) Onnistuessaan musiikinopetus kuitenkin kehittää myös musiikillista ajattelukykyä. 

On siis tärkeää opastaa lapsi jatkuvasti vertailemaan, muistelemaan ja tunnistamaan 

kuuntelukokemuksia. Näin lapsen käsitys musiikista vahvistuu (Tenkku 1997, 47). 

 

3.2.4 Harjoittelu 

 

Myöskään harjoittelun merkitystä musiikillisessa kehittymisessä ei voida väheksyä. 

Aktiivinen harjoittelu ja siihen sitoutuminen takaavat yleensä nopeamman kehittymisen. 

(Hargraves 1997, 192-193.) Ilman harjoitusta musiikkiin tai ääniin liittyvät käsitteet 

saattavat jäädä vajaasti kehittyneiksi aikuisikään saakka (Karma 1986, 84). 

 

Lapsen musiikillinen kehittyminen koostuu monesta osa-alueesta: tahtikäsitys muotoutuu 
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ja sävelkuva vahvistuu. Lapsi keksii melodianpätkiä ja improvisoi luonnostaan erilaisilla 

äänillä ja sanoilla. Hän oppii myös toistamaan edeltä soitettuja melodioita ja intervalleja. 

Tonaliteetti kehittyy vähitellen ja lapsi ymmärtää sävelkorkeuden merkityksen. 

Musikaalisuus kehittyy koko ajan ja lapsi prosessoi ympäristöstään saamiaan vaikutteita. 

Musiikilliseen kehitykseen voidaan näin tietoisesti vaikuttaa edellä mainittuja osa-alueita 

tukemalla ja harjoittelemalla. Tähän vaaditaan kuitenkin kärsivällisyyttä ja 

pitkäjänteisyyttä, jota nykyään ei aina tahdo löytyä. (Hammershøj 1997, 96-99.) 

 

Yksilön musiikillista kehittymistä voidaan ennustaa ympäristötekijöiden perusteella, 

mutta ilman harjoittelua kenestäkään ei kehity huippumuusikkoa. Hyviä muusikoita 

yhdistävät yleensä ainakin seuraavat taustatekijät: kannustavat vanhemmat, ystävällinen 

opettaja, hyvät harjoittelumahdollisuudet, kustannusmahdollisuudet ja sitoutuminen 

musiikkiin. (Hargraves 1997, 202-203.) 

 

 

3.3 Musiikki ja henkinen kasvu 

 
Musiikki vaikuttaa ihmiseen sekä psyykkisesti että fyysisesti. Musiikin fyysiset 

vaikutukset ilmenevät rytmin kokemisena sydämen sykkeen, verenkierron ja hengityksen 

kautta. Ihminen tulee tietoiseksi itsestään rytmin välityksellä jo äidin kohdussa ollessaan. 

Musiikin psyykkiseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat harmonia ja melodia. Ahonen 

(1993) kuvailee teoksessaan Musiikki, sanaton kieli musiikin eri osa-alueiden vaikutusta 

ihmiseen. Hänen mukaansa harmonia vaikuttaa suoraan tunteisiin, kun taas melodia 

vaikuttaa suoraan ajatuksiin. Silläkin on merkitystä, ovatko soinnut ja melodiat duurissa 

vai mollissa. Duurisoinnut luovat rohkeuden ilmapiiriä ja mollisoinnut puolestaan auttavat 

surussa ja murheessa. Ahonen tiivistää ajatuksensa musiikin psyykkisistä vaikutuksista 

seuraavasti: ”Teemat ovat kuin kertomuksen osia jotka virittävät kuulijansa milloin 

jännittyneeseen ja milloin vapautuneeseen tunnelmaan.” (Ahonen 1993, 43-45.) 

 

Musiikilla on suora yhteys tunteiden kehittymiseen. Musiikki tarjoaa keinon tunteiden 

käsittelyyn ja tulkintaan. Lapsi oppii erilaisten tunnetilojen merkityksen musiikin kautta, 

kun erilaiset musiikilliset teemat kuljettavat lasta ja hänen mielikuvitustaan mitä 

erilaisimpiin tunnetiloihin. Eri tunnetilojen käsittely vahvistaa lapsen käsitystä itsestään, 

osana suurempaa ympäristöä ja yhteiskuntaa. Tämä puolestaan vaikuttaa itsetunnon 

kehittymiseen ja itsevarmuuden kasvuun. (Sundin 1995, 128-129.) 
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On todettu, että musiikkiharrastus voi myös suojata yksilöä syyllisyydeltä ja 

yksinäisyydeltä tarjoamalla rakastetun objektin. Sitä käyttämällä yksilön on mahdollista 

ajatella ja läpityöskennellä asioita, joiden käsittely muuten olisi vaikeaa. Tästä syystä 

musiikkia käytetään paljon myös terapiavälineenä. Selvää on, että se voi tarjota myös 

terveelle ihmiselle hyvän itsetutkiskelun väylän (Lehtonen 1986, 28). Myös Louhivuori & 

Sormunen (1992) kirjoittavat musiikin olevan tärkeä väylä patoutuneiden tunteiden ja 

aggressioiden purkamiselle. Heidän mukaansa musiikki muodostaa ikään kuin 

valkokankaan, jonne musiikkia säveltävä, soittava tai kuunteleva ihminen voi heijastaa 

oman ”sisäisen maailmansa” merkityksiä ja käsitellä niitä musiikin tarjoamaa 

objektisuhdetta käyttämällä (Louhivuori & Sormunen 1992, 224). 

 

Musiikin osuus henkiseen kehittymiseen ja itsensä tuntemaan oppimiseen on olennainen. 

Musiikin kuuntelu nuoruudessa auttaa muodostamaan käsityksen itsestä toimijana. 

Musiikki vaikuttaa myös psykologisten prosessien kehittymiseen, kuten päätöksentekoon, 

käsityksenmuodostamiseen ja tiedonkäsittelyyn. Erilainen musiikki herättää erilaisia 

tunteita. Myönteistä sävyä välittävä musiikki johtaa yksinkertaisempaan tiedon 

prosessointiin. (Hargraves 1997, 72-79.) 

 

Kurkela kirjoittaa teoksessaan Musiikki ja mielenmaisemat musiikin merkityksestä 

psyykelle seuraavasti: ”Oletan, että musiikki on psyykkisesti merkittävä tekemisen ja 

olemisen tapa ihmiselle”. Hän jatkaa kuvailemalla, kuinka musiikki saattaa ilmetä sekä 

välineenä että päämääränä. Musiikki on tällöin tapa olla olemassa, se värittää elämää ja 

tekee siitä mielenkiintoisemman ja rikkaamman. Musiikin kautta on mahdollista ilmentää 

omaa yksilöllisyyttään. (Kurkela 1994, 29.) 

 

Sekä Lehtonen (1991) että Karma (1994) kirjoittavat musiikin merkityksestä ajattelun 

kehittymiseen ja ajatusten prosessointiin. Lehtonen korostaa, että musiikkia tehtäessä 

keskeisiä ovat luovan subjektin sisäiset kokemukset, jotka heijastavat henkilön sisäistä 

maailmaa ja persoonallisuutta (Lehtonen 1991, 103). Näin ollen musiikki voi tarjota 

väylän ja välineen omien ajatusten ja toimintatapojen tarkasteluun. Musiikillisten 

kokemusten tuottaminen ja vastaanottaminen voi olla kuin leikkiä – spontaania ja 

omakohtaista. Musiikki suo tavan olla olemassa, aivan kuten leikkikin. Kurkelan mukaan 

musiikki on elämänvoiman ilmentymä ja henkilökohtaista sitoutumista lumottuun 

todellisuuteen (Kurkela 1994, 55-57). 
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On jopa sanottu, että syynä nykyisiin mielenterveysongelmiin olisi taidekasvatuksen 

puute. Lehikoinen (1980) kirjoittaa, että ilman taidekasvatusta emme voi ymmärtää 

henkisen kulttuurin merkitystä emmekä arvostaa omaa perinnettämme. Taidekasvatuksen 

tehtävänä onkin opettaa nuori ilmaisemaan ja hyväksymään itseänsä. Näin ollen 

nuoruuden musiikkiharrastuksella on mitä ilmeisimmin vaikutusta persoonallisuuden 

kehitykseen ja siihen, minkälaisia aikuisia nuorista kasvaa. (Lehikoinen 1980, 169.) 

Taidekasvatuksen vaikutukset yksilön henkiseen kasvuun ja hänen persoonallisuutensa 

kehitykseen ovat moninaiset. Monet tutkimukset osoittavat, että musiikki lisää älykkyyttä 

ja vahvistaa itsetuntoa. Musisoiminen myös herkistää ihmisen erilaisille ärsykkeille ja 

hänen reaktiokykynsä paranee. Musiikin harrastaminen, varsinkin yhteisöllinen, antaa 

henkisiä valmiuksia kaikille elämänalueille. (Aho 1997, 43-44.) 

 

3.3.1 Musiikki siltana lapsuudesta aikuisuuteen 

 

Jatkuvaan harrastukseen sitoutuminen helpottaa yksilön kasvua nuoruusiässä, sillä 

harrastus tarjoaa pysyvän ja tukevan pohjan kasvamiselle. Useasti monet vastoinkäymiset 

ja vaikeat asiat unohtuvat juuri harrastuksen parissa. Saattaa jopa olla, että nuori sanoutuu 

irti kaikesta muusta työstä, mutta pysyy mukana harrastuksessaan. Musiikki voi toimia 

läpityöskentelyn välineenä nuorelle, jolla muuten asiat ovat ehkä solmussa. Musiikki 

reflektoi sen hetkisiä tunnetiloja ja auttaa käsittelemään niitä. (Ahonen-Eerikäinen 1998, 

189-199.) 

 

Musiikki suuntaa monin tavoin päämääriämme ja niihin liittyviä pyrkimyksiä. 

Musiikkiharrastuksen merkitys elinikäisenä mielihyvää tuottavana haasteena saattaa 

sulautua niin tiiviisti maailmankuvaamme, että se alkaa suunnata toimintaamme ja 

päämääriämme myös muilla elämänalueilla, kirjoittavat Louhivuori ja Sormunen (1992, 

215). Jälkikäteen voi olla vaikeaa analysoida, mihin kaikkiin elämänalueisiin musiikki on 

vaikuttanut. 

 

Musiikki vaikuttaa persoonallisuuden kehittymiseen ja jo senkin takia sen osuus 

aikuiseksi kasvamisessa on niin suuri. Kautta koko ihmisen elinkaaren hänessä tapahtuu 

kehittymistä ja kasvua. Minäkäsitys muovautuu oman toiminnan vaikutusten kokemisen 

kautta. Murrosiässä perustunteet painottuvat minäidentiteetin saavuttamiseen. Herätteet, 

tavoitteet, vakaumukset ja ihanteet sekä niissä tehtävät valinnat vaikuttavat kaikki 
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nuoruusiän kehitykseen. Myös samaistuminen läheisiin, tärkeisiin ihmisiin on 

persoonallisuuden kasvun kannalta tärkeää. Samaistuminen muodostuu osaksi inhimillistä 

kasvuprosessia ja myös ikävät kokemukset sulautuvat osaksi persoonallisuutta ja auttavat 

jäsentämään maailmankuvaa. (Anttila & Juvonen 2002, 59.) 

 

Musiikilliseen kehittymiseen liittyy elinikäisen oppimisen malli. Ihannetapauksessa 

musiikkiharrastus kantaa yli nuoruusaikojen ja jatkuu vielä aikuisuudessakin. Hirsjärvi 

(1983, 35-36) nimeää elinikäisen oppimisen tekijöiksi muun muassa sen, että yksilöt ovat 

oman kasvatuksensa toteuttajia ja että heidän ajatuksensa ja toimintansa on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä tarkoittaa myös aktiivista tiedonhakua ja uuden 

opettelua läpi elämän. 
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4 MUSIIKKI HARRASTUKSENA 

 
 
4.1 Harrastukseen sitoutuminen 

 
Harrastuksia on vanhastaan pidetty kaiken onnistuvan kasvatus- ja varsinkin opetustyön 

kulmakivenä (Heinonen & Kari 1978, 68-69). Harrastus tarjoaa lapselle mahdollisuuden 

toteuttaa itseään turvallisessa ympäristössä. Varsinkin yhteisölliset harrastukset sitouttavat 

lapsen paitsi harrastustoimintaan myös kyseiseen harrastusyhteisöön. Onkin tärkeää, että 

lapsella on mahdollisuus olla osa sellaista yhteisöä, jonka toiminta ei korosta 

suoriutumista ja saavutuksia. Sen sijaan yhteisön tulee tarjota lapselle ihanteita, tavoitteita 

ja todellista toimintaa. Monet musiikkiharrastukset tarjoavat tällaisen yhteisön. 

(Vanhalakka-Ruoho & Asonen 1985, 129.) 

 
Musiikkiharrastukseen sitoutuminen edellyttää jonkinasteista sosiaalistumista siihen 

musiikkiyhteisöön, jota harrastus edustaa. Musiikkikulttuuriin sosiaalistumisen kautta 

yksilö oppii musiikkiarvojen perustana vaikuttavat ja tietoperintönä sosiaalistetut asiat 

musiikista, sen tarkoituksesta ja vaikutuksista, kirjoittavat Anttila ja Juvonen (2002). 

Heidän mukaansa kokemukset musiikillisen harrastuksen parissa muokkaavat yksilön 

musiikillista minäkäsitystä. Tästä syystä musiikillinen vuorovaikutus ympäristön, sen 

ihmisten ja vaikutteiden kanssa vaikuttaa myös siihen, sitoutuuko yksilö harrastukseen 

pidemmällä aikavälillä. Positiiviset kokemukset ja kannustava palaute ohjaavat yksilön 

jatkamaan aktiivista harrastamista. (Anttila & Juvonen 2002, 31, 58.) 

 

Nuorten sitoutumista harrastuksiin on tutkittu varsinkin urheilun alalla. Tällöin 

mielenkiinnon kohteena ovat olleet intensiivisen urheiluharrastuksen vaikutukset 

arkielämään ja tulevaisuudentavoitteisiin. Vanhalakka-Ruoho ja Asonen (1985) ovat 

tulleet siihen tulokseen, että kehitystehtävien asettaminen kehittää persoonallisuutta. 

Kehitystehtävät vaihtelevat ikäkausittain ja niitä ohjaavat sosiaalisen ympäristön 

odotukset ja vaatimukset. Nuoruusikävaiheen kehitystehtäviin lukeutuu muun muassa 

itsenäisyyden harjoittaminen. ”Nuori ratkaisee riippuvuuden ja itsenäisyyden ristiriitaa 

sekä suhteessa vanhempiinsa ja muihin aikuisiin että ikätovereihinsa”, kirjoittavat 

Vanhalakka-Ruoho ja Asonen. Heidän mukaansa harrastukseen sitoutuminen 

nuoruusaikana auttaa käsittelemään väistämättä eteen tulevia nuoruuden kehitysvaiheita ja 

ristiriitoja. Harrastus ja sen sidosryhmä ovat tärkeässä asemassa myös sukupuoli-
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identiteetin kehittymisessä ja henkilökohtaisten suhteiden luomisessa ikätovereihin. 

(Vanhalakka-Ruoho & Asonen 1985, 120.) 

 

Mikäli verrataan musiikkiharrastukseen ja urheiluharrastukseen sitoutumista, voidaan 

havaita, että molemmat vaativat säännöllistä osallistumista opetukseen ja ohjaukseen sekä 

omatoimista ja ohjattua harjoittelua. ”Musiikkiharrastus liitetään usein tunne-elämän 

ilmaisukyvyn kehittymiseen ja sen katsotaan toimivan sosiaalistumisen edistäjänä”, 

kirjoittavat Vanhalakka-Ruoho ja Asonen. Urheiluharrastukseen puolestaan liitetään 

urheilullinen elämäntapa ja vanhempien tiivis osallistuminen muun muassa 

kannustamisen ja kuljettamisen muodossa. Vanhalakka-Ruoho ja Asonen tulevat 

vertailussaan siihen tulokseen, että musiikissa palkkiot, voittaminen ja selviin suorituksiin 

perustuva vertailu eivät ole yhtä keskeisiä kuin urheilussa. Musiikissa vertailu tapahtuu 

omien aikaisempien ja myöhempien suoritusten kesken, ei niinkään eri yksilöiden välillä. 

Tällainen itsearviointi kehittää itsetuntemusta ja vahvistaa itsetuntoa. Tästä johtuen 

musiikkiharrastukseen sitoutuminen voi synnyttää laaja-alaisen ja pitkäkestoisen 

kiinnostuksen kulttuuria kohtaan. (Vanhalakka-Ruoho & Asonen 1985, 121-122.) 

 

4.1.1 Harrastaminen eri ikäkausina 

 

Musiikkikäsitykset ovat sidoksissa siihen sukupolveen, yhteiskunnalliseen taustaan ja 

musiikilliseen kulttuuriin, jonka ympäröimänä yksilö lapsuutensa ja nuoruutensa elää 

(Anttila & Juvonen 2002, 41). Myös yksilön ikä harrastamishetkellä vaikuttaa 

sitoutumiseen, motivaatioon ja musiikin parissa koettuun nautintoon. Lapsella on 

synnynnäinen halu musisointiin, mutta jossain vaiheessa motivaatio saattaa silti hukkua 

rutiininomaisen harjoittelun alle. Moni löytää todellisen musiikin nautinnon vasta, kun 

säännölliseen harjoitteluun ei ole enää pakkoa, vaan sitä saa tehdä omassa rytmissään. 

 

Harrastukselle omistautuminen vaihtelee eri ikäkausina ja näin ollen esimerkiksi 

murrosiässä voi tulla notkahdus harrastusaktiivisuuteen. Tällöin nuorelle pitää kuitenkin 

antaa aikaa löytää oma motivaationsa uudelleen, jotta hän voi sijoittaa 

musiikkiharrastuksensa muuttuneeseen minäkäsitykseensä. Nuorelle musiikkiharrastus 

voi siis olla väline käsitellä omaa itsenäistymisprosessiaan. Aikuistuessakaan 

musiikkiharrastus ei saisi latistua rutiiniksi vaan sen pitäisi pystyä säilyttämään 

luovuutensa ja innostavuutensa ja ylipäätään ne piirteet, joiden takia musiikkia 

harrastetaan. (Kurkela 1994, 172.) 
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Helsingin tilastokeskuksen vuonna 1993 tekemän tutkimuksen mukaan (Liikanen 1993) 

taideharrastukset ovat vähentyneet nuorten keskuudessa. Erityisesti ovat pienentyneet 

soittamista, laulamista ja näyttelemistä harrastavien osuudet. Tilalle ovat tulleet erilaiset 

liikuntaharrastukset, kun henkisen pääoman sijaan on alettu arvostaa fyysisiä 

ominaisuuksia. Tutkimuksen mukaan laulamista harrastaa väestöstä neljä prosenttia. 

Innokkaimpia laulajia ovat alle 15-vuotiaat ja seuraavaksi eniten laulua harrastetaan 15-

19-vuotiaiden ikäryhmässä. Näissäkin ikäryhmissä tytöt erottuvat poikia innokkaampina 

laulajina. Aktiivista lapsikuorokulttuuria voidaan varmaan syystäkin kiittää edes tästä 

laulua harrastavien osuudesta. (Liikanen 1993, 6-7.) 

 

 

4.2 Mielekkyyden kokeminen ja motivaatio 

 
Mielekkyyden kokeminen musiikkiharrastuksen parissa liittyy paitsi yksilön ja hänen 

ympäristönsä tekijöihin myös tekijöihin musiikissa itsessään. Musiikista pitämiseen 

vaikuttavat seuraavat ominaisuudet: 

 

1. musiikkiin itseensä liittyvät ominaisuudet (monimutkaisuus, melodisuus) 

2. musiikin opettamiseen liittyvät ominaisuudet (miten esitellään oppilaille) 

3. kuuntelijoihin liittyvät ominaisuudet (ympäristö, sukupuoli, status) 

4. opettajaan liittyvät ominaisuudet (persoona, musiikillinen tausta, suhtautuminen) 

(Hargraves 1997, 291) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Mielekkyyden kokemiseen vaikuttavat osa-alueet ja tekijäryhmät (Olkinuora 

1979, 63) 

OPPIJA

päämäärät ja tavoitteet

toiminta- ja 
valintatilanteet muut henkilöt 

olosuhteet opittavat asiat
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Oppijan ja opittavien asioiden suhde muodostuu siitä, missä mielessä oppija pitää asioita 

opettelemisen arvoisina. Taustalla vaikuttavat niin oppijan kognitiiviset rakenteet kuin 

hänen motivaationsakin. Tavoitteilla ja päämäärillä tarkoitetaan puolestaan oppijan 

pyrkimyksiä tarpeisiinsa ja kiinnostuksenkohtiinsa nähden. Oppimistapahtuman keskiössä 

oleva henkilö on kuvion mukaisesti altis ympäristön ja muiden ihmisten vaikutteille. 

Häneen vaikuttavat luonnollisesti sekä opittavat asiat että tilanteet, joissa oppimista 

koskevia valintoja tehdään. (Olkinuora 1979, 63.) Oppimisen taustalla olevat tavoitteet 

puolestaan vaikuttavat olennaisesti oppimisen motivaatioon (Heinonen & Kari 1978, 24). 

 

Mikäli oppija luottaa omiin taitoihinsa, hän on motivoitunut oppimaan myös lisää. 

Luottamus omiin taitoihin lisää siis motivaatiota, joka taas harjoituksen kautta lisää 

oppimista. Arvioinnilla on suuri vaikutus itseluottamukseen: hyvä palaute opettajalta 

kasvattaa oppilaan luottamusta itseensä. (Anttila & Juvonen 2002, 61.) 

 

4.2.1 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio 

 

Motivaatio tarkoittaa käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää. 

Motiivit ovat kyseessä esimerkiksi silloin, kun pohditaan oppilaiden harrastuksen 

herättämistä ja ahkeruuden sekä mielenkiinnon ylläpitämistä oppimisen yhteydessä. 

Motiivit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisiin motiiveihin kuuluvat muun muassa 

tarpeet, asenteet ja tavat. Ulkoisia motiiveja puolestaan ovat esimerkiksi menestyminen ja 

epäonnistuminen sekä palkkio ja rangaistus. Tärkeää motivaatiossa onkin juuri sisäisten ja 

ulkoisten tekijöiden tasapainottaminen. Motivaatio voidaan nimetä oppimisen 

välttämättömäksi edellytykseksi. Jos motiivit ovat voimakkaat, nousee usein myös 

suoritustaso. Motivaatiossa esiintyy kuitenkin eri vahvuisia vaihteluita ja tämä näkyy 

myös suorituksissa. (Heinonen & Kari 1978, 62-67.) 

 

Kun musiikki palvelee primaaristi lapsen omia sisäisiä tarpeita ja on näin sisäisesti 

motivoitu ja itseohjautuva harrastus, se kasvaa osaksi hänen persoonallisuuttaan siinä 

määrin kuin se hänen näkökulmastaan on tarpeen. Jos sen sijaan lapsen musikaalinen 

harrastus palvelee lähinnä ulkopuolisen tahon intressejä, sen arvo lapselle on vain 

välineellistä. Jos lapsi kuitenkin kylliksi itsenäistyy ja tulee vähemmän riippuvaiseksi 

muilta saamastaan palautteesta, musiikki menettää välineellistä merkitystään. Tällöin 

musiikkiharrastus voi jäädä tyydytystä tuottavaksi harrastukseksi tai kehittyä tulevaksi 



 31

ammatiksi. Näin musiikkiharrastuksesta on tullut lapselle itselleen sisäisesti palkitseva ja 

hän kokee musiikin päämääränä. (Kurkela 1994, 346-347.) 

 

 
a) musiikin tekemisen primaarihyöty  b) musiikin tekemisen sekundaarihyöty 
(musiikki päämääränä):   (välineellinen suhde musiikkiin): 
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Lapsen kokemus musiikista päämääränä tai välineellisenä hyötynä (Kurkela 
1994, 347) 
 

 

Motivaatio ja tarpeiden tyydyttäminen koskee aina koko yksilöä, ei yhtä osaa hänestä. 

Toisin sanoen, motivaatio on kokonaisvaltaista. Myös nautinto tulee silloin koko 

yksilölle. Motivaatio, jonkin tarpeen kokeminen muuttaa yksilöä ja hänen 

suhtautumistaan ympäristöönsä. Mikäli yksilö kokee vaikkapa jonkin musiikin osa-alueen 

itselleen hyvin motivoivaksi, se vaikuttaa luultavasti myös hänen muuhun käytökseensä ja 

maailmankuvaansa. (Maslow 1970, 19-21.) 

 

Kuten aiemmin on jo todettu, pelkät perintötekijät tai ympäristö eivät tee ihmisestä 

lahjakasta, hän tarvitsee myös harjoitusta. Motivaatiolla on tärkeä tehtävä harjoituksen 

jatkuvuudessa. Hyvällä motivaatiolla varustettu ja tehtävään orientoitunut ja sitoutunut 

keskinkertainen lahjakkuus saattaa saavuttaa hyvinkin korkeatasoisia lopputuloksia. 

Synnynnäinen valmius muodostaa ainoastaan karkean raamin kehittymiselle. (Anttila & 

Juvonen 2002, 73.) 

 

 

lapsen 
musiikki lapsi

aikuinen 

lapsen 
musiikki

lapsi 

aikuinen
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4.3 Musiikin sosiaalisuus 

 
Musiikilla on ollut huomattavasti nykyistä suurempi yhteisöllinen vaikutus aikoina, 

jolloin kirjoitustaito ei ollut vielä kehittynyt ja perimätieto kulki suullisesti, runojen ja 

laulujen muodossa. Musiikki oli osa arkipäivää ja se auttoi osaltaan jäsentämään elämää 

ja lähentämään yhteisön jäseniä. Tänäkin päivänä musiikki on kaikkialla ympärillämme 

yhteiskunnassa. Musiikki saattelee meidät kirjaimellisesti kehdosta hautaan: tuutulauluista 

kevätvirsiin, häämarsseihin ja hautajaisvirteen (Ahonen 1993, 62-64). 

 

Tällainen musiikillinen elämänkaariajattelu vahvistaa ajatusta siitä, että musiikilla on 

sitova sosiaalinen vaikutus. Sundin (1995) toteaa, että musiikki muodostaa usein 

sanattoman kielen saman yhteisön eri jäsenten välille. Varsinkin lasten keskuudessa 

estoton musiikillinen kommunikointi on yleistä. Musiikki luo yhteenkuuluvuuden tunteen 

ja näin ollen voidaan jopa puhua musiikillisesta äidinkielestä. (Sundin 1995, 30.) Saman 

on kiteyttänyt Salminen (1989) teoksessaan Musiikkimakujen muotoutuminen. Hän 

kirjoittaa: ”Musiikki yhdistää persoonallisia, sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä ja 

välittää inhimillisen yhdessäolon erilaisia muotoja ja tyylejä”. (Salminen, 1989, 9.) 

 

Musiikkinautinto on usein sosiaalinen kokemus. Musiikki säestää elämämme tärkeimpiä 

tapahtumia ja niitä juhlistaa yleensä suuri läheisten ihmisten joukko. Musiikki yhdistää 

meitä ja saa unohtamaan turhat kaunat. (Hargraves 1997, 58.) Salminen kirjoittaa, että 

musiikin voima on siinä, että se voi välittää sellaisia tunteenomaisia merkityksiä, joihin 

kieli ei pysty. (Salminen 1989, 9.) Ikään kuin musiikki ilmentäisi niitä syvimpiä ja 

alkukantaisimpia tunteita, joiden tasolle sanat eivät edes voi yltää. 

 

Sosiaalinen ympäristö opettaa kaikkia, alitajuisestikin. Jopa lahjakkaat yksilöt oppivat 

kaikenaikaa lisää ympäristönsä välityksellä. Oppiminen ei voi olla pelkästään yksilöllistä 

toimintaa, vaan siihen liittyy aina oppimisympäristön sekä muiden elinympäristöjen 

vaikutus. (Sefton-Green & Sinker 2002, 225.)  

 

Musiikin sosiaalinen vaikutus voi ylittää myös kulttuurirajat. Musiikki voi tarjota yhteisen 

kielen ja rakentaa rauhaa kansojen välille. Myös maahanmuuttajien sopeutumista 

ympäröivään yhteiskuntaan voi tukea musiikilla, sillä se tarjoaa väylän tunteiden 

käsittelemiseen ja ilmaisuun. Lapsetkin oppivat vieraan kielen parhaiten leikkien ja 

laulaen. Kuitenkin myös oman musiikkiperinteen ylläpitäminen on tärkeää, sillä se 



 33

vahvistaa identiteettiä. On kuvaavaa, että uudet musiikkityylit syntyvät usein juuri 

maahanmuuttajien yhteisöissä, joissa oman kulttuurin perinteitä halutaan pitää yllä. 

(Floyd 1996, 7-9.) 

 

4.3.1 Toimiva musiikkiyhteisö 

 

Musiikkiyhteisöinä voidaan pitää kaikkia eri yhteiskuntia, joita yhdistää samankaltainen 

musiikkiperinne. Suomessa yhteistä musiikkiperinnettä ovat niin loitsu, itkuvirsi kuin 

joikukin. Musiikilla on aina ollut keskeinen tehtävä suomalaisessa kansanperinteessä: 

Väinämöinen lauloi Joukahaisen suohon ja voitti Pohjan akan musiikin voimalla (Ahonen 

1993, 26). Musiikillisella yhteisöllä voidaan tarkoittaa joko yhteisen musiikkiperinteen 

rajoittamaa ryhmää tai vastaavasti yhdessä musiikkia aktiivisesti harrastavaa joukkoa. 

 

Musiikillinen yhteisö on enemmän kuin jäsentensä summa. Jokainen yhteisön jäsen voi 

oppia toisilta jäseniltä lisää ja monen lapsen kohdalla tällainen oppiminen voi tarkoittaa 

jopa omien taitojen ylittämistä. Innostavassa ja motivoivassa seurassa työskenteleminen 

voi herättää jokaisessa lapsessa luovan esiintyjän. Tämän lisäksi musiikillinen ympäristö 

kehittää monipuolisesti musikaalisuuden eri osa-alueita. Ympäristön ja sen auktoriteetin 

tehtävä on siis pyrkiä tarjoamaan virikkeitä ja puitteita yksilöiden kehitykselle. Yksilö 

sosiaalistuu vallitsevaan ympäröivään musiikkikulttuuriin omaksumalla yhteisön 

musiikillista tietoperintöä ja yhteisön tavan suhtautua musiikkiin. (Anttila & Juvonen 

2002, 31.) 

 

Musiikki voi olla voimakas kommunikoinnin keino eri yhteisöissä. Se aktivoi minän 

aktiivista toimintaa ja lisää sosiaalista vuorovaikutusta. Luottamus yhteisön toisiin 

jäseniin mahdollistaa itsensä ilmaisemisen ilman pelkoa. Tämä taas vahvistaa egoa ja 

suojaa persoonallisuuden eri osa-alueita. (Ahonen 1993, 239.) 

 

Musiikkiyhteisö toimii parhaiten, jos sen työ perustuu luovalle asenteelle. Tällöin myös 

sen tulokset ovat sisällöllisesti koskettavia, kirjoittaa Kurkela (1994). Hän toteaa, että 

luova asenne lumoaa intensiiviseen työntekoon, joka taas ilmenee ahkeruutena, 

sinnikkyytenä ja pitkäjänteisyytenä. (Kurkela 1994, 398.) Nämä ominaisuudet taas ovat 

toimivan yhteisön peruspilareita. 
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Toimiva musiikkiyhteisö kattaa niin sen jäsenet ja opettajan kuin harjoitukset ja 

esiintymisenkin. Kaikilla näillä osa-alueilla pitäisi esiintyä samanlaista pitkäjänteistä 

työskentelyä ja työnteolle omistautumista. 

 

4.3.1.1 Jäsenet 

 

Lapsi on luonnostaan musiikillisesti spontaani ja luova. Musiikki on osa lasta ja se on 

otettava huomioon lasten kanssa musiikin parissa työskennellessä. Spontaanius on 

voimavara musiikillisessa työskentelyssä, kirjoittaa Sundin (Sundin 1995, 30). Tästä 

syystä lapsen tulee myös antaa toteuttaa itseään musiikissa. Hänen täytyy saada kokea 

itsensä hyväksytyksi, ilman että hänen täytyy pitää yllä jotain roolia. (Kurkela 1994, 336.) 

 

Luova asenne musiikissa merkitsee sitä, että on avoin uusille mahdollisuuksille. Tällainen 

uusien mahdollisuuksien tavoittelu vaatii luottamusta omiin kykyihin ja ymmärrykseen, 

siis itseluottamusta (Kurkela 1994, 396-397). Luova asenne yhteisössä tarkoittaa 

kuitenkin sitä, että vaikka kaikki yhteisön jäsenet tekevät omalta osaltaan valintoja ja 

päätöksiä itseään koskevissa asioissa, pitää yhteisön kyetä tekemään päätöksiä myös 

yhdessä. Tämä vaati yhteisön jäseniltä kykyä kuunnella ja ottaa huomioon toisiaan 

(Olkinuora 1979, 13). 

 

Hargraves (1997) toteaa, että musiikki mielletään liian usein tyttöjen harrastukseksi. 

Tällainen leimaaminen vaikuttaa myös lasten asenteisiin, sillä he poimivat nämä 

vaikutteet ympäröivästä maailmasta. Musiikin harrastaminen sekaryhmässä murtaa näitä 

ennakkoluuloja ja myös edistää tasa-arvoa musiikin alalla. (Hargraves 1997, 58.) 

 

Jotta mikään musiikillinen yhteisö toimii, pitää sen jäsenillä olla yhteys. Tällainen yhteys 

on esimerkiksi yhteinen kiinnostuksenkohde ja musiikillinen suuntautuminen. Tällöin 

myös työskentelyn tavoitteet ovat samat ja toimivan yhteistyön edellytykset täyttyvät. 

Yhteisön jäsenten pitää myös suhtautua toisiinsa kunnioituksella ja muut huomioonottaen. 

Luottamus ja toisten ihmisten yksityisyyden kunnioittaminen ovat avaintekijöitä 

toimivassa yhteisössä. (Hargraves 1997, 216.) 

 

”Lapset pitävät eniten juuri ryhmässä musisoinnista”, kirjoittaa Suzuki. Varsinkin 

pidemmälle edenneiden kanssa yhdessä musisoimisen merkitys on valtava. Isommat ja 

kokeneemmat opettavat toisiaan tehokkaammin kuin opettaja voisi ikinä opettaa 
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oppilaitaan. (Suzuki 1977, 187.) Lapsen motivaatio syntyy halusta oppia ja tällöin 

vanhemmat oppilaat toimivat hyvänä esikuvana. Lapsi kokee helpommaksi tavoitella 

jotakin, jonka vanhempi oppilas osaa ja näyttää kuin jotain jonka opettaja osaa. Tästä 

syystä lapsi oppii hyvin yhteisössä, mielellään eri-ikäisten lasten kanssa. Hän oppii myös 

kärsivälliseksi ja oppii kestämään pidentynyttä mielihyvän odottelua (Kurkela 1994, 337). 

Tällainen motivaatio ja kärsivällisyys luovat hyvän ja kannustavan pohjan harjoittelulle ja 

onnistumisen kokemuksille. 

 

Kuorotoiminnan puitteissa ryhmän jäsenet oppivat hyväksymään ohjeita ja ohjausta, 

johtajuutta ja palautetta. Samalla he myös oppivat sopeuttamaan omia tarpeitaan ryhmän 

yhteisiin tarpeisiin ja kehittämään vuorovaikutustapoja. Vaikka harjoittelu aina tähtää ja 

päättyykin esitykseen, tapahtuu enin oppiminen juuri harjoittelun puitteissa. (Ahonen 

1993, 213.) 

 

4.3.1.2 Johtaja 

 

Toimiakseen musiikkiyhteisö tarvitsee hyvän johtajan. Hänen pitää osata johtaa ja tehdä 

päätöksiä, mutta myös joustavuus ja yhteisön jäsenten huomioonotto ovat tärkeitä 

ominaisuuksia. (Hargraves 1997, 217.) Johtajalta edellytetään kykyä olla haastava ja 

toisaalta huolehtiva, jotta oppilas voi tuntea olonsa turvalliseksi ja vapaaksi toteuttamaan 

musiikillisia impulssejaan, kirjoittaa Kurkela (1994). On siis tärkeää, että johtaja pystyy 

luomaan keskinäisen luottamuksen ilmapiirin ja näin johdattamaan oppilaansa 

kehittämään musiikillista minuuttaan. (Kurkela 1994, 368.) 

 

Johtajan osuus musiikkiyhteisössä on valtava, sillä yhteisön jäsenet peilaavat hänen 

kauttaan omaa osaamistaan ja onnistumistaan. Oppilaiden tulee pystyä ottamaan vastaan 

johtajan asettamat haasteet ja kestää epävarmuutta sekä ajoittaista osaamattomuutta. Kun 

tavoite on saavutettu, johtajan tulee osata iloita saavutetuista tuloksista yhdessä 

oppilaittensa kanssa ja näin motivoida seuraavien asioiden tavoitteluun ja niiden 

edellyttämään harjoitteluun. Oppilaiden ja johtajan välisen työskentelysuhteen tulee 

perustua keskinäiselle kunnioitukselle ja luottamukselle. Harjoittelun myötä tavoiteltujen 

kokemusten tulee olla molemminpuolisesti haastavia ja myös palkitsevia. Oppilaan tulisi 

opiskella oman sisäisen motivaationsa voimasta ja tuntea saavansa riittävästi tukea ja 

haasteita. Näin ollen oppilaiden ja johtajan välisessä suhteessa vallitsee selvä työnjako. 

(Kurkela 1994, 343-344.) 
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Johtajan tulee ohjata oppilaittensa motivaatiota ja johdattaa heitä yhteistä päämäärää 

kohti, kirjoittavat Heinonen ja Kari (1978, 60). Tällaisen motivaation ja innostuksen 

pohjana on johtajan oma innostus. On tärkeää, että johtaja osaa asettaa oppilaansa uusien 

haasteiden ja tavoitteiden eteen, jotta oppilaiden motivaatio pysyy yllä. Nämä haasteet 

täytyy osata valita niin, että ne saattavat oppilaat löytämään uusia mahdollisuuksia 

itsestään ja kehittämään niitä todellisiksi tiedoiksi ja taidoiksi (Kurkela 1994, 344). 

 

Johtajan rooli on myös kasvattajan rooli ja näin hänellä on mahdollisuus muun muassa 

kehittää oppilaittensa vastuuntuntoa. Oppilaiden vastuuntunto kehittyy, mikäli kasvattajan 

heihin kohdistamat odotukset ovat johdonmukaisia ja kasvattaja itse luottaa 

kasvatettaviinsa. Kaiken pohjalla on oltava avoin keskustelu. Ilman sitä kasvattajan ja 

kasvatettavien välinen opetus- ja työskentelysuhde ei voi toimia. Näin ollen johtajan ja 

oppilaiden välillä tulee vallita yhteistyö, jossa kaikilla on osansa lopputuloksen 

tavoitteluun ja syntyyn. (Heinonen & Kari 1978, 21-22, 175.) 

 

Kuitenkin myös oppilaat voivat ohjata opettajaansa haluamallaan tavalla (Olkinuora, 

1979, 12). Johtajan ja oppilaiden yhteistyö määräytyykin yhteisten kokemusten kautta. 

Harjoitteluun tottuminen ja yhteisten päämäärien tiedostaminen mahdollistaa yhteistyön, 

jossa molemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan uutta. 

 

4.3.1.3 Harjoittelu ja kommunikointi 

 

Ihmisen elämänhalu innostaa ihmistä ja kehittää hänen kykyjään. Jatkuvan harjoituksen 

avulla tämä kyky voittaa vaikeudet ja muuttuu todelliseksi lahjakkuudeksi. Kykyjen 

kehittyminen edellyttää jatkuvaa harjoitusta ja toimintaa. (Suzuki 1977, 23-24.) 

Musiikkiyhteisössä tapahtuvan harjoittelun tulee olla johtajan ohjailemaa. Hän osaa 

asettaa realistiset tavoitteet oppilaillensa ja käsitellä oppilaiden odotuksia ja ehkä 

pettymyksiäkin. Onnistunut harjoittelu on molemmille osapuolille palkitsevaa – 

oppilaiden onnistuessa johtajakin kokee saavuttaneensa tavoitteen. (Kurkela 1994, 344.) 

 

Yhteisö ei rakennu pelkästään yksilöistä vaan siihen tarvitaan myös yhteisiä tavoitteita. 

Tavoitteet ja niihin pyrkiminen yhdessä harjoittelemalla tiivistävät yksilöt yhdeksi 

toimivaksi yhteisöksi. Musiikillisen yhteisön harjoittelu ja esiintyminen vaatii sen 

jokaisen jäsenen aktiivisuutta ja täydellistä sitoutumista tavoitteisiin. On kuitenkin 

tärkeää, että yksilö kokee olevansa tärkeä myös yksin, ei vain osana yhteisöä. Siksi myös 
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yksittäisen jäsenen musiikilliset taidot on huomioitava. (Hargraves 1997, 218.) 

 

Kärsivällisyys ja pitkäjänteinen työskentely ovat olennaisia osia toimivan 

musiikkiyhteisön kehittymiselle. Ainoa tapa onnistua on, että omistautuu työlle kokonaan. 

Toimintaa tulee toistaa niin kauan, että siitä tulee osa meitä, kirjoittaa Suzuki (1977, 45). 

Harjoittelu voi kuitenkin olla myös suuria ponnistuksia vaativaa ja voimia kuluttavaa. Se 

on jatkuvaa ratkaisujen etsimistä ja erehtymistä ja välillä jopa tuskaista puurtamista. Silti 

se voi olla emotionaalisesti hyvin tyydyttävää (Kurkela 1994, 300). Harjoittelussa 

tuleekin pitää huolta siitä, että oppilaiden virkeys ja motivaatio pysyvät yllä. Jos 

edistymistä ei tapahdu, oppilaat saattavat kyllästyä. Samoin voi käydä, jos sopivia 

haasteita ei ole tarpeeksi. Siksi opettajan tuleekin tuoda ympäristöön uusia ärsykkeitä 

vaikkapa erilaisten harjoitusmetodien muodossa (Heinonen & Kari 1978, 162-163). 

 

Harjoittelun olennainen osa on myös muisti: yhdenkin teoksen harjoittelu jakautuu 

moneen jaksoon ja olisi hirveän turhauttavaa joutua jokaisella kerralla aloittamaan 

uudelleen alusta. Vain muisti mahdollistaa kokemuksen ja sen hyödyntämisen. Muisti 

paranee harjoitusten myötä ja uuden tiedon omaksuminen nopeutuu. Tietyt taidot 

saattavat jopa automatisoitua. Tärkeintä on tulos: lapsi saavuttaa taidon. Lapsi oppiikin 

parhaiten juuri tekemällä ja opettajan tehtävä on häntä siinä hienovaraisesti ohjata (Suzuki 

1977, 84-88). 

 

Varsinaista oppimista seuraa harjoittamisen, mieleenpainamisen ja kiinnittämisen jakso 

(Heinonen & Kari 1978, 150). Näin ollen harjoittelua tulee jatkaa senkin jälkeen, kun teos 

on ensi kertaa osattu kokonaisuudessaan toistaa. Jotta siihen voidaan tuoda omaa tulkintaa 

ja näkemystä, sen sisältö pitää ”ylioppia”, eli omaksua niin, että sen mekaaninen 

toistaminen automatisoituu ja esityksessä voidaan keskittyä tulkintaan (Farnsworth 1969, 

169). Harjoittelun ja muistiinpainamisen osuus on esiintymisten kannalta oleellinen. Vain 

mikäli esitettävät teokset on harjoiteltu hyvin, voi esiintymiseen astella luottavaisin 

mielin. Onnistunut esitys edellyttää siis kunnollista harjoittelua (Kurkela 1994, 274). 

 

Toimiva kommunikointi harjoituksissa ja esiintymisissä on elintärkeää musiikilliselle 

yhteisölle. Harjoituksissa opetellaan teokset ja kiinnitetään huomiota musiikin sävyyn ja 

tulkintaan. Samalla opitaan tuntemaan muut yhteisön jäsenet osana esitettävää musiikkia: 

yhteisön jäsenten on pystyttävä kommunikoimaan lähes sanattomasti, toistensa eleitä 

tulkiten. Tällainen kommunikointi vaatii vuosien harjoittelua ja jäsenten 
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”yhteenhitsautumista”. Esiintymisissä sanaton kommunikointi mahdollistaa esiintymiseen 

heittäytymisen ja ryhmässä toimimisen, ilman yksilöiden välisiä rajoja. Jäsenet poimivat 

tietoa toisiltaan jopa kesken esityksen. Yhteisölle syntyy oma ominainen ”sanaton 

sanasto”, joka mahdollistaa kommunikoinnin ilman keskustelua. Näin esimerkiksi 

dynamiikan ja tempon vaihteluja voidaan esiintyessä säädellä jopa ilman johtajan 

läsnäoloa. (Hargraves 1997, 220.) 

 

4.3.1.4 Esiintyminen 

 

Esiintyminen on kahdensuuntaista kommunikointia. Esiintyjä poimii informaatiota 

yleisöltä siinä missä yleisö sitä esiintyjältä. Näin ollen myös yleisön läsnäolo vaikuttaa 

esiintymistilaisuuteen eikä yksikään esiintyminen ole toisensa kaltainen. (Hargraves 1997, 

223-224.) Onnistunut esiintyminen tuo esittäjälle voitonriemua, voimantuntoa ja 

itseluottamusta, kirjoittaa Kurkela (1994). Tällaisessa tilanteessa esittäjä voi olla ylpeä 

suorituksestaan ja vastaanottaa yleisön ihailevat kiitokset. Tilanteeseen ei sisälly 

kyvyttömyyden tai syyllisyyden tunnetta, vaan sille on ominaista kyky nauttia ja tuntea 

ylpeyttä omasta kyvykkyydestä ja osaamisesta (Kurkela 1994, 179). 

 

On tärkeää, että harjoittelunkin lomassa pidetään mielessä tavoite, esiintyminen. 

Esiintymisen ennalta aiheuttaman mielikuvat ja tunnetilat voidaan käsitellä jo tässä 

vaiheessa, jottei niistä tule ongelma itse esiintymistilanteessa. Kurkela (1994) kirjoittaa: 

”Tarvitaan sopiva, turvallinen viitekehys, jossa hyvissä ajoin ennen esiintymistä siihen ja 

yleisöön liittyviä tunteita voidaan vähitellen kohdata” (Kurkela 1994, 181). Eihän ole 

lainkaan tavatonta, että harjoituksissa hienosti sujunut teos takeltelee esityksessä. 

Esiintyjä ei ehkä vain ole osannut varautua uudenlaiseen tilanteeseen. Haasteeksi nousee 

osata keskittyä omaan suoritukseensa esityksessä aivan niin kuin harjoitellessa. 

 

Esiintyminen on mitä suurimmassa määrin luovaa toimintaa. Usein esiintyjä kokee 

olevansa omassa maailmassaan, tulkintansa keskellä, kun hän esiintyy. 

Musiikkiyhteisössä tällaisen esiintymisen lumoavuuden voi kokea aivan ainutlaatuisella 

tavalla. Mikäli ryhmä on hioutunut yhteen jo harjoitusvaiheessa, voivat sen jäsenet luottaa 

toisiinsa esiintymisen hetkellä täysin. Luottamus omiin ja toisten kykyihin tekee 

esiintymisestä nautittavaa. Tietoisuus siitä, että esitystä seuraa toinenkin osapuoli, yleisö, 

tuo esiintymiseen vielä omanlaistaan taikaa, jota ei ikinä voida saavuttaa harjoitellessa. 

Onnistuneen esityksen jälkeen ryhmä on entistä sitoutuneempi ja 
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yhteenkuuluvuudentunne on valtava. Luova toiminta on kuin välitöntä todellisuuden 

kohtaamista ja omaan itseen tutustumista. Luovan toiminnan hetkenä esiintyjät tuntevat 

olevansa olemassa, he elävät näitä hetkiä varten (Kurkela 1994, 270). 

 

Esiintyminen voidaan mieltää kolmitasoiseksi itsensä ilmentämiseksi, kirjoittaa Kurkela 

(1994). Hän nimeää näiksi kolmeksi ulottuvuudeksi soivuuden, tekemisen ja subjektina 

olemisen. Kuuntelija kohtaa esittäjän itseyden auditiivisessa muodossa, soivuutena. 

Esiintymistilanteessa itseys ilmenee tämän kanssa yhdessä tekemisenä. Näiden takana on 

tietenkin vielä soittaja subjektina. Mielessä nämä eri tasot yleensä sulautuvat yhdeksi ja 

samaksi, ja sitähän ne tietyssä mielessä ovatkin. (Kurkela 1994, 270-271.) 

 

Esiintyminen on aina itsensä toteuttamista. Tekemisillämme luomme todellisuutta. 

Musiikin esittäminenkin on siis eräänlaisen todellisuuden luomista. Kuitenkin musiikin ja 

sen esittämisen saralla tekemisen laatu saa osakseen paljon huomiota. Paitsi että musiikin 

esittäminen vaatii tiettyä motoris-teknistä taitoa, tulee esittäjällä olla myös tietoa 

esitettävän musiikin rakenteista ja sen aiheuttamista tunnetiloista. Näiden lisäksi musiikin 

esittäminen kuvaa monia muita itseyden piirteitä. Se kertoo esittäjästään paljon: onko hän 

sinnikäs, ahkera ja huolellinen vai kenties kömpelö, laiska ja rauhaton. Musiikin 

esittämiseen liittyy aina tiettyjä odotuksia ja esiintyjä saattaa joutua tietämättäänkin 

tällaisen arvioinnin kohteeksi esiintyessään. Kuitenkin, mikäli esittäjällä on vankka 

itseluottamus, hän voi esityksessä keskittyä tavoittelemaan itse asettamiaan päämääriä 

eikä ole riippuvainen toisten mielipiteistä tai hyväksynnästä. (Kurkela 1994, 272, 279.) 

 

 

4.4 Aikaisempi tutkimus 

 
Tapiolan kuoroa on tutkittu ilmiönä jonkin verran, mutta suuri osa tutkimuksista keskittyy 

taiteellisiin saavutuksiin ja on toteavaa laatua. Niissä ei siis sen enempää pohdita syitä ja 

seurauksia, ainakaan pidemmällä aikavälillä. Ei ole tietenkään tarkoituskaan, että tutkisin 

Tapiolan kuoron pedagogisia vaikutuksia ainoastaan siitä tehtyjen tutkimusten valossa, 

mutta ajattelin nimetä ne tässä osoittaakseni, että mielenkiintoa kuoroa ja sen toimintaa 

kohtaan on aina ollut. 

 

Muutamia Pro gradu – tutkimuksia kuorosta on tehty ja niissäkin on aina ollut vahvasti 

kuorolaisen näkökulma, sillä niiden kirjoittajat ovat olleet itse entisiä kuorolaisia. Ulla-
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Kaisa Kontu ja Minna Pekonen kirjoittivat vuonna 1990 tutkimuksen Tapiolan kuoron 

soinnista (Tapiolan kuoron soinnin tarkastelua, Sibelius-Akatemia, Muka 1990). Anu 

Jaantila puolestaan tutki vuonna 1980 Tapiolan kuoron jäsenten musikaalista taustaa 

(Tapiolan kuoron jäsenten musikaalinen tausta, Sibelius-Akatemia, Muka 1980). Kuorosta 

on tälläkin hetkellä tekeillä oman työni lisäksi yksi tutkielma ja kuten edellä mainitut, 

sekin tehdään Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolle. Sen aihe on ”Tapiolan 

kuoron merkitys uravalintaan musiikin parissa” ja sitä kirjoittaa Maija Mäkelä. 

 

Aiheen läheisyys tuo tutkimuksen tekoon sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviä ovat 

tietenkin tiedonkeruun helppous ja tutkimusongelmien määrittely. Ainakin mielessä on 

paljon aiheita, joita kuoroa koskien haluaisi tutkia. Samalla kuitenkin on olemassa 

ongelma, että tutkija jämähtää liikaa omien näkökulmiensa vangiksi, eikä ole avoin 

näkemään ilmiötä muiden kertomalla tavalla. Kuitenkin näiden tutkimusten olemassaolo 

osoittaa, että myös ennen Tapiolan kuorolaiset ovat osoittaneet mielenkiintoa 

harrastusyhteisöään kohtaan. 

 

Musiikkiharrastuksen vaikutuksia myöhempään elämään on tutkinut myös Tereska. 

Väitöskirjassaan Peruskoulun luokanopettajiksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja 

siihen yhteydessä olevia tekijöitä Tereska käsittelee musiikillisen taustan ja 

minäkäsitykseen välistä yhteyttä. Tutkijan mielenkiinto on kohdistunut siihen, miten 

lapsuuden musiikkikokemukset vaikuttavat varmuuteen musiikinopettajana. 

Tutkimuksessa ilmeni, että lapsuudenkodin musiikkiharrastukset ja musiikin 

arvostaminen korreloivat positiivisesti musiikillisen minäkäsityksen kanssa. (Tereska 

2003, 195-196.) Kyseisessä tutkimuksessa on paljon yhtymäkohtia omaan tutkimukseeni. 

Ainoa merkittävä ero on se, että omaa kohderyhmääni rajaa lapsikuorolaisuus, joten 

voidaan olettaa että heillä kaikilla on enemmän tai vähemmän musikaalinen kotitausta. 

 

Yleisemmin harrastukseen sitoutumista ja sen vaikutuksia persoonallisuuden kehitykseen 

sekä myöhempään elämään on tutkinut muun muassa Metsämuuronen. Hänen 

tutkimuksessaan Harrastukset ja omaehtoinen oppiminen (1995) selvitetään vapaa-ajan 

harrastuksen alkamista ja siihen sitoutumista. Tutkimuksen ydinkysymyksenä on tällöin 

se, mitkä seikat saavat nuoren sitoutumaan harrastukseen. Harrastukseen sitoutuminen on 

keskeinen kysymys tässäkin tutkimuksessa, onhan kyseessä musiikkiyhteisö, johon lapset 

ja nuoret sitoutuvat keskimäärin seitsemäksi vuodeksi. Monilla kuoroharrastus jatkuu 

vielä lapsikuoron jälkeen. 
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5 TUTKIMUKSEN TEORIAMALLI JA SEN KESKEISET  

KÄSITTEET 
 

 

5.1 Yhteisöllisen musiikkiharrastuksen vaikutus persoonallisuuden 

kehitykseen 

 
Tämän tutkimuksen pohjalla on itse kehittämäni teoriamalli yhteisöllisen 

musiikkiharrastuksen vaikutuksesta persoonallisuuden kehitykseen. Aiheeseen 

tutustuttuani olen vakuuttunut siitä, että tällainen musiikkiharrastus kehittää 

persoonallisuutta ja vaikuttaa yksilön kehitykseen. 

 

Musiikki on vahva vaikuttaja yksilön persoonallisuuden kehityksessä. Se kehittää yksilön 

tunteita ja auttaa erilaisten tunnetilojen käsittelemisessä (Kurkela 1994, 300). Musiikilla 

on myös keskeinen osa minän ja yliminän kehityksessä. Kunnollinen ja koskettava 

musiikkielämys sisältää arkitodellisuuden ylittäviä kokemuksia ja saattaa saada aikaan 

kokemuksen musiikillisen maailman hallinnasta (Kurkela 1994, 449). Aito musiikillinen 

toiminta antaa persoonallisen sisällön ja muodon elämänvoimalle. Tämä koskee paitsi 

säveltämistä ja esittämistä, myös musiikkiin osallistumista ja sitä kuuntelemista (Kurkela 

1994, 58). 
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Kuvio 4. Yhteisöllisen musiikkiharrastuksen vaikutus persoonallisuuden kehitykseen 
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Kuvio esittää musiikkiharrastuksen syntymistä ja sen ylläpitäviä voimia sekä sen 

tekemisestä syntyvää nautintoa. Lisäksi siinä on nähtävissä, miten yhteisöllinen 

musiikkiharrastus nivoutuu yksin harrastamiseen ja minkälaisia vaikutuksia sillä on 

henkilölle itselleen. 

 

Musiikista innostuminen ja sen harrastamisen aloittaminen alkaa aina musiikin 

havaitsemisella. Mikäli tällöin koetaan mielekkyyttä kuuntelijana ja tekijänä, voi syntyä 

musiikkiharrastus. Sekä mielekkyys että itse harrastus sisältävät erilaisia sisäisiä ja 

ulkoisia motiiveja. Näiden olemassaolo taas turvaa harrastuksen jatkumisen. Niin 

musiikissa kuin monissa muissakin harrastuksissa on olemassa yksilö- ja yhteisötaso. 

Musiikkia voi harrastaa sekä ryhmässä että yksin, usein myös molempia samanaikaisesti. 

Ovathan laulajatkin osa kuoronsa kokonaisuutta ja silti myös itsenäisiä osiaan sen 

soinnissa ja teosten toteuttamisessa. Musiikki on siis myös vahva sosiaalinen tekijä 

sitoessaan kohdeyhteisöä yhteen. Sekä yksilö- että yhteisötason harrastus vahvistaa 

omalla tavallaan tekijänsä itsetuntoa ja kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisön 

jäsenien välillä. Tällainen monipuolinen musiikin harrastaminen johtaa musiikilliseen 

ymmärrykseen ja tuottaa tekijälleen nautintoa. Samalla musiikin harrastaja vähitellen 

siirtyy konkreettiselta havainnoinnin ja tekemisen tasolta abstraktimmalle nautinnon ja 

ymmärryksen tasolle. 
 

 

5.2 Keskeisiä käsitteitä 

 
Seuraavassa esittelen lyhyesti teoriamallin keskeiset käsitteet. Näitä ovat siis 1) 

musiikillinen havaitseminen, 2) mielekkyyden kokeminen ja musiikkiharrastus, 3) 

ulkoinen ja sisäinen motivaatio musiikkiharrastuksessa, 4) yksilö- ja yhteisötaso 

musiikkiharrastuksessa, 5) musiikki itsetunnon vahvistajana ja yhteisön rakentajana sekä 

6) musiikillinen ymmärrys ja nautinto. 

 

5.2.1 Musiikillinen havaitseminen 

 

Havaitseminen ei ole passiivista ulkomaailman ärsykkeiden kirjaamista, vaan aktiivista 

toimintaa, jonka lopputulokseen vaikuttavat monet eri tekijät. Subjektiivinen havainto voi 

olla hyvinkin kaukana objektiivisesta lähtökohdastaan. Kaikkeen havainnointiin 

vaikuttavat aikaisemmat henkilökohtaiset kokemukset. Aikaisemmin kuulematonta 
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musiikkia havainnoidaan aina eri tavalla kuin jo kuultua. Myös tilanne ja tunnelma 

vaikuttavat kuuntelukokemukseen ja muistot näistä vaikuttavat havaintoihin myös uusilla 

kuuntelukerroilla. Omien kokemusten lisäksi musiikin havaitsemiseen vaikuttaa kuulijan 

persoonallisuus sekä odotukset kuultavasta musiikista. (Karma 1986, 8-9.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 5. Musiikillisen havaitsemisen perusmalli (Karma 1986, 9) 

 

Yllä olevassa kuviossa Karma kuvaa kuulijan aikaisempien kokemusten ja odotusten sekä 

toisaalta samanaikaisten ärsykkeiden vaikutusta kuuntelukokemukseen ja siitä tehtävään 

tulkintaan. 

 

Kuulon välityksellä tiedostettavan todellisuuden jäsentäminen ei ole lainkaan itsestään 

selvää. Sekin pitää oppia. Näin ollen kuunteleminen – yritys ymmärtää kuulemaansa – 

vaatii käsittelyn ja käsittämisen taitoja. On siis opittava tulkitsemaan, mitä äänet 

merkitsevät ja mistä ne kertovat. On kuitenkin hyvin luonnollista, että pyrimme antamaan 

merkityksiä musiikillisille äänille. Musiikki kaikkine yhtäaikaisine tapahtumineen on kuin 

haaste pyrkimyksille hahmottaa todellisuutta. Musiikillinen nautinto syvenee, kun sen 

luoma todellisuus on jäsentynyt kuulijan mielessä. (Kurkela 1994, 410-411.) 

 

Musiikin havaitseminen on kaikille luontaista ja mahdollista valmiuksista riippumatta. 

Kuitenkin myös musiikillista havaitsemista voidaan ohjata ja kehittää. ”Kaikki, minkä 

lapsi näkee ja kuulee, herättää hänessä kiinnostusta ja hän omaksuu sen. Näin muotoutuu 

ihmisen persoonallisuus”, kirjoittaa Suzuki (1977, 15.) Havaitsemisen ja ajattelun kehitys 

kulkee tiettyjen kaikille yhteisten vaiheiden kautta. Vaiheet esiintyvät karkeasti eri 
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ikäkausina, mutta olennaista niille on esiintymisjärjestys (Karma 1986, 86-87). Näin ollen 

musiikillisen ympäristön voidaan olettaa edesauttavan lapsen etenemistä näissä 

kehitysvaiheissa. 

 

5.2.2 Mielekkyyden kokeminen ja musiikkiharrastus 

 
”Oppimisen ja opiskelun mielekkyydellä tarkoitetaan opiskelussa kohdattavien asioiden ja 
niihin sisältyvien kielellisten ilmauksien, tekojen ja laajempien toimintojen kokemista 
merkitystä omaavina, siis merkityksellisinä ja erilaisia tarkoitusperiä palvelevina.” (Olkinuora 
1979, 53.) 

 

Mielekkyyden kokeminen harrastuksessa on ratkaiseva tekijä siinä, jatkuuko harrastus vai 

keskeytyykö se. Mielekkyys tuo vastapainoa sille välillä raskaallekin jatkuvalle 

harjoittelulle, joka kuitenkin mahdollistaa harrastuksen parissa kehittymisen. Jottei 

harjoittelu siis käy liian ylivoimaisen raskaaksi, pitää harrastuksen parissa voida kokea 

mielekkyyttäkin, esimerkiksi musiikkiharrastuksen parissa musiikillista nautintoa. 

 

Mielekkyyden käsite ei suoraan vastaa motivaation käsitettä, vaan on pikemminkin kuin 

eräs näkökulma motivaatioon ja lähestymistapa sen ongelmiin. Motivaatiota on totuttu 

pitämään jotakuinkin staattisena tilana, joten mielekkyyden painottaminen voisi tuoda 

tutkimukseen uutta näkökulmaa. Onhan selvää, että mielekkyys vaihtelee tehtävän 

luonteen ja toimijan henkilökohtaisten kokemusten myötä. Mielekkyyden kokemisen 

kannalta olennaisia ovat ne tavoitteet, joihin yksilö pyrkii. Näihin tavoitteisiin yritetään 

päästä harjoittelemalla ja opiskelemalla. Koettuun mielekkyyteen vaikuttavat myös 

oppimisympäristö, opetustavat ja opettaja. Nämä seikat puolestaan vaikuttavat oppilaan 

käsityksiin itsestään ja omista edellytyksistään. (Olkinuora 1979, 59-61.) 

 

5.2.3 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio musiikkiharrastuksessa 

 

Harrastuksen aloittaminen ja sen jatkaminen vaatii sitoutumista ja sen taustalla ovat 

motivaatiotekijät. Lapsen motivaatio on usein myös ulkoista eikä pelkästään musiikin 

itsensä innoittamaa sisäistä motivaatiota. Ulkoisen motivaation tekijöitä saattavat olla 

muun muassa ympäristön asettamat vaatimukset ja ehkä myös palkitseminen. Sisäinen 

motivaatio saavutetaan yleensä vasta hieman myöhemmällä iällä, kun lapsi myös itse saa 

jo jotain musiikkiharrastuksestaan. Ulkoista ja sisäistä motivaatiota on tarkastelu 

lähemmin kohdassa 3.6. 
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5.2.4 Yksilö- ja yhteisötaso musiikkiharrastuksessa 

 

Musiikkiharrastus jakautuu yksilö- ja yhteisötoimintaan siinä missä esimerkiksi 

urheiluharrastuskin. On suositeltavaa, että näitä harrastettaisiin rinnakkain, sillä siinä 

missä yksilöllinen toiminta vahvistaa itseluottamusta ja oman vaikuttamisen kokemista, 

yhteisöllinen toiminta vahvistaa yhteisöllisyyden kokemista ja ryhmään kuulumisen 

tunnetta. Molemmat ovat persoonallisuuden kehityksen kannalta olennaisia tekijöitä. 

myös yhteisöllisen harrastuksen parissa voidaan antaa yksilöllistä kannustavaa palautetta 

jokaiselle, jolloin tällainenkin harrastus vahvistaa yksilön itsetuntoa. On huomattava, että 

ryhmässä toimiminen myös osaltaan vahvistaa yksilön identiteettiä, kun hän tutkii itseään 

osana ryhmää ja kokee muiden osalta itseensä kohdistuvan huomion. 

 

Ahonen (1993) on tutkinut musiikin käyttöä lasten terapiamuotona. Hänen mukaansa 

musiikilla on viisi tärkeää tehtävää ryhmässä. Ensimmäinen näistä on 

kommunikaatiotehtävä. Musiikki aktivoi minän aktiivista toimintaa, tässä tapauksessa 

musiikin tuottamista. Se myös lisää ryhmäläisten itseilmaisua ja sosiaalista 

vuorovaikutusta. Toinen musiikin tehtävistä on vahvistaa egoa. Onkin mielenkiintoista, 

että juuri ryhmässä toimimalla voidaan vahvistaa myös lasten yksilöllisyyttä ja 

itsevarmuutta. Musiikin kolmas tehtävä on saada aikaan katarssi, eli vähentää ahdistusta 

ja mahdollistaa vaikeidenkin asioiden käsittely. Neljäs musiikin tehtävistä on välittäjän 

tehtävä. Musiikin avulla päästään käsiksi sellaisiinkin tunteisiin, joita muuten olisi vaikea 

käsitellä. Viimeinen musiikin tehtävistä ryhmässä on tuoda symbolista etäisyyttä 

vaikeisiin asioihin, jolloin niitä voidaan käsitellä erillisinä objekteina. Vaikka nämä 

musiikin tehtävät palvelevatkin terapiassa esille nousevia asioita, ovat ne varteenotettavia 

ja tunnistettavia myös terveiden lasten musiikkiharrastuksen osina. Voidaanhan musiikin 

ajatella myös ennaltaehkäisevän psyykkisiä ongelmia, kun se tarjoaa väylän niiden 

käsittelyyn, alitajuisestikin. (Ahonen 1993, 239.) 

 

Kaikenlaisessa harrastamisessa yksilö- ja yhteisötasot tukevat ja täydentävät toisiaan 

monipuolisesti. On tärkeää, että lapsi kokee osaavansa ja olevansa tärkeä niin yksin kuin 

ryhmässäkin toimiessaan. Siksi olisi hyvä, että musiikkiharrastuskin kattaisi nämä 

molemmat alueet. 
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5.2.5 Musiikki itsetunnon vahvistajana ja yhteisön rakentajana 

 

Musiikki vahvistaa itsetuntoa paitsi siinä saatujen onnistumisten ja mielihyvän, myös siitä 

saadun palautteen kautta. Myös muilta yhteisön jäseniltä saatu vertaispalaute vahvistaa 

yksilön itsetuntoa. Yhteisön rakentajana musiikilla on mahtava vaikutus. Yhden 

musiikinalan tai esitystyylin alle kokoontuu hyvinkin erilaisia ihmisiä eri lähtökohdista. 

Kuitenkin nämä ihmiset pystyvät työskentelemään yhteisten tavoitteiden puitteissa ja 

luomaan sekä tulkitsemaan musiikkia parhaimmillaan kuin yhtenä soittimena. Myös muu 

kuin esittävä musiikki voi toimia yhteisön rakentajana. Pelkkä samanlaisen musiikin 

kuuntelu kokoaa yhteen eräänlaisen ryhmän. Tässä tutkimuksessa keskityn kuitenkin 

nimenomaan musiikin yhteisöllisen harrastamisen kautta tapahtuvaan yhteisön 

rakentumiseen. 

 

Musiikki voi antaa mahdollisuuden myönteiseen ja iloa tuottavaan tekemiseen. Se voi 

ilmentää oman itsen eri puolia ja se voidaan jakaa eri osapuolia ilahduttavalla tavalla. 

Tällainen musiikin tekeminen voi antaa tekijälleen tunteen, että hän osaa ja kykenee, on 

luova ja uutta synnyttävä. Tällaiset myönteiset kokemukset vahvistavat itseyttä, 

olemassaolon tunnetta ja itsetuntoa. Luova toiminta vaatii kuitenkin itsensä likoon 

panemista psyykkisenä kokonaisuutena. Vaikka tulos voi olla onnistunut tai 

epäonnistunut, on ainoa mahdollisuus onnistumiseen juuri tämä kokonaisvaltainen 

tekeminen. Onnistuneen suorituksen jälkeen itsetunto ja varmuus vahvistuvat ja antavat 

voimantuntoa ja luottamusta omiin kykyihin. Tällöin voi myös kokea itsensä 

luottavaisesti yhteisönsä jäseneksi. (Kurkela 1994, 284-285.) 

 

5.2.6 Musiikillinen ymmärrys ja nautinto 

 

Musiikillisen ymmärryksen ja nautinnon saavuttaminen ei ole aina itsestään selvää 

musikaalisellekaan ihmiselle. Harjoittelu voi olla välillä rankkaa puurtamistakin, mutta 

kun jossain taustalla on muisto siitä, minkälaista nautintoa musiikin osaaminen ja 

esittäminen voivat aikaansaada, riittää motivaatiota harjoitteluunkin. Musiikista voi 

nauttia kuka tahansa, mutta ymmärrys vaatii jo harjaannusta eri musiikin lajeihin ja 

tulkinnan tasoihin. 

 

Kun musiikin tekijä voi riemuita kehittymisestään ja olla aidosti ylpeä osaamisestaan, 

syntyy mahdollisuus toteuttaa itseään vapaasti musiikin parissa, kirjoittaa Kurkela (1994). 
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Lapselle tällainen itsensä toteuttaminen on kuin arkitodellisuudesta irrallaan olevaa 

leikkiä ja se onnistuu parhaiten, jos stressitekijöiden vaikutus on minimoitu. Tällaisia 

tekijöitä voivat olla muun muassa oppimisen, osaamisen ja onnistumisen tarpeista syntyvä 

ristiriita ja siitä seuraava ahdistus ja syyllisyys. Kun nämä tekijät väistyvät, toiminta on 

mielihyvää tuottavaa. (Kurkela 1994, 185.) Pitää myös muistaa, että yksilö joka on 

lapsena saanut toteuttaa itseään luovasti, pystyy siihen myös aikuisena. Jos hänet sen 

sijaan jo lapsena pakotetaan noudattamaan tiettyjä kaavoja, luovuuden uudestaan 

löytäminen voi olla todella vaikeaa. 

 

Musiikin kuuntelukokemukset ovat oleellinen osa musiikin tekijän elämysmaailma, toteaa 

Kurkela (1994). Jo pelkkä musiikin kuuntelukin on tekemistä ja oppimista, joka voi 

tuottaa nautintoa. Myös musiikin esittäjälle eräs suurimmista motiiveista on se nautinto, 

jonka hän saa tekemänsä musiikin kuuntelemisesta. (Kurkela 1994, 409.) 
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6 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

1) Yhteisöllisyyden kokeminen ja sosiaaliset taidot (I faktori) 

Kuoro on enemmän kuin osiensa summa ja kuoroharrastuskin näin ollen enemmän kuin 

harjoituksia ja konsertteja. Harrastuksen kokonaisvaltaisuus vaikuttaa lapsiin 

voimakkaasti. Se, että kuorossa työskennellään yhteisten päämäärien eteen kukin oman 

vastuunsa kantaen, auttaa ottamaan vastuuta ja toimimaan ryhmässä myös muissa 

tehtävissä kuoron ulkopuolella. Kuorossa opitut työskentelytaidot auttavat näin myös 

muussa toiminnassa ja pysyvät mukana parhaimmillaan koko elämän ajan. Tältä osin 

haluankin tutkia sitä, millaisia sosiaalisia taitoja kuorossa on opittu ja miten niiden 

koetaan vaikuttaneen myöhemmässä elämässä. Tärkeällä sijalla ovat myös kuorossa 

sidotut ystävyyssuhteet ja se miten kuorossa olemisen koetaan vaikuttaneen tapaan toimia 

vastaavissa yhteisöissä. 

 

2) Musiikki elämäntapana ja kuoron kokonaisvaltaisuus (II ja V faktori) 

Yksi mielenkiinnon kohteeni tässä tutkimuksessa on se, miten tiivis harrastusyhteisö sitoo 

jäseniään musiikin harrastamiseen. Oma kokemukseni on se, että kuoroharrastus voi olla 

niin voimakas kokemus, että musiikista tulee sen myötä elämäntapa. Tutkin siis sitä, 

miten entiset kuorolaiset ovat säilyttäneet siteensä musiikkiin ja miten voimakkaasti 

sitouttavaksi he aikoinaan kokivat laulamisen Tapiolan kuorossa. Tämä tutkimuskysymys 

liittyy toiseen tutkimuskysymykseeni kuoron kokonaisvaltaisuudesta. Sen osalta on 

tarkoitus tutkia sitä, kuinka tiiviiksi ja aikaavieväksi ja toisaalta läheiseksi ja tärkeäksi 

kuorolaiset kokivat harrastuksensa. 

 

3) Vaikutukset persoonaan ja elämänvalintoihin (III faktori) 

Tutkimuksessani haluan selvittää Tapiolan kuoron merkitystä laulajilleen. Olen 

kiinnostunut nimenomaan siitä, miten kuoroharrastus on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin 

pidemmällä aikavälillä. Haluan siis tutkia musiikkiharrastuksen jatkuvuutta ja 

ammatillista suuntautuneisuutta. Oma kokemukseni on, että entisistä lapsikuorolaisista 

tulee usein varsinkin esiintyviä muusikkoja, näyttelijöitä ja opettajia. Tottuneisuus 

harjoitteluun ja esiintymisestä nauttiminen johdattavat osaltaan näille aloille. Toisaalta 

myös vahva itsetunto ja sosiaaliset taidot ovat uravalintoihin vaikuttavia asioita. 

Yksilöllisen vastuunoton (solisti-, säestys- ym. tehtävät) kautta myös itsetunto vahvistuu. 

Ryhmän kannustus ja tuki on tässä suhteessa olennaista. 
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4) Oman toiminnan vaikutuksen kokeminen ja itsetunto (IV faktori) 

Usein aikaavievä harrastus ei tarkoita sitä, että muut työt jäisivät tekemättä. Päinvastoin: 

aikaa opitaan jäsentämään ja käyttämään järkevästi. Kuorolaiset ovat usein aktiivisia 

harrastajia kuoron ulkopuolellakin: harrastuksia on useampia ja aikaa jää vielä koulun 

produktioihin ja muihin vastuutehtäviin. Tällaisen toiminnan kautta käsitys oman 

toiminnan vaikutuksista voimistuu. Oman toiminnan vaikutusten kokeminen puolestaan 

vahvistaa itsetuntoa ja estää ongelmien äärellä ahdistumista. On tärkeää, että näitä taitoja 

opitaan nimenomaan nuorena. Ne tukevat myöhemmin eri kehitysvaiheissa ja antavat 

välineitä vaikeisiinkin elämänvaiheisiin. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on useampia asioita valottamalla saada käsitys siitä, miten 

Tapiolan kuoro on musiikkikasvatuksellisena yhteisönä vaikuttanut jäseniinsä 

nelikymmenvuotisen toimintansa aikana. Mielenkiintoista on myös se, millaisia 

yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia eri vuosikymmenten kuorolaisten kokemuksista 

löytyy. Näihin kokemuksiin ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat varmasti myös sen aikaisen 

yhteiskunnan ja suomalaisen musiikkielämän tila. 

 

Uskon, että kyselyvastauksista nousee esiin lisäksi vielä muita mielenkiintoisia teemoja 

tarkasteltavaksi. Tutkimuskysymykset edustavat omia oletuksiani kuoron vaikutuksista, 

mutta koska kyseessä on hyvin henkilökohtainen kokemus, vaihtelevat vastaukset 

varmasti paljon eri vastaajien kesken. 
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7 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

 
Tutkimus suoritettiin sähköpostikyselynä vuonna 2003. Tutkimukseen osallistuville 

lähetettiin sähköpostilla linkki kyselyyn, joka siis sijaitsi kotisivuilla. Kyselyyn oli 

mahdollista vastata myös tavallisella paperilomakkeella. Kyselyvastaukset palautuivat 

tutkimuksen tekijälle nimettöminä. 

 

 

7.1 Kysely 

 
Tutkimuksen empiirisen osan pohjalla on kysely (ks. liite 1), jossa selvitettiin 

kuoroharrastuksen vaikutuksia myöhempään elämään erilaisten osioiden avulla. 

Kyselylomakkeen painopiste on väittämillä, joihin vastaajan on pitänyt valita omaa 

mielipidettään parhaiten vastaava vaihtoehto Likertin 4-asteiselta asteikolta. Seuraavassa 

esittelen kyselylomakkeen rakenteen lyhyesti. 

 

7.1.1 Kyselyn rakenne 

 

Kyselylomake rakentuu seuraavista aihealueista: 

 

Tausta: ikä, sukupuoli, ammatti 

Taustan selvittäminen heti kyselylomakkeen alussa on tutkimukseni kannalta siksi 

olennaista, että se antaa perspektiiviä vastaajan muihin vastauksiin ja auttaa sijoittamaan 

tapauksen tietylle vuosikymmenelle. Oletuksenani on, että varsinkin vastaajan ikä 

vaikuttaa kuoroharrastuksen kasvatuksellisten vaikutusten analysointiin. 

 

On otettava huomioon, että lapsikuoroharrastuksen parissa poikien osuus on pienempi 

kuin tyttöjen. Tähän on muutamakin syy. Ensinnäkin poikien lapsikuoroura loppuu 

väistämättä äänenmurrokseen. Tästä syystä pojat eivät voi viettää keskimäärin yhtä pitkää 

aikaa kuorossa kuin tytöt. Oletankin miespuolisten vastaajien vastausten erottuvan 

joukosta jonkin verran juuri ikäkauden ja erityisen aseman takia. Toinen syy on 

kuoroharrastukseen suhtautuminen. Ainakin viime vuosikymmenillä on ollut havaittavissa 

asennemuutos siihen suuntaan, että kuoroharrastus ja laulaminen ylipäänsä olisi enemmän 
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tyttöjen harrastus. Tämä on osaltaan vaikuttanut poikien vähenevään määrään 

lapsikuoroissa. Aktiivisella esittelytoiminnalla ja esimerkiksi koulukonsertteja pitämällä 

Tapiolan kuoro on saanut kuitenkin vakuutettua taas uusia lapsia kuoroharrastuksen 

hauskuudesta. Tässä joukossa poikien määrä on kääntynyt selvään nousuun. 

 

Yksi tutkimukseni keskeisiä kohtia on tutkittavien ammatillinen suuntautuminen. 

Tarkoituksenahan on tutkia, miten kuoroharrastus ja nimenomaan Tapiolan kuorossa 

laulaminen on vaikuttanut kuorolaisten elämään. Kuoroharrastuksen vaikutus voi näkyä 

suoraan jollekin alalle suuntautumisena (muusikko, opettaja) tai esimerkiksi 

elämänmittaisena harrastamisena. Kuoroharrastuksen vaikutukset menevät kuitenkin 

pintaa syvemmälle ja niitä voi olla tutkittavankin vaikeaa itse ruotia. Voihan olla, ettei 

lapsikuoroharrastus ole suoraan vaikuttanut uravalintaan, mutta esimerkiksi nykyiset 

harrastukset ovat sen innoittamia. Muita kuoroharrastuksen tuottamia vaikutuksia voivat 

olla esimerkiksi vahvistunut itsetunto, sosiaaliset työskentelytaidot ja vieraiden 

kulttuurien arvostaminen. 

 

Kuorovuodet: milloin liittyi kuoroon, milloin lähti kuorosta 

Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että pystyn erottamaan vastauksista eri 

vuosikymmenten kuorolaiset. Oletukseni on, että ympäröivän yhteiskunnan olot ja 

asenteet vaikuttavat harrastuksen kokemiseen ja siihen sitoutumiseen. Esimerkiksi 

ympäristön voimakas hyväksyntä ja kuoroharrastuksen arvostus ovat varmasti 

vaikuttaneet positiivisesti harrastuneisuuteen. Harrastusten suosio kulkee kuitenkin 

muodin tapaan aaltoliikettä ja toisena aikana kokemus omasta harrastuksesta on voinut 

olla aivan toisenlainen. 

 

Kuoroon tulo: miten tuli liittyneeksi kuoroon (esim. ystäviä tai perheenjäseniä ennestään 

kuorossa) 

Harrastukseen sitoutumisen kannalta on tärkeää, miten lähipiiri suhtautuu harrastukseen. 

Harrastukset myös usein kulkevat perheessä. Haluankin tutkimuksessani selvittää sitä, 

miten lasten kuoroontulotapa on vaikuttanut harrastukseen sitoutumiseen. 

 

Kuoro harrastuksena: muut harrastukset 

Kuoroharrastus on usein kytköksissä myös muuhun musiikin harrastamiseen. Tapiolan 

kuoroon pyrkimisen edellytyksenä on vähintään yhden soittimen soittaminen 

musiikkiopistossa. Useimmat laulajat soittavat kahta instrumenttia. Musiikkiopistossa 
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soittamiseen taas liittyy musiikin teoria, joka myös tukee kuoroharrastusta. Monet 

musisoivat myös orkestereissa tai pienyhtyeissä. Monet musiikkiharrastuksen parissa 

viihtyvät harrastavat myös paljon urheilua. 

 

Väittämät: 50 väittämää kuoroharrastuksen merkityksestä itselle ja omaan elämään 

Väittämissä selvitän muun muassa miten entiset kuorolaiset kokevat kehittyneensä 

kuorossa ja mitä he kokevat oppineensa. Tarkoitus on myös selvittää kuorolaisten ja 

kuoronjohtajan välistä suhdetta. Väittämistä rakentuu seuraavat faktorit: 

I kuoro yhteisönä (sosiaalinen sidosryhmä) 

II musiikki elämäntapana (sitoutuneisuus) 

III kuoron kasvatuksellinen vaikutus (elämänvalinnat) 

IV oman vaikuttamisen kokeminen 

V kuoron kokonaisvaltaisuus 

 

Lauseiden täydentäminen 

Tässä kyselyn osiossa entiset kuorolaiset saavat täydentää kuoroa ja kuoroharrastusta 

koskevia lauseita. Omin sanoin kertomisen lisäksi nämä lauseet tuovat esiin tutkittavien 

henkilökohtaisia mielipiteitä ja auttavat tekemään aiheesta ja tutkimuksesta elävämmän. 

 

Omin sanoin kertominen 

Oletukseni on, että tutkittavillani on paljonkin sanottavaa Tapiolan kuorosta ja 

kuoroharrastuksestaan. Halusinkin antaa mahdollisuuden vastata vielä omin sanoin 

kysymykseen, mitä Tapiolan kuorossa laulaminen on vaikuttanut kunkin elämään. 

 

7.1.2 Kyselyn tavoite 

 

Tutkimuksessani haluan selvittää sitä, miten kuoroharrastus ja nimenomaan Tapiolan 

kuorossa laulaminen on vaikuttanut lasten ja nuorten elämään pidemmällä aikavälillä. 

Kyselyvastaukset valottavat aihetta yksittäisen kuorolaisen näkökulmasta ja auttavat 

saamaan jonkinlaisen kokonaiskuvan kuoron kasvatuksellisesta vaikutuksesta. Koska 

kyselyn pääpainotus on väittämillä, uskon saavani hyvän aineiston, jota on helppo 

vertailla ja josta voi tehdä selkeitä tulkintoja. Lomakkeessa vastaajalle on annettu 

mahdollisuus myös kertoa kokemuksistaan omin sanoin. Uskon, että tämä yhdistelmä 

takaa laajan ja monipuolisen käsityksen saamisen tutkimusaiheesta. 
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7.2 Kyselyn kohderyhmä 

 
Halusin sisällyttää tutkimukseeni kuorolaisia kaikilta neljältä vuosikymmeneltä. 

Vastauksiin tulikin hajontaa luonnollisesti jo siitä syystä, että vastaajien ikäero voi olla 

jopa neljäkymmentä vuotta. Kyselyyn saivat vastata siis kaikki vanhat Tapiolan 

kuorolaiset. Nykykuorolaisia en kyselyyni sisällyttänyt, sillä mielestäni kuoroharrastuksen 

vaikutuksia omaan elämäänsä voi tutkiskella vasta vähän pidemmän ajan jälkeen. 

Nykykuorolaisilla kuoro on vielä liian lähellä nykyistä elämänpiiriä sen vaikutusten 

analysoimiseksi. Kuorossaoloaikaa ja ikää kysytään juuri tästä syystä: voin näin jaotella 

vastaukset vuosikymmenten mukaan. 

 

Kyselyn kohderyhmänä olivat siis kaikki entiset Tapiolan kuorolaiset. Syksyyn 2003 

mennessä Tapiolan kuoroon on kuulunut 435 jäsentä. Heistä 100 tavoitettiin ja näistä 

sadasta 87 vastasi kyselyyn. 

 

 

7.3 Aineiston kerääminen 

 
Aineiston kerääminen tapahtui sähköpostitse ja se toteutettiin Tapiolan kuoron 40-

vuotisjuhlavuonna syksyllä 2003. Vastaajilla oli mahdollisuus vastata internetin kautta tai 

normaalilla postilla, mutta nykyaikana internet on jo luonteva väline melkein kaikille ja 

melkein kaikki vastasivat sitä kautta. Sain yhteensä 87 vastausta. Kysely lähetettiin 

sadalle henkilölle. Osa ei vastannut ilmeisesti siitä syystä, ettei mielestään enää muistanut 

mitään kuoroajastaan eikä siis voinut analysoida sen vaikutuksia nykyelämäänsäkään. 

Voidaan myös olettaa, että sellaiset henkilöt, jotka eivät ole kokeneet kuoron vaikuttaneen 

millään tavalla, jättivät vastaamatta. Kyselyyn vastaaminen vaatii kuitenkin myös omaa 

tahtoa ja aikaa ja tällöin vastaajista putoavat ne, joita aihe ei kiinnosta. 

 

 

7.4 Aineiston käsittely 

 
Aineiston käsittely tapahtui kahdella tavalla. Väittämien korrelaatioita tutkittiin 

tilastollisen analyysin keinoin. Vapaammin vastattavat osiot (täydennä lauseet, omin 

sanoin) koottiin yhteen. Täydennä lauseet – osiosta (liite 2) saa hyvän kokonaiskuvan 



 54

siitä, miten suurin osa kuorolaisista on vastannut esimerkiksi alkavaan lauseeseen 

”Kuorossa parasta oli...” Omin sanoin -osio puolestaan päästää parhaiten jokaisen 

kuorolaisen äänen kuuluviin ja on ollut ilo huomata, että hyvin erilaisia näkökantoja ja 

kokemuksia on tullut esille. Otteita tämän osion vastauksista on tutkimustulosten lomassa 

kappaleessa 8 ja 9. Niiden kohdalla suluissa oleva kirjain-numeroyhdistelmä kertoo, onko 

vastaaja mies vai nainen (M/N) ja monesko aineiston vastaaja hän on. 

 

Kyselylomakkeessa ensimmäiseksi selvitetty tausta loi pohjan kaikille laajemmille 

tulkinnoille. Sen pohjalta voitiin tarkastella erikseen eri vuosikymmenten kuorolaisten 

kokemuksia ja esimerkiksi ammatillista suuntautumista sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

 

Aineiston käsittelyvaiheessa entisten kuorolaisten vastaukset käytiin moneen kertaan läpi 

ja kullakin kerralla kiinnitettiin huomiota vähän eri asioihin. Kun vastaukset oli syötetty 

tilasto-ohjelmaan tulosten tarkastelu ja vertailu helpottui huomattavasti. Tilasto-ohjelma 

mahdollisti muun muassa havainnollisten kuvaajien tekemisen. 

 

 

7.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 
Tässä tutkimuksessa on pyritty yksittäisten henkilöiden kokemusten kautta lähestymään 

Tapiolan kuoroa ilmiönä ja tarkastelemaan sen kasvatuksellisia vaikutuksia. Kuoron 

entiset jäsenet ovat saaneet kertoa kokemuksistaan omin sanoin ja myös vastata 

väittämiin. Väittämät on analysoitu tilastollisesti, jotta on voitu tehdä yleisiä 

johtopäätöksiä koko aineistosta. Näin yksittäiset subjektiiviset kokemukset saavat 

tuekseen koko aineistolla mitatut kvantitatiiviset tulokset. Tällainen kahden erilaisen 

lähestymistavan käyttö omalta osaltaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää varmasti myös se, että tutkijalla itsellään on vankka 

kokemus Tapiolan kuorosta ja sen kasvatuksellisesta, voimallisesta vaikutuksesta koko 

elämään. Tämä olisi voinut olla myös näkökulmaa rajoittava tekijä, mutta osoittautui, että 

taustojen ymmärtäminen tuo vastausten tulkintaan lisää syvyyttä. Ulkopuolisen olisi ehkä 

vaikeampi ymmärtää kaikkia asiaan liittyviä sisältöjä. On kuitenkin mainittava, että 

kuorolaisten kokemukset vaihtelevat, eikä ole varmasti olemassa kahta aivan samanlaista 

näkemystä kuoroelämän vaikuttavuudesta. Tästä syystä halusinkin antaa vastaajien kertoa 

kokemuksistaan myös omin sanoin. 
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Tutkimuksen luotettavuus toteutuu myös runsaassa lähdemateriaalin käytössä. Se tarjoaa 

mahdollisuuden erilaisten teorioiden ja tämän tutkimuksen vertailuun. Lähdemateriaali 

näyttää suurimmalta osin tukevan samoja löytöjä, jotka tutkimuksen kuluessa on tehty ja 

niinpä sen avulla on saatu lisää ulottuvuutta tutkimuksen näkemyksiin. 

 

7.5.1 Validiteetti 

 

Validiteetti tarkoittaa Pietilän (1976) mukaan sitä, vastaavatko tiettyä sisältöluokkaa 

ilmaisemaan valitut alkiot todella sitä ilmiötä, jota tuon luokan katsotaan edustavan. 

Sisältövaliditeetti on hyvä, mikäli sen alkiot vastaavat sitä käsitteellisesti ja sitä 

koodattaessa kaikki sen kannalta olennaiset alkiot otetaan huomioon. (Pietilä 1976, 247-

252). Validiteetti voidaan jakaa neljään osaan: sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti, 

konstruktiovaliditeetti ja tilastollisten johtopäätösten validiteetti (Cook&Campbell 1979, 

41-83). 

 

Sisäisen validiteetin uhkia voivat olla kyselylomakkeen eli mittarin epäselvyys, rajoitettu 

vastausaika tai muut vastaustilanteeseen liittyvät ongelmat. Tässä tutkimuksessa mittari 

oli rakennettu mahdollisimman yksiselitteiseksi, pääosassa olivat monivalintatehtävät. Ne 

kaikki mittasivat positiivisia asioita, joten Likert-asteikko 1-4 mittasi jokaista muuttujaa 

samalla tavalla. Tästä syystä myöskään itse tulosten tulkintavaiheessa ei tarvinnut kääntää 

yhdenkään muuttujan saamia arvoja. Negaation välttäminen onkin yksi validiteettia 

parantava tekijä (Cohen, Manion & Morrison 2000, 249). Myös se tosiseikka, että 

lomakkeen sai täyttää omalla ajallaan lisää validiteettia sikäli, että kukin vastaaja on 

voinut valita itselleen parhaiten sopivan hetken lomakkeen täyttämiseen. Toisaalta tämä 

voi tarkoittaa sitäkin, että osa vastaajista on vastannut kiireessä ja osa paremmalla ajalla. 

Tätä ei voida kuitenkaan tietää varmasti, joten oletuksena on, että kaikki jotka kyselyyn 

jaksoivat vastata, tekivät sen kunnolla. 

 

Yksi sisäisen validiteetin uhka voi myös olla kato. Tässä tapauksessa lomake lähetettiin 

noin sadalle henkilölle ja vastauksia saatiin takaisin 87. Vastausprosentti (87%) oli siis 

hyvä, eikä kato ole tutkimustulosten oikeellisuuden uhkana. 

 

Ulkoisen validiteetin kannalta on tärkeää arvioida, voiko tutkimuksen tuloksia yleistää yli 

tutkitun kohderyhmän. Tässä tutkimuksessa koehenkilöinä ovat olleet kaikki entiset 
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Tapiolan kuorolaiset. Heistä ne, joiden yhteystiedot saatiin selville, saivat 

kyselylomakkeen ja heistä 87 henkilöä vastasi kyselyyn. Uskon siis, että tutkimustulokset 

ovat hyvinkin yleistettävissä koko entisten Tapiolan kuorolaisten ryhmään. Koska 

tutkimuksessa kuitenkin on tarkoitus tutkia nimenomaan Tapiolan kuoron pedagogista 

merkitystä, on turhaa ajatella, että tutkimustuloksia voisi tai edes pitäisi yrittää yleistää 

koko populaatiota koskevaksi. Ainoastaan muut lapsikuorot saattaisivat tulla kyseeseen 

yleistyksiä tehtäessä. 

 

Konstruktiovaliditeetilla tarkoitetaan tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden ymmärtämistä. 

Oletuksena oli, ettei epäselvyyksiä ilmene, sillä kaikki vastaajat olivat aikuisia. 

Kyselylomake ei myöskään sisältänyt kovin hankalia käsitteitä. Väittämiin vastaaminen 

vaatii kuitenkin aina pitkällistä ajattelua ja pohtimista ja vaarana on, että vastaaja turtuu 

väittämien paljoudessa ja alkaa rutiininomaisesti toistaa samaa asteikon numeroa. Siksi 

Likert-asteikko olikin tehty neliportaiseksi. Se pakottaa vastaajan valitsemaan mielestään 

sopivimman vaihtoehdon, eikä keskiarvoa ”juuri sopivasti” ole valittavissa. Väittämien 

paljous voisi heikentää tutkimuksen konstruktiovaliditeettia, mutta en usko sen olevan 

tässä varsinainen uhka. 

 

Viimeinen validiteetin neljästä osa-alueesta on tilastollisten johtopäätösten validiteetti. Se 

tarkoittaa sitä, miten yleistettäviä tutkimustulokset ovat tilastollisesti. Tilastollisten 

johtopäätösten validiteetti paranee näytekoon kasvaessa. Tästä syystä tämän tutkimuksen 

validiteetti tällä alueella on hyvä. 

 

7.5.2 Reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin sattuman aiheuttamia virheitä 

voidaan välttää mittaustuloksissa. Reliabiliteettikertoimesta voidaan päätellä, kuinka 

paljon mitatusta yhteisvarianssista on todellista varianssia. Tällöin voidaan puhua myös 

tekstin sisäisestä yhtenäisyydestä. (Kerlinger 1973, 451-455.) 

 

Reliabiliteetin kannalta on olennaista, että kerätyt tiedot on koodattu oikein. Toisin sanoen 

kaikki vastaukset on luettu ja tulkittu sekä syötetty tietokoneohjelmaan oikein. Näinkin 

suuren vastaajajoukon kattavassa tutkimuksessa paras tapa tallettaa tiedot on syöttää ne 

tietokoneohjelmaan. Tilasto-ohjelma on luotettava apu varsinkin laskemista vaativissa 

tulkinnoissa. Muunlaiset, laadullisemmat tulkinnat voi sitten tehdä ilmankin ohjelman 
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apua. Ohjelmassa tiedot kuitenkin pysyvät tallessa ja se mahdollistaa samasta aineistosta 

tehtävät myöhemmät tulkinnat. (Keeves 1997, 286-287.) 

 

Hirsjärven mukaan reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustuloksen pysyvyyttä. Mittaus on 

sitä reliaabelimpaa, mitä vähemmän mittaamiseen liittyy satunnaisten seikkojen 

aiheuttamaa vaihtelua eli virhevarianssia. Samalla mittarilla voidaan eri tilanteissa saada 

erilaisia tuloksia, eikä ole olemassa menetelmää, jolla voitaisiin arvioida mittarille yleinen 

reliaabeliusaste. Näin ollen reliabiliteetti on käsitteenä hyvin teoreettinen. (Hirsjärvi 1983, 

160.) 

 

Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia selvitettiin laskemalla Cronbachin alfa-kerroin kuoron 

yhteisöllisyyttä mittaavalle summamuuttujalle. Luottamusvälin alarajaksi saatiin tällöin 

0.74 ja ylärajaksi 0.86. Kyselyä voidaan siis tältä osin pitää luotettavana. On kuitenkin 

tärkeää, ettei reliabiliteetti ole liian korkea. Se saattaa tarkoittaa, että tutkimuksen 

validiteetti ei ole hyvä. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

8.1 Kyselyyn vastanneiden tausta 

 
8.1.1 Vastaajien jakautuminen ikäryhmittäin 

 

Kyselyyn vastasi 87 entistä Tapiolan kuoron laulajaa. Heistä naisia oli 64 (73,6%) ja 

miehiä 23 (26,4%). He jakautuivat ikäryhmittäin seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen sukupuolen mukaan ja ikäryhmittäin1  

 

Kuviosta huomataan, että suurin osa vastaajista (26/87) oli 25-29–vuotiaita. Ehkä hieman 

yllättävää kuitenkin on, että seuraavaksi suurin vastanneiden ryhmä (18/87) ovat yli 40–

vuotiaat. Tämä on selvä osoitus siitä, että he todella kokevat Tapiolan kuoron 

vaikuttaneen elämäänsä. Heidän vastauksensa olivat myös hyvin perusteltuja ja niiden 

omin sanoin –osiot kaikista värikkäimpiä. 

 

Koko vastaajien joukossa oli 52 alle 30–vuotiasta ja 35 yli 30–vuotiasta vastaajaa. 

Kyselyyn vastanneista miehistä suurin osa (19/ 23) kuului tähän nuorempaan ryhmään. 

Vain neljä yli 30–vuotiasta miestä vastasi kyselyyn. Arvelen tämän johtuvan siitä, että 

koska poikien kuoroura loppuu väistämättä aikaisemmin, kuoron ystäväpiiri ei jää heille 

yhtä tärkeäksi kuin tytöille. Luultavasti he löytävät nuoruusiällä jonkin muun yhteisön, 

josta tulee heille tärkeämpi, eivätkä he enää pidä yhteyttä entisiin lapsikuoroystäviinsä. 

Tästä syystä entisiä miespuolisia Tapiolan kuorolaisia oli vaikea jäljittää. 

                                                 
1 Kuvio esittää vastaajien lukumäärää, ei prosentuaalista osuutta. 
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8.1.2 Vastaajien jakautuminen ammattiryhmittäin 

 

Kyselylomakkeessa kysyttiin myös vastaajien ammattia/ opiskelualaa. Ammatit 

jakautuivat suuruusjärjestyksessä seuraaviin ryhmiin: 

 

a) musiikki- ja teatteriala (mus.) 

b) opetus- ja kasvatusala (kasv.) 

c) lääketiede ja sairaanhoito (lääk.) 

d) tekninen ala (tekn.) 

e) kaupallinen ala (kaup.) 

f) humanistinen ala (hum.) 

g) oikeus- ja valtiotiede (oik.) 

h) yksityisyrittäjyys (yks.) 

i) luonnontieteellinen ala (luonn.) 

j) palveluala (palv.) 

k) turvallisuusala (turv.) 

 

Suluissa oleva lyhenne vastaa kuvaajassa käytettyjä ammattilyhenteitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen ammattiryhmittäin2 

 

Kuviosta nähdään, että kaksi suurinta opiskelu/ ammattialaa ovat musiikki- ja teatteriala 

(19) sekä opetus- ja kasvatusala (17). Tutkimuksessa oletettiinkin, että 

lapsikuoroharrastus vaikuttaa juuri näille aloille suuntautumiseen. Näiden kahden 

suurimman ryhmän jälkeen seuraavaksi suurimmat viisi ammattiryhmää ovat lääketiede ja 

sairaanhoito (10), tekninen ala (9), kaupallinen ala (9), humanistinen ala (8) sekä oikeus- 

ja valtiotiede (6). Loput neljä alaa esiintyivät vain muutamien vastaajien vastauksissa. 
                                                 
2 Kuvio esittää vastaajien lukumäärää, ei prosentuaalista osuutta. 
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Ne olivat yksityisyrittäjyys (3), luonnontieteet (3), palveluala (2) ja turvallisuusala (1).  

 

Ammattiryhmiin jakautumisessa on siis jonkin verran hajontaa, vaikka suurin osa entisistä 

Tapiolan kuorolaisista näyttääkin asettuneen tavallisimmille akateemisille aloille. Vaikka 

ammattiin hakeutumiseen toki vaikuttavat nuoruusiällä saadut vaikutteet ja kasvuyhteisö, 

ei perhetaustan ja asuinympäristön osuutta voida väheksyä. Tapiolan kuorolaisilla näyttää 

tässä suhteessa olevan hyvät edellytykset jo kuoroon tullessaan. Moni vastaajista 

kuitenkin vakuuttaa, että juuri kuorolla on sosiaalisena ympäristönä ollut suuri vaikutus 

jollekin tietylle alalle hakeutumiseen. 

 

8.1.3 Kuorossaolovuodet 

 

8.1.3.1 Kuoroontulovuosikymmen 

 

Kuoroontulovuosikymmen ja sen aikainen yhteiskunta vaikuttavat oletettavasti siihen, 

minkälainen vaikutus omaan elämään ja kehitykseen kuorolla koetaan olleen. Tähän 

vaikuttaa myös se, että kuoron asema ja arvostus on saattanut vaihdella eri aikoina, vaikka 

Tapiolan kuorolla onkin aina ollut vakaa asema suomalaisessa kuoro- ja 

musiikkikulttuurissa. Myös se, että kuoroharrastuksen suosio on lasten ja nuorten 

keskuudessa vaihdellut, vaikuttaa varmasti siihen kuinka tärkeäksi oma kuoroharrastus 

mielletään. Kyselyyn vastanneiden kuorovuosien kysyminen antaa näin ollen 

mielenkiintoisen mahdollisuuden tutkia mielipiteiden eroavaisuuksia eri 

kuorosukupolvien välillä ja toisaalta etsiä tietyn aikakauden yhtenäistäviä asenteita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen kuoroontulovuosikymmenen mukaan3 

 
                                                 
3 Kuvio esittää vastaajien lukumäärää, ei prosentuaalista osuutta. 
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Kuoroontulovuosikymmeniä kuvaavasta taulukosta on helppo havaita, että kyselyyn 

vastanneista suurin osa on jälkimmäisen 20 vuoden aikana kuoroon tulleita. Jo kyselyn 

tekemisen ja yhteystietojen etsimisen aikana oli selvää, että vanhimpia entisiä kuorolaisia 

olisi vaikeinta tavoittaa, kun taas viime vuosikymmenellä lopettaneiden kuorolaisten 

yhteystiedot olisi vielä verrattain helppo löytää. Yhteystietojen etsimistä hankaloitti sekin, 

että monien entisten kuorolaisten sukunimi oli vaihtunut avioliiton myötä. On kuitenkin 

ilahduttavaa, että vastaajia tavoitettiin kaikilta neljältä vuosikymmeneltä. 

 

8.1.3.2. Kuorouran kesto vuosina 

 

Yksi oletus työssäni on, että kuorouran kesto vaikuttaa kuoroharrastuksen 

kasvatuksellisen vaikutuksen kokemiseen. Oletuksena on, että pidempään kuorossa olleet 

kokevat harrastuksen vaikuttaneen voimakkaammin elämänvalintoihinsa kuin lyhemmän 

aikaa kuorossa viettäneet. 

 

Alla oleva kuvio esittää kyselyyn vastanneiden entisten Tapiolan kuorolaisten kuorouran 

pituutta vuosina. 
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Kuvio 9. Kyselyyn vastanneiden kuorossaolon pituus vuosina. 

 

Kuorossaolon pituutta esittävästä kuvaajasta havaitaan, että kyselyyn vastanneiden 

keskimääräinen kuorossaoloaika on ollut 6,8 vuotta. Määrällisesti suurin osa vastanneista 
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on ollut kuorossa 8 vuotta ja osa jopa yli kymmenen vuotta. Jo kuuden vuoden mittainen 

ajanjakso on merkittävä osa lapsen ja nuoren elämää. Näitä vuosimääriä vasten on jo 

helppoa ymmärtää, että osa entisistä kuorolaisista kuvailee Tapiolan kuorossa 

laulamistaan elämäntavaksi. 

 

Kuorossaolon pituutta vertailtiin myös sukupuolen mukaan. Oletuksena oli, että tytöt 

viettävät kuorossa pidemmän ajan ja pojat lyhyemmän. Keskiarvoa laskettaessa selvisi, 

että tyttöjen keskimääräinen kuorossaoloaika on 7,53 vuotta ja poikien 4,65 vuotta. Ero on 

siis huomattava ja johtuu etupäässä siitä, että pojat joutuvat yleensä lopettamaan kuoron, 

kun heille tulee äänenmurros. 

 

 

8.2 Kuoro yhteisönä 

 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten entiset Tapiolan kuorolaiset kokevat 

kuoroharrastuksen vaikuttaneen omiin elämänvalintoihinsa ja persoonallisuuteensa. 

Oletuksena on, että voimakas yhteisöllisyyden kokeminen ja sidosryhmään kuuluminen 

kasvattaa lapsikuorolaulajista sosiaalisia, erilaisten ihmisten kanssa toimeentulevia 

yksilöitä. Yhteisöllisyyden kokeminen olikin yksi viidestä faktorista, joita halusin tutkia. 

Kuhunkin faktoriin kuuluu kymmenen väittämää. Näistä väittämistä on myös muodostettu 

summamuuttuja, jonka saamia arvoja ja näiden jakautumista seuraavassa vertaillaan. Alla 

listattujen väittämien perässä oleva luku ilmaisee kyseisen väittämän saamaa keskiarvoa. 

 

8.2.1 Kuoron yhteisöllisyyden faktori ja sen summamuuttujan saamat arvot 

 

Kuoron yhteisöllisyyden faktoriin kuuluivat kyselylomakkeen seuraavat väittämät: 

1. sain kuorossa paljon ystäviä (3,55) 

6. Tapiolan kuoro oli minulle sosiaalisena sidosryhmänä tärkeä (3,49) 

11. kuorossa oli voimakas yhteishenki (3,51) 

16. opin kuorossa tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa (3,32) 

21. Tapiolan kuorossa työskenneltiin ahkerasti yhteisten päämäärien eteen (3,69) 

26. muut kuorolaiset olivat minulle kuin sisaruksia (2,63) 

31. pienempien kuorolaisten opastaminen oli minulle mieluisaa (3,00) 

36. pidin vanhempia kuorolaisia esikuvinani (3,11) 

41. kuorossa yksilöt täydensivät toisiaan (3,51) 



 63

46. kuoron ilmapiiri oli kannustava (3,33) 

 

Tämän faktorin väittämistä korkeimman keskiarvon sai väittämä numero 21 ”Tapiolan 

kuorossa työskenneltiin ahkerasti yhteisten päämäärien eteen”. Pienimmän keskiarvon sai 

puolestaan väittämä numero 26 ”muut kuorolaiset olivat minulle kuin sisaruksia”. 

Työnteko ja harjoittelu tulevat esille myös omin sanoin –osiossa. Monet kertovat toisaalta 

nauttineensa harjoittelusta, vaikka se välillä olikin tylsää puurtamista. Vastaajat 

myöntävät kuitenkin, että ahkera työnteko mahdollisti hyvät saavutukset. Tämän asian 

tiedostaminen myös motivoi kuorolaisia harjoitteluun. 

 

Seuraava kuvio esittää näiden väittämien summamuuttujan pistemäärien jakautumisen ja 

sen keskiarvon. Pienin mahdollinen arvo on tällöin 10 (mikäli vastaaja antaa jokaiselle 

kymmenelle väittämälle minimiarvon 1) ja suurin mahdollinen arvo on 40 (mikäli 

vastaaja antaa kaikille kymmenelle väittämälle maksimiarvon 4). 
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Kuvio 10. Yhteisöllisyyden faktorin summamuuttujan saamat pistemäärät ja keskiarvo 

sekä keskihajonta 

 

Kuviosta nähdään, että varsin suuri osa vastaajista on pitänyt kuoroa tärkeänä sosiaalisena 

sidosryhmänä ja yhteisöllisenä vaikuttajana elämässään. Summamuuttujan saamien 
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arvojen keskiarvo on 33,1. Jopa täysiä maksimiarvoja (summapistearvo 40) on antanut 

muutama vastaaja. 

 

Halusin vertailla summamuuttujan saamia pistemääriä myös kuorouran pituuden mukaan. 

Vaikka vastauksissa esiintyy eripituisia kuorossaoloaikoja kahden ja 14 vuoden väliltä, on 

tässä kuviossa vastaajat jaettu kuorovuosien perusteella ryhmiin. Ryhmät ovat: alle 3 

vuotta kuorossa olleet, 3-6 vuotta kuorossa olleet, 7-10 vuotta kuorossa olleet ja yli 10 

vuotta kuorossa olleet. Myös summamuuttujan saamat pistemäärät on jaettu ryhmiin. 

Nämä ovat: 10-20 pistettä, 21-30 pistettä, 31-40 pistettä. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 11. Yhteisöllisyyden faktorille annetut pistemäärät kuorossaolovuosien mukaan4 

 

Kuviosta nähdään, että yksikään henkilö ei ole antanut tämän summamuuttujien 

väittämille yhteensä alle 21 pistettä. Tämä tarkoittaisi, että jokaiselle faktorin kymmenelle 

väittämälle olisi annettu yksi tai kaksi pistettä. Suurin osa vastanneista on sitä vastoin 

antanut pisteitä yhteensä 31 tai enemmän. Kuviosta on selkeästi nähtävissä se, että 

pidempään kuorossa olleet ovat antaneet väittämälle korkeampia pistemääriä ja kokevat 

näin kuoron voimakkaasti yhteisölliseksi ja sosiaalisia taitoja vahvistavaksi. 

 

Alle kolme vuotta kuorossa olleet ovat ainoa ryhmä, joista suurin osa on antanut pisteitä 

21-30. Kun siirrytään seuraavaan ryhmään (3-6 vuotta) huomataan, että suurimman 

pistemäärän antajien osuus kasvaa ja pienemmän antaneiden osuus vähenee. Tämä 

korostuu vielä seuraavan ryhmän (7-10 vuotta) vastauksissa. Yli kymmenen vuotta 

kuorossa laulaneet ovat antaneet tälle yhteisöllisyyden faktorille kaikista korkeimpia 

pistemääriä. Heidän kaikkien vastauksissa summamuuttujan arvo on 31-40, eli kuuluu 

korkeimpaan pisteryhmään. 

                                                 
4 Pystyakseli esittää annettujen pistemäärien prosentuaalista osuutta kussakin ikäryhmässä. 
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Kuoron yhteisöllisyydestä kertoo seuraavan vastaajan kuvaus kuoroelämästä: 

 
”Tuntui hyvältä jakaa murrosiän mylläkät läheisiksi tulleiden ystävien kanssa tiiviissä 
yhteisössä, jossa oli kuitenkin eri-ikäisiä lapsia kaikenlaisista taustoista. Kun yhdessäoloon 
liittyi vaativa työ ja vaihtuvat ympäristö, siteet muodostuivat voimakkaiksi. Olipa hienoa, että 
rakkaasta musiikkiharrastuksesta tuli ammatti, ja että pääsin vielä itse asiassa yhteistyöhön ja 
säveltämään Tapiolan kuorolle näin aikuisiässä.” (M16) 

 

 

8.3 Musiikki elämäntapana 

 
Seuraavaksi mielenkiintoni kohteena oli, miten musiikkiharrastukseen sitoutuminen on 

vaikuttanut lapsikuorolaisten elämänvalintoihin.  

 

8.3.1 Sitoutuneisuuden faktori ja sen summamuuttujan saamat arvot 

 

Sitoutuneisuuden faktorin väittämät mittaavat sitoutuneisuutta kuoroon ja muuhun 

musiikkiharrastukseen. Faktori kuvaa sitoutumista musiikkiin elämänmittaisesti. Musiikki 

ja myös kuorolaisuus voivat olla elämäntapa. Sitoutuneisuuden faktori sisälsi seuraavat 

väittämät: 

2. olen laulanut Tapiolan kuoron jälkeen muissakin kuoroissa (3,21) 

7. sain kuoroharrastuksesta kipinän laajempaan musiikkiharrastukseen (3,10) 

12. muistelen usein kuoroaikojani (3,21) 

17. olen seurannut Tapiolan kuoron vaiheita kuorosta lähtemisen jälkeen (2,98) 

22. jäin kaipaamaan kuoroa lopetettuani (2,80) 

27. kuoroharrastus oli harrastuksistani rakkain (3,03) 

32. kuoroharrastus on merkittävä osa elämääni (3,01) 

37. harjoittelin stemmojani myös kotona (2,89) 

42. kuoro työskenteli ammattimaisesti (3,49) 

47. pidän edelleen yhteyttä muihin entisiin kuorolaisiin (3,11) 

 

Korkeimman keskiarvon on näistä saanut väittämä 42: ”kuoro työskenteli 

ammattimaisesti” ja matalimman keskiarvon väittämä 22: ”jäin kaipaamaan kuoroa 

lopetettuani.” Tämänkin faktorin kohdalla vastaajat ovat yllättävän yksimielisiä siitä, että 

kuorossa työskenneltiin ahkerasti. Ammattimaisuus viittaa tässä kuitenkin myös siihen, 

että vaikka kyseessä ovat lapset, jokaisella yksilöllä on vastuu esityksen onnistumisesta ja 
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jokaiselta myös odotetaan yhtä suurta panosta. Harjoituksissa keskittyminen ja 

tarkkaavainen ilmapiiri ovat myös asioita, jotka ovat jääneet vastaajien mieleen. Nämä 

ovat niitä asioita, joita monet vielä aikuisenakin toisissa yhteisöissä kaipaavat. 

 

Näistä muodostettu summamuuttuja sai seuraavanlaisia arvoja: 
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Kuvio 12. Sitoutuneisuuden faktorin summamuuttujan saamat pistemäärät ja keskiarvo 

sekä keskihajonta 

 

Kuviosta nähdään, että sitoutuneisuuden faktorista muodostettu summamuuttuja on saanut 

keskimäärin 30,8 pistettä. Keskihajonta (5,93) on suurin kaikkien viiden summamuuttujan 

keskihajonnoista. Pistemäärien suuri vaihtelu on nähtävissä myös itse kuvaajasta. Se ei 

ole tasaisesti nouseva ja laskeva, vaan sen keskivaiheilla on piikki (kohdassa 25 pistettä) 

ja taas notkahdus (30 pistettä). Suuresta keskihajonnasta voidaan päätellä, että vastaajien 

mielipiteet ovat tämän faktorin väittämien kohdalla vaihdelleet paljon. Kuitenkin 

tämänkin summamuuttujan kohdalla pistemäärät painottuvat välille 30-40, eli hyvin suuri 

osa vastaajista on kokenut kuoron elämäntapana ja jatkanut kuorolaulun harrastamista 

myöhemmälläkin iällä. Monet vastaajat myös seuraavat Tapiolan kuoron vaiheita 

aktiivisesti, vaikkeivät enää kuorossa laulakaan. Kuoroon sitoutuneisuus ilmenee osalla 

myös siten, että heidän omat lapsensa laulavat kuorossa ja he vanhempina ovat näin 

kuoron toiminnassa mukana. Tämä käy kuitenkin ilmi vasta kyselylomakkeen viimeisen 
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kysymyksen kohdalla, kun vastaajat kertovat kuorolaisuudestaan omin sanoin. Näiden 

vastausten perusteella myös oletukseni siitä, että sisarusten tai vanhempien jäljissä 

kuoroon tulleet sitoutuisivat kuoroon voimakkaammin näyttää pitävän paikkansa. 

Kuoroharrastus näyttää kulkevan varsin tiiviisti suvussa. Tätä analysoin tarkemmin 

kappaleessa 9. 

 

Seuraava kuvio esittää sitoutuneisuuden summamuuttujan saamia pistemääriä kuorouran 

pituuden mukaan. Vastaajat on jaettu kuoroiän perusteella neljään ryhmään kuten edellä. 

Summapistemäärät on jaettu kolmeen eri suuruusluokkaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 13. Sitoutuneisuuden summamuuttujan saamat pistemäärät kuorossaolovuosien 

mukaan5 

 

Kuvio vahvistaa käsitystä siitä, että kauemmin kuorossa laulaneet kokevat musiikin 

enemmän elämäntavaksi kuin lyhemmän ajan kuorossa laulaneet. Pidempään kuorossa 

laulaneiden musiikkiharrastus on usein jatkunut myös lapsikuoron jälkeen (faktorin 

väittämät 2, 7, 32). Merkittävä osa sitoutuneisuuden faktoria on myös se, pitääkö edelleen 

yhteyttä entisiin kuoroystäviin ja seuraako Tapiolan kuoron vaiheita nykyäänkin. 

 

Tässä kuviossa yksikään ryhmä ei ole antanut yksinomaan korkeimman pisteluokan 

pistemääriä ja hajonta on suurempi kuin ensimmäisen summamuuttujan kohdalla. Alle 

kolme vuotta kuorossa olleet erottuvat taas joukosta suurimman pisteluokan (31-40 

pistettä) pienellä esiintymisellä ja keskisuuren (21-30 pistettä) suurella esiintymisellä. 

Kuitenkin ainoa ryhmä, jossa pienintä pisteluokkaa esiintyy, ovat 3-6 vuotta kuorossa 

olleet. Silti tässä ryhmässä kuten kahdessa jälkimmäisessäkin suurin osa vastaajista on 
                                                 
5 Pystyakseli esittää annettujen pistemäärien prosentuaalista osuutta kussakin ryhmässä. 
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antanut suurimman pisteluokan pistemääriä. Myöhemmissäkin osioissa selviää, että 

monet entiset kuorolaiset kokevat kuoroharrastuksen tärkeimmäksi ja vaikuttavimmaksi 

asiaksi sen sosiaalisen ympäristön. Tähän kuuluvat tietenkin olennaisena osana kuorosta 

saadut ystävät. Kuorossa vietetty aika koetaan usein myös niin vaikuttavaksi, että 

henkinen kuorolaisuus jatkuu vielä varsinaisen harrastuksen lopettamisen jälkeenkin. Eräs 

entinen kuorolainen kuvaa Tapiolan kuoroon ja musiikkiin sitoutumista näin: 

 
”Puhun Tapiolan kuorosta yhä vieläkin "meidän kuorona", vaikka olen laulanut monessa 
muussa kokoonpanossa sen jälkeen! Kaikessa musiikillisessa toiminnassani olen hakenut ja 
peräänkuuluttanut samanlaista työhön paneutumista ja laulamisen (ja osaamisen!) riemua jota 
Tapiolan kuorossa sai kokea. Kova työ ei kuitenkaan tuntunut raskaalta ainakaan kovin usein. 
Muistot ovat tietenkin kultautuneet, mutta eivät kovin paljon. Paljon sanoo myös se, että 
murrosikäisenä lopetin koulun ja soittoharrastuksen, mutta kuoroa ei tullut mieleenkään 
lopettaa.” (N29) 

 

 

8.4 Kuoron kasvatuksellinen vaikutus 

 
Koko tutkimukseni perusolettamus on, että lapsikuoroharrastus kasvattaa laulajiaan ja 

kehittää heidän persoonaansa monilla muillakin elämänalueilla kuin vain musiikissa. 

Halusin siis tutkia kuinka entiset kuorolaiset itse kokevat kuoroharrastuksen vaikuttaneen 

muun muassa persoonaansa ja itsetuntoonsa sekä myöhempiin elämänvalintoihinsa. Tätä 

kuoron kasvatuksellista vaikutusta mittaa elämänvalinnat-faktori. 

 

8.4.1 Elämänvalinnat-faktori ja sen summamuuttujan saamat arvot 

 

Elämänvalinnat -faktoriin kuuluivat seuraavat väittämät: 

3. kuoroharrastus innoitti minut nykyiselle uralleni (2,13) 

8. kuorossa vallitsi kasvatuksellinen ilmapiiri (3,23) 

13. olen opiskellut humanistisia aineita (2,69) 

18. olen opiskellut kasvatustieteitä (2,14) 

23. olen opiskellut musiikkia (3,05) 

28. kuorossa oppimistani taidoista on ollut hyötyä myöhemmin elämässä (3,52) 

33. kuorossa opin tekemään töitä määrätietoisesti (3,20) 

38. olen toiminut opettajana/ ohjaajana (3,03) 

43. Tapiolan kuoron jäsenyys on vaikuttanut maailmankuvaani (3,33) 

48. kuoronjohtaja oli minulle luokanopettajaa tärkeämpi kasvattaja (2,70) 
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Korkeimman keskiarvon tämän faktorin väittämistä sai 28. väittämä: ”kuorossa 

oppimistani taidoista on ollut hyötyä myöhemmin elämässä”. Pienimmän keskiarvon sai 

3. väittämä: ”kuoroharrastus innoitti minut nykyiselle uralleni”. Näistä keskiarvoista 

huomataan, että vaikka kuoroharrastus ei olisikaan suoraan vaikuttanut vastaajien 

uravalintaan, kokevat he silti kuoron vaikuttaneen heihin kasvatuksellisesti. Tästä kertovat 

väittämien 8 ja 43 saamat korkeat keskiarvot. Kuoron koetaan siis vaikuttaneen muun 

muassa maailmankuvaan. Kuorossa on opittu myös työskentelytaitoja. Nämä aikaisin 

opitut taidot vaikuttavat koko elämän ajan. Moni vastaajista kertoikin jatkuvasti 

vertaavansa nykyisiä työyhteisöjään Tapiolan kuoroon. He ovat havainneet, ettei yhteistyö 

ja yhteisten päämäärien eteen työskentely onnistu muualla samalla tavalla. 

 

On myös mielenkiintoista, että vaikka vastaajat eivät kovin vahvasti uskokaan 

kuoroharrastuksen vaikuttaneen uravalintaansa, ovat he vakaasti sitä mieltä, että se on 

opettanut heille hyödyllisiä taitoja. Tämä on oikeastaan paras vakuutus oletukselleni siitä, 

että kuorossa opitaan taitoja monipuolisesti, koko elämää varten. Kuoro on myös 

epäilemättä ollut suuri vaikuttaja lasten ja nuorten elämässä, kun niin moni on sitä mieltä, 

että se on vaikuttanut hänen omaan maailmankuvaansa. 

 

Elämänvalinta -faktorin väittämistä muodostettu summamuuttuja sai seuraavia arvoja: 
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Kuvio 14. Elämänvalinta-faktorin summamuuttujan saamat pistemäärät ja keskiarvo sekä 

–hajonta. 
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Kuviosta nähdään, että summamuuttujan saamien pistemäärien keskiarvo on vain 29. 

Tämä on pienin viiden summamuuttujan saamista keskiarvoista. On kuitenkin 

muistettava, että tämäkin on melko korkea pistemäärä. Väittämiä on faktorissa kymmenen 

ja keskiarvon ollessa 29 on jokainen vastaaja antanut jokaiselle summamuuttujan 

väittämälle keskimäärin arvon 2,9. Likert-asteikon ulottuessa yhdestä neljään vastaa tämä 

arvo noin kolmea. Myös keskihajonta on tämän muuttujan pistemäärien kohdalla melko 

suuri, 5,43. Selvästikin mielipiteet siis eroavat siinä, onko kuoro vaikuttanut 

opiskelusuuntaan ja muihin elämänvalintoihin. 

 

Moni vastaaja kirjoitti omin sanoin –osiossa, että kuoron vaikutukset ovat 

mittaamattomat, mutta niitä on näin jälkikäteen mahdotonta analysoida muusta 

kasvuympäristöstä irrallaan. Mikäli kotona ja koulussakin on harrastettu musiikkia, voi 

olla vaikea sanoa, minkälainen rooli juuri kuorossa laulamisella oli persoonallisuuden 

kehitykseen. 

 

Alla oleva kuvio esittää tämän summamuuttujien pistemäärien jakautumista eripituisen 

ajan kuorossa olleiden vastauksissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuvio 15. Elämänvalinta-summamuuttujan saamat pistemäärät kuorossaolovuosien 

mukaan6 

 

Kuviosta voidaan nähdä, että vain yli kymmenen vuotta kuorossa olleet ovat antaneet 

suurimmaksi osin korkeimman pisteluokan pistemääriä. Muiden ryhmien kohdalla 
                                                 
6 Pystyakseli esittää annettujen pistemäärien prosentuaalista osuutta kussakin ryhmässä. 
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toiseksi suurin pistemäärä (21-30) on yleisin. Kahdessa ryhmässä esiintyy nyt myös 

alimman pisteluokan pistemääriä (10-20). Tästäkin voidaan siis nähdä, että mielipiteet 

ovat eronneet tämän summamuuttujan väittämien kohdalla. 

 

Ainakin pisimpään kuorossa olleet kokevat, että Tapiolan kuorossa laulaminen on 

vaikuttanut heidän elämänvalintoihinsa. Ehkä pitkään jatkunut kuoroharrastus on 

vaikuttanut voimakkaasti juuri musiikki- tai opetusalan valintaan. Nämä ovat suurimman 

ammattiryhmät kyselyyn vastanneiden keskuudessa ja ne sisältyvät myös hypoteesiini 

kuoron innoittamista ammattisuunnista. Kuoron vahva kasvatuksellinen ilmapiiri ja 

vanhempien kuorolaisten rooli pienempien opastajina vaikuttavat opetusalalle 

suuntautumiseen ja monipuolinen musiikin harrastaminen musiikkialan valitsemiseen. 

 

Kuoroharrastuksella on siis vastaajien mukaan ollut vaikutusta uravalintaan, vaikkei ehkä 

aivan suoraan. Moni huomaa toteuttavansa työssään Tapiolan kuorossa oppimiaan taitoja, 

vaikkei työskentelekään musiikin parissa. Näin eräs entinen kuorolainen kuvaa kuoron 

vaikutusta myöhempään elämäänsä: 

 
”Tapiolan kuorossa laulaminen on varmastikin ollut voimakkain yksittäinen vaikuttaja siihen, 
että olen päätynyt musiikkialalle. Musiikin ja ystävien parissa työskentely jo lapsena on 
antanut vankan käsityksen siitä, mitä kaikkea musiikin avulla voidaan saada aikaan. 
Työskentelen tällä hetkellä musiikinopettajana aikuiskasvatuksen parissa ja olen työssäni 
huomannut, kuinka tärkeää musiikki voi olla ihmisille. Tarjoan heille mahdollisuuden kokea 
samoja onnistumisen ja osaamisen elämyksiä kuin mitä itse koin kuoroaikoinani. Olen lisäksi 
johtanut kahta sekakuoroa ja kahta lauluyhtyettä, mitä en varmaankaan olisi koskaan tullut 
kokeilleeksi ilman omaa kuorotaustaa.” (N18) 

  

 

8.5 Oman vaikuttamisen kokeminen 
 

Yksi keskeinen näkemys tutkimusta tehdessäni oli, että kuoro vahvistaa nuoren henkilön 

itsetuntoa antamalla vastuuta jokaiselle erilaisissa soolo- ja säestystehtävissä sekä 

pienemmistä kuorolaisista huolehtimisessa. Tapiolan kuorossa jokaisella kuorolaisella on 

yhtä suuri vastuu harjoittelun ja esiintymisen onnistumisesta. Toki kuorolaisten rooli 

yhteisössä muuttuu iän ja kokemuksen mukaan, mutta luottamus jokaisen lapsen taitoihin 

on yhtä vakaa. Halusinkin saada selville, kuinka suuri osa entisistä kuorolaisista koki 

lapsikuoroharrastuksen ja nimenomaan Tapiolan kuorossa laulamisen vaikuttaneen näin 

heidän itsetuntonsa kehitykseen. 
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8.5.1 Oman vaikuttamisen faktori ja sen summamuuttujan saamat arvot 

 

Oman vaikuttamisen faktori sisälsi seuraavat väittämät: 

4. harjoituksissa sain vapaasti tehdä parannusehdotuksia (3,51) 

9. sain toteuttaa itseäni kuorossa (3,18) 

14. koen vaikuttaneeni Tapiolan kuoron kehitykseen (2,61) 

19. sain kuorossa vastuullisia tehtäviä (2,94) 

24. kuoroharrastus toi parhaat puoleni esiin (2,91) 

29. itsetuntoni sai vahvistusta kuoroharrastuksesta (3,25) 

34. sain kuoroaikanani hoitaa säestystehtäviä (2,57) 

39. nautin kuoron kanssa esiintymisestä (3,82) 

44. koin kuorossa itseni tärkeäksi osaksi kokonaisuutta (3,32) 

49. kuorossa minut hyväksyttiin sellaisena kuin olen (3,22) 

 

Tämän faktorin väittämistä korkeimman keskiarvon on saanut väittämä numero 39: 

”nautin kuoron kanssa esiintymisestä”. Pienimmän keskiarvon on puolestaan saanut 

väittämä numero 34: ”sain kuoroaikanani hoitaa säestystehtäviä”. On ilahduttavaa 

huomata, että näin moni on todella nauttinut esiintymisestä kuoron kanssa. Toisaalta 

esiintymisestä nauttiminen on suoraan verrattavissa kuorossa viihtymiseen ja näin ollen 

voidaan olettaa, että pisimpään kuorossa olleet ovat nauttineet esiintymisestä eniten. 

Tämän faktorin pienimmän keskiarvon saaneesta väittämästä voidaan todeta, ettei 

säestystehtäviä aina riitä kaikille, vaikka ne yritetäänkin jakaa mahdollisimman 

tasapuolisesti. Kuoro esiintyy kuitenkin useimmiten ilman säestystä. 

 

Korkeita arvoja ovat saaneet myös itsetuntoa ja hyväksyntää koskevat väittämät 29, 44 ja 

49. Kuorolaiset siis kokevat, että heidän itsetuntonsa on saanut vahvistusta 

kuoroharrastuksessa ja että heidät hyväksyttiin omana itsenään. Olennaista on myös 

kokemus siitä, että yksilönä on tärkeä osa kokonaisuutta. Jos yksilön merkitystä ei osata 

arvostaa ja korostaa, voi käydä niin, että osa ryhmästä kantaa vastuun ja osa vain seuraa 

mukana. Jokaisen jäsenen on voitava tuntea oma vastuunsa ja vaikutuksen 

mahdollisuutensa yhteisössä. Siksi on ilahduttavaa, että myös väittämä 4: ”Harjoituksissa 

sain vapaasti tehdä parannusehdotuksia” on saanut niinkin korkean keskiarvon kuin 3,51. 

Kuorolaiset siis kokevat, että he ovat saaneet äänensä kuuluviin. Toimivan 

musiikkiyhteisön edellytys on tasaisesti jakautuva vastuu. Näiden väittämien saamien 

keskiarvojen mukaan tämän voidaan todeta pitävän paikkaansa Tapiolan kuorossa. 
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Näistä faktoreista rakennettu summamuuttuja sai seuraavanlaisia arvoja: 
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Kuvio 16. Oman vaikuttamisen kokeminen –faktorin summamuuttujan saamat 

pistemäärät ja keskiarvo sekä –hajonta. 

 

Summamuuttujien pistemäärien keskiarvo tämän faktorin kohdalla on 30,3. Tätä voidaan 

pitää verrattain korkeana keskiarvona. Kuitenkin myös keskihajonta on tämän muuttujan 

kohdalla suuri (5,43). Kuviostakin nähdään, että vaikka aika monet vastaajat ovat antaneet 

pisteitä väliltä 25-35, ei sitä korkeampia pisteitä ole antanut kuin muutama vastaaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 17. Oman vaikuttamisen kokeminen – summamuuttujan saamat pistemäärät 

kuorossaolovuosien mukaan7 

                                                 
7 Pystyakseli esittää annettujen pistemäärien osuutta kussakin ryhmässä. 
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Kuviosta nähdään, että yli kymmenen vuotta kuorossa olleet ovat kokeneet oman 

vaikuttamisen mahdollisuudet kuorossa suuriksi. Heidän antamansa pistemäärät 

sijoittuvat ainoastaan suurimpaan pisteluokkaan. Tätä vähemmän kuorossa olleista 7-10 

vuotta ja 3-6 vuotta kuorossa olleet kokevat oman vaikuttamisen mahdollisuudet suuriksi, 

vaikka hajontaa jo ilmenee. Silti suurin pisteluokka on heidänkin vastauksissaan 

enemmistönä. Alle kolme vuotta kuorossa viettäneiden vastaukset sijoittuvat 

enimmäkseen keskimmäiseen pisteluokkaan, joskin myös alinta ja ylintäkin pisteluokkaa 

esiintyy. Tyypillistä kuorouran pituuden mukaan tehdylle jakaumalle näyttää olevan se, 

että vähemmän aikaa kuorossa olleiden vastauksissa on enemmän hajontaa ja vähiten 

korkeita pistearvoja. Kun kuorouran kesto pitenee, kasvaa myös korkeimman pisteluokan 

määrä. 

 

Näin eräs vastaajista kuvailee omaa kasvamistaan ja vaikuttamisen kokemuksiaan 

Tapiolan kuorossa: 
”Tapiolan kuoro toi kuoroharrastuksen elämääni, enkä voi enää kuvitellakaan elämää ilman 
kuorolaulua. Vastuulliset tehtävät kuorossa (mm. säestykset, soolot, äänenavaukset, 
koevuosiryhmän vetäminen) toivat uutta itsevarmuutta ja antoivat palautetta pitkäjänteisestä 
työstä. Ilman Tapiolan kuoroa ei kuorolaulaminen olisi tullut suureksi osaksi elämääni ja 
nykyisellään ystäväpiiri ja elämä yleensä voisivat olla täysin erilaisia. Vaikka Tapiolan 
kuorossa pidettiin tiukkaa kuria ja töitä tehtiin ammattimaisesti, oli harjoituksissa, matkoilla ja 
konserteissa aina kotoinen fiilis, siitä kiitos kuorolaisten lisäksi myös Palelle (Erkki Pohjola) 
ja Karille.” (N23) 

 

 

8.6 Kuoroharrastuksen kokonaisvaltaisuus 

 
Oma kuoroharrastukseni ja laulaminen Tapiolan kuorossa ovat vakuuttaneet minut siitä, 

että lapsikuoroharrastus voi olla enemmän kuin harrastus, miltei elämäntapa. Kuoron 

kokonaisvaltaisuus tarkoittaa käsitteenä siis sitä, että kuoroharrastus käsittää paljon 

muutakin kuin vain laulamista. Tapiolan kuoro yhdistää esiintymisissään luovasti laulua, 

soittoa ja tanssia. Myös kuoroelämä on kokonaisvaltaista harjoitusten ja esiintymisten 

ulkopuolellakin. Yhteiset kokemukset sitovat eri-ikäiset lapset ja nuoret tiiviisti yhteen ja 

monille kuoroystävät jäävät elinikäisiksi ystäviksi. Näin vahvaan sidosryhmään 

kuuluminen nuoruusiässä vaikuttaa monin eri tavoin kuoron jäsenten myöhempään 

elämään. 
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8.6.1 Kuoron kokonaisvaltaisuus -faktori ja sen summamuuttujan saamat arvot 

 

Kuoron kokonaisvaltaisuus –faktori sisälsi seuraavat väittämät: 

5. soittoharrastus ja kuorossa laulaminen täydensivät toisiaan (3,51) 

10. kuorossa laulaminen oli enemmän kuin pelkkä harrastus (3,25) 

15. kuoroharrastuksessa parasta olivat esiintymiset (3,01) 

20. kuorossa laulamisessa mukavinta olivat matkat (3,34) 

25. kuoroharrastuksessa parasta olivat ystävät (3,15) 

30. kuoron ja koulunkäynnin yhteensovittaminen oli helppoa (3,31) 

35. kuoroharrastus vaati paljon (3,32) 

40. kuoroharrastus tuki luovaa puoltani (3,54) 

45. lauloin ohjelmiston ulkoa (3,78) 

50. opin Tapiolan kuorossa paljon muutakin kuin laulamista (3,57) 

 

Tämän faktorin suurimman keskiarvon on saanut väittämä 45: ”lauloin ohjelmiston 

ulkoa” ja pienimmän keskiarvon väittämä 15: ”kuoroharrastuksessa parasta olivat 

esiintymiset”. Ensimmäisen osalta voidaan sanoa, että viimeisten kymmenen vuoden 

aikana käytäntö on ollut laulaa ohjelmisto aina ulkoa ja sitäkin ennen useimmiten ulkoa. 

Tämä selittää korkean keskiarvon. Mikäli kyselyyn olisi sisällytetty vain näitä 

viimeaikojen kuorolaisia, keskiarvo olisi siis ollut täydet 4. Ulkoa laulaminen nivoutuu 

myös paljon muuhun kuorossa tapahtuvaan oppimiseen. Se edellyttää ahkeraa 

työskentelyä, toimivaa yhteistyötä ja kotona harjoittelemista. Tällainen harjoittelu johtaa 

puolestaan oppimisstrategioiden ja ulkomuistin kehittymiseen sekä tietysti nautinnolliseen 

esiintymiseen. 

 

Pienimmän keskiarvon saanut väittämä on siitä syystä mielenkiintoinen, että edellisessä 

faktorissa muuttuja 39: ”nautin kuoron kanssa esiintymisestä” sai niinkin korkean 

keskiarvon kuin 3,82. Nyt kun kyse on kuitenkin siitä, mikä kuoroharrastuksessa oli 

mielekkäintä, pinnalle nousevat muut asiat. Kuten myöhemmässä ”jatka lauseita” –

osiossa voidaan todeta, parasta kuorossa ovat vastaajien mielestä olleet yhteishenki, 

kaverit ja matkat. Vasta niiden jälkeen tulevat konsertit, laulaminen ja työnteko. 

 

Huomattavaa on, että tämän faktorin kaikki väittämät ovat saaneet kolmea suuremman 

keskiarvon. Tämä osoittaa, että vastaajat ovat suhtautuneet väittämiin melko 

yksimielisesti ja että kuoroharrastuksella koetaan todella olleen kokonaisvaltainen rooli 
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lapsuuden ja nuoruuden aikaisessa elämässä. Tästä kertovat myös väittämän 45 lisäksi 

suurimman keskiarvon saaneet väittämät 50: ”opin Tapiolan kuorossa paljon muutakin 

kuin laulamista” ja 40: ”kuoroharrastus tuki luovaa puoltani”. Molemmat tiivistävät 

tutkimuksen perusidean mitä parhaimmalla tavalla. 

 

 

Tämän faktorin väittämistä rakennettu summamuuttuja sai seuraavanlaisia arvoja: 
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Kuvio 18. Kuoron kokonaisvaltaisuus –faktorin summamuuttujan saamat pistemäärät ja 

keskiarvo sekä –hajonta. 

 

Kuviosta nähdään, että kuoron kokonaisvaltaisuus-summamuuttuja on saanut keskimäärin 

33,8 pistettä. Tämä on kaikista viidestä faktorista suurin summamuuttujan keskiarvo. 

Entiset kuorolaiset ovat siis kokeneet, että Tapiolan kuorossa on opittu paljon muutakin 

kuin vain kuorossa laulamista. Keskihajonta (3,20) on myös hyvin pieni, kaikkien viiden 

faktorin keskihajonnoista pienin. Ilmeisesti vastaajat ovat siis olleet yksimielisiä kuoron 

kokonaisvaltaisuudesta. Tämä tiivistyy parhaiten seuraavaan väittämään: ”Kuorossa 

laulaminen oli enemmän kuin pelkkä harrastus.” 
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Seuraavassa ovat tämän faktorin summamuuttujan saamat kokonaispistemäärät kuorouran 

pituuden perusteella jaoteltuina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 19. Kuoron kokonaisvaltaisuus –summamuuttujan saamat pistemäärät kuorossa-

olovuosien mukaan8 

 

Tämä kuvio vastaa täydellisesti äskeisen kuvion keskiarvon suuruutta ja keskihajonnan 

pienuutta. Nyt kaksi ryhmää, lyhimmän ja pisimmän ajan kuorossa laulaneet, ovat 

antaneet ainoastaan korkeimman pisteluokan arvoja. Jäljellejäävissäkin ryhmissä tätä 

pienempien pistearvojen määrä on hyvin pieni. On siis selvää, että kuorolaiset ovat 

kokeneet kuoron kokonaisvaltaiseksi. Seuraavassa suora lainaus erään vastaajan 

lomakkeesta: 

 
”Ilman Tapiolan kuoroa en varmastikaan olisi jatkanut musiikin ja laulun harrastamista 
samassa mittakaavassa. Tapiolan kuoro toimi mielettömänä innoittajana ja kasvattajana. 
Harvoin lapsella on mahdollisuus esiintyä ja matkustella ympäri maailmaa. Olen oppinut 
vastuunkannon ja yhteistyön merkityksen ja tottunut käyttäytymään myös vieraissa 
kulttuureissa. Kuoro toimi myös "varaperheenä". Kuoroaikaiset ystävät ovat edelleen 
parhaimpia ystäviäni. Kuoroaikana koin tosi tiivistä yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin 
kuorolaisiin! Tapiolan kuoro oli pitkään melkeinpä elämäntapani ja -sisältöni!” (N4) 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Pystyakseli esittää annettujen pistemäärien prosentuaalista osuutta eri ryhmissä. 
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9 YHTEENVETOA TULOKSISTA 

 

 

Tässä kappaleessa tulen tekemään yhteenvetoa edellä esitellyistä tutkimustuloksista. 

Tulokset on jaettu kolmen otsikon alle: 1) Musiikkiharrastus persoonallisen kehityksen 

edistäjänä, 2) Kuoroharrastus sosiaalisten taitojen kehittäjänä sekä 3) 

Lapsikuoroharrastuksen vaikutukset myöhempään elämään. Nämä otsikot jakautuvat vielä 

alaotsikoihin. Tämä jako on tehty saatujen vastauksen ja niissä ilmenneiden asioiden 

perusteella.  

 

 

9.1 Musiikkiharrastus persoonallisen kehityksen edistäjänä 

 
”Syvällinen musiikinharrastus liittyy harrastajan persoonallisuuden piirteisiin sävyttäen 
musiikinharrastajan elämää ja sen valintoja varsin kokonaisvaltaisella tavalla”. (Lehtonen 
1983, 416.) 

 

Tutkimukseni perustuu ajatukselle, jonka mukaan lapsuusiän musiikkiharrastuksella on 

voimakkaat vaikutukset myöhempään elämään. Olen halunnut tutkia nimenomaan 

yhteisöllistä musiikkiharrastusta, sillä oman kokemukseni mukaan tällainen musiikillinen 

yhteisö voi olla lapsen ja nuoren elämässä valtava vaikuttaja ja tärkeä sidosryhmä. 

 

Musiikkiharrastuksen vaikutuksia persoonalliseen kehitykseen on eritelty tarkemmin 

luvussa 5. Tällöin on paneuduttu selvittämään juuri sitä, miten tällainen voimakas 

musiikillinen harrastusyhteisö vaikuttaa yksilön persoonalliseen kehitykseen. Oletuksena 

on, että yhteisöllinen harrastus kehittää toisaalta sosiaalisia taitoja ja opettaa arvostamaan 

erilaisuutta ja toisaalta vahvistaa itsetuntoa ja näin ollen myös käsitystä itsestä aktiivisena 

yksilönä. Näin ollen yhteisöllisessä musiikinharrastuksessa on olemassa sekä sosiaalinen 

että yksilöllinen puoli. 

 

9.1.1 Lapsikuoron vaikutukset ja kuoroontuloikä 

 

Tapiolan kuoroon pyritään noin 8-12 vuoden iässä. Kuoroon pyrkivältä edellytetään 

jonkin instrumentin soittamista, nuotinlukutaitoa, nuottikorvaa sekä tietenkin puhdasta 

lauluääntä. On siis selvää, että kovin paljon nuorempana kuoroon ei oikein voi pyrkiä. 
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Vanhempia pyrkijöitä toki on ja heitä mielellään otetaankin, mutta usein kuoroon pyritään 

kuitenkin ennen murrosikää. Tutkimuksessani oletin, että mitä pidempään kuorossa on 

laulanut, sitä suuremmin sen koetaan vaikuttaneen myöhempään elämään ja omaan 

persoonaan. Edellä olevista faktoreista ja niiden luokittelusta kuorouran pituuden mukaan 

selviää, että useimmiten tämä pitää paikkansa. Kuitenkin on myös niitä, jotka ovat tulleet 

vanhempana kuoroon ja ehkä viettäneetkin siellä lyhyemmän ajan, mutta kokevat silti, 

että kuorolla on ollut suuri merkitys heidän elämäänsä. Näin eräs entinen kuorolainen 

kuvailee kuoron osuutta omaan kasvuunsa ja kehitykseensä: 

 
”Tapiolan kuorossa laulaminen on ollut eräänlainen "lottovoitto" minulle. Menin kuoroon 
suhteellisen vanhana, 15-vuotiaana. Tästä huolimatta kuoron vaikutus elämääni on ollut 
valtava. Musiikkia olin tehnyt paljon aikaisemminkin, mutta vasta kuorossa opin nauttimaan 
musiikinteosta ja musiikin esittämisestä. Tämä vaikutti hyvällä tavalla myös 
soittoharrastukseeni. Musiikinteon lisäksi opin kuorossa paljon muutakin: erityisesti 
sosiaalisia taitoja ja toisten kunnioittamista. Lisäksi sain kuorosta paljon ystäviä, jotka ovat 
minulle edelleen tärkeitä. Kuoro oli minulle erittäin tärkeä sosiaalinen yhteisö.” (N8) 
 

Yleisesti voidaan olettaa, että nuorena kuoroon liittynyt sulautuu joukkoon 

vaivattomammin kuin vanhempana kuoroharrastuksen aloittava. Kuoroystävät kulkevat 

rinnalla koko murrosiän ja monista ystävyyssuhteista tulee elämänmittaisia. Mitä 

pidempään kuorossa on laulanut, sen vahvemmaksi näyttää tämä side muodostuvan. 

Tämän voi päätellä ainakin siitä, että lyhyen ajan kuorossa viettäneet ovat ainoita, jotka 

kommentoivat kuoroharrastustaan välinpitämättömästi tai negatiivisesti. Vahva 

sitoutuminen kuoroyhteisöön vaikuttaa myös yksilön persoonallisuuden kehitykseen. 

Voimakkaimmillaan sen vaikutukset ovat juuri herkissä kasvuvaiheissa. Moni 

vastanneista kokeekin, että kun koulussa saattoi olla hankalaa sopia joukkoon, kuoro 

tarjosi yhteisön, jossa sai olla oma itsensä ja tulla näin hyväksytyksi. 

 

9.1.2 Hyväksytyksi tulemisen tunne ja itsetunto 

 

Hyväksytyksi tulemisen tunne on mielenkiintoinen asia yhteisölliseen harrastukseen 

sitoutumisessa. Kunnollinen sitoutuminen johonkin yhteisöön edellyttää, että kyseisessä 

joukossa saa olla oma itsensä kaikkine puutteineenkin. Yksilö saa kokemuksen siitä, että 

jollain alalla hän on vahva ja osaava, oli se sitten musiikki, partio tai vaikka jalkapallon 

pelaaminen. Tärkeää on siis sekä se, että kokee itsensä ainutlaatuiseksi ja tärkeäksi että 

kokemus yhteisöön kuulumisesta. 
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Näin kuvailee yhteisöön kuulumisen tärkeyttä eräs vanha Tapiolan kuorolainen: 

 
”...Ainakin uskon, että musiikkiharrastuksilla oli merkitystä murrosiän myllerryksessä. Juuri 
siihen aikaan, kun useat nuoret lopettavat soittoharrastuksensa, tuki kuoroon ja orkesteriin 
kuuluminen harrastuksen jatkamista. Vaikka luokkatovereilta saikin välillä kuulla 
kommentteja "viulunvinguttajasta ja hoilaajasta", pystyi ne ohittamaan melko kevyesti, kun oli 
ympärillä kuitenkin itselleen vielä tärkeämpi joukko, joka "vingutteli" myös...” (N42) 

 

Kokemus omasta osaamisesta vahvistaa itsetuntoa ja antaa voimaa silloinkin kun tuntuu, 

ettei jollain muulla alueella kenties olekaan yhtä hyvä. Kuoroon sitoutuneilta lapsilta ja 

nuorilta tuntuu puuttuvan se murrosikäisen ajatus, että en osaa mitään enkä kelpaa 

mihinkään. Positiivinen ja luottavainen asenne omiin kykyihin auttaa myös 

elämänvalinnoissa. Itseluottamus ja kyky arvioida omia taitojaan tarjoavat 

mahdollisuuden käsitellä myös pettymyksiä. 

 

Eräs vastanneista kirjoittaa, että hän oppi kuorossa sen, ettei kaikki aina mene, niin kuin 

on suunniteltu. Hän kuvailee tätä oppimaansa epävarmuuden sietoa seuraavasti: 

 
”...Kuorossa opittiin jo nuorena pyrkimään täydellisyyteen, ottamaan vastuuta, jaksamaan 
raskaissakin tilanteissa sekä hyväksymään ja tutustumaan uusiin asioihin ja ihmisiin... 
Kuorossa opin myös, että kaikki asiat eivät aina mene suunnitelmien mukaan ja, että 
raskaitakin pettymyksiä pitää osata käsitellä...” (N14) 

 

Persoonallisuuden kehityksessä yksi keskeinen alue on itsetunto. Se, miten yksilö kokee 

itsensä ja omat mahdollisuutensa, vaikuttaa hänen kykyynsä toimia erilaisissa yhteisöissä 

ja tulla toimeen myös yksin hankalissa tilanteissa. Sosiaaliset tilanteet kehittävät 

itsetuntoa. Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että lapsi saa kokemuksen johonkin 

yhteisöön kuulumisesta. Yksi tällainen yhteisö on luonnollisesti perhe ja muu lähipiiri ja 

toinen vastaavasti koulu. On kuitenkin tärkeää, että näitä sosiaalisia sidosryhmiä on 

useampi. Tällöin esimerkiksi koulukiusatuksi joutunut lapsi voi toisessa yhteisössä olla 

pidetty ja ihailtu. Yhteisön omaksumat roolit ja odotukset eivät siis siirry yhteisöstä 

toiseen, elleivät molemmat yhteisöt koostu samoista ihmisistä. On siis hyvä, että 

harrastustoimintaa on myös koulun ulkopuolella. 

 
”Tapiolan kuoro on muokannut minua paljonkin ja mielestäni vain positiivisessa mielessä. Jo 
lapsena jouduin ottamaan vastuuta itsestäni sekä kuorosta. Olin osa kokonaisuutta. Kuorossa 
oli turvallista kasvaa.” (N20) 

 

Myös kuoronjohtajan vaikutus koettiin itsetunnon kehityksessä suureksi. Eräs entinen 

kuorolainen kuvailee kuoron vahvuuden olleen siinä, että lasta arvostettiin aikuisen lailla 
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ja erilaisuutta kunnioitettiin. Kun lapselle opetettiin, että mikään ei ole mahdotonta, hän 

myös koki pystyvänsä ylittämään omat rajansa. Näin pystyttiin aina tavoittelemaan 

vieläkin korkeampia päämääriä. Tällainen asenne voi parhaimmillaan kantaa läpi koko 

elämän. 

 
”...Se ehkä onkin oleellista kuoron vaikutuksessa minuun, että en pelkää kuvitella ja uskallan 
tavoitella sellaisiakin asioita (ei siis vaan musiikillisia), jotka tuntuvat vaikeilta. Palelta oppi 
sen, että kaikki on mahdollista. Ei siis pidä tehdä itseään liian pieneksi. Sain siis lapsena tuntea 
sen, että minussa on voimaa ja "vääränlainen" vaatimattomuus voidaan unohtaa.” (N35) 

 

 

9.1.3 Oppimista useilla eri elämänalueilla 

 

Moni kyselyyn vastannut kuvaili kuoron vaikutusta elämäänsä ja persoonaansa niin 

suureksi, että sitä on lähes mahdoton pukea sanoiksi. Moni myönsi, ettei osaisi eritellä 

kuoron vaikutuksia persoonaansa, vaikka yrittäisikin. Yhtä mieltä vastaajat olivat 

kuitenkin siitä, että Tapiolan kuoron jäsenyys on ollut heidän elämässään vaikuttava, ellei 

vaikuttavin, ajanjakso. Se on osunut herkän kasvun vaiheisiin ja senaikaisten ystävien 

kanssa on jaettu elämän ilot ja surut. 

 

Kuorossa oppiminen ei näytä rajoittuvan musiikin alalle, vaan oppimista tapahtuu useilla 

eri elämänalueilla. Moni sanoo oppineensa kuorossa monipuolisesti erilaisia taitoja 

elämää varten ja käyttävänsä niitä mitä erilaisimmissa tilanteissa. Kuorossa opittujen 

taitojen joukkoon lukeutuu muun muassa taito sopeutua uusiin ja yllättäviin tilanteisiin. 

Tämä taito oli tarpeen matkustellessa ja varsinkin perhemajoituksessa. Nuoretkin 

kuorolaiset tulivat toimeen vieraassa kulttuurissa, vaikkei yhteistä kieltä olisi aina 

ollutkaan. Rohkeus ja ennakkoluulottomuus, mutta myös suvaitsevaisuus ovat näitä 

matkustellessa kehittyneitä ominaisuuksia. Näin eräs entinen kuorolainen kuvailee kuoron 

vaikutusta omaan persoonallisuuteensa: 

 
”Sain erittäin paljon rohkeutta ja itsevarmuutta niiden vuosien aikana jolloin lauloin kuorossa. 
Opin lukemattomia uusia asioita musiikista ja musiikin tekemisestä sekä tietysti 
esiintymisestä. Kuoron mahtava yhteishenki ja yhdessä vietetty aika on usein mielessä. Tuntui 
hienolta, kun ympärillä oli niin vahva tukiverkko. En osaa kuvitella millainen olisin ilman 
noita vuosia” (N13) 
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9.2 Kuoroharrastus sosiaalisten taitojen kehittäjänä 
 

Jo kyselyn suunnitteluvaiheessa minulla oli vahva mielikuva siitä, minkälaisia asioita 

halusin entisten kuorolaisten kuoroajastaan muistelevan. Halusin heidän kertovan 

konkreettisesti, minkälaisia taitoja lapsikuorossa laulaminen oli heille opettanut. 

Oletuksenani oli tällöin, että ainakin musiikilliset taidot ja sosiaaliset taidot mainitaan. 

Moni vastaaja nosti esille myös erilaisuuden arvostamisen ja suvaitsevaisuuden. Taustalla 

tuntui olevan ajatus siitä, että vaikka laulajien taustat usein poikkesivat toisistaan 

monellakin tavalla, kuorossa kaikki olivat kuitenkin yhtä perhettä. Erilaisuus koettiin 

rikkautena, ja kuoroyhteisön vahvuutena. Hyväksi koettiin myös se, ettei ikäero rajoittanut 

ystävyyttä, kuten usein koulussa. 

 

Näin eräs entinen kuorolainen kuvailee kuorossa oppimiaan taitoja: 

 
”Kuorossa laulaminen, ei ainoastaan Tapiolan kuorossa, on ollut selkeästi tärkein 
harrastukseni. Se on opettanut minulle monia taitoja kuten suvaitsevaisuutta, kärsivällisyyttä, 
ryhmätyöskentelytaitoja, kuuntelemista etc. Luonnollisesti olen myös ollut etuoikeutettu 
päästessäni matkustamaan ympäri maailmaa ja oppiessani valtavan määrän musiikkia. 
Päällimmäisenä mielessä ovat hyvät ystävät, jotka ovat jääneet kuorovuosiltani. Heidän 
kanssaan on erityinen side joka ei varmasti koskaan katkea.” (N17) 
 
 

Tärkeimmät sosiaaliset taidot opitaan jo varhain lapsuudessa ja niihin kuuluvat 

olennaisena osana myös käytöstavat, tässä tapauksessa yhteisössä käyttäytymisen tavat. 

Nämä taidot eivät tallennu lyhytmuistiin, vaan ne opitaan koko elämää varten. Useat 

vastaajat kuvailevatkin itseään aktiiviseksi vastuunottajaksi erilaisissa yhteisöissä, oli 

kyseessä sitten työ- tai harrastusyhteisö. He myös kertovat osaavansa sovitella erilaisia 

kiistatilanteita. Näyttää siis siltä, että lapsuus- ja nuoruusaikana opitut ja harjoitetut taidot 

todella vaikuttavat sosiaalisuuteen ja sosiaaliseen rooliin aikuiselämässä. 

 

9.2.1 Kuoronjohtaja lapsikuoron kasvattajana 

 

Se, millaiseksi sosiaalinen yhteisö muodostuu, riippuu tietenkin aina myös johtajasta. 

Lapsikuorossa johtajalla on erityisen tärkeä asema. Hän ei saa olla liian ankara 

auktoriteetti ja hänen pitää pystyä tiedostamaan lasten ja nuorten taidot sekä ymmärtämään 

heidän maailmaansa. Johtaja saa toki olla voimakas persoona ja tämä on jopa eduksi 

toimivan yhteisön syntymiselle. On selvää, että tulosten saavuttaminen vaatii ahkeraa 

työntekoa ja se taas edellyttää hyvää johtajaa. 
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Johtajan vaikutus sosiaalisen yhteisön keulakuvana toistuu monien vastaajien 

kirjoituksissa. Monet heistä kirjoittavat, että johtajan luottamus kuorolaisiin ja heidän 

taitoihinsa loi valtavaa yhteishenkeä ja innosti harjoittelemaan ahkerasti. Moni kuvailee 

hankalien teosten esittämistä haastavaksi. Tärkeää onkin ollut juuri kokemus siitä, että 

mahdottoman vaikeakin teos voi olla yhteisön voimin harjoiteltavissa ja esitettävissä. Kun 

tällainen yhteistyö sitten kulminoituu onnistuneeseen esiintymiseen, on onnistumisen 

tunne valtava. Tällöin yhteisö on täysin sitoutunut saman päämäärän eteen ja yhdessä 

työskennellen on saavutettu jotain suurta. Tätä tunnetta entiset kuorolaiset kertovat 

kaipaavansa. 

 

Yksi väittämistäni koski kuoronjohtajan kasvatuksellista roolia. Halusin selvittää, 

kokivatko entiset kuorolaiset kuoronjohtajan luokanopettajaa tärkeämmäksi kasvattajaksi. 

Kysymys oli mielestäni varsin mielenkiintoinen, sillä luokanopettajan ja kuoronjohtajan 

roolit ovat hyvin vertailtavissa varsinkin nuorten kouluikäisten kohdalla. Molemmat 

aikuiset ovat tärkeitä esikuvia ja auktoriteetteja kouluikäisen elämässä. Kyseisen 

väittämän keskiarvoksi tuli 2,7. Varsin moni oli vastannut tähän väittämään Likert-

asteikon arvolla 3 (jokseenkin samaa mieltä). Muutama vastaaja kertoo jopa pitäneensä 

kuoronjohtajaa ”isähahmona”. Näin eräs entinen Tapiolan kuorolainen kuvaa suhdettaan 

kuoronjohtajaan: 

 
”Kun olin pikkutyttö, Pale oli suuri auktoriteetti, mutta en kuitenkaan koskaan häntä pelännyt, 
vaan koin hänet silloin ja yhä (!) enemmänkin isälliseksi.”(N34) 

 

Hyvän lapsikuoronjohtajan edellytyksiksi koettiin muun muassa se, että hän osaa ottaa 

kaikki kuorolaiset huomioon yksilöinä ja arvostaa heitä näin myös erikseen. Monet entiset 

kuorolaiset kuvailivat johtajan roolia kasvattajaksi, sillä kun lapsista on kyse, on 

opettaminen aina myös kasvattamista. Monet entiset kuorolaiset kuvailevatkin 

elämänkokemuksensa myötä ja omaan työhönsä peilaten kuoronjohtajan kasvatuksellista 

roolia hyvin arvostavasti. Lapsena tällaista työpanosta ei välttämättä osaa edes arvostaa.  

 
”Tapiolan kuoron merkitys oli valtava. Siitä sai paljon monenlaista elämään. En koskaan 
unohda niitä hetkiä, kun esiinnyimme hienoissa saleissa tai kirkoissa eri puolella maapalloa. 
Usein itkin kun lauloimme Finlandiaa ulkomailla. Lentokoneen laskeutuessa maahan oli onnen 
tunne valtava, usein lauloimme. Kuoro herkisti minut. Arvostan valtavasti sitä työtä, mitä 
Erkki Pohjola teki.” (N48) 

 

Näin heterogeenisen yhteisön opettaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Esimerkiksi 
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vaikeiden rytmien ja sävelkulkujen opettaminen voi olla valtavan hankalaa, kun kyseessä 

ovat lapset. Mutta juuri tällöin Tapiolan kuorossa toimii sosiaalisen, kasvattavan yhteisön 

ominaisuus: vanhemmat ja kokeneemmat opettavat nuoremmilleen ja nuoremmat 

omaksuvat aktiivisesti vanhemmilta kuorolaisilta. Moni onkin huomannut oppineensa 

lapsena kuin itsestään. Myös ulkoaoppimisen ja nopean omaksumisen taito on jäänyt 

monille erääksi vieläkin toimivaksi oppimisstrategiaksi. 

 

9.2.2 Kasvattava yhteisö ja sen jäsenten vastuu 

 

Tällaisessa yhteisössä, jossa ikäjakauma voi olla varsin suuri, on tärkeää, että kaikki 

jäsenet tuntevat oman vastuunsa yhteisessä harjoittelussa ja työnteossa. Näin myös 

kokemus itsestä yhteisön osana vahvistuu. Tapiolan kuorossa tätä vastuunjakoa on 

toteutettu muun muassa niin, että uudet kuorolaiset saavat aina kuorokummin. Uusi laulaja 

saa paikan kuorokumminsa vierestä ja voi kysyä tältä neuvoa kaikissa kuoroelämään 

liittyvissä asioissa. Kaikki kuorolaiset saavat mahdollisuuden toimia kuorokummina, useat 

moneen kertaan. Toki kaikki vanhemmat kuorolaiset auttavat nuorempiaan muutenkin, 

mutta kummien nimeäminen vahvistaa sitä käsitystä, että jokaisella kuorolaisella on 

vastuu uusien laulajien ja koko kuoron kehittymisestä. Kokeneemmat kuorolaiset 

helpottavat näin kuoronjohtajan työtä ja voivat jopa ennakoivasti neuvoa pienempiään. 

Kummi opastaa nuorempaansa nuottien luvussa ja johtajan seuraamisessa sekä 

kappaleiden harjoittelussa ja esiintymiskäyttäytymisessä. Kuorokummilla on tärkeä rooli 

uuden kuorolaisen kasvamisessa osaksi yhteisöä. Näin eräs kuorolainen kertoo oman 

kuorouransa alusta ja kuorokummin merkityksestä siinä: 

 
”Kuoro ei koskaan tuntunut mielestäni liian raskaalta tai vaativalta harrastukselta, sillä 
kuoroympäristössä kaikki olivat täysillä mukana, eikä konserttien ja harjoitusten määrää tullut 
paljon ajatelleeksi. Sain heti koevuoteni alussa upean kuorokummin, jolta opin monia kuoron 
käytäntöjä ja pääsin sisälle "perheeseen". Myös Karin ja Palen persoonilla oli suuri vaikutus 
suhtautumiseeni kuoroon.” (N1) 

 

Tapiolan kuorossa tämä vertaiskasvattaminen on sisäistetty niin hyvin, ettei 

kuoronjohtajan tarvitse siitä erikseen muistuttaa. Jokainen kuorolainen toimii esimerkkinä 

nuoremmilleen ja osaa auttaa muita pyytämättä. Tällainen omatoimisuus helpottaa ja 

nopeuttaa työskentelyä, kun kaikkea ei tarvitse opettaa uudestaan joka syksy uusien 

kuorolaisten tullessa kuoroon. Tämä taito siirtyy kokeneemmilta kuorolaisilta nuoremmille 

kuorolaisille ja on kuin kirjoittamaton sääntö. Kaikki tietävät sen ja toimivat sen mukaan, 

vaikka sitä ei erityisemmin ääneen korostetakaan. 



 85

9.3 Lapsikuoroharrastuksen vaikutukset myöhempään elämään 

 
Koko tutkimukseni lähtökohta oli tutkia sitä, miten entiset Tapiolan kuorolaiset ovat 

kokeneet kuoroharrastuksen vaikuttaneet elämänvalintoihinsa ja myöhempään elämäänsä. 

Esille nousivat niin musiikkiharrastuksen monipuolistuminen ja jatkuminen läpi 

aikuiselämän kuin ammatinvalinta. Monet myös kuvailivat kuoron vaikuttaneen 

kokonaisvaltaisemmin koko elämänasenteeseen ja maailmankuvaan. Lisäksi monet 

kertoivat saaneensa kuorosta useita ikuisia ystäviä. Seuraavassa kaksi entistä kuorolaista 

kuvailee lapsikuoroharrastuksen vaikutuksia myöhempään elämäänsä: 

 
”Suurin vaikutus on ollut kestävät kaverisuhteet, jotka jatkuvat edelleen. Myös ympäri 
maailmaa matkaaminen toi varmuutta ja opetti pärjäämään erilaisissa tilanteissa. Tämä on 
varmasti tuonut itsevarmuutta myös myöhempiin elämäntilanteisiin.” (N11) 

 

”Tapiolan kuoron vaikutus elämääni oli niin suuri että sen nimeäminen harrastukseksi ei riitä. 
Koska olin kuorossa niin monta vuotta, se oli osa elämääni, ja kasvoin sen mukana. Vaikeaa 
sanoa miten, mutta se on varmasti vaikuttanut maailmankuvaani ja asenteisiini. Esimerkiksi se, 
että päädyin opiskelemaan ulkomaille on varmaan sen ansiota että opin suhtautumaan uusiin 
kulttuureihin ja kokemuksiin positiivisemmin kuoromatkojen kautta.” (N9) 

 

 

9.3.1 Lapsikuoroharrastuksen vaikutus ammatinvalintaan 

 

Kuten luvussa 8 huomattiin, monet entisistä Tapiolan kuorolaisista ovat päätyneet itse 

musiikki- tai kasvatusalalle. Oletuksenani oli, että innostavan kuoronjohtajan kanssa 

työskentely ja kasvatuksellisen yhteisön osana toimiminen innostavat entiset 

lapsikuorolaiset kasvatusalalle. Myös nuorempien kuorolaisten opastaminen ja vaikkapa 

äänenavaajana toimiminen antavat kokemuksen siitä, että opettaminen ja kasvatus 

saattaisivat parhaiten tuoda omat kyvyt esiin. Näin eräs entinen kuorolainen kuvailee 

kuoroharrastuksen vaikutusta omaan ammattiinsa: 

 
”...Omalla tavallaan Tapiolan kuorossa laulaminen on myös vaikuttanut omaan opiskelualan 
valintaani. Jollei minulla olisi ollut pienestä tytöstä lähtien mahdollisuutta nähdä maailman eri 
kolkkia en varmasti olisi suuntautunut kulttuurien tutkimukseen niinkuin nyt. Toisaalta 
musiikkia en ole koskaan edes harkinnut ammatikseni, minulle on aina ollut itsestään selvää, 
että se on vain harrastus.” (N17) 

 

Myös kuoronjohtaja voi toimia esimerkkinä vielä omassa ammatissa. Lapsikuorosta saadut 

vaikutteet vaikuttavat usein alitajuisestikin ja voivat liittyä esimerkiksi opetusmetodeihin 

ja auktoriteettina toimimiseen. Tällainen esimerkki vaikuttaa voimakkaasti, mikäli entinen 
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kuorolainen ryhtyy opettajaksi. Kaikista suorin vaikutus on silloin, jos entisestä 

lapsikuorolaisesta tulee itsestään kuoronjohtaja. Näin eräs vastaajista kuvailee 

kuoronjohtajan vaikutusta omassa ammatissaan: 

 
”...Johdan nykyisin itsekin kuoroa ja Tapiolan kuoron vaikutus näkyy omassa johtamisessani 
ja ohjelmistovalinnoissa. Tapiolan kuorosta opin myös, että lasten oppimisen raja on lähinnä 
johtajan käsistä kiinni, eikä lasten taidoista. Tätä oppia hyödynnän myös työssäni 
musiikkiluokanopettajana.” (N33) 

 

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että hyvin monet entiset Tapiolan kuorolaiset kokevat 

kuoroharrastuksen vaikuttaneen ammatinvalintaansa. Osa vastaajista toteaa kuitenkin, 

ettei halunnut sotkea rakasta harrastusta ja leipätyötä keskenään vaan jatkoi aktiivista 

musiikkiharrastusta ja valitsi ammattinsa aivan muulta alalta. Monet heistäkin kuvailevat 

Tapiolan kuoron vaikutusta suureksi ammatissaan. Yhteys kuoroharrastuksen ja ammatin 

välillä voi kuitenkin olla yllättävä. Näin eräs vastaajista kertoo: 

 
”Varmasti kuorotaustalla (reissuineen, festivaaleineen, ihmiskontakteineen) oli yllättävän 
suuri merkitys esimerkiksi työssäni radiokuuluttajana (jota tein 10 vuotta).” (N39) 

 

Vaikkei musiikkiharrastus oliskaan jatkunut enää lapsikuoron jälkeen, on sen vaikutus 

myöhemmässä ammatissa saattanut kuitenkin olla merkittävä. Monet vastaajista toteavat, 

että ovat ymmärtäneet Tapiolan kuorossa oppimansa taidot vasta jälkikäteen. 

Aikaisemmin on ollut ehkä vaikea uskoa, kuinka monipuolisia taitoja lapsikuoroharrastus 

voi kehittää. Vaikuttaakin siltä, että monet vastaajista ovat heränneet pohtimaan näitä 

asioita periinpohjaisesti  vasta kyselylomakkeeseen vastatessaan. Näin eräs vastaajista 

erittelee Tapiolan kuoron vaikutusta omassa elämässään: 

 
”Olin paljolti rivikuorolainen ja tiesin jo kuoroaikana ettei minusta tulisi ammattimuusikkoa. 
Silti musiikkiharrastus oli tosi tarkeää ja antoisaa enkä tavallaan halunnutkaan uhrata hienoa 
harrastusta tekemällä siitä ammattia… 
Jälkikäteen ajatellen kuorolaisuus on avartanut maailmankatsomustani paljon ja auttanut 
selviämään ulkomailla ja ehkä siksi olenkin työskennellyt ja asunut ulkomailla jo neljä vuotta. 
Kuorolaisuus kehitti myos vastuuntuntoa ja ahkeruutta ja varmasti auttoi sopeutumaan 
työelämään.” (N32) 
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9.3.2 Lapsikuoroharrastus ja musiikkiin sitoutuminen 

 

Moni vastaaja toteaa, että laulaminen Tapiolan kuorossa on jättänyt jälkensä koko 

elämään. Muut harrastukset ovat kenties syntyneet kuoron piiristä, ystävyyssuhteet ovat 

kuoroajoilta ja onpa jonkun puolisokin löytynyt entisten kuorolaisten joukosta. Hyvät 

kokemukset musiikin alalla vaikuttavat lauluharrastuksen jatkumiseen ja usein myös 

omien lasten musiikkiharrastuksen aloittamiseen. Tapiolan kuorossa on tälläkin hetkellä 

toisen polven kuorolaisia. Ja kuoroharrastus tuntuukin usein kulkevan suvussa. Näin eräs 

äiti kuvailee omaa elämänmittaista Tapiolan kuorolaisuuttaan: 

 
”Kuoron vaiheita on muutenkin tullut seurattua tiiviisti etenkin viime vuosina, kun omat lapset 
laulavat nyt myös kuorossa ja itse istun sen vuoksi hallituksessa ja kuljen myös huoltajana 
toisinaan esiintymisissä ja matkoilla. Kuoro on siis jälleen harrastukseni. Taitaa olla niin, että 
kun on kerran Tapiolan kuorolainen, on sitä aina.” (N52) 

  

Hyvin moni vastaaja kertoo jatkaneensa lauluharrastusta aikuiskuorossa, lauluyhtyeessä 

tai jossain muussa kokoonpanossa. Osa kertoo harrastavansa myös yksinlaulua. Tapiolan 

kuoron jatkuvuudelle onkin ominaista, että vanhat Tapiolan kuorolaiset hakeutuvat usein 

samoihin aikuiskuoroihin ja perustavat keskenään lauluyhtyeitä. Vuonna 1984 entiset 

Tapiolan kuorolaiset perustivat kuoroharrastuksen jatkamiseksi Tapiolan kamarikuoron. 

Nykyään Tapiolan kamarikuoro on yksi tunnetuimmista suomalaisista kamarikuoroista. 

Sillä ei kuitenkaan ole enää alkuperäistä sidosta Tapiolan kuoroon. Muista aikuis- ja 

nuorisokuoroista mainittakoon Dominante ja Espoon musiikkiopiston EMO Ensemble, 

joissa tälläkin hetkellä laulaa montakymmentä entistä Tapiolan kuorolaista. 

 

Lauluyhtyetoiminta on aina ollut hyvin aktiivista Tapiolan kuorolaisten parissa. Yhteinen 

kuorotausta on herättänyt innostuksen yhtyelauluun. Sekä nykyiset että entiset kuorolaiset 

ovat perustaneet ja ylläpitäneet lauluyhtyeitä oma-aloitteisesti. Muutamia kuoron jäsenten 

perustamia lauluyhtyeitä mainitakseni Tapit, Ulis, Akateeminen kvartti ja Pieni sekunti 

ovat niittäneet mainetta kotimaassa ja maailmalla ja näistä kaksi viimeistä toimivat 

edelleenkin aktiivisesti. Näin eräs nykyinen yhtyelauluharrastaja kuvailee omaa 

elämänmittaista musiikkiharrastustaan: 

 
”Myöhempään elämään kuorolaisuus on vaikuttanut tietenkin jatkuvan kuoro- ja 
yhtyeharrastuksen muodossa (nyt YL:ssä ja mieslauluyhtyeessä Akateemisessa 
Kvartissa), mutta myös mm. niin ettei ole tarvinnut ulkomaille lähteä 
vaihto-oppilaaksi tai kovin usein lomamatkoillekaan. Kuoron kanssa tuli 
nähtyä maailmaa ihan riittävästi pitkäksi aikaa.” (M10) 
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9.3.3 Lapsikuoroharrastus elämäntaitojen opettajana 

 

Melkein kaikki vastanneet vakuuttavat, että kuorossa tuli opittua monia taitoja ihan 

huomaamattakin. Myöhemmässä elämässä ne ovat osoittautuneet varsin hyödyllisiksi.  

 

Esiintymisessä on keskityttävä omaan ulosantiin ja itseen osana kokonaisuutta. Koska 

ohjelmisto lauletaan aina ulkoa, voidaan keskittyä enemmän tulkinnallisiin seikkoihin. 

Ulkopuolisesta nämä asiat saattavat jopa tuntua vähäpätöisiltä, mutta jokainen esiintyjä 

tietää, että esiintymiseen keskittyminen edellyttää varmuutta. Varmuus taas syntyy siitä, 

että kaikki pienetkin asiat on mietitty ja harjoiteltu etukäteen. On myös tärkeää, että 

jokainen kuorolainen osaa arvioida omaa esiintymistään. 

 
”-On seistävä arvokkaana ja hyvällä itsetunnolla omalla paikallaan ja annettava palaa täysillä 
-Esityksissä on oltava varma 
-Samalla on keskityttävä siihen seisooko rivissä miten ja jos oli koreografioita niin minne 
mennään ja miten. Avaanko suutani tarpeeksi? Onko esiintymiseni muuten ilmeikästä? 
Hymyilenkö tarpeeksi?” (N27) 

 

Näin ilmeikkäästi kuvailee kuoron opettamaa itsearvioinnin taitoa eräs vastanneista. 

Lisäksi hän kertoo, kuin voimakas oli kokemus siitä, että laulajana oli osa yhtä isoa 

instrumenttia ja onnistunutta esitystä. Yleisön haltioituneet reaktiot olivat kiitos hyvästä 

esityksestä. 

 

Monet vastaajista kertovat myös oppineensa arvostamaan sitä, miten kuorossa keskityttiin 

pientenkin asioiden harjoittelemiseen ja hiomiseen. Moni on oppinut, että asiat voi 

hyvänkin suorituksen jälkeen tehdä aina vielä paremmin. Tämän asian tiedostaminen 

auttaa myös kestämään kritiikkiä. Useimmiten kritiikki koetaankin kehittäväksi eikä 

lannistavaksi. Kuorossa on opittu, että omaa toimintaa ja sen tuloksia on mahdollisuus 

parantaa. Näin kritiikki ei kyseenalaista omia kykyjä vaan pikemminkin vahvistaa niiden 

kehittymistä. 

 

Harjoittelun tarkkuuteen tottuneet kuorolaiset osaavat arvostaa sitä myös myöhemmin 

elämässään, kuten eräs entinen kuorolainen kirjoittaa: 

 
”Tapiolan kuorossa erityinen oppi oli mielestäni se, että vaatimustason ja pikkutarkan 
työskentelyn merkityksen huomasi. Ei riittänyt vain osaaminen, vaan jokaiseen pieneenkin 
epäpuhtauteen, huonoon artikulaatioon tai rytmiseen epätäsmällisyyteen puututtiin. Oppi sen, 
että todella hyvä koostuu useista hiotuista pikkuasioista - mistään ei kannata tinkiä, jos haluaa 
tehdä asian hyvin.” (M17) 
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10 DISKUSSIO 

 

 

Tapiolan kuoron jäsenyys on ollut merkittävä ajanjakso elämässäni. Tälläkin hetkellä voin 

sanoa, että olen viettänyt puolet elämästäni Tapiolan kuoron piirissä. Kuorouralleni 

mahtuu erilaisia ajanjaksoja, sillä eri-ikäisenä koin kuoroharrastuksen tietenkin eri tavalla 

ja oma roolini yhteisössä muuttui. Yhdestä asiasta olen kuitenkin varma: 

lapsikuoroharrastus on vaikuttanut nykyiseen elämääni enemmän kuin mikään muu 

lapsuuden tai nuoruuden aikainen harrastus tai sosiaalinen yhteisö. Kuoron vaikutus 

säilyy taustalla aina – se on osa minua. Enkä ole ainoa, joka kokee Tapiolan kuoron 

vaikuttaneen näin voimakkaasti omaan kehitykseensä ja elämäänsä. 

 

Tutkimukseni sai alkusysäyksen useista keskusteluista, joita olin käynyt vanhojen 

kuoroystävieni kanssa. Melkein aina vanhoja kuorokavereita tavatessa tulee puheeksi 

Tapiolan kuoro ja siitä jääneet rikkaat muistot. Jossain vaiheessa puhe kääntyy myös 

niihin taitoihin ja valmiuksiin, joita Tapiolan kuoro on opettanut. Kun 

lapsikuoroharrastuksen lopettamisesta alkaa olla aikaa, on vaikutuksia helpompi 

analysoida. Moni huomaa vertaavansa oman työ- tai harrastusyhteisönsä toimintatapoja 

siihen, miten Tapiolan kuorossa toimittiin. Joku kertoo aina esiintymään mennessään 

keskittyvänsä samoin kuin aikoinaan Tapiolan kuorossa. Herkässä kehitysvaiheessa opitut 

taidot pysyvät muistissa pitkään. Kuitenkaan kyse ei ole yksittäisistä taidoista. 

Pikemminkin tuntuu kuin Tapiolan kuorossa laulaminen olisi opettanut näille ihmisille 

eräänlaisen asenteen. Eikä se koske vain musiikkiin asennoitumista, vaan koko elämään. 

 

On selvää, että tutkimuksen taustalla on oma kokemukseni Tapiolan kuorosta ja sen 

kasvattavista vaikutuksista. Näin ollen myös kyselylomake on rakennettu omien 

olettamusteni mukaan. Olen ottanut kyselyyn mukaan sellaiset asiat, joiden uskoin 

parhaiten selventävän vastaajien kokemuksia Tapiolan kuorosta. Kuitenkin myös 

vastaajien kokemukset kuoron vaikutuksesta omaan elämäänsä vaihtelevat. Tarkoitus on 

ollut tutkia juuri niitä positiivisia vaikutuksia, joita kuorossa laulamisella on ollut 

yksilölle. Melkein kaikki vastaajat kertovatkin vuolaasti näistä positiivisista vaikutuksista. 

Ne, jotka ovat kokeneet kuoroharrastuksen negatiivisena tai neutraalina ovat joko 

jättäneet vastaamatta tai vastanneet hyvin niukkasanaisesti. Näitä vastaajia on 

kohderyhmässä kuitenkin vain muutama. 
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Vastauksia analysoidessani olen kokenut riemun ja ihmetyksenkin hetkiä. Olen 

huomannut hämmästyttäviä samankaltaisuuksia eri vuosikymmenten kuorolaisten 

kokemuksissa. Voi todella todeta, että Tapiolan kuoro on yhteisö, jopa melko pysyvä 

sellainen, kun täysin eri ikäpolven ihmiset kertovat kokemuksistaan samoilla sanoilla. On 

toki selvää, että eri vuosikymmeninä kuoroharrastuksen arvostus ja varmaan myös 

Tapiolan kuoron ilmapiiri on vaihdellut. Vaikuttavathan kuoroyhteisöön ja sen henkeen 

vahvasti itse laulajat sekä senhetkinen yhteiskunta. Kuitenkin kuorolaiset niin 60- kuin 

90-luvulta kertovat oppineensa monipuolisesti erilaisia esiintymisen ja ilmaisun taitoja 

kuorossa. Toinen usein esille noussut asia oli matkustelun laajentama maailmankuva ja 

kielitaitoisuus sekä parantunut itsevarmuus. Kyselylomakkeen äärellä moni myönsi, ettei 

edes pysty analysoimaan kaikkea kuorossa oppimaansa, niin kokonaisvaltaista kuorossa 

laulaminen oli. On todellakin korostettava sitä, että Tapiolan kuorossa kyse on paljon 

muustakin kuin vain laulamisesta ja esiintymisestä. 

 

Tehdessäni tätä tutkimusta olen saanut hyvin paljon kannustusta ja positiivista palautetta. 

Monet entiset kuorolaiset ovat tiedustelleet työni etenemistä ja toivoneet jo saavansa siitä 

kopion omakseen. Tutkimuksen tekemisessä parasta onkin ollut sen positiivisuus: 

myönteisten kokemusten tutkiminen ja niiden analysoiminen on ollut antoisaa ja 

valaisevaa. Samasta syystä myös kohderyhmän tavoittaminen oli helppoa. Aloin kertoa 

tulevasta tutkimuksestani heti suunnittelun alettua ja näin ollen monet jo etukäteen 

odottivat kyselylomakkeen saamista ja täyttämistä. Myös se, että kuoro juhli 40-vuotista 

taivaltaan juuri tutkimuksentekovuonna 2003, helpotti tiedonkeruuta.  

 

Kyseisen syksyn aikana entiset kuorolaiset olivat muutenkin tiiviisti yhteydessä toisiinsa 

ja tilanne oli siis otollinen tutkimuksen tekemiselle. Tietenkin myös se, että toimin itse 

juhlatoimikunnassa ja keräsin jo toimenkuvani puolesta entisten kuorolaisten yhteystiedot, 

helpotti tutkimuksentekoa. 

 

Tapiolan kuoron kaikkien neljän vuosikymmenen laulajien yhteinen voimannäyte oli 

juhlavuodenvuoden 2003 marraskuussa järjestetty yhteiskonsertti ”Songs building 

bridges”. Tämä jo käsitteeksi vakiintunut Tapiolan kuoron ajatus maailman 

yhdistämisestä laulun silloin toteutui nyt monen kuorosukupolven voimin. Konserttia 

edeltävissä harjoituksissa oli hämmästyttävän yhtenäinen ilmapiiri. Tapiolan kuorolaisuus 

tuntui yhdistävän kaikkia entisiä kuorolaisia, vaikkeivät he olisikaan koskaan ennen 

laulaneet kuorossa yhtä aikaa. Konsertin ensimmäisestä puoliajasta huolehtivat 



 91

nykykuorolaiset ja toisella puoliajalla lavalla olivat ensin pelkät vanhat kuorolaiset ja 

lopuksi kaikki yhdessä. Tunnelma oli nostalginen ja riemastuttava. Loppuunmyyty 

Tapiola-sali pääsi seuraamaan Tapiolan kuoron vaiheita kuin pikakelauksella. Tuo 

yhteinen tapahtuma oli kuin hyvä todiste tutkimukseni aiheellisuudesta. Tapiolan kuorolla 

on todella ollut vaikutusta jäsentensä elämään, kun se onnistuu vielä noin monen vuoden 

jälkeenkin kokoamaan yhteen laulajansa. 

 

Halusin antaa vastaajille mahdollisuuden kertoa omin sanoin kokemuksistaan. Tämän 

vuoksi tutkimuksessani on paljon suoria lainoja kuorolaisten vastauksista. Ne ilmaisevat 

asian yleensä paremmin, kuin olisin osannut itse odottaakaan. Alkuperäinen oletukseni 

oli, että Tapiolan kuoron kasvatuksellinen vaikutus näkyy nimenomaan ammatillisessa 

suuntautumisessa. Tutkimuksen edetessä olen kuitenkin saanut huomata, että vaikka 

ammatillisessa suuntautumisessa onkin nähtävissä tiettyjä samankaltaisuuksia, on 

Tapiolan kuoron varsinainen vaikutus vielä kokonaisvaltaisempaa. Tämä vahvistaa 

käsitystäni siitä, että sosiaaliseen yhteisöön kuuluminen on hyvin tärkeää lapsen ja nuoren 

elämässä. Pohjimmiltaanhan kyse on kuitenkin siitä: joukko erilaisia lapsia kokoontuu 

yhteen yhteisen harrastuksen äärelle. Tämän yhteisön toiminnassa lapset oppivat erilaisia 

yhteistyötaitoja ja pääsevät vieläpä esiintymään ja matkustelemaan. Johtajan ja kuoron 

muun henkilökunnan sekä toistensa opastamina heistä kasvaa itsevarmoja ja sosiaalisesti 

taitavia nuoria. Sen lisäksi musiikki voi jäädä heille elämänpituiseksi harrastukseksi ja 

siitä voi tulla jopa ammatti. Kuitenkin juuri tässä järjestyksessä. 

 

Taas ensi joulukuussa entiset Tapiolan kuorolaiset ja kuoroperheet kokoontuvat Tapiolan 

kirkkoon kuuntelemaan Tapiolan kuoron perinteistä joulukonserttia. Lämminhenkinen 

konsertti ja täpötäysi Tapiolan kirkko on yksi osoitus siitä, että Tapiolan kuorolla on 

vakaa sija suomalaisessa musiikkikasvatustyössä ja musiikkielämässä. Mahtavatko uudet 

kuorolaiset aina arvatakaan, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia heidän harrastuksellaan 

tulee olemaan. Konsertin jälkeisessä yhteisessä glögitilaisuudessa puhutaan aina 

kuoroperheiden panoksen merkityksestä. Tätä seikkaa ei sovikaan väheksyä – perheillä on 

olennainen osa kuoron toiminnassa. Itsekin koen oman siteeni Tapiolan kuoroon olevan 

juuri siksi niin vahva, että lauloin kuorossa yhdessä veljieni ja serkkujeni kanssa. 

Kuitenkin myös muista kuorolaisista tuli tuona aikana kuin sisaruksia. Tämä Tapiolan 

kuoroperhe on se yhteisö, jonka suojissa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa ja kehittyä. 
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Tapiolan kuoron taannoiset juhlaviikot huipentuivat 9. marraskuuta yhteiseen Espoon 

musiikkiopiston kanssa järjestettyyn 40-vuotiskonserttiin. Tapiolan kuoro ja Tapiolan 

nuorten sinfonikot esiintyivät sekä yhdessä että erikseen ja esittelivät osaamistaan 

monipuolisesti. Tuossa konsertissa oli todella nähtävissä tapiolalaisen 

musiikkikasvatuksen tulos, kuten konserttiarvostelussakin todetaan: 

 
”Tapiolasalin lavalle tiivistyi sunnuntaina eläväksi esimerkiksi se mahtava 
musiikkikasvatustyö, jota Tapiolassa on näinä vuosina tehty. Lapsille ja nuorille on luotu 
todella ihanteelliset olosuhteet musiikin harrastamiseen ja nimenomaan tavoitteelliseen 
sellaiseen. Vaikutukset ovat ilmeisen kauaskantoisia.” (Koppinen 2003.) 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake Word-muodossa 
 
Kyselylomake on olemassa myös alkuperäisessä Web-muodossa ja löytyy osoitteesta 
http://www.hut.fi/~tjaalton/g-kysely/g-kysely.html 
 
 
Hei! 
Olen musiikkiin ja matematiikkaan erikoistunut luokanopettaja ja teen Pro gradu – 

tutkimustani Tapiolan kuorosta. Työn nimi on ”Tapiolan kuoron pedagoginen merkitys 

vuosina 1963-2003”  ja sen tarkoituksena on selvittää kuorossa laulamisen merkitystä 

kuorolaisille. 

 

 
1. Taustaa: 

 
1.1 ikä (ympyröi): 

 a) alle 20 

 b) 20-24 

 c) 25-29 

 d) 30-34 

 e) 35-40 

 f) yli 40 

 

1.2 sukupuoli (ympyröi):   N      M  

 

1.3 ammatti/ opiskeluala: 

 a) opetus- ja kasvatusala 

 b) tekninen ala 

 c) palveluala 

 d) musiikkiala 

 e) kaupallinen ala 

 f) lääketiede ja sairaanhoito 

 g) oikeus- ja valtiotiede 

 h) yksityisyrittäjyys 

 i) jokin muu, mikä? ___________________________ 
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2. Kuorovuodet:  

 

2.1 Milloin liityit Tapiolan kuoroon? 

 

2.2 Milloin lähdit kuorosta? 

 

2.3 Miten tulit liittyneeksi kuoroon (ympyröi)? 

 a) veljeni/ siskoni lauloi kuorossa 

 b) äitini/isäni oli laulanut kuorossa 

 c) ystäväni lauloi kuorossa 

 d) jotenkin muuten, miten? 

 

3. Harrastukset:  

 

3.1 Mitä muuta harrastit kuin lauloit Tapiolan kuorossa? Kirjoita otsikoiden alle. 

a) urheilua/ liikuntaa: 

 

 

b) soittimien soittoa: 

 

 

 

c) yhtyelaulua tai –soittoa: 

 

 

 

d) jotain muuta: 

 

 

 

3.2 Mikä on kuoron lisäksi pitkäaikaisin harrastuksesi?  
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4. Väittämät: 

Ohessa on väittämiä. Ympyröi asteikolta parhaiten mielipidettäsi vastaava numero 

(1= täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). Väittämissä kuorolla tarkoitetaan 

Tapiolan kuoroa. 

1. sain kuorossa paljon ystäviä         1   2   3   4 

2. olen laulanut Tapiolan kuoron jälkeen muissakin kuoroissa     1   2   3   4 

3. kuoroharrastus innoitti minut nykyiselle uralleni       1   2   3   4 

4. harjoituksissa sain vapaasti tehdä parannusehdotuksia      1   2   3   4 

5. soittoharrastus ja kuorossa laulaminen täydensivät toisiaan     1   2   3   4 

6. Tapiolan kuoro oli minulle sosiaalisena sidosryhmänä tärkeä     1   2   3   4 

7. sain kuoroharrastuksesta kipinän laajempaan musiikkiharrastukseen    1   2   3   4 

8. kuorossa vallitsi kasvatuksellinen ilmapiiri       1   2   3   4 

9. sain toteuttaa itseäni kuorossa         1   2   3   4 

10. kuorossa laulaminen oli enemmän kuin pelkkä harrastus     1   2   3   4 

11. kuorossa oli voimakas yhteishenki        1   2   3   4 

12. muistelen usein kuoroaikojani         1   2   3   4 

13. olen opiskellut humanistisia aineita        1   2   3   4 

14. koen vaikuttaneeni Tapiolan kuoron kehitykseen      1   2   3   4 

15. kuoroharrastuksessa parasta olivat esiintymiset       1   2   3   4 

16. opin kuorossa tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa     1   2   3   4 

17. olen seurannut Tapiolan kuoron vaiheita kuorosta lähtemisen jälkeen    1   2   3   4 

18. olen opiskellut kasvatustieteitä         1   2   3   4 

19. sain kuorossa vastuullisia tehtäviä        1   2   3   4 

20. kuorossa laulamisessa mukavinta olivat matkat       1   2   3   4 

21. Tapiolan kuorossa työskenneltiin ahkerasti yhteisten päämäärien eteen  1   2   3   4 

22. jäin kaipaamaan kuoroa lopetettuani        1   2   3   4 

23. olen opiskellut musiikkia             1   2   3   4 

24. kuoroharrastus toi parhaat puoleni esiin        1   2   3   4 

25. kuoroharrastuksessa parasta olivat ystävät       1   2   3   4 

26. muut kuorolaiset olivat minulle kuin sisaruksia       1   2   3   4 

27. kuoroharrastus oli harrastuksistani rakkain       1   2   3   4 

28. kuorossa oppimistani taidoista on ollut hyötyä myöhemmin elämässä    1   2   3   4 

29. itsetuntoni sai vahvistusta kuoroharrastuksesta       1   2   3   4 

30. kuoron ja koulunkäynnin yhteensovittaminen oli helppoa     1   2   3   4 

31. pienempien kuorolaisten opastaminen oli minulle mieluista     1   2   3   4 
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32. kuoroharrastus on merkittävä osa elämääni       1   2   3   4 

33. kuorossa opin tekemään töitä määrätietoisesti       1   2   3   4 

34. sain kuoroaikanani hoitaa säestystehtäviä       1   2   3   4 

35. kuoroharrastus vaati paljon         1   2   3   4 

36. pidin vanhempia kuorolaisia esikuvinani       1   2   3   4 

37. harjoittelin stemmojani myös kotona        1   2   3   4 

38. olen toiminut opettajana/ ohjaajana        1   2   3   4  

39. nautin kuoron kanssa esiintymisestä        1   2   3   4 

40. kuoroharrastus tuki luovaa puoltani        1   2   3   4 

41. kuorossa yksilöt täydensivät toisiaan        1   2   3   4 

42. kuoro työskenteli ammattimaisesti        1   2   3   4 

43. Tapiolan kuoron jäsenyys on vaikuttanut maailmankuvaani     1   2   3   4 

44. koin kuorossa itseni tärkeäksi osaksi kokonaisuutta      1   2   3   4 

45. lauloin ohjelmiston ulkoa             1   2   3   4 

46. kuoron ilmapiiri oli kannustava         1   2   3   4 

47. pidän edelleen yhteyttä muihin entisiin kuorolaisiin      1   2   3   4 

48. kuoronjohtaja oli minulle luokanopettajaa tärkeämpi kasvattaja    1   2   3   4 

49. kuorossa minut hyväksyttiin sellaisena kuin olen      1   2   3   4 

50. opin Tapiolan kuorossa paljon muutakin kuin laulamista     1   2   3   4 

 

 

5. Täydennä lauseet: 

 

a) Kuorossa parasta oli ________________________________________________ 

b) Nautin esiintymisestä________________________________________________ 

c) Harjoituksiin meneminen_____________________________________________ 

d) Matkoilla koin usein_________________________________________________ 

e) Monet harrastukseni_________________________________________________ 

f) Kuoro vei paljon aikaa_______________________________________________ 

g) Tapiolan kuorosta sanottiin___________________________________________ 

h) Opin kuorossa______________________________________________________ 

i) Kuorossa laulaminen_________________________________________________ 
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j) Kuoroharrastukseni oli_______________________________________________ 

 

 

6. Kerro vielä omin sanoin kuoroharrastuksen ja Tapiolan kuoron vaikutuksesta 

omaan elämääsi. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________ 
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Liite 2. Täydennä lauseet –osio 

 

GRADUKYSELY: TÄYDENNÄ LAUSEET 
Otsikon jälkeisissä suluissa oleva luku ilmaisee, kuinka monta kertaa kyseinen asia 
mainittiin. Otsikon alla on aina yksi tai muutama esimerkkilause. 
 
Vastaukset on luokiteltu yhteisten otsikoiden alle ja järjestetty siten, että ensimmäisinä 
ovat aina eniten mainintoja saaneet. 

 
 
a) Kuorossa parasta oli... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- yhdessä tekeminen, yhteishenki (24) 
- yhteisö, haasteet ja elämyksellisyys yhdessä aikaan saaminen  
- loistava yhteishenki, hyvät ystävät, luova ilmapiiri, ja hyvä tsemppi 
 
- kaverit (23) 
- elinikäiset ystävät 

 
- matkat (22) 
- konsertit eri puolilla maailmaa eri kulttuureihin samalla tutustuen 
- matkat ulkomaille ja täkäläinen majoitus. Pisti englanninopinnot koetukselle. 
 
- esiintymiset ja konsertit (17).  
- kun huomasi yleisön aidosti nauttivan konserteista 
- ne uskomattomat hetket lavalla kun musiikki elää ja tuli sellainen "ahaa" kokemus  
 
- laulaminen ja musiikin tekeminen (13) 
- musiikilliset haasteet 
- musiikin tekeminen loistavalla hienolla porukalla 
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matkat
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yhteishenki
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- työnteko ja harjoittelu (6) 
- tiukka työnteko 
- se, että oppi kuuntelemaan ja ajattelemaan musiikkia kamarimusiikillisesti. 

 
- uudet kokemukset (4) 
- saada kokea asioita joita en muuten koskaan olisi päässyt kokemaan. 

 
- ohjelmistovalinta (4) 
- monipuolisen/tasoisen ohjelmiston laulaminen 

 
- taiteelliset saavutukset (3) 
- etuoikeus tehdä korkealaatuista musiikkia 

 
- kokonaisuus (1) 

 
- vastuunotto (1) 
- Oppi ottamaan vastuuta, mutta antamaan sitä tarpeen tullen myös toiselle. 
 
 
b) Nautin esiintymisestä... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- paljon/ erittäin paljon/ aina (29) 
- paljon koska konsertit olivat hienosti rakennettuja kokonaisuuksia ja 

nautin yhdessä laulamisesta  
- aina kuoron ja pienryhmien kanssa 
- niin kotimaassa kuin ulkomaillakin 

 
- yleisön edessä, täysille saleille (9) 
- kun yleisö oli vastaanottavainen  
 
- lähes aina (9) 
- joskus enemmän ja joskus vähemmän. Riippui aika paljon omasta fiiliksestä 
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- yhdessä muiden kanssa (7) 
- yksilönä kunnianhimoisessa ryhmässä 
- osana kuoroa 
 
- ulkomailla (5) 
- eniten ulkomailla, koska yleisö oli innostuneempaa kuin Suomessa, 

Joulukonserteissa oli myös aina erityisen lämmin henki.  
 
- kun ohjelmisto osattiin hyvin (5) 
- kun osaamme ohjelmiston, ja vuorovaikutus yleisön kanssa toimii 
- kun ohjelmisto oli hallussa ja kokonaisuus oli tarpeeksi harjoiteltu 

 
- kun yleisökin nautti (4) 
- kun tunsin että pystyin itse vaikuttamaan taiteelliseen lopputulokseen ja 

kommunikoimaan laulamalla paitsi muiden kuorolaisten ja johtajan kanssa myös 
yleisön kanssa 

- koska siinä sai ilmaista itseään ja yleisö oli usein myös erittäin innostunut  
 
- joulukonserteissa (3) 
 
- kuoroiän kasvaessa yhä enemmän (2) 

 
- harvoin (1) 
 
 
c) Harjoituksiin meneminen... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- oli aina mukavaa/ mieluista/ kivaa/ hauskaa (27) 
- oli mukavaa, mutta harjoitusten jälkeen oli aina väsynyt, kaikkensa antanut 
- oli minulle kunniakysymys: menin niihin aina mielelläni enkä jäänyt harjoituksista 

koskaan pois ilman pätevää syytä  
 
- oli välillä tylsää/ rasittavaa (18)  
- oli joskus ikävää, päivä oli niin pitkä varsinkin oppikoulun alussa 

 
- oli yleensä mieluisaa (14) 
- oli joskus vaikeaa, joskus mahdotonta, ja toisinaan hyvin hauskaa 
- oli suurimmaksi osaksi hauskaa, joskus rutiinia, joskus INHOTTAVAA. (Luulen 

teini-iän vaikuttaneen asiaan).  
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- oli itsestäänselvyys, rutiinia (7) 
- oli OK, siitä muodostui rutiini jota vastaan ei auttanut pullikoida 
- oli osa kuoroharrastusta, harjoituksia jätettiin harvemmin väliin ilman hyvää syytä  

 
- oli rankkaa, mutta palkitsevaa (4) 
- oli joskus väsyttävää, mutta paikalle päästyä väsymys kaikkosi, ainakin usein. 
 
- oli yleensä tuskallista/ rasittavaa (3) 

 
 

d) Matkoilla koin usein... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- hienoja/ uusia/ ihania/ suuria/ upeita/ unohtumattomia elämyksiä (30) 
- elämyksiä, joita ei tavallinen matkaaja koe (Kiinan keisarille laulaminen, 

loistohotellin uima-altaaseen pulahtaminen rankan matkaamisen/keikan jälkeen) 
sekä tiivistä yhteenkuuluvuuden tunnetta koko porukan kanssa. Lapsen 
ennakkoluulottomuus antaa mahdollisuuksia käsittämättömiin elämyksiin ja 
selviytymään vaikkapa oudoista isäntäperheistä. Ei ulkomailla reissaaminen tunnu 
enää ihan samalta!  

- jänniä asioita ja ihmissuhteet kehittyivät matkan edetessä, joskus tosin ehdittiin 
nähdä vain konserttisalien takatiloja.  

 
- kivoja kokemuksia (30) 
- monenlaisia kokemuksia, joita edelleen muistelen ja kaipaan 
- että tämä on paras osa kuorotoimintaa  

 
- yhteenkuuluvuutta (11) 
- että meillä oli kiva oma porukka jonka kanssa reissuista nautittiin 
- kuuluvani yhteen isoon perheeseen, joka koki kaikkea jännää yhdessä (ja erikseen) 
 
- onnistumisia ja oppimista (8) 
- onnistumisen elämyksiä lavalla ja iloa siitä, että on musiikilla onnistunut 

koskettamaan kuulijoita  
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- ylpeyttä ja etuoikeutusta (5) 
- olevani etuoikeutettu suhteessa luokkakavereihin, jotka olivat koulussa 
- ylpeyttä Tapiolan kuorolaisuudestani 

 
- ulkopuolisuutta (5) 
- joskus jouduin jäämään matkoilta pois, mikä oli minulle kova kolaus ja muistutus 

siitä etten ollut niin täydellinen kuin olisi halunnut olla 
 
- väsymystä (3) 
- olevani väsynyt pitkistä harjoituksista ja monista konserteista. Toisaalta parhaat 

kuoromuistot ovat matkoilta.  
 
- itseni osaksi maailmaa (1) 
- itseni osaksi suurta maailmaa 
 
- ujoutta (1) 
 
 
e) Monet harrastukseni... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- liittyivät/ liittyvät musiikkiin (21) 
- liittyvät musiikkiin, mutta Tapiolan kuorossa sain ilmaistua musikaalisuuttani 

parhaiten 
 

- jäivät vähemmälle kuoron takia (15) 
- jäivät kuoron takia, enkä kyllä paljon muuta kaivannutkaan 
- liittyivät musiikkiin mutta jäivät monen vuoden ajan "kakkosiksi" suhteessa 

kuoroon 
 

- tukivat ja täydensivät toisiaan (10) 
- tukivat kuoroharrastustani, osan kanssa puolestaan oli hieman yhteensovittamista. 
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- pitivät kiireisenä (7) 
- pitivät minut virkeänä 
- opettivat keskittymään 

 
- eivät olleet yhtä tärkeitä kuin kuoro (5) 
- eivät yltäneet yhtä korkealle kuin kuoro. Kuoro ei minusta vienyt suhteettoman 

paljon aikaa ottaen huomioon kuoron tason ja menestyksen 
 

- ovat lähteneet Tapiolan kuorosta (4) 
- ovat lähteneet Tapiolan kuorosta (lauluyhtyeet, muut kuorot jne) 
 
- olivat mukavia (4) 
- ovat rikastuttaneet elämääni 
 
- olivat kuitenkin etusijalla (2) 
- veivät enemmän aikaa kuin kuoro 

 
- eivät liity kuoroon (1) 

 
- toivat minulle ammatin (1) 

 
 

f) Kuoro vei paljon aikaa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- mutta antoi myös paljon (25) 
- kaikesta, mutten kadu sekuntiakaan. Tilalla on kuorossa vietetty aika! 
- välillä ja tiettyinä aikoina oli ehkä liikaakin buukattu esiintymisiä ja muita tiheään 

tahtiin. Tällöin ystävät jäivät vähemmälle ja välillä tämän takia kuoroharrastus 
tuntui tylsältä ja liian "vakavalta" mutta oli sen arvoista 

- on minulle aivan turha kommentti. Mikä ajassa on tärkeää? Sain kuoron kanssa 
viettämästäni ajasta niin paljon tulevaisuudelleni ja elämälleni "spektriä", kykyä 
ymmärtää ja hyväksyä erilaisuutta, rohkeutta kohdata 
erilaisia vieraitakin tilanteita, iloa ja luottamusta siihen, että voimani kyllä 
riittävät. 
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mutta muuten kuoro ei olisi niin hyvä

ja välillä koulu kärsi

omalta perheeltä ja ystäviltä

muulta elämältä

ajoittain

muttei se ikinä haitannut

mutta antoi myös paljon
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- mutta se ei ikinä haitannut (16) 
- muttei se tuntunut raskaalta 
- mielestäni se oli selkeä valinta 

 
- ajoittain (13) 
- etenkin alkuvuosina ja joulun alla... 
- kesäisin 
- varsinkin levytysten aikaan 
- mutta ei niin paljon kuin meidän jälkeemme 

 
- muulta elämältä (11) 
- turhalta vapaa-ajalta 
- myös muista harrastuksista ja opinnoista 
 
- omalta perheeltä ja ystäviltä (4) 
- omalta perheeltä, mutta matkakokemukset ym. avarsivat ja toivat perhe-elämään 

uutta hauskuutta (vaikkapa äidille ja isälle omaa lomaa meikäläisen 
huoltamisesta...) 

 
- ja välillä koulu kärsi siitä (4) 
- lukion rinnalla ja välillä koulu kärsi siitä 

 
- mutta muuten ei oltaisi tässä pisteessä, jossa nyt kuoro on (1) 
 
 
g) Tapiolan kuorosta sanottiin... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- pelkkää hyvää/ paljon hyvää ja positiivista/ ihailua (36) 
- aina hyviä asioita, minkä vuoksi kuoroon kuulumisesta saattoi olla ylpeä 
- "enkeliääniä, Tapiola sound 
- hyvää ja pahaa: ne jotka tunsivat kuoron, eivät olleet koskaan neutraaleja kuoroa 

kohtaan. Yleensä ihailua, välillä kenties kateudesta johtuvaa kommentointia. 
 
- että se on maailman paras lapsikuoro (28) 
- sen olevan ilmiö 
- että se on maailman paras koulukuoro. Maailman parhaita se on vieläkin, joskaan 

ei koulukuoro. 
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että se on Suomen keulakuva

että se on upea soitin
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että se on maailman paras lapsikuoro

pelkkää hyvää
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- kateellisia kommentteja (10) 
- joskus, että se on eliittikuoro 
- että se on "sisäänpäin lämpiävä" yhteisö, ja näinhän asia oli 
 
- että se oli upea soitin (5) 
- että sillä on ainutlaatuinen sointi, mikä piti paikkansa 
- että sointi on kirkas 

 
- että se on Suomen keulakuva (2) 
- että se oli edustava musiikkilähettiläs Suomelle. 
- että se oli yksi suomen keulakuvista. 
 

 
h) Opin kuorossa... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- sosiaalisuutta ja yhteistyötä (29) 
- laulamaan ja tulemaan toimeen eri-ikäisten nuorten kanssa, ja yhteistyötä, mutta 

myös valtavasti yhdessäolosta, kaverisuhteista jne. 
- yhteisöllisyyttä isolla Y:llä. Isojen perheiden lapsille itsestään selvä asia, mutta ei 

kaikille muille. Et pärjännyt kuorossa, jos et ottanut muita huomioon. Sama päti 
sekä sosiaalisessa että musiikillisessa mielessä. Nuotinlukutaitoa, 'äänen 
sulauttamista' ym. opittiin tietty siinä sivussa. 

 
- kuorolaistaitoja (18) 
- kuuntelemaan muita stemmoja, harmonioita 
- kuvittelemaan sointia etukäteen ja kuuntelemaan ja reagoimaan herkästi, 

intuitiivisestikin muilta saamiini musiikillisiin impulsseihin 
- monipuolisesti kaikkea, sekä sosiaalisia ja musikaalisia taitoja 

 
- työntekoa ja esiintymistä (13) 
- arvostamaan korkeita tavoitteita ja olemaan ylpeä siitä, kun ne saavutetaan.  
- hyvän työnteon mallin jota olen usein muissa kokoonpanoissa peräänkuuluttanut 
- musisoinnin ilon, korkeaan taiteelliseen tasoon pyrkimisen kautta  
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arvostamaan erilaisuutta

tuntemaan kulttuureita

itsenäisyyttä ja vastuunottoa

paljon musiikista yleensä

elämäntaitoja

työntekoa ja esiintymistä

kuorolaistaitoja

sosiaalisuutta ja yhteistyötä
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- elämäntaitoja (12) 
- käyttäytymistapoja stressinsietotaitoja 
- säntillisyyttä, malttia 
- toimimaan muiden kanssa, joustamaan, keskittymään, elämään hetkessä.  
- Miten matkoilla/ vieraassa kulttuurissa käyttäydytään (Ei saa sylkeä ruokaa 

takaisin lautaselle, ei saa nyrpistää turhaa nenäänsä tai kiukutella. Kuinka ollaan 
vieraanvaraisia ja kohteliaita). 

 
- paljon musiikista yleensä (10) 
- paljon musiikin tekemisestä nykysäveltäjien kanssa 
- enemmän musiikista kuin mistään muualta ja siinä sivussa kaikkea muutakin 
 
- itsenäisyyttä ja vastuunottoa (9) 
- pärjäämään maailmalla. 
- olemaan itsenäinen jo pienenä 
- ottamaan vastuuta ja samalla itseluottamusta 

 
- kansainvälisyyttä ja tuntemaan vieraita kulttuureita (7) 
- arvostamaan ja kunnioittamaan muita kulttuureja ja tapoja 
- puhumaan kieliä, eniten englantia, mutta myös ranskaa ja ruotsia. 
 
- tuntemaan ihmisiä, arvostamaan erilaisuutta (7) 
- tuntemaan paljon hyviä tyyppejä ja jotain myös laulamisesta 
- ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja kunnioittamaan yksityisyyttä  
 

 
i) Kuorossa laulaminen... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- oli todella hauskaa/ ihanaa/ mukavaa/ antoisaa (32) 
- on mukavaa, ehkä verrattavissa joukkueliikuntaan. En koskaan nauttinut samalla 

lailla yksin soittamisesta tai laulamisesta kuin kuorossa laulamisesta. 
- on elämys 

 
- oli/ on tärkeä osa elämääni, elämäntapa (24) 
- on merkittävä osa elämääni. Nyt ymmärrän myös antaa arvoa sille 

elämänkokemukselle minkä jo lapsena ja nuorena sain matkustaessani ympäri 
maailmaa. 

- oli kasvamiseni tärkein asia ja toi upeita elämyksiä ja ennen kaikkea ystäviä 
- on edelleen sykähdyttävää. Lauletut harmoniat ovat edelleen sydäntä erityisen 

lähellä. 
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- opetti paljon, oli kasvattavaa (10) 
- opetti musiikillisesti paljon, mutta myös luomaan hyvän työympäristön 
- on antanut erilaisia näkökulmia musiikin tekemiseen 
 
- oli välillä hauskaa ja välillä vaativaa ja raskasta. (7) 
- oli vaativa mutta todella hieno harrastus jossa sai suuria onnistumisen elämyksiä 

 
j) Kuoroharrastukseni oli... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- merkittävä/ tärkeä vaihe elämässäni (44) 
- ja on suuri onni. Täytyy yrittää aina muistaa, miten etuoikeutetussa asemassa 

olimme ja olemme, kun tällainen lahja on meille annettu. 
- ehdottomasti enemmän kuin harrastus. Se oli suuri osa elämääni 

 
- vaihteleva kokemus (13) 
- todella kiva kokemus ja paljon on jäänyt upeita matkamuistoja ja muutama hyvä 

ystävä harrastuksesta matkaan. Kuoroharrastus ei kuitenkaan ollut minulle se 
paras juttu, enkä ole juuri sitä kaivannut lähdettyäni. 

 
- rakkain harrastukseni (8) 

 
- suuri vaikuttaja uralleni (6) 
- minulle mieluisaa. Vaikka välillä tuntui rankalta, oli silti pakko mennä 

harjoituksiin. Elämän elämistä. Suurin vaikuttaja uralleni. 
- tärkeä portti kansainvälisyyteen, joka tällä hetkellä värittää koko elämääni sekä 

työn, ystävien että uusien harrastusteni kautta 
 

- sysäys elinikäiseen musiikin harrastamiseen (4) 
- sysäys kuoroelämän jatkumiseen aikuisenakin. siitä selvittyäni yhtyelaulu on osa 

elämää 
 
- mukava, mutta aikaavievä harrastus (2) 
- ajoittain paljon aikaa vievä, mutta mukava harrastus 
- myös vanhemmiltani aikaa vievää 
 
- opettavaista (2) 
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Liite 3: Väittämät jaettuna faktoreihin 
 
Kyselylomakkeen väittämät jaettiin faktoreihin seuraavasti: 
 
I kuoro yhteisönä (sosiaalinen sidosryhmä) 

1. sain kuorossa paljon ystäviä 

6. Tapiolan kuoro oli minulle sosiaalisena sidosryhmänä tärkeä 

11. kuorossa oli voimakas yhteishenki 

16. opin kuorossa tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa 

21. Tapiolan kuorossa työskenneltiin ahkerasti yhteisten päämäärien eteen 

26. muut kuorolaiset olivat minulle kuin sisaruksia 

31. pienempien kuorolaisten opastaminen oli minulle mieluisaa 

36. pidin vanhempia kuorolaisia esikuvinani 

41. kuorossa yksilöt täydensivät toisiaan 

46. kuoron ilmapiiri oli kannustava 

 

II musiikki elämäntapana (sitoutuneisuus) 

2. olen laulanut Tapiolan kuoron jälkeen muissakin kuoroissa 

7. sain kuoroharrastuksesta kipinän laajempaan musiikkiharrastukseen 

12. muistelen usein kuoroaikojani 

17. olen seurannut Tapiolan kuoron vaiheita kuorosta lähtemisen jälkeen 

22. jäin kaipaamaan kuoroa lopetettuani 

27. kuoroharrastus oli harrastuksistani rakkain 

32. kuoroharrastus on merkittävä osa elämääni 

37. harjoittelin stemmojani myös kotona 

42. kuoro työskenteli ammattimaisesti 

47. pidän edelleen yhteyttä muihin entisiin kuorolaisiin 

 

III kuoron kasvatuksellinen vaikutus (elämänvalinnat) 

3. kuoroharrastus innoitti minut nykyiselle uralleni 

8. kuorossa vallitsi kasvatuksellinen ilmapiiri 

13. olen opiskellut humanistisia aineita 

18. olen opiskellut kasvatustieteitä 

23. olen opiskellut musiikkia 

28. kuorossa oppimistani taidoista on ollut hyötyä myöhemmin elämässä 

33. kuorossa opin tekemään töitä määrätietoisesti 
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38. olen toiminut opettajana/ ohjaajana 

43. Tapiolan kuoron jäsenyys on vaikuttanut maailmankuvaani 

48. kuoronjohtaja oli minulle luokanopettajaa tärkeämpi kasvattaja 

 

IV oman vaikuttamisen kokeminen 

4. harjoituksissa sain vapaasti tehdä parannusehdotuksia 

9. sain toteuttaa itseäni kuorossa 

14. koen vaikuttaneeni Tapiolan kuoron kehitykseen 

19. sain kuorossa vastuullisia tehtäviä 

24. kuoroharrastus toi parhaat puoleni esiin 

29. itsetuntoni sai vahvistusta kuoroharrastuksesta 

34. sain kuoroaikanani hoitaa säestystehtäviä 

39. nautin kuoron kanssa esiintymisestä 

44. koin kuorossa itseni tärkeäksi osaksi kokonaisuutta 

49. kuorossa minut hyväksyttiin sellaisena kuin olen 

 

V kuoron kokonaisvaltaisuus 

5. soittoharrastus ja kuorossa laulaminen täydensivät toisiaan 

10. kuorossa laulaminen oli enemmän kuin pelkkä harrastus 

15. kuoroharrastuksessa parasta olivat esiintymiset 

20. kuorossa laulamisessa mukavinta olivat matkat 

25. kuoroharrastuksessa parasta olivat ystävät 

30. kuoron ja koulunkäynnin yhteensovittaminen oli helppoa 

35. kuoroharrastus vaati paljon 

40. kuoroharrastus tuki luovaa puoltani 

45. lauloin ohjelmiston ulkoa 

50. opin Tapiolan kuorossa paljon muutakin kuin laulamista 
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Liite 4: Kaikkien muuttujien minimit, maksimit, keskiarvot ja keskihajonta 
 
 
Descriptives 
 
 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NO 87 1,0 87,0 44,000 25,2587 
IKÄ 87 1 6 3,53 1,683 
LIITTYI 87 1963,00 1996,00 1983,5517 9,16865 
LÄHTI 87 1966,00 2002,00 1990,4368 8,62217 
VUODET 87 2,0 13,0 6,770 2,8518 
VAR1 87 1 4 3,55 ,678 
VAR2 87 1 4 3,21 1,202 
VAR3 87 1 4 2,13 1,054 
VAR4 87 1 4 2,51 ,938 
VAR5 87 1 4 3,51 ,805 
VAR6 87 2 4 3,49 ,745 
VAR7 87 1 4 3,10 ,890 
VAR8 87 1 4 3,23 ,710 
VAR9 87 1 4 3,18 ,771 
VAR10 87 1 4 3,25 ,979 
VAR11 87 2 4 3,51 ,663 
VAR12 87 1 4 3,21 ,904 
VAR13 87 1 4 2,69 1,260 
VAR14 87 1 4 2,61 ,957 
VAR15 87 1 4 3,01 ,673 
VAR16 87 1 4 3,32 ,739 
VAR17 87 1 4 2,98 ,777 
VAR18 87 1 4 2,14 1,304 
VAR19 87 1 4 2,94 ,981 
VAR20 87 2 4 3,34 ,662 
VAR21 87 2 4 3,69 ,535 
VAR22 87 1 4 2,80 1,021 
VAR23 87 1 4 3,05 1,150 
VAR24 87 1 4 2,91 ,772 
VAR25 87 1 4 3,15 ,740 
VAR26 87 1 4 2,63 ,891 
VAR27 87 1 4 3,03 ,946 
VAR28 87 1 4 3,52 ,805 
VAR29 87 1 4 3,25 ,810 
VAR30 87 2 4 3,31 ,704 
VAR31 87 1 4 3,00 ,915 
VAR32 87 1 4 3,01 1,073 
VAR33 87 1 4 3,20 ,775 
VAR34 87 1 4 2,57 1,254 
VAR35 87 2 4 3,32 ,673 
VAR36 87 1 4 3,11 ,827 
VAR37 87 1 4 2,89 1,028 
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VAR38 87 1 4 3,03 1,156 
VAR39 87 2 4 3,82 ,471 
VAR40 87 2 4 3,54 ,661 
VAR41 87 2 4 3,51 ,608 
VAR42 87 1 4 3,49 ,713 
VAR43 87 1 4 3,33 ,831 
VAR44 87 1 4 3,32 ,785 
VAR45 87 1 4 3,78 ,492 
VAR46 87 2 4 3,33 ,676 
VAR47 87 1 4 3,11 1,028 
VAR48 87 1 4 2,70 ,990 
VAR49 87 1 4 3,22 ,689 
VAR50 87 2 4 3,57 ,542 
Valid N (listwise) 87         
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Liite 5: 10 korkeinta ja matalinta keskiarvoa saanutta väittämää 
 
10 korkeinta keskiarvoa saanutta väittämää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,35 3,4 3,45 3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85

Kuorossa yksilöt täydensivät toisiaan

Kuorossa oli voimakas yhteishenki

Soittoharrastus ja kuorossa laulaminen täydensivät toisiaan

Kuorossa oppimistani taidoista on ollut hyötyä myöhemmin
elämässä

Kuoroharrastus tuki luovaa puoltani

Sain kuorossa paljon ystäviä

Opin Tapiolan kuorossa paljon muutakin kuin laulamista

Tapiolan kuorossa työskenneltiin ahkerasti yhteisten päämäärien
eteen

Lauloin ohjelmiston ulkoa

Nautin kuoron kanssa esiintymisestä
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10 matalinta keskiarvoa saanutta väittämää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Kuoroharrastus innoitti minut nykyiselle uralleni

Olen opiskellut kasvatustieteitä

Harjoituksissa sain vapaasti tehdä parannusehdotuksia

Sain kuoroaikanani hoitaa säestystehtäviä

Koen vaikuttaneeni Tapiolan kuoron kehitykseen

Muut kuorolaiset olivat minulle kuin sisaruksia

Olen opiskellut humanistisia aineita

Kuoronjohtaja oli minulle luokanopettajaa tärkeämpi kasvattaja

Jäin kaipaamaan kuoroa lopetettuani

Harjoittelin stemmojani myös kotona
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Liite 6: Tutkimuksen reliabiliteetti Cronbachin alfalla laskettuna 
 
 

Reliability 
 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
                    Correlation Matrix 
 
                VAR1        VAR6        VAR11       VAR16       VAR21 
 
VAR1            1,0000 
VAR6             ,6510      1,0000 
VAR11            ,6402       ,5948      1,0000 
VAR16            ,4769       ,5101       ,2574      1,0000 
VAR21            ,1249       ,0101       ,1199       ,0497     1,0000 
VAR26            ,4556       ,4173       ,3386       ,4468      ,1725 
VAR31            ,2812       ,2899       ,2302       ,2923      ,1425 
VAR36            ,1552       ,2086       ,1261       ,2050      ,1024 
VAR41            ,4157       ,3661       ,3682       ,4619      ,1665 
VAR46            ,3044       ,4307       ,4498       ,4342      ,1285 
 
 
                VAR26       VAR31       VAR36       VAR41       VAR46 
 
VAR26           1,0000 
VAR31            ,3710      1,0000 
VAR36            ,3421       ,2304      1,0000 
VAR41            ,3048       ,2510       ,0218      1,0000 
VAR46            ,4182       ,2067       ,1178       ,3490     1,0000 
 
 
 
        N of Cases =        87,0 
 
Item Means  Mean    Minimum    Maximum    Range    Max/Min    Variance 
          3,3149    2,6322     3,6897     1,0575     1,4017     ,1008 
 
 
Item Variances  Mean    Minimum  Maximum   Range    Max/Min  Variance 
               ,5428    ,2863      ,8372   ,5509     2,9244     ,0323 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
            Scale       Scale      Corrected 

Mean        Variance     Item-        Squared      Alpha    
if Item     if Item      Total       Multiple     if Item 

            Deleted     Deleted    Correlation  Correlation   Deleted 
 
VAR1        29,5977      15,7549      ,6496       ,6009         ,7702 
VAR6        29,6552      15,3681      ,6482       ,5579         ,7683 
VAR11       29,6437      16,2553      ,5645       ,5535         ,7797 
VAR16       29,8276      15,7490      ,5820       ,4719         ,7763 
VAR21       29,4598      18,7862      ,1375       ,1028         ,8171 
VAR26       30,5172      14,7177      ,6144       ,4135         ,7708 
VAR31       30,1494      15,8262      ,4185       ,1970         ,7987 
VAR36       30,0345      17,2895      ,2524       ,1775         ,8164 
VAR41       29,6437      16,9297      ,4822       ,3175         ,7889 
VAR46       29,8161      16,4309      ,5147       ,3843         ,7847 
 
 
 
Reliability Coefficients    10 items 
 
Alpha =   ,8051           Standardized item alpha =   ,8064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


