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Improvisointi on ilmiö, johon liittyy monenlaisia ristirii-
taisia uskomuksia, arvoja, tunteita ja suhtautumistapoja. 
Osittain tämän vuoksi on kuoro- ja lauluyhtyekentällä 
vasta viime vuosikymmenien rytmimusiikin a cappel-
la -kulttuurin nousun myötä havahduttu improvisoin-
nin potentiaaliin. Improvisoinnin ennakoimattomuus on 
sekä kuoronjohtamisen että osallistumisen näkökulmas-
ta haastavaa. Tämä prosessikeskeinen musiikin luomisen 
muoto vaatii tietynlaisia olosuhteita toteutuakseen osal-
listujille tyydyttävällä, nautittavalla ja kehittävällä tavalla. 
Muun muassa näihin olosuhteisiin ja etenkin sosiaalisen 
oppimisympäristön merkitykseen olen väitöstutkimuk-
sessani paneutunut otsikolla ”Improvisaation monet 
mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa: Ekologinen näkö-
kulma kuoroimprovisaatioon ja hyvinvointiin” (Taideyli-
opiston Sibelius-Akatemia, 2021). 

Väitöstutkimuksessa tavoitteeni oli luoda ymmärrystä siitä, 
miten improvisaatio voi edesauttaa elämänlaatua monenta-
soisesti sekä tunnistaa kuoroimprovisaation monimuotoiset 
tarjoumat osallistujille ja laajemmin musiikkikasvatukselle. 
Tutkimuksen toteutin kolmessa osatutkimuksessa, joista yh-
dessä tarkastelin musiikkikasvatuksen tutkimuskirjallisuutta. 
Kaksi osatutkimusta toteutin vuorovaikutuksessa oman pe-
dagogisen ja taiteellisen toimintani kanssa keräten aineistoa 
kahdessa improvisointia ja laulamista yhdistävässä aikuiskuo-
rossa vuosien 2014 ja 2015 aikana. Ensimmäinen kuoro oli 8kk 
pituinen kokeellinen kuoroprojekti, jonka kehitin yhteistyös-
sä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) psykologin 
ja fysioterapeutin kanssa. Toinen kuoro oli vapaalla kentällä 
toimiva täysin improvisoitua a cappella musiikkia esittävä 
ja harjoittava yhteisjohdettu kuoro, jossa olin tasavertaise-
na osallistujana kolmen vuoden ajan. Molemmissa kuorois-
sa laulajien aiempi kokemus ja taitotaso sekä musiikista että 
laulamisesta vaihteli vähäisestä laajaan. Tutkimuksen aineis-
to koostui kuorolaulajien haastatteluista, havainnoinnista ja 
tutkijan päiväkirjoista.

Ensimmäinen kuoro oli kokeellinen projekti, jossa moniam-
matillisessa yhteistyössä tuotiin yhteen kuorolaulamista ja 
improvisointia yliopisto-opiskelijoiden sosiaalisen jännnityk-
sen hallintaan. Terveydenhoidon asiantuntijat toivat osaa-
mista vertaistukiryhmän muodostamiseen, jännittämisen 
hallintaan, rentoutumiseen ja psykoedukaatioon. Pedagogina 
ja kuoronjohtajana ohjasin äänenkäytön ja viiden 1-5 äänisen 
laulun harjoittelun lisäksi sosiaalisia taitoja ja improvisoivaa 
ajattelua kehittäviä luovia harjotteita. Projektin päätteeksi 
kuoro esiintyi yhdessä kolmen muun lauluryhmän ja kuoron 
kanssa konsertissa Musiikkitalossa. Improvisointi, nuotitto-
muus ja kehollisuus olivat keskeisiä kaikessa musiikillisessa 
toiminnassa. Improvisaatio vaihteli tonaalisesta ja johdetusta 
musiikista vapaaseen yhteistoiminnalliseen improvisaatioon 
asti. Myös “Lauletaan ja mokataan” -konsertissa improvisointi 
oli läsnä niin esityksissä kuin yleisöä osallistavissa osuuksissa.
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Tutkimuksen toinen kuoro oli improvisaatiokuoro, joka 
esitti ja harjoitti ainoastaan improvisoitua musiikkia ilman 
johtajaa. Musiikki oli vapaata improvisaatiota, jossa ää-
nenkäytölle ei asetettu tyylillisiä tai teknillisiä rajoitteita. 
Se saattoi sisältää niin viitteitä tunnistettavista musiikki-
tyyleistä, onomatopoeettisia ääniä, siansaksaa, puhetta, 
sanoja, ristiriitaisia harmonioita, kuin melodisia kulkuja tai 
kaoottisia äänimaisemia. Kuoro saattoi usein esiintyä tai 
harjoitella puolikaaressa seisten, mutta yhtä hyvin laulajat 
saattoivat liikkua tilassa, yhdistää liikettä ääneen, tehdä lii-
kettä ilman ääntä tai seistä hiljaa paikallaan. Toisin sanoen 
musiikillista tilaa käytettiin kuoroimprovisaatiossa laajasta 
ja kokonaisvaltaisesta kehollisesta ja äänellisestä ilmaisusta 
aina minimalistiseen äänimaisemaan ja pitkittyneeseen hil-
jaisuuteen asti. 

Molemmissa kuoroissa toiminnalle keskeistä olivat luovat 
harjoitteet, kehollisuus ja keskustelut, joissa käsiteltiin mu-
sisointiin liittyviä kokemuksia sosiaalisen prosessin, oman 
ajattelun ja suhtautumisen näkökulmasta. Sosiaalisten pro-
sessien tukemiseen ja kuoroimprovisointiin hyödynnettiin 
teatteri-improvisaatiosta juontuvia käytänteitä ja tietä-
mystä, jotka auttavat keskittämään huomion läsnäoloon, 
yhteistyöhön ja hyväksymiseen. Tämä tarkoittaa, että kuo-
roissa ei tehty draamallisia esityksiä tai kohtauksia, vaan 
omaksuttiin luovien harjotteiden ja keskustelujen kautta 
tiettyjä toimintaa ja ajattelua ohjaavia periaatteita, kuten 
musiikillisten, äänellisten ja kehollisten tarjousten hyväk-
syminen; vastatarjousten tekeminen; sekä virheiden ja kes-
keneräisyyden hyväksyminen. Tätä improvisoivaa ajattelu-

tapaa hyödynnettiin sekä musiikin luomisessa ja tekemi-
sessä, että keskinäisessä kommunikoinnissa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella vuorovaikutuksen 
laatu ja vastavuoroisuus olivat merkittäviä tekijöitä niin 
hyvinvoinnille kuin oppimiselle molemmissa kuoroissa. 
Turvalliseksi koettu sosiaalinen ympäristö rakennettiin 
osallistujien toimesta yhdessä molemmissa kuoroissa ja 
mahdollisti tasa-arvoisen osallistumisen musiikkiin ai-
emmasta osaamisesta, tiedoista tai taidoista riippumatta. 
Kokeellinen kuoroprojekti tarjosi yliopisto-opiskelijoille 
turvallisen musiikilllisen ja sosiaalisen ympäristön, jossa 
vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisen jännityksen kans-
sa selviytymisen harjoitteleminen oli heille mahdollista. 
Improvisaatiokuorossa opittiin sosiaalisia ja musiikillisia 
taitoja, jotka siirtyivät osallistujien elämään myös kuo-
ron ulkopuolelle. Havaitsin vertaisoppimisen tapahtuvan 
improvisaatiokuorossa molempiin suuntiin. Esimerkiksi 
kokenut ammattilainen löysi uusia tapoja käyttää lau-
luinstrumenttiaan, laajemman äänialan ja harmonisoinnin 
taitoja, kun taas kokemattomammalla kehittyi laulutek-
ninen osaaminen ja syttyi musiikillinen inspiraatio, joka 
johti laajempiin musiikin opintoihin.  

Tulokset osoittavat, että molemmissa kuoroissa raken-
nettiin vastavuoroisuuteen perustuen virheitä ja kesken-
eräisyyttä hyväksyvä ilmapiiri. Tässä sosiaalisesti turvalli-
sessa tilassa kuorolaiset saivat kokeilla luovaa, sosiaalista 
ja musiikillista pystyvyyttään, sekä uusia tapoja tuottaa 
ääntä ja liikkua. Tulosten perusteella on tärkeää tukea 
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kuorolaisten välisiä sosiaalisia prosesseja improvisoinnissa, 
pyrkiä vastavuoroisuuteen ja painottaa kaikenlaiset äänet 
hyväksyvää ilmaisua. Merkityksellistä on, miten kuorolau-
lajat toisiaan tukevat ja kohtelevat improvisoinnin aikana. 
Myös laulajien aiemmat kokemukset vastaavista tilanteista 
vaikuttavat nykyhetkeen, koska laulaminen, oppiminen ja 
improvisointi eivät tapahdu tyhjiössä, vaan suhteessa sosi-
aaliseen ja fyysiseen ympäristöön sekä aiempiin kokemuk-
siin ja osaamiseen. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat myös 
tulevaan osallistumiseen, oppimiseen ja musisointiin. 

Tutkimuksessa nousi myös esiin miten improvisointi voi 
herättää epävarmuuden ja epämukavuuden tunteita, vaikka 
kokemusta olisi runsaasti - sitä voi samanaikaisesti rakastaa 
ja pelätä. Miten näihin tunteisiin reagoidaan yksilöllisesti ja 
yhteisöllisesti vaikuttaa niin musiikillisen kokonaisuuden 
rakentumiseen ja potentiaaliseen tarjoumaan osallistujille, 
kuin itse osallistumiseen. Tutkimus osoitti, että vuorovai-
kutuksen laatuun ja vastavuoroisuuteen panostamalla voi-
daan tukea turvallisuuden kokemuksen syntymistä, joka 
puolestaan mahdollistaa improvisaatioon liittyvän luon-
taisen epävarmuuden kohtaamisen. Toisin sanoen voidaan 
luoda olosuhteet, jotka tukevat osallistumista yksilöllisesti 

ja yhteisöllisesti, sekä turvallinen tila epämukavuuden 
ja haasteiden kohtaamiseen. Samalla tuetaan kuorolais-
ten laajempaa hyvinvointia, oppimista ja osallistumista. 
Tukea saa improvisoinnin moninaisuuteen tutustumi-
sesta, improvisoivan ajattelun kehittämisestä sekä ko-
konaisvaltaisen, kaikenlaiset äänet hyväksyvän ilmaisun 
tuomisesta osaksi jokapäiväisiä kuoroharjoituksia. Siten 
voitaisiin mahdollistaa kuorolaulajien oman pystyvyyden 
kokeilemista ja tukea luovan, sosiaalisen ja musiikillisen 
toimijuuden rakentumista. 

Eeva Siljamäen väitöstyö on kokonaisuudessaan luetta-
vissa osoitteessa 
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