
Musiikin syventävät opinnot

Lapin musiikkiopisto

Lopputyön kirjallinen osa

Liisa Hietala

1.3.2022

Laulua harrastavan psykologin näkökulmia vuorovaikutukseen ja vireyden säätelyyn

Olen ammatiltani psykologi ja psykoterapeutti. Olen myös aktiivinen laulunharrastaja ja käynyt

laulutunneilla noin 20 vuoden ajan. Omana tavoitteenani on ollut päästä vapaaseen laulamisen

tapaan, joka tuntuu juuri minulle hyvältä ja jonka avulla voin ilmaista itseäni erilaisten laulujen

kautta. Laulaessa on ollut tärkeää ilmaista itseäni juuri niin keskeneräisenä kuin olen ja jakaa

laulamiseen liittyviä iloja ja suruja. Haasteeni on ollut oppia armollisuutta omaa tekemistä kohtaan.

Olen kuitenkin kokenut, että laulutunteihin heijastuu helposti ammattimuusikkouden pohjalta

nouseva koulutusperinne ja sen mukaiset arviointikriteerit (vrt. Kosonen 2010, 295).

Laulaminen on kokonaisvaltaista keho-mielen toimintaa. Laulun avulla voi ilmaista itseään ja

asemoitua suhteessa itseensä ja ympäröivään maailmaan. Lauluharrastuksen kautta ihminen oppii

laulamaan eri tavoin kuin intuitiivisesti osaisi. Tämä muutosprosessi on monella tapaa

verrannollinen psykoterapiaprosessiin. Terapiaprosessissakin ihminen oppii toisen ihmisen kanssa

havaitsemaan itsestään sellaisia kokemisen ja olemisen tapoja, joita ei itse ollut kykenevä

havaitsemaan ja siten muuttamaan. Pohdin tässä artikkelissa laulunopettaja-oppilas-suhdetta

vuorovaikutteisen vireydensäätelyn näkökulmasta. Tekstissä on otteita oman

laulunopiskeluprosessini reflektoinnista vuorovaikutuksen ja vireydensäätelyn näkökulmasta.

Muutosta kohti läsnäolon avulla

Psykoterapiassa on tärkeää mennä kohti muutosta, mutta on yhtä tärkeää olla hyväksyen läsnä

asiakkaan sen hetkisessä kokemuksessa ja elämäntilanteessa. Olemalla läsnä nykyisessä olotilassa

voidaan edetä tilanteen ehdoilla, lähikehityksen vyöhykkeellä (Silvonen 2004, 52). Samalla voi



haastaa asiakasta sopivasti kokeilemaan uutta, aluksi yhdessä tutkien. Vähitellen uusi asia voi

sisäistyä, jolloin asiakas voi hallita uutta myös yksin. Alkuperäistä lähikehityksen käsitettä

muotoillen: se minkä tänään osaat psykoterapeutin tai laulunopettajan kanssa, muttet vielä yksin,

osaat jonain päivänä itseksesi.

Tähän toimijuuden tunteeseen vaikuttaa olennaisesti yhteistyösuhteen laatu. Onko oppilas tai

asiakas itse aidosti päättämässä sitä, mitä tehdään – psykoterapiassa tai laulunopetuksessa?

Mennäänkö laulunopettajan ehdoilla: mitä lauluja hän esittää opeteltaviksi huolimatta mahdollisesta

vastustuksesta opiskelijan taholta? Millaiseen kokemisen tapaan tasavertaisen toimijuuden tai

ohjattavana olemisen kokemukset vievät? Uskoisin, että myös laulunopetuksessa yhteistyössä

neuvotellut työskentelykohteet toimivat  ja motivoivat paremmin kuin totutun mallin mukaan

työskenteleminen .

Psykoterapian tavoite on usein jonkinlainen vapautuminen sisäisistä esteistä, kuten ongelmallisiksi

muuttuneista toiminta-ja suhtautumistavoista, jotka suojaavat vaikeilta tunteilta tai psyykkisistä

oireista, jotka ilmenevät ajatuksissa, tunteissa, mielen integroitumattomuutena, kehon jännityksinä

tai esimerkiksi tilanteeseen nähden epätarkoituksenmukaisina asentoina, ilmeinä tai hengityksenä.

Laulunopetuksessa fokus on fysiologisten esteiden poistamisessa vapaan äänenkäytön tieltä.

Vapaata äänenkäyttöä voivat haitata myös asiat, joita on totuttu käsittelemään psykoterapiassa.

Hyväksyvä, kiinnostunut ja neuvotteleva asenne mahdollistaa muutoksen ja auttaa kestämään

uuden oppimiseen liittyvää epävarmuuden tunnetilaa.

Uudenlaisen itsehavainnoinnin kehittyminen mahdollistuu psykoterapiassa lähikehityksen

vyöhykkeellä turvallisen ihmisen ja suhteen kannattelemana. Tavoitteena on päästä avuttomuudesta

toimijuuteen (Särkelä 2015, 26). Näkisin näiden samojen ilmiöiden toteutuvan parhaimmillaan

myös laulunopetuksessa.

Polyvagaalinen teoria ja äänenkäytön yhteydet psyykkis-hermostolliseen turvallisuudentunteeseen

Olen kokenut innostuneen opettajan herättävän ääneni ja auttaneen löytämään intohimon

laulamiseen. Tunnilla on tutkittu äänen rajoja ja opettajan usko minuun on vaikuttanut

positiivisesti.  Toisaalta opettajan kehollinen intoilu ja impulsiivisuus ovat voineet viedä oloani



ylivireyteen ja olen puskenut itsekin liian pitkälle. Ylivireystilalla tarkoitan kehon osien

rauhattomuutta, joka on vaikeuttanut kehollisen hallinnan harjoittelua suhteessa laulamiseen.

Usein opettajan perusturvallinen olemus, kehon liikkeiltään riittävän rauhallinen ja  ilmeiltään

myönteinen tapa on luonut myös hyvän perustan oppimistilanteelle. (Ote oppimispäiväkirjasta)

Lääketieteen psykofysiologiaa ja neurotiedettä edustava Stephen Porges (2011) esittää

polyvagaalisessa teoriassaan kootun käsityksen autonomisesta hermostosta ja ihmisen vireystason

vaihtelusta ja säätelystä tulkittuun uhan asteeseen nähden. Aiemman käsityksen mukaan

autonomisen hermoston ymmärrettiin jakautuvan ainoastaan kiihdyttävään sympaattiseen

hermostoon ja rauhoittavaan parasympaattiseen. Laajaan ja pitkäaikaiseen tutkimukseen nojaten

polyvagaalinen teoria esittää, että parasympaattinen hermosto jakautuu turvallisuuden ja uhan

kokemisen suhteen kahteen: vagushermon vatsanpuoleiseen haaraan, joka on aktiivisimmillaan

kun ihminen kokee olevansa turvassa tai on myönteisesti yhteydessä toisiin ihmisiin ja

selänpuoleiseen haaraan, joka edustaa lamaannusta ja aktivoituu kun ihminen joutuu

ylitsepääsemättömään tilanteeseen, jossa sosiaalinen liittyminen (eli vatsanpuoleinen vagushermo)

tai taistele-tai-pakene-reaktio (eli sympaattinen hermosto) ovat syystä tai toisesta estetyt

toimimasta. Teorian mukaan siis ihmisen ensisijainen tapa hakea turvaa ja tasapainoa on sosiaalinen

liittyminen. Tämä tila on myös sympaattista aktivaatiota hillitsevä, jolloin ns. vagaalinen jarru

toimii. Mikäli sosiaalinen liittyminen ei onnistu, elimistöä kiihdyttävä järjestelmä, eli sympaattinen

taistele-tai-pakene-valmius, aktivoituu. Mikäli myös tämän valmiuden toiminta estyy, viimeinen

vaihtoehto on äärimmillään esim. pedon hyökätessä lamaannus, “valekuolema”. Nykyihmisen

elämässä tätä edustaisi esimerkiksi masennus tai lannistuminen. Vaikka todelliset uhat voivat

nykyihmisen elämässä ja esimerkiksi laulutunnilla olla erilaisia, meissä vaikuttavat nisäkäs- ja

liskotason hermostorakenteet, jotka reagoivat tulkittuihin uhkiin.

On tärkeää muistaa, että kurkunpää linkittyy fysiologisesti suoraan tähän vatsanpuoleiseen haaraan.

Ihmiselle on kehittynyt jo varsin primitiivisessä vaiheessa mekanismi havaita tunnesävyjä ja siten

uhan astetta ja vuorovaikutuksen laatua toisen äänestä eli prosodiaa: äänenpainotusta,

äänenkorkeutta ja artikulaatiota (Eerola, 2010). Tuntiessaan olonsa turvalliseksi ja rennoksi ihminen

pystyy olemaan optimaalisessa yhteydessä lajitoverien kanssa esimerkiksi juuri ääntelemällä.

Tällainen kokemus on vatsanpuoleista vagushermoa aktivoiva, jolloin sympaattinen aktivaatio

pysyy oppimisen, ilmaisun ja sosiaalisen liittymisen kannalta sopivalla tasolla.



Mikäli sosiaalisessa liittymisessä on ongelmaa, vagaalinen jarru toimii heikommin ja vireystaso

nousee laulutunnilla. Tämä voi laulaessa haitata optimaalista hengitystä, elastista äänentuottoa ja

toimijuuden tunnetta. Taistele-tai-pakene-tila saati lamaantuminen eivät ole otollisia oppimiselle,

vaan selviytymiselle. Uhkaa kokiessaan ihminen usein on myös taipuvainen pidättämään

uloshengityslihaksiaan (Martin, 2015), mikä rajoittaa myös laulamista. Myös ilmeisiin osallistuvilla

kasvo- ja päälihaksilla on merkitys ilmaisussa –  näiden kautta muodostuu myös yhteys

artikulointielimistöön (Riikonen, 2013, 17). Porgesin (2011) mukaan pään ja kasvojen lihakset

ovatkin vahvasti yhteydessä sosiaalisen liittymiseen ja sitä kautta vatsanpuoleiseen vagushermoon.

Näin  tunnetilat viestittyvät juuri äänestä ja kasvoista.  Polyvagaaliteoria selittää siis

artikulointielimistön, hengityksen ja ilmelihasten vagushermoyhteyksien kautta miksi koettu

turvallisuuden taso laulutuntitilanteessa vaikuttaa siihen, millaiseen äänentuottoon ja tekemiseen

laulaja pystyy.

Kehollisuus, vuorovaikutus ja vireydensäätely

Vuorovaikuttenen vireydensäätely on hetkestä hetkeen tapahtuvaa sanallista ja sanatonta

vuorovaikutusta ja sen vaikutusta vireyteen. Sanaton vuorovaikutus on esim. kehollista

järjestäytymistä. Vireyttä voi hahmottaa esim. asteikolla alavireinen sävy – optimaalinen,

turvallinen, innostunut vireys – ylivireys. Vireystaso vaikuttaa laulamiseen – sekä laulutekniikkaan

että laulumotivaatioon. Seuraavat kokemukset havainnollistavat vuorovaikutuksen ja vireystason

merkitystä:

Uuden opettajan kanssa tulee aluksi olo epäsynkroniasta ja etäällä pitämisestä. Ärsyttää. Ehkä

häntä jännittää. Pikkuhiljaa ahdistus sulaa kun työstän asiaa hyväksyvään suuntaan. Tunneilla on

tekemisen meininki. Opin rauhoittumista sekä peilaamalla että oman peilikuvani kautta. Laulamista

ja sen tutkimista tehdään hitaasti, hiljaa ja rauhassa. Löydän rauhaa ja omaa ääntäni. Tämä näkyy

rauhana fraasien alukkeissa ja suusta ulostulevan tekemisen jonkinlaisena vakioitumisena. (Ote

oppimispäiväkirjasta)



Toinen opettaja on väsynyt, kiinnostumaton eleissään ja puheissaan. Tulee lauluni kanssa

yksinäinen, ei-tärkeä, laiminlyöty olo, ehkä vihainenkin. Innostus laskee ja koen lamaannussävyjä

suhteessa laulamiseen ja laulunopetussuhteeseen. (Ote oppimispäiväkirjasta)

Eräs keskeinen käsite, jonka avulla voi hahmottaa laulutunneilla tapahtuvaa vuorovaikutusta on

peilaaminen. Peilaamisella tarkoitetaan prosessia, jossa jo toisen ihmisen liikkeiden ja olemisen

näkeminen aiheuttaa aivoissa samaa aktivaatiota kuin jos itse tekisi samoin (Rizzolatti, 2005).

Peilaaminen on tällöin hyvä kanava matkimalla oppimiseen, tietoisesti tai tiedostamattomasti.

Laulutunnilla toisen eleitä, ilmeitä ja sanatonta ja sanallista vuorovaikutusta tarkasti havainnoivalla

henkilöllä tämä voi olla hyvinkin merkittävä seikka sille, millaista laulamista on mahdollista

tapahtua.

Seuraava esimerkki kuvaa turvallista kokemusta, jossa tapahtuu vuorovaikutuksessa myönteistä

kehollista järjestäytymistä. Kehollisella järjestäytymisellä tarkoitetaan ihmisen hetkestä hetkeen

muuntuvaa sanattoman olemisen tapaa: asentoa, ilmeitä, äänensävyjä, hengitystä, eleitä, liikkeitä

(Lounela & Mannila, 2018).

Hyvinvoivan opettajan kanssa tapahtuu kehollinen liikkeiden ja eleiden synkronia ja keveys. Tulee

avaruus ja laajemmat mahdollisuudet ilmaisussa, äänenkäytössä. Tulee turvallisuutta tuova suhde,

jossa on iloa. Sisälläni alkaa taas niin sanotusti soida. Sosiaalisen liittymisen kokemus opettajan

kanssa on erittäin vahva ja myönteinen, mikä antaa rauhaa kokonaisvaltaisesti tutkia äänenkäyttöä

ja ilmaisua. Koen, että laulutunnilla voin ilmaista miten vain ja tämä saa lihakseni rentoutumaan ja

äänentuottoon osallistuvat ilmelihakseni elämään.

Yllä oleva esimerkki kuvaa vastavuoroista asetelmaa. Vastavuoroisella asetelmalla tarkoitetaan

kokemuksellista paikkaa, positiota, jota määrittää tunnesävy, rooli, ajattelu, toiminta ja kehollinen

järjestäytyminen suhteessa vastapositioon (toinen henkilö tai toinen kokemuksellinen paikka

omassa mielessä). Kognitiivis-analyyttisen hahmotustavan mukaan ihminen asemoituu näin aina

jollakin tapaa suhteessa toiseen ihmiseen. Koska ihminen sisäistää molemmat positiot, voi hän

itsekin ajoittain olla samaistuneena vastapositioon (Särkelä, 2015). Tällöin opettajan asemoituminen

näyttäytyy erittäin tärkeänä mallina suhtautumiseen omaan laulamiseen: suhtaudunko luottaen,

mutta turvallisesti tutkien vai esimerkiksi ankarasti heikkouksia osoitellen hyvää huomaamatta?



Vuorovaikutuksen laatu on merkityksellinen tekijä laulutunnilla. Silloin kun opettaja havainnoi

herkästi oppilaan vireystilaa ja muovaa omaa toimintaansa sen mukaan esimerkiksi rauhoittavaan

(puhe, ilmeet, eleet, asento, katse) tai innostavaan suuntaan, vuorovaikutuksella on hyvät

mahdollisuudet muodostua turvalliseksi ja tutkimiseen ja oppimiseen otolliseksi. Kun oma olotila

opettajalla on tarpeeksi turvallinen ja opettajan vagaalinen jarru toimii, toisen havainnointi ja oman

toiminnan sopeuttaminen sen mukaan on mahdollista. Sosiaalisen liittymisen ja vagaalisen jarrun

kautta ymmärrämme myös esimerkiksi hyvän lauluyhteisön tuomaa turvaa ja innostusta, jotka

auttavat opettajasuhteen ohella sietämään uuden opetteluun liittyvää ahdistusta.

Laulunopiskelu kuten myös psykoterapia olisi tärkeää nähdä yhteistyösuhteena, jossa molempien

kokemus otetaan huomioon. Onko vuorovaikutuksessa jotain mikä häiritsee, mihin on tyytyväinen,

minkä kokee auttavan, minkä ei ja toivooko työskentelyyn jotain. Ajoittaiset keskustelut

vuorovaikutuksen ja yhteistyösuhteen laadusta voivat tuoda oppilaalle toimijuuden tunnetta, mikä

taas motivoi ja tuo turvallisuutta ja  on hyvä alusta uuden tutkimiselle ja kokeilulle.

Pohdinta

Opettaja on eloisa, ilmeikäs ja välitön, jopa energisempi ilmaisuissaan ja liikkeissään kuin minä.

Hänen kehollisen järjestäytymisen tapansa hallitussa energisyydessään peilautuu omaksi

kokemuksekseni ja innostaa. On vahva tunne sosiaalisesta liittymisestä. Syntyy asetelma:

hymyilevä, kannustava, armollinen, kontaktissa <> tärkeä, oppiva, innostunut, turvassa

Saan opettajalta tarkat keholliset kuvaukset siitä, mitä hän laulamisen eri vaiheissa keholla tekee ja

pala palalta saan niistä kokemuksen. Tärkeä oppi on hengityksen kulku äänentuoton eri vaiheissa,

selkärangan kaksisuuntainen venytys sisäänhengityksessä, samoin kaula-otsa-linjan venytyksen

tekeminen mitä korkeammalle mennään.

Tärkeää on laulamisen kehollinen peilaus – siis katsominen ja matkiminen. Siitä tulee uusia

oivalluksia. Opettajan kanssa on myös luontevaa se, että hän ohjaa kehoani välillä herkästi kehosta

pitäen. Haetaan maadoittumista ja läsnäoloa ilmaisuun. Opettaja kannustaa, kertoo hyvän

innokkaasti ja uskoo minuun, mikä tuntuu hyvältä, innostavalta ja turvalliselta. Hän vaatii hyvällä



tavalla ja innostaa, mutta kertoo miten vaatimuksiin päästään. Hankalalla hetkellä löytyy empatiaa

ja virittymistä omaan tilaani. Pystyn olemaan vapautunut ja oma itseni.

Viimeisen opettajan kanssa rakentuvaa turvallisuuden tunnetta tarvitaan kun laulutekniikasta

laitetaan paljon uusiksi tai ainakin uusia palasia “koneeseen”. Onneksi yhteistyö ja tempo sujuvat

mukavasti ja uusien asioiden tutkiminen ja oppiminen eri vireystilapäivinä on mahdollista, samoin

iloitseminen.

Laulamista voisi minusta luonnehtia ilmaisuksi, lihastyöksi ja hengityksellä leikkimiseksi

sosiaalisen liittymisen tilassa. Hermoston ja fysiologian tasolla laulaminen voidaankin Porgesin

(2011) teoriaan peilaten nähdä toimintana, jolle otollisin hermostollinen tila on sosiaalisen

liittymisen ja kommunikoinnin tila. Tällöin laulajalle ongelmallisia tilanteita voivat olla tilanteet,

joissa mieli tulkitsee tilannetta uhkaavaksi saaden sympaattisen aktiivisuuden kohoamaan heikon tai

ongelmallisen sosiaalisen liittymisen vuoksi, mutta myös tilanteet, jotka vievät hermostoa ja

olemista alavireiseen suuntaan sekä heikon sosiaalisen liittymisen tai peilaamisen että jonkinlaisen

loukussa olemisen kokemuksen vuoksi. Jo itsessään uuden tutkiminen ja siihen liittyvä

epävarmuuden tila on vireystasoa nostavaa, jolloin tarvitaan sosiaalisen liittymisen tuomaa turvaa,

jotta voidaan päästä lähikehityksen vyöhykkeelle. Vahvan sympaattisen aktivaation tilassa

sosiaalinen liittyminen ja kommunikointi, tässä tapauksessa laulaminen, on vaikeampaa.

Laulaminen vaatii toisaalta hermostollista säätelyä, toisaalta ilmaisun vapautta ja turvallista oloa.

Porgesin (2011) mukaan laulaminen on hyvä hermostollisen säätelyn harjoitus, koska laulaessa

pidennetään uloshengitystä. Toisaalta, jos vahvan sympaattisen aktivaation tilassa hakee vagaalista

jarrua itselleen sosiaalisesta liittymisestä esimerkiksi laulunopettajan kanssa ja tämä onnistuu,

kokemukseni mukaan aktivaatio ja vireystila on mahdollista tulla näin säädellyksi sopivalle tasolle

laulamisen kannalta. Jos opettaja ei jostain syystä kykene yhteyteen ja liittymiseen on olotilan

säätely täysin oppilaan omassa varassa. Jos opettaja viestii lisäksi vaikkapa alavireisyyttä, ei ole

ihme, että vastavuoroinen kokemus voi olla, että ei laulata tässä tilanteessa. Jos taas oppilas on

alakuloinen tai hänen vireystasonsa on alhaalla haastaa tämä opettajaa toiseen suuntaan.

Uuden oppiminen toisen kanssa voi siis tapahtua lähikehityksen vyöhykkeellä (Silvonen, 2004).

Kun toinen ihminen rauhoittavalla ja kannustavalla vuorovaikutuksella viestii turvaa ilmaisun eri



tasoilla, on helpompi sietää uuden opettelun tuomaa epävarmuutta ja ahdistusta. Vuorovaikutteinen

vireydensäätely vaikuttaa kokemukseen avuttomuudesta tai toimijuudesta: hetkestä hetkeen

tapahtuva kehojen vuorovaikutus (jossa toisiinsa reagoivat sanojen lisäksi erilaiset vireystasoa

heijastavat asennot, liikkeet, ilmeet ja äänen prosodia) muodostaa jatkumon, jossa vastavuoroisten

asetelmien ja kokemusten sävyt muokkautuvat. Tunnekokemusten jakaminen ja keskustelu

yhteisestä tekemisestä voi olla joskus haastavaa, mutta rakentaa uskoakseni hyvää yhteistyösuhdetta

ja hyvää lopputulosta. Erilaisia hetkiä ja päiviä mahtuu sekä laulunopiskelijan että laulunopettajan

ja psykoterapeutinkin matkalle. Olennaista lienee itsen ja toisen havainnoinnin ja säätelyn

harjoittelu. Kiinnostus ja kuuntelu, kokemusten jakaminen, toiveista neuvottelu ja keskustelu

tavoitteista luovat edellytyksiä opettajan ja oppilaan kohtaamiselle tasavertaisina.
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