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Avaimet musiikkiin 

Soila Jaakkola ja Anna Nora 

Avaimet musiikkiin on suunnittelemamme kurssikokonaisuus 6-8 -vuotiaille musiikkioppilaitosten oppilaille, jotka 
eivät välttämättä enää käy musiikkileikkikoulua, mutta ovat vielä liian nuoria aloittamaan musiikin perusteiden 
varsinaisen opiskelun. Avaimet musiikkiin -kurssilla perehdytään musiikin luovaan maailmaan monin eri työtavoin: 
laulaen, soittaen, liikkuen, kuunnellen, piirtäen, keksien ja keskustellen. Kurssin tarkoituksena on tutustua musiikin 
peruskäsitteisiin eri aistikanavia käyttäen ja saada valmiuksia instrumenttiopiskeluun, yhteissoittoon ja -lauluun sekä 
nuotinlukuun ja -kirjoitukseen perustuvaan musiikin perusteiden opiskeluun. 

Luet parhaillaan Avaimet musiikkiin -kokeiluhankkeen myötä syntynyttä materiaalipankkia ja pedagogisen 
toimintamallin raporttia. Hanketta ovat tukeneet Opetushallitus sekä Helsingin Konservatorio vuosina 2012–2014. 
Kommentit ja kysymykset ovat tervetulleita suoraan tekijöille: 

soila.jaakkola@konservatorio.fi 
anna.nora@konservatorio.fi 
 

Avaimet musiikkiin: Sisällys 

[linkit alasivuille] 

Pedagoginen toimintamalli 
Hyötyjä ja hyödyllisiä ideoita kuorokasvatukseen 
Avaimet musiikkiin -kurssin oppimateriaali 

 Laulaminen  

 Rytmiikka 

 Soittaminen 

 Keksiminen 

 Kuunteleminen 
Esimerkkiohjelmisto ja lähteet 
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Avaimet musiikkiin 
Pedagoginen toimintamalli jatkumoksi musiikkileikkikoulusta musiikin perusteiden 
opintoihin 
 

Soila Jaakkola ja Anna Nora 
Helsingin Konservatorio 2012–2014 
 

Yleistä 

Avaimet musiikkiin -kurssi on suunniteltu alle 10-vuotiaille lapsille pedagogiseksi jatkumoksi musiikkileikkikoulusta ja 
musiikin perusteiden (mupe) opintoihin vahvistamaan soiton ja laulun alkeisopintoja sekä säveltapailu- että 
yhteismusisointitaitoja. Avaimet musiikkiin -kurssi on ryhmäopetusta lähinnä esikouluikäisistä toisluokkalaisiin eli 
suunnattu 6-8 -vuotiaille. Kurssi on tarkoitettu lapsille, jotka eivät lue vielä nuotteja. Muukaan luku- tai kirjoitustaito 
ei ole välttämätöntä. Kurssi soveltuu myös eri kulttuureista tuleville lapsille, sillä se toimii eräänlaisena 
suomenkielisenä johdantokurssina musiikkiin. Kurssille osallistuvat lapset voivat jo käydä soittotunneilla, mutta 
sekään ei ole välttämätöntä. Avaimet musiikkiin -kurssilla perehdytään musiikkiin monin eri työtavoin tavoitteena 
avartaa musiikin kuulemisen, kuuntelemisen ja analysoimisen taitoja erilaisten työtapojen avulla. Toimintatavoiltaan 
Avaimet musiikkiin -kurssi on lähellä musiikkileikkikoulua: tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan, improvisoidaan, 
kuunnellaan, liikutaan, johdetaan, kuvallistetaan ja sanallistetaan musiikkia. Kurssilla käsitellään useita musiikin 
käsitteitä, joita nimetään tarvittaessa.  

Avaimet musiikkiin -kurssi on suunniteltu nuorten kuorolaulajien ja soitto-oppilaiden tukikurssiksi avaamaan 
säveltapailun, äänenkäytön, yhdessä laulamisen ja soittamisen sekä musiikin ymmärtämisen ja tulkitsemisen ovia. 
Kurssi on yksivuotinen, mutta resurssien niin salliessa kurssille voi osallistua useampaankin kertaan. Avaimet 
musiikkiin -tunti on ollut kestoltaan 45 minuuttia. Kokeilukursseilla oli kaksi opettajaa     tätä käytäntöä 
suosittelemme lämpimästi jatkamaan. Kahden opettajan yhteistyö on parhaimmillaan enemmän kuin 
kaksinkertaisesti idearikasta. Samoin tunnin kuluessa on hyötyä pienten oppilaiden kanssa kaksista 
opettajakäsipareista. Erityispiirteenä Avaimet musiikkiin -tunneista mainittakoon, opettajalla on ollut mahdollisuus 
heittäytyä mukaan musiikin yhteiseen kokemiseen ja tuottamiseen yhtenä ryhmäläisistä. Kahden opettajan 
yhteistyössä on kysymys opettajien pedagogisen osaamisen jakamisesta ja yhteistyön mahdollistamisesta, mikä on 
musiikkioppilaitoksissa verraten uusi toimintamalli.  

Avaimet musiikkiin -kurssilla on hyödynnetty yleisestä musiikkikasvatuksesta tunnettuja toimintatapoja ja 
hyödynnetty niitä musiikkioppilaitosympäristöön. Avaimet musiikkiin -kurssi poikkeaa musiikin perusteiden 
opiskelusta siinä, ettei kurssilla opetella järjestelmällisesti musiikinluku- ja kirjoitustaitoa eikä tähän kurssiin liity 
kurssisuorittamisia.  

Avaimet musiikkiin -kurssin pääperiaatteita (edellisten lisäksi) ovat toiminnallisuus, moniaistillisuus, monien 
työtapojen käyttö, integrointi ja musiikillinen keksintä. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että oppilailla on turvallinen 
ja luova oppimisympäristö. Tämän lisäksi toimintamallimme pääperiaatteita ovat, että oppilaat oppivat 

- jakamaan yhteisen oppimiskokemuksen 
- yhdessäoppimisen ja -opiskelun työtapoja 
- keskittymään harjoituksen ajaksi 
- käyttämään musiikillista mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään 
- tekemään musiikista havaintoja sekä sanallistamaan, kuvallistamaan että liikunnallistamaan niitä 
- laulamaan käyttäen tervettä äänenkäyttöä 
- kiinnittämään huomiota puhtaaseen intonaatioon 
- tuntemaan sykkeen 
- kuuntelemaan toisiaan musisoinnin aikana 
- ymmärtämään teoksen tunnelmaa, karaktäärejä ja mahdollista tekstiä 
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- musiikillisia käsitteitä 
- seuraamaan johtajaa 
- kuorolaulun alkeet 
- esiintymistaitoja 

Kurssin yhtenä tavoitteena oli luoda pedagoginen toimintamalli, jonka avulla kurssin ideaa voidaan jatkaa ja soveltaa 
muissa vastaavissa oppilaitoksissa. Tämän raportin loppuosa valottaa käytännön esimerkein hyväksi kokeneitamme 
harjoituksia ja toimintatapoja. 

Taustaa 

Avaimet musiikkiin -kurssi on syntynyt Helsingin Konservatorion opettajien Anna Noran ja Soila Jaakkolan ideasta 
yhdistää kuorolaulamisen harjoitteluun monipuolisia säveltapailuharjoitteita. Kuorolaulamisen ja säveltapailun 
yhdistäminen oli meille luonnollinen aihealue, sillä Anna Nora on kuoronjohtaja, musiikin maisteri ja 
musiikkipedagogi AMK     kun taas Soila Jaakkola on musiikin perusteiden opettaja, musiikinopettaja ja 
kuorosäveltapailusta väitellyt musiikin tohtori.  

Olemme suunnitelleet ja pitäneet tunnit yhdessä. Olemme kuitenkin jakaneet vastuualueet siten, että Anna on 
vastannut laulun ohjelmistovalinnoista, lauluteknisestä opetuksesta, yhteismusisointitaitojen perusteista, 
keskittymisharjoituksista sekä improvisaatio- ja sävellysharjoituksista (liike laulun tukena, kaiku- ja vuorolaulut, 
ympäristön äänien jäljitteleminen, omien sanoitusten tai laulujen laatiminen). Soilan vastuulla on taas ollut 
harmonian, melodiikan, rytmiikan ja musiikin muodon opettaminen sekä kuuntelu- ja improvisointiharjoitukset. 
Olemme yhdessä vastanneet relatiivisen säveltapailun alkeista sekä kapellimestariharjoituksista. Mitä pidemmälle 
kokeilu eteni ja opimme tuntemaan toisiamme paremmin, sitä enemmän pystyimme antamaan toisillemme ideoita 
alkuperäisten vastuualueiden ulkopuolelta. Samalla vastuualueiden rajat hämärtyivät. 

Helsingin Konservatoriossa Avaimet musiikkiin -kokeilussa yhdistettiin musiikin hahmottaminen ja kuorolaulaminen 
alkeistasolla siten, että Avaimet musiikkiin -ryhmän oppilaat lauloivat myös konservatorion Tähtisumu-lapsikuorossa. 
Kuoron ohjelmistoa hyödynnettiin soveltuvin osin kurssimateriaalina. Alun perin tarkoituksena oli, että molemmat 
opettajat olisivat osallistuneet sekä Avaimet musiikkiin -tuntiin että kuorovalmennukseen, mutta käytännön 
aikataulujärjestelyt estivät Soilan osallistumisen kuoroharjoituksiin.  

Helsingin Konservatorion Tähtisumu-kuoro on esiintyvä ryhmä, joka pyrkii taiteellisesti laadukkaisiin produktioihin. 
Kokeilun aikana kuoro valmisti kaksi produktiota: Ilkka Kuusiston Kiri Kiri -musiikkinäytelmän ja Marjatta Meritähden 
Kissa Kehrääväinen -tarinakonsertin, jotka molemmat esitettiin Helsingin Musiikkitalossa lastenmusiikkiviikolla. 

Avaimet musiikkiin -kokeilu on saanut kahden vuoden ajan Opetushallituksen hankerahaa. Ilman hankerahoitusta 
emme olisi päässeet opetuksenkehittämisessä tähän pisteeseen. Saimme kokeilla ideoitamme kahden ryhmän 
kanssa. Ensimmäinen ryhmä toimi lukuvuonna 2012–2013 ja toinen 2013–2014. Molempiin ryhmiin ilmoittautui alle 
kymmenen oppilasta, joten meillä oli mahdollisuus tutustua oppilaisiin hyvin ja tunnin kuluessa antaa varsin 
henkilökohtaistakin ohjausta. Molemmilta kokeiluryhmiltä kerättiin palautetta niin oppilailta, heidän vanhemmiltaan 
kuin mahdollisilta instrumenttiopettajiltakin. 

Juuret sosiokonstruktivismissa 

Yksi tämän päivän johtavista oppimiskäsityksistä perustuu sosiokonstruktivismiin (social constructivism). 
Huomasimme kokeilun aikana perustavamme kasvatustieteellisiltä periaatteiltamme juuri sosiokonstruktivismiin, 
sillä oppimiskäsityksemme pääperiaatteita ovat sosiokonstruktivismille ominaiset piirteet sosiaalinen interaktio, 
reflektio, yhteistyö ja yhdessäoppimisen työtavat.  

Sosiokonstruktivismista ja musiikinopettamisesta on saatavilla vähän kirjallisuutta, mutta yleisellä tasolla 
sosiokonstruktivismista löytyy suomenkielistä kirjallisuutta (katso esim. Kauppila, R. A. 2000. Ihmisen tapa oppia. 
Johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. PS-kustannus). 
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Hyötyjä ja hyödyllisiä ideoita kuorokasvatukseen 

 
Eri oppimistyylien sekä aistien käyttäminen on hyödyksi myös kuorokasvatuksessa perinteisen ohjelmistoharjoittelun 
yhteydessä monipuolistamassa kuoroharjoituskäytäntöjä. Tutkiva ote sopii toki myös kuoroharjoituksiin 
kuoronjohtajan ja nuorten kuorolaulajien yhteiseksi toimintaperiaatteeksi. Yhteisen tulkinnan rakentaminen 
esityskappaleista auttaa esimerkiksi kappaleiden oppimista ja muistamista. Lisäksi mielikuvituksen kutkuttaminen 
sekä huumorin mukanaolo tekee harjoituksista kiinnostavan.  
 
Esimerkkejä kuoroharjoituksia rikastuttavista harjoitusideoista sekä niiden hyödyistä 
 
1. Laulujen tekstien oppimisen syventäminen piirtämällä  
- piirretään esim. nuotin toiselle puolelle kuva laulun teemasta tai jostain yksityiskohdasta 
- auttaa oppimaan sanoituksia sekä pohtimaan tekstin sisältöä 
- auttaa etsimään yhdessä kuorolaisten kanssa lauluun sopivaa tunnelmaa sekä sävyä 
 
2. Saman laulun laulaminen eri sävyillä tai eri tyyleillä 
- kuoronjohtaja ehdottaa tuttuun lauluun eri sävyjä: lauletaan virkeästi /kiukkuisesti /ihastuneesti /nauruun 
tikahtumaisillaan jne. Hyvin pian myös kuorolaiset haluavat ehdottaa eri sävyjä.  
- sama voidaan tehdä myös eri tyyleillä: oopperatyyliin, rock-tyyliin, joikutyyliin jne. 
- saadaan kaivattua vaihtelua ja samalla kappaleen harjoitteluun tarvittavia toistokertoja 
- voidaan miettiä, mikä sopi parhaiten, mikä huonoiten kappaleen tekstiin ja musiikkiin 
- kehittää kuorolaisten makua ja tyylitajua. Havainto siitä, että maut voivat välillä olla myös hyvin erilaisia. 
 
3. Laulun poljentoon sopivan helpon askel- tai taputusostinaton liittäminen lauluun 
- auttaa aistimaan laulun poljentoa  
- askelluksen rytmin sekä laulun samanaikainen tuottaminen kehittää valmiuksia polyfoniaan 
- vapauttaa ja auttaa voimistamaan laulamista varovaisilla ja ujoilla laulajilla 
- koko kehon käyttö ja liikkuminen tuo tervetullutta vaihtelua kuoroharjoitukseen 
 
4. Yksinkertaisen koreografian liittäminen kaanoneihin  
- koreografian liike vaihtuu laulun fraasien myötä. Liike tulee valita niin, että se tukee laulun fraasin painotuksia. 
- auttaa pysymään omassa stemmassa kaanonissa 
- rohkaisee ja vapauttaa laulua (ks. edellä) 
- vilkkaille ja liikunnallisille lapsille mieluisaa lauluun liittyvää tekemistä kuoroharjoitukseen 
- koreografia voi olla mukana myös lopullisessa esityksessä tai se voi olla vain oppimisen tuki 
- mukavaa vaihtelua opettajallekin tulkita fraaseja liikkeen kielelle! 
 
5. Improvisoinnin harjoittelun aloitusidea: Tervehdyslaulu eli nimenhuuto laulamalla  
- esim. kuorolainen sanoo/laulaa: ”Mi-nä o-len An-na.” Muut toistavat laulaen: ”Si-nä o-let An-na”. Kun tämä sujuu, 
voivat kuorolaiset keksiä oman fraasinsa, jonka muut toistavat. Opettaja voi säestää pianolla ja laulattaa ensin 
muutaman kaikufraasin keksimillään sanoilla, jotta kaikki pääsevät mukaan sävellajiin ja fraasin soinnutukseen. 
Isommat kuorolaiset voivat laulaa kaiun stemmoissa.  
- improvisoinnin alkeet turvallisessa ympäristössä 
- kuorolaiset oppivat toistensa nimet 
- toisten keskittynyt kuunteleminen 
- harmonisoinnin harjoittelun alkeet 
 
6. Yksinkertaisten laulujen sanoitusten variointi 
- saadaan harjaantumiseen tarvittavaa toistoa niin, etteivät lapset kyllästy 
- saadaan myös huumoria harjoituksiin: lasten ehdotukset ovat usein varsin kekseliäitä ja hauskoja 
(esim. kansanlauluun ”Minun kultani kaunis on, se on kuin ruusunkukka” kertaavan jälkimmäisen säkeen 
tekstikohtaan ”Silmät sill' on siniset ja keltainen sen tukka” on helppo aloittaa variointi. 
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- koko kuorolle tulee muistiharjoitus siitä, kun yritetään muistaa, mitkä värit oli tällä kertaa ehdotettu 
- vuorolaulun idea:  yksi kuorolaisista laulaa ensin jälkimmäisen säkeen keksien silmien ja tukanvärin, ja muut 
toistavat. Näin saadaan sooloharjoitusta niin, että kuorolaisten huomio keskittyy uuteen tekstiin eikä laulajaan ja 
hänen laulutaitoonsa, jolloin melkein kaikki uskaltavat laulaa ”soolona”. Samalla opettaja saa arvokasta tietoa 
kuorolaisten laulutaidon kehittymisestä.  
 
7. Kuoronjohtamistehtävät 
- lapset saavat myös toimia kapellimestarina. Harjoitellaan laulun aloittamista (valmistava isku) ja laulun lopettamista 
(poikkilyöntiä) ensin yhtä aikaa niin, että kaikki johtavat ja kaikki laulavat. Sen jälkeen useimmissa kuoroissa lapset 
haluavat kokeilla yksin kapellimestarina oloa: otetaan yksi fraasi laulun alusta, jonka joku kuorolaisista vuorollaan 
laittaa käyntiin. Harjoitellaan myös kappaleen viimeisen sävelen lopettamista. 
- lapset oppivat lukemaan kuoronjohtajaa, kun he saavat itse tehdä fyysiset johtamisliikkeet  
- lapsille mielikuva siitä, että hekin voivat olla kuoronjohtajia ja kapellimestareita! 
- kuoron auktoriteettirakenteen ”hämmentäminen” 
- isommat kuorolaiset voivat johtaa koko kappaleen kiihdyttämällä ja hidastamalla tempoa mielensä mukaan. Pysyykö 
kuoro mukana? Milloin on helppo, milloin vaikea ymmärtää kuoronjohtajan hidastuksia ja nopeutuksia? 
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Avaimet musiikkiin -kurssin oppimateriaali 

Laulaminen 
 

1. Äänenhallinnan alkeisharjoitus 1: Ampiaisen lento 
2. Äänenhallinnan alkeisharjoitus 2: Kassakaapin salakoodi 
3. Kaikusanarytmit 
4. Kaikulaulu 
5. Laulun pohjustaminen eli laulukohtainen intonaatioharjoitus  
6. Lauluharjoitus: Alotan minä laulamaan 

 

1. Äänenhallinnan alkeisharjoitus 1: Ampiaisen lento 

 

tavoitteet Äänenkorkeuden hallinta ylös ja alaspäin. Laulutekniikan harjaantuminen ilman, että 
tulee paineita ”oikein laulamisesta”. Rennon äänenmuodostuksen houkutteleminen. 
Johtajan roolin kierrättäminen ryhmässä. Kuoronjohtajan elekieleen tutustuminen. 
Perustukset kommunikaatiotavalle, jossa käden liike kuvaa äänen tapahtumia. 
Mielikuvituksen kutkuttaminen. Sääntöjen seuraaminen ja niiden luova varioiminen. 

työtavat liikkeen ja äänenkorkeuden yhdistäminen, äänentuotto rentoutta lisäävillä äänteillä 

tuotokset tottuminen työtapaan, jossa oppilaiden ideat yritetään yhdessä toteuttaa 
mahdollisimman tarkasti  

 

Opettaja näyttää ensin sormella ”ampiaisen lentoreittiä” liukuvasti ylös alas kierrellen ja kaarrellen, ja äänellään 
lentoreittiä seuraten tehden glissandoa soivalla ässällä (”ZZZZZZZZ…”). Yksi lento on enintään niin pitkä kuin yhdellä 
uloshengityksellä voidaan tehdä. Lento päättyy siihen, että ”ampiainen” eli lentoreittiä näyttävä sormi napataan 
kiinni toisen käden nyrkkiin. Muut seuraavat omalla sormellaan ja ampiaisen ”surinaa” mahdollisimman tarkkaan.  

Harjoitus tehdään simultaanina eli niin, että muut seuraavat ampiaispomon lentoa samanaikaisesti. On jännittävää 
heittäytyä mukaan lennolle ja yrittää reagoida nopeasti johtajan liikkeisiin! 

Variaatiot:  

Kaikutehtävä: Johtaja-ampiainen tekee ensin koko lentoreittinsä ja vasta sitten ryhmä toistaa sen mahdollisimman 
tarkasti. Tämä variaatio kehittää enemmän muistia ja havainnoinnin eri osa-alueita.  

Äänteen varioiminen: soinnillinen s, soinnillinen suhuäänne, täry, huulitäry, jokin vokaali. 

Äännettä vaihdettaessa voidaan myös vaihtaa mielikuvaa liikkujasta: Voidaan tehdä esimerkiksi motocross-rata, 
jossa seurataan johtajamoottoripyörän ohjaustangon liikkeitä päristen; tai ollaan vuoristoradalla, jonka reittiä 
seurataan jollain vokaalilla.  

Äänentuoton harjaantuessa tästä harjoituksesta voidaan siirtyä glissandolla laulettuihin ääniharjoituksiin 
kaikulauluna opettajan tehdessä ensimmäiset esimerkit ja halukkaiden oppilaiden jatkaessa. Ääniharjoitukset eivät 
pysy samana, vaan jokainen esimerkin antaja keksii oman ”fraasinsa”. Näin valmistellaan luontevaa suhtautumista 
improvisaatioon sekä perinteisten asteikkojen että ääniefektien parissa. 
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2. Äänenhallinnan alkeisharjoitus 2: Kassakaapin salakoodi 

 

tavoitteet äänenkorkeuden hallinta, musiikillisen muistin harjaannuttaminen, intervallien 
pohjustaminen 

työtavat opettaja tekee edessään olevaan kuvitteelliseen numerotauluun salakoodin niin, että 
jokaisesta napin painalluksesta tulee ääni. Oppilaat toistavat salakoodin 
mahdollisimman tarkkaan. Aluksi ehkä vain äänenkorkeuden vaihtuessa suunta on 
oikea ja äänne on oikea, mutta harjoituksen myötä voidaan myös hioa intervallien 
intonaatiota. Harjoitus voidaan aloittaa kolmen ”numeron” koodilla ja lisätä sitten 
numeroita ryhmän muistikyvyn mukaan. Mukana voi olla myös muita parametreja, 
kuten äänenvoimakkuus, äänensävy ja äänen tarkka imitaatio, rytmin tarkkuus. 
Koodin näyttäjä päättää, oliko koodi tarpeeksi ”oikein”, jotta kassakaappi aukeaa.  

tuotokset 1. musiikillisen muistin kehittäminen 

2. äänen eri parametrien toiston tarkkuus  

3. äänen eri parametrien löytäminen  

 

Istutaan tai seisotaan piirissä niin, että kaikki näkevät kaikkien kasvot. Opettaja tekee ensin noin kasvojensa 
korkeudelle sormella painaen (kuin kuvitteelliseen suureen numerotauluun) ”salakoodin”. Kun hän painaa yhtä 
kuviteltua nappia, hän samalla tekee jonkin äänen. Jos opettaja painaa samaa kohtaa, myös ääni pysyy samana. 
Ääntä tehdään yhtä pitkään kuin nappia painetaan, eli ääni syntyy ikään kuin napin painamisesta. Käytetty äänne voi 
olla mikä vain. Ryhmä yrittää toistaa koodin kaikkine parametreineen mahdollisimman tarkasti: Sormen tulee painaa 
samoja kohtia taulusta ja napeista tulevien äänien tulee olla mahdollisimman tarkasti samanlaiset, kuin koodin 
keksijällä. Jos toisto on kovin epätarkka, koodin keksijä voi näyttää koodin vielä toisen kerran. 

Huomioitavaa: Toiston tarkkuus kehittyy ryhmän harjaantuessa äänenkäyttöön ja ryhmän oppilaiden oppiessa 
hallitsemaan äänen eri rekistereitä. Aluksi koodin keksijä voi olla hövelimpi: oikea äänne, oikea tempo ja oikea äänen 
suunta riittää, äänien ei tarvitse osua juuri samaan kuin keksijällä. Ryhmän harjaantuessa opettaja voi ottaa 
”piippauksiksi” asteikon säveliä ja vaatia yhä tarkentuvaa intonaatiota, jotta kassakaappi aukeaa.  

Variaatio: Kun laulutavuja ja esimerkiksi bassolaattoja tai putkia on käytetty paljon, voidaan Kassakaapin salakoodi -
harjoitus tehdä bassolaatoilla tai putkilla. Koodin keksijä soittaa lyhyen koodin jonka muut kuuntelevat silmät kiinni 
tai toiseen suuntaan katsoen. Sitten muut soittavat salakoodin. Tämä voidaan tehdä joko yksitellen tai jos soittimia 
riittää, myös yhtä aikaa. 

 

3. Kaikusanarytmit 

 

tavoitteet perussykkeen harjoittelu perustahtilajeissa, ryhmäytyminen ja tutustuminen, 
improvisaation alkeet, keksimisen ilo, toisten ehdotusten hyväksyminen, oman vuoron 
odottaminen ja huomaaminen, kaikulaulun harjoitustavan oppiminen 

työtavat liikkuminen, kehorytmit, kuuntelu ja toistaminen 

 

Istutaan tai seistään piirissä. Tuotetaan yhdessä perussykettä askeltamalla, taputtamalla tai muunlaisin kehorytmein. 
Opettaja tekee lämmittelyksi kaikusanarytmejä esimerkiksi eläimistä, linnuista, urheilulajeista tai soittimista. Kun 
harjoitus tuntuu tutulta, alkavat ryhmäläisetkin pian ehdottaa omia sanojaan.  

[Joissain sanoissa saatetaan tarvita hieman opettajan apua, jotta ne saadaan rytmitettyä valittuun tahtilajiin. Jos 
ryhmäläiset eivät spontaanisti ryhdy ehdottamaan omia sanoja, esim. eläimiä, voi opettaja olla tahallisen 
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”huonomuistinen”, eläinlajeja ei vain millään tahdo tulla opettajan mieleen. Silloin yleensä ujommistakin ryhmistä 
alkaa löytyä eläinehdotuksia!] 

Kun harjoitustapa on tuttu, se tehdään piirissä kiertävästi niin, että yksi ryhmäläinen keksii aina yhden eläimen, 
lempiruuan, -värin, -harrastuksen tai -tekemisen, ja muut toistavat samassa rytmissä.  

 

 

 

Variaatio 

Tehdään harjoitus ¾ -tahtilajissa ja rytmitetään keksittävät sanat yhdessä siihen. 

 

 

 

4. Kaikulaulu 

tavoitteet rohkea laulaminen, yhdessä laulamiseen tottuminen, improvisaatioon tutustuminen, laulun 
säveltarkkuuden asteittainen kehittyminen 

työtavat perussykkeen tuottaminen kehorytmein, lauletun aiheen toistaminen kaikulauluna, 
sanarytmin sävelittäminen annetuilla sävelillä 

tuotos yhteinen improvisaatiohetki 

 

Vaihe 1 

Opettaja keksii helpon melodiafraasin keksimiinsä sanarytmeihin. Ryhmäläiset vastaavat kaikuna.  
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Vaihe 2 

Opettaja antaa rytmisille aiheille helpon melodian (esim. sävelillä so-mi). Ryhmäläiset ehdottavat sanoja. Kaikkien 
sanat sävelitetään suurin piirtein samalla kaavalla vain rytmiä muuttaen. Kaikkien ehdotukset toistetaan iloisin mielin 
ja reippaasti, vaikka niiden sävelet olisivat alkuvaiheessa sävellajin suhteen epätarkkoja. [Lukuvuoden edetessä 
sävellajin hahmotus ja laulamisen puhtaus edistyy hämmästyttävän nopeasti!] 

Variaatio: Nimilaulu 

Ryhmäläiset laulavat vuorotellen oman nimensä ”Minä olen Liisa!”, muut toistavat samalla melodialla ”Sinä olet 
Liisa!” 

[Kaikulauluna voi myös antaa seuraavan tehtävän ohjeet tai muistuttaa ryhmän pelisäännöistä!] 

 

5. Laulun pohjustaminen eli laulukohtainen intonaatioharjoitus 

Avaimet musiikkiin -ryhmässä sekä kuorovalmennusryhmässä on saatu mainioita tuloksia laulutaidon kehittymisessä 
tekemällä säännöllisesti ennen laulun aloittamista laulukohtainen intonaatioharjoitus. 

Laulun sävellajissa lauletaan laulun sävelikköä sekä sen sisältämiä intervalleja solmisaationimin.  

Esimerkkilaulu: Ratiritiralla 

Opettaja laulaa kaikulauluna lyhyitä aiheita Ratiritiralla-laulun säveliköstä. Jos harjoitellaan kahta tai useampaa 
säveltä, rytmin tulee olla todella yksinkertainen. Jos harjoitellaan vain yhtä säveltä, mielenkiintoa saadaan 
haastavalla rytmillä. Lyhyen kappaleen intonaatioharjoitukseen kuluu muutama minuutti aikaa. 

[Intonaatioharjoituksesta tulee hauskaa ja ryhmäläisille mielekästä, kun esimerkeissä vaihdellaan dynamiikkaa, 
artikulaatiota ja rytmejä. Näin voidaan hioa unisonolaulun intonaatiota ilman, että ryhmäläisille tulee tylsää!]  
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Vaihe 2 

Kun laulu on tuttu, intonoidaan ennen laulun laulamista ainoastaan sen vaikeita paikkoja tai puhdistamista vaativia 
kohtia sekä lähtösävel tai lähtöintervalli.  

Vaihe 3  

Kun laulu osataan hyvin, intonoidaan vain lähtösävel tai lähtöintervalli. 



Jaakkola & Nora Avaimet musiikkiin 

  

 
12 

 

6. Lauluharjoitus: Alotan minä laulamaan 

tavoitteet laulamaan rohkaistuminen, unisonolaulun onnistuminen ryhmässä, keksimiseen 
rohkaiseminen, toisten oppilaiden ideoiden arvostaminen, yhdessä toimimiseen 
tottuminen, laulamisesta nauttiminen 

työtavat 1. kaikulausunta 
2. laulun fraasien opettelu ja laulaminen kaikulauluna 
3. laulaminen eri tyyleillä 
4. sanoituksen variointi 

tuotokset 1. reipas unisonolaulu ryhmässä kappaleen alusta loppuun asti 
2. itse keksityt sanoitukset  

 

Vaihe 1: Laulun sanojen opettelu tehdään kaikulausuntana perussykkeessä, lyhyissä katkelmissa laulun rakenteen 

mukaan. Perussykettä voidaan tuottaa monin eri tavoin (esimerkiksi taputtamalla, reisiin taputtamalla, tahdissa 

askeltamalla jne.). Mikäli ryhmässä on lapsia, joille suomi on vieras kieli, tätä vaihetta voi toistaa usealla oppitunnilla, 

vaikka suomenkieliset sen jo osaisivat.  Vaihtelua ja hauskuutta opetteluun saadaan valitsemalla erilaisia sävyjä 

lausuntaan (esimerkiksi innostuneesti/ nauruun purskahtamaisillaan/ ujosti/ rehvastelleen jne.) tai valitsemalla eri 

tempoja (liioitellun hitaasti/ nopeasti/ aloittaen hitaasti ja kiihdyttäen huimaan vauhtiin). 

Laulu harjoitellaan samaan tapaan laulun rakenteen mukaisissa katkelmissa kaikulauluna. Lähtösävel annetaan 

ennen ryhmäläisten lauluvuoroa, mikäli se on tarpeen. Samoin kuin sanojen opettelussa, voidaan harjoitella 

laulamalla eri tyyleillä tai sävyillä: oopperamaisesti, kissamaisesti, rokkimaisesti… Liioitellun hitaasti tai huikean 

nopeasti. Kiinnitetään huomiota siihen, että lauletaan yhteisesti valitussa sykkeessä. 

Alkuvaiheessa tavoitteena on saada kaikki mukaan laulamaan ja tuottamaan ääntä yhdessä. Oikein tai väärin 

laulamiseen ei kiinnitetä huomiota, vaan rohkaistaan kaikkia osallistumaan. Sanojen lausuminen yhdessä muiden 

mukana on jo hieno ja kiiteltävä saavutus. Ryhmissämme vuoden aikana kaikki ovat oppineet lukuvuoden aikana 

laulamaan ryhmässä ”oikein” ilman, että sitä on suorasanaisesti heiltä vaadittu.  

Vaihe 2: Kun laulu muistetaan, sitä aletaan varioida itse keksityillä sanoituksilla. Tässä laulussa sanoitusta on helppo 

varioida, kun alkuperäinen teksti menee näin: ”Alotan minä laulamaan, laulamaan ja laulamaan, alotan minä 

laulamaan ja lauluni lopetankin jo, lauluni lopetanki.” Variaatioiksi voidaan helposti keksiä muita tekemisensanoja, 

esimerkiksi:  

”Alotan minä hyppimään…” 

”Alotan minä leipomaan…” 

”Alotan minä hiipimään…” 

 

Kaikki ryhmäläisten ehdotukset hyväksytään ja lauletaan läpi, höpsötkin. Mikäli joukossa olisi sellaisia ehdotuksia, 

jotka aiheuttavat pahaa mieltä tai ovat sopimattomia, opettaja voi ehdottaa niiden muuntamista jotenkin 

samankaltaiseksi, mutta mukavaksi ja sopivaksi.  Koska joukossa voi olla vieraskielisiä lapsia, esim. väärät 

sanamuodot voi lennossa korjata, kunhan ilmaisee ilahdusta itse sanasta. Kaikkien ehdotukset lauletaan läpi samalla 

tunnilla.  Variaatioihin voi liittää myös sanoitusta kuvaavan liikkeen.  

Jos lyhyelle keskustelulle on tilaa ilman, että ryhmä kyllästyy, voi laulun jälkeen tehdä lyhyitä tarkentavia kysymyksiä: 

Mitä leivoit? Missä hypit? Miksi hiivit? Tämä auttaa muistamaan sanoitukseen paremmin ja luo laajempaa 

tulkintaviitekehystä laululle.  
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HUOM:  

- kielivirheiden korjaaminen huomaavaisesti, kannustavasti, sisältöön keskittyen  

- keksimisen tietoinen kannustaminen tietoisin keinoin: Kaikkia ideoita tervehditään ilahtuen ja myönteisesti. 

Oman idean tarjoaminen on aina riski joutua arvosteltavaksi, joten pienenkin oman idean julkituominen 

ryhmässä on hieno ja rohkea teko, josta erityisesti ujompia voi reilusti palkita kiitoksin ja ihailuin. 

- opettaja osallistuu keksimiseen tasa-arvoisena osana ryhmää 

 

Vaihe 3: Opetellaan melodia ilman sanoja ja laaditaan siihen kokonaan oma Lauletaan laulu solmisaationimillä tai 

esim. la-tavulla muutamaan kertaan. Mietitään, mikä on kappaleen tunnelma ja millainen aihe siihen voisi sopia.  

 

Lauletaan ensimmäistä fraasia pariin kolmeen kertaan ja kokeillaan siihen sopivia sanoituksia. Opettaja voi aloittaa, 

kunhan hän ei tarjoa etukäteen mietittyä, liian täydellistä ehdotusta! Kaikkien ideat kuunnellaan ja testataan niiden 

sopivuus fraasin rakenteeseen.  

 

Avaimet musiikkiin -ryhmän omaan sanoitukseen Praetoriuksen kaanoniin voi tutustua nuottiesimerkissä 

”Soitinostinaton ja sanoituksen keksiminen Praetoriuksen kaanoniin”. 
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Rytmiikka 
 

1. Perussyke 
2. Rytmiikkaharjoitus: Kaikujamit 
3. Kaikujamit rytmiesimerkit 
4. Rytmikone 

 
 

1. Perussyke 

 

Vaihe 1: Ryhmä asettautuu piiriin. Lasketaan melko reippaassa tempossa ”yks, kaks, kol, nel”. Sen jälkeen astutaan 
piirissä niin, että joka iskulla tulee napakka askel. Lisätään napakkaan askellukseen ryhmälle tuttu, neljään menevä 
laulu. Aluksi ei vaadita sitä, että kaikki laulaisivat koko ajan. Yhden kierroksen jälkeen opettaja voi ehdottaa, että 
kokeillaan, osataanko sekä askeltaa perussykkeessä että laulaa samaan aikaan.  

Vaihdetaan tempoa: Opettaja laskee nopeammassa tempossa ”yks, kaks, kol, nel”, jonka jälkeen lähdetään samaan 
aikaan sekä askeltamaan että laulamaan. Aloitetaan vielä sama oikein hitaassa tempossa, jota sitten pikku hiljaa 
loppua kohden nopeutetaan. Samalla voidaan vaihtaa nyanssia, suuntaa, päästää käsistä irti ja kulkea kahdeksikkoa 
tai kulkea mutkittelevaa reittiä luokassa, jotta tehtävä ei käy tylsäksi. 

Vaihe 2: Lauletaan laulu askeltaen kuten edellä. Lausutaan ja taputetaan ensin yhtä aikaa neljä tahtia melko hitaassa 
tempossa ”yks, kaks, kol, nel” taputtaen iskuilla. Tehdään sama silmät kiinni: opettaja kehottaa kuuntelemaan, 
tulevatko taputukset yhtä aikaa. Sitten lauletaan täsmälleen samassa tempossa ryhmälle tuttu neljään menevä laulu. 
Tämän jälkeen jaetaan piiri puoliksi. Toiset laskevat hiljaa sanoen ”yks, kaks, kol, nel” ja taputtavat iskuilla. Toinen 
puoli laulaa laulua. Aluksi opettaja sekä laulaa että taputtaa. Kun laulu on laulettu kerran, tehtäviä vaihdetaan. Sitten 
tehtäviä vaihdetaan jokaisen fraasin jälkeen (esim. neljän tahdin välein). Sitten tehtäviä vaihdetaan kahden tahdin 
välein, sitten tahdin välein. Lopuksi kaikki taputtavat iskuilla, ajattelevat mielessänsä ”yks, kaks, kol, nel”, ja samalla 
laulavat alusta loppuun.  

Vaihe 3: Opettaja laskee eteen ”yks, kaks, kol, nel” ja lauletaan iskuilla taputtaen aikaisemmin laulettu laulu. Sitten 
ryhmäläiset valitsevat itselleen jonkin kädessä pidettävän rytmisoittimen. Tehdään jako neljään. Jos piiri ei mene 
tasan, laitetaan muutama ryhmäläinen toisen eteen kaksintamaan tämän iskua. Luetaan eteen vielä ”yks, kaks, kol, 
nel” niin, että ykköset soittavat ykkösellä, kakkoset kakkosella, kolmoset kolmosella ja neloset nelosella. Tämä 
tehdään ensin tavallista tempoa hitaammin, jotta kaikki pääsevät mukaan. Tempoa nopeutetaan vähitellen. Tämä on 
hyvä keskittymisharjoitus, jossa ringissä järjestyksessä seisominen tukee oman iskualan muistamista. Harjoitus 
valmentaa esim. orkesterisoittoon, jossa omalla stemmalla saattaa säestävää tekstuuria esimerkiksi tahdin 
ensimmäisellä ja kolmannella iskulla tai ns. takapotkuja toisella ja neljännellä iskulla.  

Vaihe 4: Varioidaan kappaletta niin, että päätetään eri kierroksilla, mitkä iskualat soittavat. Havainnoidaan, kuinka 
tämä vaikuttaa säestyksen luonteeseen. Harjoitellaan sitä, että pystytään samalla laulamaan koko kappale, vaikka 
soittovuoro onkin vain tietyillä iskuilla. Aluksi opettaja on vastuussa laulun jatkumisesta, mutta vähitellen koko 
ryhmä pystyy laulamaan oman soittotehtävänsä lisäksi. Näin voidaan valmistaa myös esityskappale esim. joulu- tai 
kevätjuhliin.  

tavoitteet perussykkeen tuottaminen ja eri iskualojen hahmottaminen, ryhmätilanteen 
seuraamisen ja keskittymiskyvyn harjaannuttaminen, harjaantuminen orkesterin 
stemmasoitossa tai stemmalaulussa tarvittaviin perustaitoihin 

työtavat 1. perussykkeessä askellus, taputus 
2. perussykkeen ylläpitäminen mielessä  
3. perussykkeen ja laulun yhdistäminen 

tuotokset 1. laulaminen ja perussykkeen tuottaminen samanaikaisesti 
2. perussykkeen tuottaminen omalla tahtiosalla 
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Variaatioita: Valitaan rytmisoittimen sijaan jokin liike ”omalle” iskualalle. Esimerkiksi ”Ykköset” (tai pienessä 
ryhmässä ykkönen) polkaisevat jalkaa omalla iskullaan, ”kakkoset” pyörähtävät ympäri, ”kolmoset” taputtavat ja 
”neloset” menevät kyykkyyn.  

2. Rytmiikkaharjoitus: Kaikujamit 

tavoitteet neljän iskun mittaisen rytmisen yksikön muistaminen, toistaminen ja lopulta keksiminen, 
motoriikan harjoittaminen helppojen rytmien tarkkaan tuottamiseen, johdatus 
alkeistason improvisaatioon sekä soolotehtäviin, dynaamisten erojen havaitseminen ja 
tuottaminen 

työtavat 1. soittaminen rytmisoittimilla, kehorytmeillä tai omalla soittimella 
2. kuuntelu ja imitointi  

tuotokset jamihetki ryhmän kesken ja improvisoitu kaikuteos 

 

Vaihe 1: Asetutaan piiriin rytmisoittimen (esim. djembe, cajon) kera tai kehorytmejä käyttämään. Opettaja ohjeistaa 
ryhmää toistamaan neljän iskun mittaisen rytmin. Opettaja antaa ensin leppoisan 4/4 tempon lukemalla 
neljäsosittain ”Yks, kaks, kol, nel”. Ryhmä toistaa saman. Sitten jatketaan perussykkeessä soittimen kanssa neljän 
iskun mittaisin kaikurytmein (ks. kaikujamit rytmiesimerkit). 

Vaihe 2: Kukin piirissä keksii vuorollaan neljän iskun mittaisen rytmin (tai toistaa jonkin opettajan tekemistä 
esimerkeistä). Muut vastaavat kaikuna. Vuoro kiertää piirissä niin, että kukin on vuorollaan vain yhden soolo-tutti -
kierron solistina. Kappale jatkuu mahdollisimman suoraan aina seuraavalle solistille. Rytmijamit voivat vaikeutua 
ryhmän tottuessa ”jamittelemaan”.  

[Kaikurytmeissä vaihtelua saadaan varioimalla dynamiikkaa ja iskutusta: ryhmä yrittää toistaa solistin esimerkin 
kaikilta osin mahdollisimman tarkasti. Solisti voi myös lisätä sooloonsa huudahduksia, jotka myös matkitaan 
mahdollisimman samalla lailla!] 
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4. Rytmikone 

tavoitteet rytmitavujen opettelu, iskualan jakaantumisen hahmottaminen kehollisesti, kokemuksen 
saaminen polyrytmiikasta, leikin sääntöjen seuraaminen 

työtavat kehorytmit ja rytmitavujen lausuminen 

 

Vaihe 1: Rytmikoneen lämmitys 
Vaihdetaan painoa jalalta toiselle samalla askeltaen neljäsosittain ja lausuen ”taa, taa, taa, taa”. Lisätään taputus 
käsillä kahdeksasosanuotein ja lausutaan samalla ”ti-ti-ti-ti” jne. Jätetään kahdeksasosataputus pois ja askelletaan 
taas vain taa-nuotteja. Lisätään kahdeksasosatriolien lukeminen: ”ta-te-ti, ta-te-ti” jne. Vuorotellaan näin titi- ja 
tateti-rytmejä muutamaan kertaan. Sitten tehdään ne yhtä aikaa, neljän iskun ajan kerrallaan, jonka jälkeen tehdään 
yksi tahti pelkkää neljäsosarytmiä. 
 
Vaihe 2: Rytmikoneen rakentaminen 
Jaetaan oppilaat esimerkiksi kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä on iso moottori: heille valitaan liike, joka sopii 
neljäsosaiskuihin (esim. kumarrus yhden iskun aikana ja takaisin ylös toisen iskun aikana). Valitaan tähän liikkeeseen 
taa-nuotin kestoinen ääni, jota tehdään aina samaan aikaan kuin liikettäkin. Toinen ryhmä tekee jotain toista liikettä, 
joka sopii kahdeksasosarytmiin (esim. koukistaa käsivarsia vuorotahtiin). Keksitään tähän kahdeksasosaääni, jota 
tehdään aina liikkeen kanssa. Kolmas ryhmä tekee liikettä, joka sopii trioliin, esimerkiksi hieroo kämmeniä toisiaan 
vasten niin, että tulee suhinaa. Keksitään tähänkin sopiva trioliääni.  
Valitaan koneenkäyttäjä. Hän näyttää ryhmille sovittuja ”start ja stop” -merkkejä. Kukin koneen osa käynnistyy ja 
sammuu koneenkäyttäjän merkistä.  
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Soittaminen 
 

1. Laulun ja soiton yhdistäminen 
2. Soitinostinaton ja sanoituksen keksiminen Praetoriuksen kaanoniin 
3. Perkussioputkien käyttö säveltapailun opettamisessa 

 
 

1. Laulun ja soiton yhdistäminen  
 

tavoitteet laulaminen ja soittaminen samaan aikaan, motoriikan harjoittaminen, yhteissoiton 

perusteiden hallinta, säestäminen perustehoilla, polyfonisten valmiuksien 

harjaannuttaminen 

työtavat soittaminen, laulaminen, kapellimestarina toimiminen 

tuotos rytmisoittimin tai mallettisoittimin säestetty laulu, esimerkiksi Praetoriuksen 

kaanon tai Pienen pieni veturi 

 

Vaihe 1: Kun laulu osataan, siihen keksitään yhdessä helppo, kappaleen poljentoon istuva itsenäinen rytmiostinato. 

Se voidaan soittaa kehorytmein tai rytmisoittimin. Aluksi laulaminen ja rytmin soittaminen tapahtuvat vuorotellen 

niin, että tempo on sama kummassakin. Soitto yhdistetään lauluun asteittain: Ensin esimerkiksi opettaja laulaa ja 

soittaa, muu ryhmä vain soittaa. Sitten jaetaan ryhmä puoliksi: toinen puolisko soittaa ja toinen laulaa. Kolmannessa 

vaiheessa kaikki pyrkivät laulamaan samalla, kun soittavat.   

 

[Ryhmässä on mukava kokeilla erilaisia rytmiostinatovaihtoehtoja ja pohtia, mikä ryhmäläisten mielestä on 

kappaleeseen sopivin tai hienoin.] 

 

Vaihe 2: Laulun säestys bassolaatoilla 

Opeteltu ostinato voidaan soittaa myös bassolaatoilla. Aluksi valitaan kappale, jonka voi säestää pelkällä toonikalla. 

[Me valitsimme lauluksi Preatoriuksen kaanonin.]  Jaetaan ryhmäläisille toonikasointuun kuuluvia bassolaattoja. 

Kuten yllä, laulu kannattaa yhdistää soittoon asteittain.  

 

Vaihe 3: Laulun harmonisointi bassolaatoilla 

Jaetaan puolelle ryhmästä bassolaattoja, joissa on toonikakolmisoinnun säveliä ja toiselle puolelle laattoja, joissa on 

dominanttikolmisoinnun säveliä.  Harmonisoidaan laulu siten, että kumpikin ryhmä soittaa omalla vuorollaan samaa 

rytmiostinatoa. 

 

Vaihe 4: Aluksi opettaja toimii kapellimestarina ja näyttää, kumman ryhmän vuoro on soittaa. Kun kappale on tullut 

tutuksi, myös ryhmäläiset toimivat kapellimestarina. Kapellimestari näyttää, milloin aloitetaan ja osoittaa, milloin on 

”Ryhmä Toonikan” tai ”Ryhmä Dominantin” vuoro soittaa.  

 

[Harmonisoitavaksi kappaleeksi voidaan valita myös jokin ryhmäläisen soittoläksykappale. Me kokeilimme 

esimerkiksi 8-vuotiaan tytön huilukappaleen harmonisointia toonika- ja dominanttilaatoilla.] 

 

[Mikäli sopivia laattoja löytyy, voidaan harmonisointiin ottaa mukaan myös subdominantti. Ryhmässämme 

säestettiin ”Pienen pieni veturi” sekä ”Pieni nokipoika” kolmella perusteholla.] 
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3. Perkussioputkien käyttö säveltapailun opettamisessa 

Perkussioputkia (Boomwhackers) voidaan käyttää monin eri tavoin säveltapailuopetuksessa. Meillä oli käytössä 
yhden oktaavialan kromaattinen setti sekä oktaavia alemmat diatoniset putket. Perkussioputkien ongelmana on se, 
että niiden sävelpuhtaudessa on usein toivomisen varaa. Jos jätetään tämä seikka vähemmälle huomiolle, niin 
huomataan, että putkille voi keksiä monenlaista käyttöä, koska oppilaiden on helppo oppia soittamaan niitä ja 
oppilaat usein pitävät putkien soittamisesta. Perkussioputket tuovat tervetullutta vaihtelua säveltapailun 
opetukseen varsinkin yhteissoiton ja oman soittovuoron kuuntelemisen harjoittamiseen.   

Me käytimme perkussioputkia Avaimet musiikkiin -kurssilla monin eri tavoin. Soitimme helppoja lauluja 
kuulonvaraisesti putkilla. Aloitimme ohjelmistosta, jossa melodia liikkuu asteittaisesti ja jatkoimme kappaleisiin, 
joiden melodialinjoista löytyy suppeita hyppyjä. Lauloimme ja soitimme putkilla yhtä aikaa, toisinaan annoimme vain 
putkien ”laulaa” melodiaa ääneen. Perkussioputkien käytön yhteyteen liitimme solmisaation laulutavujen käytön 
luonnollisena osana harjoittelua. Harjoittelemiamme melodioita laulettiin sekä laulutavuilla että sanoilla. 

Teimme myös muutamia moniäänisyyden harjoituksia, soitimme melodioita esimerkiksi rinnakkaisissa tersseissä ja 
harjoittelimme kaanoneita. Yksi onnistuneista harjoituksista oli ”intervallimiekkailu”. Tätä harjoitusta varten olin 
valinnut valmiiksi yhden putken oppilasta kohden siten, että koko ryhmälle valittujen putkien sävelet joko sopivat 
toisiinsa tai eivät. Oppilaiden tehtävänä oli ”miekkailla” eli lyödä kahta putkea vastakkain siten, että syntyi intervalli 
ja kuunnella kenen kanssa oma putki soi hyvin yhteen ja kenen kanssa yhteissointi ei ollut niin hyvä. Tämän 
harjoituksen avulla käsittelimme siis konsonanssin ja dissonanssin käsitteitä alkeistasolla. 

Perkussioputkien käyttö yhdistyi meillä usein musiikin johtamisen harjoituksiin. Yksi oppilaista oli vuorollaan johtaja 
ja johti esimerkiksi tutun kappaleen (eli näytti kullekin soittajalle rytmissä, milloin hänen soittovuoronsa on). Erittäin 
suosituksi harjoitukseksi muodostui vapaa improvisaatio putkilla. Tässä harjoituksessa johtaja keksii ”lennossa” 
oman kappaleen ja soitattaa putkia mielensä mukaisessa järjestyksessä. Tämän harjoituksen avulla voidaan keskittyä 
kuuntelemaan, milloin melodiakaarrokselle muodostuu luonteva muoto esimerkiksi kappaleen lopettamista varten. 
Haasteellisemmassa variaatiossa ryhmä on jaettu kahteen osaan ja johtaja muodostaa kaksiäänistä improvisoitua 
kudosta siten, että toinen ryhmistä seuraa vasemman käden ja toinen oikean käden ohjausta. 
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Keksiminen 
 

1. Ääni-improvisaatio 1: Leikitään johtajaa 
2. Ääni-improvisaatio 2: Sävelletään tarina 

 

Ääni-improvisaatio 1: Leikitään johtajaa 

 

 

 

teos keksitystä äänimateriaalista sommiteltu kokonaisuus eli ääni-improvisaatio 

tavoitteet rohkaistuminen äänten keksimiseen ja tuottamiseen ryhmässä, teoksen muodon 
rakenteiden kokeileminen, johtajana toimimisen harjoitteleminen, esiintymisharjoitus 

työtavat 1. äänimateriaalin keksiminen 
2. äänimateriaalin piirtäminen 
3. oman äänen opettaminen muille ryhmäläisille 
4. teoksen rakentaminen siten, että yksi toimii johtajana ja näyttää mitä ääntä/ääniä 
tehdään 

tuotos 1. äänimateriaalipiirrokset vapaalla tekniikalla 
2. soiva äänimaisema (esitys) 

 

Vaihe 1: Keksitään erilaisia ääniä, äänisarjoja ja äänikokonaisuuksia, joita pystyy toistamaan helposti.  

[Äänimateriaaliksi sopii melkeinpä mikä vaan. Keksimisen alun helpottamiseksi voidaan rajata mahdollisuuksia ja 

sopia, että ääni tehdään esimerkiksi vain suulla, käytettävissä olevilla soittimilla tai kehosta saatavilla äänillä. 
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Myöhemmin ”ääni” voi olla esimerkiksi kaikkien näiden yhdistelmä ja ”ääneen” voi liittyä myös liike. Ääni voi olla 

aluksi vain yhdenlainen ääni, jota toistetaan. Myöhemmin ”ääni” voi olla erilaista äänistä koostuva äänisarja tai -

tapahtuma.] 

Vaihe 2: Jokainen valitsee itselleen oman äänen (tai äänisarjan), jonka kuvaa paperille mahdollisimman selvästi siten, 

että muiden ryhmäläisten on helppo myöhemmin muistaa, mistä äänestä on kysymys. [Paperin koko ja kuvan 

tekemisen tekniikka ovat vapaat. On helpointa käyttää saatavilla olevia välineitä. Meillä oli käytettävissä A4-kokoista 

paperia sekä puukyniä että liituja. Äänten piirtämiseen voi käyttää myös tietokoneen piirrosohjelmia. Tällöin kuvat 

pitäisi saada myös tulostettua seuraavia vaiheita varten.] 

Vaihe 3: Näytetään valmiit kuvat muille ryhmäläisille ja harjoitellaan yhdessä kutakin ääntä. 

Vaihe 4: Ripustetaan kuvat esille. Yksi ryhmäläisistä toimii vuorollaan johtajana ja näyttää, mitä ääntä tehdään ja 

kuinka monta kertaa /kuinka kauan. Kutakin ääntä ei välttämättä tarvitse tehdä yhtä aikaa, vaan voidaan sopia, että 

jokainen tekee ääntä omassa tempossaan. Tällöin äänistä syntyy äänimattoja tai -maisemia. 

[Harjaantuneempi johtaja pystyy näyttämään kahta ääntä yhtä aikaa ja vaihtamaan niitä eri aikaan (ks. kuva). 

Tällöin ryhmä on jaettu kahtia ja sovittu kumpi ryhmä seuraa johtajan vasenta ja kumpi oikeaa kättä. Käsien 

seuraamista helpottaa, jos johtajalla on esimerkiksi erilaiset puikot /kapulat /malletit käsissään (ks. kuva).  

Tämä harjoitus on myös hyvä esiintymisharjoitus: johtajan osuus alkaa ja päättyy kumarrukseen. Muut ryhmäläiset 

seuraavat tarkkaan äänten vaihtumisia ja reagoivat nopeasti johtajan valitsemiin ääniin.  Keskitytään tekemään 

ääniä ja kuunnellaan äänistä muodostunutta kokonaisuutta.  

Syntyneen teoksen äänimaisemasta on hyvä keskustella: Mitä mielikuvia se toi mieleen? Millaiseksi kokonaisuus 

rakentui? Teoksesta keskustelemista helpottaa, jos se videoidaan. Kokonaisuus on helpompi havaita, kun sen kuulee 

ja näkee videolta. Vaativin variaatio lienee sellainen, jossa yritetään toistaa teos samankaltaisena kaksi kertaa.] 
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Ääni-improvisaatio 2: Sävelletään tarina 

 

Tarina karhun seikkailuista metsässä muotoutuu taululle konserttikanteleen ääreltä. 

 

teos keksityistä äänimateriaaleista sävelletty tarina eli ääni-improvisaatio jollekin soittimelle  

tavoitteet rohkaistuminen äänten keksimiseen ja etsimiseen vieraasta soittimesta, teoksen 
muodon rakenteiden kokeileminen, soittimeen ja siitä saataviin ääniin tutustuminen, 
soittotapoihin tutustuminen, esiintymisharjoitus 

työtavat 1. soittimeen ja sen soittotekniikkoihin tutustuminen 
2. omien äänitapahtuman keksiminen ja kokeilu soittimella 
3. äänitapahtuman piirtäminen vapaalla tekniikalla 
4. tarinan kehittely 
5. äänitapahtumien järjestäminen tarinan mukaan 
6. tarinan ja/tai ääni-improvisaation esittäminen  

tuotokset 1. äänipiirrokset 
2. tarina 
3. soiva äänimaisema (esitys) 

 

Vaihe 1: Tutustutaan soittimeen, joka voi olla oppilaille tuttu tai vieras. Kuunnellaan soittimen sointiväriä eri 

äänialoissa sekä pohditaan erilaisia soittotapoja - ja tekniikoita. Etsitään erilaisia mahdollisuuksia tuottaa ääniä. 

[Kaikille vieraassa soittimessa oppilaat ovat tasavertaisessa lähtötasossa keksimään vapaasti ns. ”puhtaalta 

pöydältä” mitä erilaisimpia soittotapoja ja ääniä. Me kokeilimme konserttikanteletta (ks. kuva) ja kitaraa, sillä näitä 

soittimia kukaan ryhmäläisistämme ei soittanut.] 

Vaiheet 2-3: Jokainen oppilas kehittelee oman äänitapahtuman soitinta vuorotellen kokeilemalla. Keksityt äänet 

piirretään kuvaksi (nk. soitto-ohjeeksi) paperille vapaalla tekniikalla. 
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Vaiheet 4-5: Kuunnellaan, millaisia äänitapahtumia kukin oppilaista on keksinyt ja pohditaan, miten äänet voisi liittää 

peräkkäin siten, että niistä muodostuisi tarina. Sanallistetaan tarina. Järjestetään piirrokset tarinanmukaiseen 

järjestykseen kuvapartituuriksi esimerkiksi taululle tai nuottitelineille. 

Vaihe 6: Kukin oppilas kertoo vuorotellen oman osuutensa tarinasta ja soittaa samalla kyseiseen tarinankohtaan 

keksimänsä äänitapahtuman. Toinen oppilas jatkaa saumattomasti siten, etteivät tarina ja soitto keskeydy. [Jotta 

saumattomuus onnistuisi, kannattaa seisoa jonossa soittimen takana vuoroaan odottamassa. Vaativa variaatio 

harjoituksesta on muistella tarina mielessä ja soittaa vain äänitapahtumat oikeassa järjestyksessä kuvapartituuria 

seuraten.] 
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Kuunteleminen 

 
1. Valmistava kuuntelutehtävä 1 
2. Valmistava kuuntelutehtävä 2 
3. Kuuntelutehtävä 1: Kuvapartituuri 
4. Kuuntelutehtävä 2: Sarjakuva 
5. Kuuntelutehtävä 3: Karaktääripiirros 

 

1. Valmistava kuuntelutehtävä 1 

  

Musiikillisia mielikuvia: balettitanssi (tyttö 6v) ja viulutunti (tyttö 6v). 

 

teos mukavaa klassista kuunneltavaa, jossa ei mielellään ole laulettua tekstiä 

tavoitteet mielikuvien herätteleminen musiikista, musiikin karaktäärien pohtiminen (miltä musiikki 
kuulostaa), keskittyminen kuunteluun ja piirtämiseen, johdattaminen musiikillisen tulkinnan 
muodostamiseen, johdattaminen musiikin analysoivaan kuunteluun 

tuotos vapaa piirros käytettävissä olevilla välineillä 

 

Jotta päästään tekemään varsinaisia kuuntelutehtäviä (ks. kuunteluesimerkit 1-3), harjoitellaan musiikin kuuntelun ja 
siitä syntyvien mielikuvien piirtämistä ensin useita kertoja vapaan assosiaatiopiirtämisen avulla. Kuunneltavaksi sopii 
melkeinpä mikä tahansa teos. On hyvä rohkaista oppilaita herättelemään mielikuvia ilman tekstin/sanoituksen apua 
tai kertomatta etukäteen, että esimerkiksi ”Nyt kuuntelemme Eläinten karnevaaleista osan Akvaario”. Aluksi 
oppilaille tulee mieleen niitä asioita, jotka ovat sinä päivänä mielessä päällimmäisenä, esimerkiksi jokin tapahtuma 
kotona, päiväkodissa tai koulussa, tai jokin mielessä oleva harrastus. Ajan myötä päästään irti näistä ns. ”valmiista 
ajatuksista” ja voidaan aloittaa musiikin kuuntelu nk. ”puhtaalta pöydältä” eli tilanteesta, jossa keskitytään 
kuuntelemaan vain kuunneltavana olevaa teosta ja pohtimaan juuri siitä herääviä mielikuvia. Tähän vaiheeseen 
pääseminen kestää useita kuunteluharjoituskertoja, joten mielikuvien herättelyharjoitusvaiheeseen tulee varata 
riittävästi aikaa. 
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2. Valmistava kuuntelutehtävä 2 

teos lyhyitä sooloesimerkkejä eri soittimilta 

tavoitteet tutustua sinfoniaorkesterin soittimiin, oppia tunnistamaan soittimia, oppia soitintietoutta 

työtavat 1. kuunnellaan musiikkiesimerkkejä ja yritetään tunnistaa esimerkiksi sointivärin perusteella, 
mikä soitin on pääosassa 
2. tutustutaan soittimiin katsomalla kuvia, kuuntelemalla opettajan esittelyä, keskustelemalla 
niistä ja mahdollisuuksien mukaan kokeilemalla niitä itse 

 

Oppilaat rakastavat soitinarvausleikkiä. Sitä voi tehdä usealla tunnilla siten, että arvuutellaan lyhyistä 
ääniesimerkeistä useampia eri soittimia tai siten, että keskitytään paremmin yhteen soittimeen kerrallaan. 
Kuunteluesimerkkeinä voidaan käyttää soitintunnistukseen suunniteltuja cd-kokoelmia (esim. Eläinten 
musiikkiopisto), valita soolomusiikkiesimerkkejä tai vaikka soittaa esimerkkejä itse. Opettaja voi kertoa 
yksityiskohtaisempia tietoja soittimista ja soittimista voidaan keskustella yhdessä. Mielenkiintoisimmaksi soittimeen 
tutustumisen tekee, jos oppilaat pääsevät kokeilemaan itse. Soitintuntemus on hyväksi monestakin syystä, 
esimerkiksi erilaisten sointivärien erottelukyky on hyödyksi musiikin kuuntelun analysoinnissa. Musiikillisten 
mielikuvien herättely on helppo aloittaa soittimen sointiväristä keskustelemalla (mitä soittimen ääni tuo mieleen). 

 

3. Kuuntelutehtävä 1: Kuvapartituuri 

 

teos Sibelius: Myrsky-sarja, osa: Nymfien tanssi 

tavoitteet auditiivinen havainnointi, teoksen rakenteen hahmottaminen ja eri osien nimeäminen 
lapsen omilla sanoilla, liikkeen hahmottaminen 

työtavat 1. havainnoiva kuuntelu, erilaisten osien nimeäminen omin sanoin  
2. osien piirtäminen ja tarinan keksiminen 
3. liikkuminen 

tuotokset 1. viisiosainen kuvapartituuri luokan taululle (tai paperille) 
2. tarinallinen tanssi 
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Vaihe 1: Teoksen rakenteen hahmottaminen auditiivisen kuuntelun avulla sekä osien nimeäminen lapsen omin 

sanoin 

Kuunnellaan Nymfien tanssia ja kiinnitetään huomiota eri osiin. Osa- tai taite-sanaa ei ole välttämätöntä mainita, 

voidaan puhua esimerkiksi sama-eri -käsitteillä kohdista, jossa tapahtuu muutos. Tai ”aluksi oli…, sitten tuli… ” -

tyyppisellä kerronnalla. Huomataan, että yksi osista toistuu. Havaitaan rakenne (ABACA), nimetään toistuva osa (A) 

ja erilaiset osat (B, C) omin sanoin. [Meillä lapset nimesivät A-osan lumihiutaleeksi (harjoitusta tehtiin lumisateisena 

talvipäivänä!), B:n rummuksi ja C:n harpuksi.] Piirretään kullekin osalle sitä kuvaava kuva taululle. [Meillä pienestä 

ryhmästä johtuen kaikki läsnä olevat lapset mahtuivat piirtämään jokaiseen osaan oman kuvansa.] Taululle 

muodostuu viisiosainen kuvapartituuri, joka auttaa muistamaan, miten kappale rakentuu ja miltä eri osat 

kuulostavat. Kuvien koon myötä myös eri osien kestot vertautuvat toisiinsa. Kuvan avulla teos ja sen rakenne 

palautuu mieleen myös myöhemmin. 

Vaihe 2: Teoksen rakenteen hahmottaminen tarinan avulla 

Teoksesta syntyy oma tarina kuvituksen myötä. Teoksesta voidaan keskustella itse nimettyjen osien avulla. Jokainen 

lapsi voi kertoa teoksen rakenteen tarinana itse nimettyjen osien nimien avulla. 

 

Vaihe 3: Teoksen rakenteen muodontaminen liikkumalla  

Pohditaan yhdessä kullekin osalle sopiva liike. Kuunnellaan Nymfien tanssia ja liikutaan sovituilla liikkeillä musiikin 

tahtiin. Taululla oleva kuvapartituuri tukee suunniteltujen liikkeiden ja teoksen rakenteen muistamista. 

 

4. Kuuntelutehtävä 2: Sarjakuva 

 

”Iloinen tarina ja surullinen tarina  

1. Tontut tanssivat Lumikin kanssa. He pyörivät ympäri. 

2. Lumikki söi kukasta yhden lehden ja pyörtyi maahan. Tontut itki. 

3. Lumikki heräsi henkiin ja tontut olivat iloisia.” (Tyttö 8v) 
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teos Sibelius: Five Pieces, op. 81 nro 2 Rondino 

tavoitteet auditiivinen havainnointi, teoksen rakenteen hahmottaminen ja eri osien kuvaileminen 
piirtämällä ja lapsen omilla sanoilla 

työtavat 1. havainnoiva kuuntelu, erilaisten osien hahmottaminen 
2. osien piirtäminen 
3. tarinan kirjoittaminen 

tuotokset 1. kolmiosainen sarjakuva  
2. itse kirjoitettu tarina 

 

Vaihe 1: Teoksen rakenteen hahmottaminen kuuntelemalla ja sarjakuvan aiheen pohtiminen. 

Kuunnellaan Sibeliuksen viulu-pianoteos Rondinoa ja kiinnitetään huomiota sen eri osiin. Osa- tai taite-sanaa ei ole 

välttämätöntä tässäkään mainita, voidaan puhua esimerkiksi sama-eri -käsitteillä kohdista, jossa tapahtuu muutos. 

Tai ”aluksi oli…, sitten tuli… ” -tyyppisellä kerronnalla (kuten kuuntelutehtävä 1). Huomataan, että kaikki kolme osaa 

ovat erilaisia, ja kolmas osa on muita lyhyempi. Pohditaan piirrosaiheet. [Sarjakuvaan sopii hyvin kolmeen osaan 

jakautuva teos, sillä kolmesta ruudusta on mahdollisuus saada jo näkyviin lyhyt tarina. Yhden oppitunnin aika riittää 

hyvin kolmen ruudun tehtävään.] 

Vaihe 2: A4-kokoisella paperilla oli valmiina piirrettynä kolme ruutua, jotka oli numeroitu yhdestä kolmeen. Jokainen 

piirtää musiikista mieleen tulleen, oman kolmivaiheisen tarinan. 

Vaihe 3: Sanallistetaan sarjakuvaan syntynyt tarina ja kirjoitetaan se muistiin. Mikäli oppilas ei osaa vielä itse 

kirjoittaa, opettaja voi kirjoittaa tarinan muistiin sanelusta. 

 

5. Kuuntelutehtävä 3: Karaktääripiirros 

 

(Tyttö 6v) 
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teos A. Vivaldi: Konsertto fagotille nro 27 Es-duuri RV 483, 1. osa 

tavoitteet auditiivinen havainnointi, teoksen karaktäärin (tai tunnelman) tavoittaminen ja 
tallentaminen piirtämällä 

työtavat 1. havainnoiva kuuntelu 
2. karaktäärin piirtäminen 
3. kerronta 

tuotos 1. piirros vapaalla tekniikalla 

 

Vaihe 1: Teoksen karaktäärin (tai tunnelman) pohtiminen auditiivisen kuuntelun avulla. Pohditaan piirrosaihe.  

[Karaktääripiirrostehtävän musiikiksi sopii oikeastaan mikä tahansa teos. Oppitunnin ajankäytön kannalta on hyvä 

käyttää sellaista teosta, jonka ehtii kuunnella useampaan kertaan. Tähän tarkoitukseen koimme erittäin 

käyttökelpoisiksi barokkikonserttojen osat, joiden kestot ovat kohtuullisia ja osien tunnelmat toisiinsa nähden usein 

varsin kontrastoivia. Kyseisessä harjoituksen kohteena oli vain tämän fagottikonserton ensimmäinen osa. Jollakin 

toisella kerralla taltioimme kolmelle eri paperille erään toisen kolmiosaisen konserton kaikkien osien 

(pää)karaktäärit. Tällöin osien erilaisuus toisiinsa nähden on karaktäärien tavoittamista varten helpottava tekijä.] 

Vaihe 2: Piirretään musiikista mieleen tullut karaktääri tai tunnelma. [Paperin koko ja kuvan tekemisen tekniikka ovat 

vapaat. On helpointa käyttää saatavilla olevia välineitä. Meillä oli käytettävissä A4-kokoista paperia sekä puukyniä 

että liituja.] 

Vaihe 3: Näytetään valmiit kuvat muille ryhmäläisille ja kerrotaan, mitä musiikki toi mieleen. 
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Esimerkkiohjelmisto ja lähteet 

Laulun iloa 

Aleksille taikinaa (Juntunen, Perkiö & Simola-Isaksson: Musiikkia tanssien. Musiikkiliikunnan käsikirja 2, s. 65) 
Alotan minä laulamaan (Järvenpää & Karhinen-Ilo (toim.) Kansanlauluja lapsille, s. 8) 
Lintu lensi oksalle  
Pieni nokipoika vaan 
Ratiritiralla 
Ukolla, akalla oli härkävasikka (Järvenpää & Karhinen-Ilo (toim.) Kansanlauluja lapsille, s. 23) 
 
Päällekkäiset laulut 

Yks, kaks, kolme neljä ja viis (Creutlein & Halme-Haapasalo: Skills, s. 64) 
+ Minun kultani kaunis on  
+ Pihlaja on niin kaunis puu  
 
Kukkoni kuoli komea 
+ Aa ram sam sam  
+ Alamaassa 
+ Maijan karitsa 
 
Soiton ja laulun yhdistäminen 

Chr. Praetorius: Kaanon (Hakkarainen, Hyytiäinen-Kesävuori & Kiiski: Musiikin luku- ja kirjoitustaito 1, osa B, s. 162) 
Pieni nokipoika 
 
Rytmisoitinten käyttö 

Friides faa (Anna Noran sävellys, tilattavissa Avaimet musiikkiin -materiaalin mukana) 
Aamukaanon (Morning is come) (Lindeberg-Piiroinen & Tynninen: Musica 1-2, Oppilaan kirja, s. 106) 
Aamulla herätys (Juntunen, Perkiö & Simola-Isaksson: Musiikkia tanssien. Musiikkiliikunnan käsikirja 2, s. 98) 
 
Kaanonit 

Aa ram sam sam  
Aamukaanon (Morning is come) (Lindeberg-Piiroinen & Tynninen: Musica 1-2, Oppilaan kirja, s. 106)  
Alamaassa 
Jaakko-kulta 
Kolme sokeaa hiirtä (Three blind mice)  (Suomalaiset sanat tilattavissa Avaimet musiikkiin -materiaalin kanssa) 
Kellolaulu (The little bell at Westminster) (Lindeberg-Piiroinen & Tynninen: Musica 1-2, Oppilaan kirja, s. 106) 
Kukkoni kuoli komea 
 
Kaksiäänisyyden harjoittaminen lisäämällä yläpuolinen terssi 
 
Lehdet lentää 
Pienen pieni veturi   
 
Liikkeen yhdistäminen lauluun 

Aa ram sam sam 
Aleksille taikinaa (Juntunen, Perkiö & Simola-Isaksson: Musiikkia tanssien. Musiikkiliikunnan käsikirja 2, s. ) 
Kukkoni kuoli komea 
 
Soittimiin tutustuminen 
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Helsby & Chapman: Eläinten musiikkiopisto 


