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1 Johdanto  
 
 

Aloin miettiä opinnäytetyöni aihetta jo keväällä 2012. Silloin heräsi ajatus tehdä 

opinnäytetyö sovittamisesta klassiselle kitaralle. Olin huomannut, että monet 

kitaristit olivat tehneet omia sovituksia muille instrumenteille tehdyistä teoksista 

ja aihe tuntui kiinnostavalta. Halusin itse oppia myös tekemään hyviä sovituksia 

kitaralle. Sen lisäksi klassiselle kitaralle sovittamisesta ei ole kirjoitettu kovin 

paljon.  

 

Alun perin ajatukseni oli tehdä soolokitarasovituksia ja tutkia sitä kautta kitaralle 

sovittamista. Halusin kuitenkin työhöni jonkin pedagogisen näkökulman, joten 

muutin aihetta niin, että tekisin sovituksia aloittelijoille ja peruskurssi 1-tasoisille 

soittajille. Suunnittelin myös tekeväni analyysin jostain kitarasovituksesta, mutta 

hylkäsin tämän idean, koska se olisi vienyt liian paljon aikaa varsinaisten sovi-

tusten tekemiseen varatusta ajasta.  

 

Lopulta päädyin tekemään sovituksia alkeistason kitaratriolle. Käytyäni läpi kita-

ransoiton oppaita huomasin, ettei alkeistason kitaratriolle ole sovitettu kovin-

kaan paljon materiaalia. Ajatus tuntui hyvältä, ja pystyisin hyödyntämään myös 

tekemiäni sovituksia omassa opetustyössä.  

 

Opettaessani viime vuonna Pakilan musiikkiopistossa huomasin, että monet-

kaan eivät harjoittele riittävästi soittotunnilla annettuja läksyjä. Riittävällä tarkoi-

tan, että he harjoittelisivat vaikka 15 minuuttia keskittyneesti joka arkipäivä esi-

merkiksi läksyjen teon yhteydessä. Harjoittelun vähyyteen oli kuitenkin monen-

laisia syitä; yhdellä oli useita harrastuksia viikossa ja toisella oli harjoittelumoti-

vaation puutetta. Aloin kuitenkin miettiä tarkemmin, mikä saattaisi olla harjoitte-

lun vähyyden ongelmana. Tulin siihen lopputulokseen, että monet harjoituskap-

paleet eivät innostaneet oppilaita ja tarkemmin ajatellen eivät juuri minuakaan. 

Olin keskittynyt tiukasti seuraamaan kappaleiden teknisiä harjoituksia. Lopulta 

aloin kysellä oppilaiden lempikappaleita ja etsin itsekin joitain mielenkiintoisia 

kappaleita, joita voisi harjoitella tunneilla. Aloin sovittaa näitä kappaleita ja mie-

tin, miten niillä voisi harjoitella akustisen kitaran soittotekniikoita.  
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Opettajana haluaisin lisätä kitaransoiton ryhmäopetusta ja sovittaa lisää yhteis-

soittokappaleita nuorille kitaristeille. Uskon, että ryhmäopetuksen lisäämisellä 

pystyttäisiin kehittämään kitaransoiton opetusta ja lisäämään kitaran opiskelun 

hauskuutta.  
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2 Kitaransoiton alkeisopetuksen tavoitteet  
 
 

2.1 Kitara lapsen käsissä  
 
”Minkä ikäisenä kannattaa aloittaa kitaransoiton opiskelu?” on hyvin yleinen ky-

symys. Tähän ei liene varsinaisesti mitään oikeaa vastausta, mutta yleisin aloi-

tusikä on noin 10 - 12.  Normaalikokoinen kitara on jo melko iso instrumentti ja 

yleensä 10–vuotiaat ja sitä vanhemmat pystyvät soittamaan sitä vaivattomasti. 

Toki on valmistettu kooltaan pienempiä instrumentteja, jotka soveltuvat nuo-

remmille kitaristeille.  

 

Kitara on hyvä soitin aloittaa musiikin harrastaminen, koska sillä pääsee nope-

asti alkuun soittamisharrastuksessa. Kitarasta saa helposti hyvänkuuloisia ää-

niä ja sen ääntä pidetään usein melko miellyttävänä. Kaiken lisäksi nykyään 

hyvän kitaran saa ostettua melko kohtuullisella hinnalla, ja se on helppo kuljet-

taa mukana.  

 

2.2 Perustaso 1 sisältö ja tavoitteet  
 

Olen sovittanut kappaleita niin, että niitä pystyisi soittamaan aloittelijat ja perus-

tasolla 1 olevat oppilaat. Tavoitteena perustasolla 1 on muun muassa, että oppi-

laan äänen laatu olisi hyvä, hän hallitsisi perusnäppäilytekniikat (etusormen ja 

keskisormen vuoronäppäily sekä peukalon, etusormen ja keskisormen arpeg-

gio) sekä pystyisi virittämään kitaran. Tavoitteena on myös, että oppilas löytäisi 

luontevan soittoasennon ja oppisi lukemaan helppoa nuottitekstiä. Myös impro-

visointiin ja omien kappaleiden säveltämiseen tulisi kannustaa. Perustaso 1:n 

suorituksen pitää sisältää kolme erityylistä kappaletta ja yksi etydi tai ety-

dinomainen kappale. Suorituksessa olisi hyvä olla myös yhteissoittokappale. 

(Kitaransoiton tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005)  

 

Tekninen osuus perustasolla 1 sisältää helpon yksiäänisen prima vista-tehtävän 

sekä asteikkosoittoa. Asteikot ovat neljä vapaavalintaista asteikkoa, mielellään 

kaksi duuriasteikkoa ja kaksi molliasteikkoa, jotka soitetaan kahden oktaavin 
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alueelta. Molliasteikot tulee soittaa joko melodisina, harmonisina tai luonnollisi-

na. Asteikoissa tulee ottaa huomioon ohjelmiston edustamat sävellajit, yleensä 

kitarassa ne yltävät kahteen ylennysmerkkiin ja yhteen alennusmerkkiin saakka. 

Asteikkojen jälkeen tulee soittaa sävellajin sointukulku I – V7 – I. Soinnut voi 

soittaa murrettuna tai samanaikaisesti ja vähintään kolmea kieltä käyttäen. (Ki-

taransoiton tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005)  

 

Alkeistasolla suositellaan jo yhteismusisointia, ja tekemäni sovitukset edesaut-

taisivat tätä. Kitaratriosovituksissa on se hyvä puoli, että jos on kolme samalla 

tasolla olevaa kitaristia, jotka suorittavat tutkinnon, he voivat soittaa tutkinnon 

yhteissoitto-osuuden samanaikaisesti.  

 

2.3 Omat tavoitteeni alkeisopetuksen opettajana  
 

Ensimmäisinä opetusvuosina haluaisin saada oppilaalle halun ja motivaation 

soittaa kitaraa enemmän. Tietenkin haluan opettaa oppilaalle mahdollisimman 

tehokkaasti aiemmin esitellyt perustason 1 tavoitteet, mutta ennen kaikkea ha-

luan hänen myös nauttivan soittamisesta. Tämä ei tarkoita sitä, että harjoittelu 

vähenisi tai edellä mainituista tavoitteista luovuttaisiin. Opettajan on osattava 

kertoa oppilaalle, miten tärkeää päivittäinen harjoittelu on ja miksi sitä kannattaa 

tehdä. Oppilaan lempikappaleen opettamisella voidaan saada hänelle ajatus, 

että soittaminen vaatii myös hiukan työtä.  

 

Ennen kaikkea tavoitteeni alkeisopetuksessa on, että soittamiseen ja harjoitte-

luun tulisi säännöllisyyttä. Opettajan olisi hyvä puhua tunnilla oppilaalle ja vaik-

ka jopa oppilaan vanhemmalle, että kuinka tärkeää säännöllinen harjoittelu on. 

Opettaja ja oppilas voisivat yhdessä kehittää oppilaalle harjoitusohjelman, joka 

ei kuitenkaan välttämättä tarvitsisi olla sen erikoisempi, kuin että oppilas harjoit-

telisi esimerkiksi joka arkipäivä 15 minuuttia keskittyneesti. Myös tavoitteiden 

asettaminen olisi hyväksi. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi joulu- tai kevätkon-

sertti, jossa esitettäisiin harjoituksen alla olevat kappaleet.  

 

Uskon, että yhteissoiton lisäämisellä lisättäisiin myös soittomotivaatiota. Yhteis-

soittotunneilla voidaan saavuttaa samanlainen me-henki kuin esimerkiksi jalka-
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pallotreeneissä. Yhteissoittotuntien avulla saadaan oppilaille halu harjoitella ja 

kehittyä soittajana.  
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3 Sovitukset kitaralle  

 

3.1 Sovituksen käsite ja tekijänoikeudet  
 
Säveltäjien ja musiikin tekijöiden edunvalvontajärjestö Teosto (2013) määritte-

lee sovittamisen näin:  

 
Sovittaminen on teoksen musiikin luovaa muuntelua. Jotta kyse on sovituk-
sesta, sovittajan luovan panoksen teoksen uuteen asuun pitää olla selvästi 
tunnistettavissa. Sovittaja siis lisää teokseen uusia musiikillisia elementtejä, 
joita säveltäjän alkuperäisessä luomuksessa ei ole.  

 

Sovitusten yhteydessä usein puhutaan myös transkriptioista. Tämän opinnäyte-

työn tekoprosessin aikana minulla heräsi kysymys mikä näiden kahden ero on 

ja onko minun tekemäni sovitukset sovituksia vai transkriptioita? Olen itse aja-

tellut, että transkriptiossa tavoitteena on kirjoittaa jonkun teoksen sävelet alku-

peräisen teoksen mukaisesti ja sovituksissa tuodaan teokseen jotain uutta, ku-

ten Teosto määrittelee sovituksen kotisivuillaan. Raijas toteaa Sibelius-

Akatemian tohtorintutkinnon opinnäytetyöraportissaan, että ”transkriptiolle on 

ominaista alkuperäisen teoksen eheyttä vaaliva, yksityiskohtaisuuteen pyrkivä 

käsittelytapa” (Raijas 2012, 21). Transkriptio on siis pikemminkin jonkun teok-

sen muistiinkirjoittamista. Raijas esittää, että transkriptiotkin jaetaan vielä kah-

teen eri ryhmään: taiteellisiin ja käytännöllisiin transkriptioihin. ”Taiteelliseen 

transkriptioon sisältyy usein joku elementti, jota alkuperäinen sävellys ei itses-

sään sisällä ja jonka transkription tekijä sovituksessaan luo.” (Raijas 2012, 3 - 

4.) Taiteellinen transkriptio on siis periaatteessa hyvin lähellä sovittamisen mää-

ritelmää.  

 

Vellu Halkosalmi (Halkosalmi 2013) kirjoittaa artikkelissaan ”Transkriptio musii-

kinopetuksen välineenä”: ”Sana transkriptio useimmiten käsitetään kuullun mu-

siikin kirjoittamista nuoteiksi.” Tällä hän viittaa mm. kansanmusiikkiin, jossa 

useat kappaleet opeteltiin korvakuulolta, koska kukaan ei ollut kirjoittanut niitä 

nuoteiksi. Transkriptio-sanaa käytetään myös pop-jazzopetuksessa, jossa muun 

muassa improvisoitujen soolojen kirjoittaminen konserttiäänitteiltä nuoteiksi on 

yleinen opetusmuoto. Omalla kohdallani esimerkiksi tähän työhön tekemäni jou-



11 

lulaulusovitukset ovat hyvin lähellä transkriptio-määritelmää, koska kirjoitin nii-

den melodiat aluksi korvakuulolta ylös ja myöhemmin tarkastin ne nuottikirjoista.  

 

Päätin kuitenkin käyttää tekemistäni sovituksista nimenomaan sovitus-nimitystä. 

Näitä muutamia lähteitä läpikäyneenä tulin siihen tulokseen, että transkription ja 

sovituksen ero on siinä, kuinka paljon luovaa panosta siihen on käytetty. Sovi-

tusprosessin aikana en vain kirjoittanut ääniä suoraan nuotista, vaan mietin 

myös, miten ne soivat kitaralla. Voisiko ne ehkä toimia muutamilla muutoksilla 

paremmin? Eräs merkittävä hetki oli, kun olin soittotunnilla ja kävimme läpi 

opettajani Janne Malisen kanssa erästä tekemääni sovitusta, joka ei kuitenkaan 

tähän työhön tullut mukaan. Kappaleessa oli kohta, johon lisäsimme muutamia 

bassoääniä, jotka muuttivat alkuperäisen kappaleen sointufunktiota, mutta kuu-

lostivat kitaralla erittäin hyvältä. Muutos ei vaikuttanut mitenkään kappaleen sä-

vellykselliseen panokseen, vaan oli edelleen mielestämme ”sama teos”. Tämän 

avulla tajusin konkreettisesti, että sovittamisen lähtökohtana on aina jollain ta-

valla muuttaa luovalla tavalla jotain. En säveltänyt kappaleeseen mitään uutta, 

mutta muutin alkuperäisessä nuotissa ollutta ajatusta hieman kitaramaisem-

paan muotoon. Näiden tietojen perusteella päätin, että omat sovitukseni kolmel-

le kitaralle ovat nimenomaan sovituksia eivätkä transkriptioita, koska olen siirtä-

nyt teoksia muilta instrumenteilta ja lisäksi vielä lisäillyt ja poistanut joitakin ää-

niä kuitenkin säilyttäen alkuperäisen kappaleen ”hengen”.  

 

Sovitusten tekijänoikeuksista Teosto kirjoittaa näin: ”Sävellyksen sovittaminen 

edellyttää säveltäjän lupaa. Suojattuja teokset ovat tekijän elinajan ja 70 vuotta 

tekijän kuolinvuoden päättymisestä.” (Teosto 2013.) Kansanlaulujen sovittami-

seen ei tarvita tekijänoikeuslupaa, koska kansanlaulujen tekijänoikeuksien halti-

joita ei tunneta.  

 

3.2 Sovitustyön valmistelut ja toteutus  
 
Aloin tekemään sovituksia tähän työhön kesällä 2013. Lähdin tutkimaan muun 

muassa pianokouluja ja etydikokoelmia, koska tarkoitukseni oli nimenomaan 

tehdä alkeisoppilaille suunnattuja sovituksia. Sitä ennen olin käynyt läpi lähinnä 

omia lempikappaleitani piano-, viulu- ja sellorepertuaarista todeten, että ne oli-

vat liian vaikeita aloittaa sovittamisen harjoittelu. Alun perin tavoitteenani oli 
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myös sovittaa yksi kappale kustakin musiikin aikakaudesta. Sovitinkin yhden 

William Byrdin kahdelle luutulle säveltämän kappaleen, mutta lopulta totesin, 

etten pitänyt kyseisestä kappaleesta tarpeeksi paljon. Luovuin myös ”yksi kap-

pale jokaiselta aikakaudelta”-suunnitelmasta ja päätin vain etsiä hyviä kappalei-

ta, joita olisi mukava soittaa. Pyrin ajattelemaan, minkälainen kappale inspiroisi 

nuorta kitaristialoittelijaa soittamaan.  

 

Yhtenä lähtöajatuksena sovitustyön alussa oli, että tekisin tietynlaisen luku-

vuosipaketin kitaratriolle. Syyslukukaudelle olisi kappaleet ”Jänis istui maassa”, 

”Ob-La-Di Ob-La-Da”, ”Minuet in G major” sekä kolme joululaulua. Kevätluku-

kaudelle olisi kappaleet ”Hammasratas”, ”Herkuleksen voima”, ”Klovnit”, ”Etydi” 

ja ”Suvivirsi”. Kolme ensimmäistä kappaletta ovat G-duurissa ja tukisivat hyvin 

jokaisen soittajan teknistä kehitystä. Halusin sisällyttää mukaan yhden lasten-

laulun, koska sovitukset ovat kuitenkin ensisijaisesti tehty lapsisoittajille. Toki 

niitä voi aikuisetkin soittaa, mutta ajattelin, että lapsisoittajan on helpompi aloit-

taa soiton opiskelu kappaleella, joka on hänelle ennestään tuttu.  

 

Pianokoulut osoittautuivat heti mielenkiintoisiksi ja hyviksi. Suurin osa tekemis-

täni sovituksista on Vivo-pianokoulusta ja Suomalaisesta pianokoulusta. Ohjel-

mistoa oli paljon ja kappaleet olivat hauskan ja mielenkiintoisen kuuloisia.  

 

Taulukko 1. Sovitusten säveltäjät ja sävellajit  

Säveltäjä 

 
Kappaleen 

nimi 
Alkuperäinen 

sävellaji 

Sovituksen 

sävellaji 

trad.  

 

Jänis istui maassa C-duuri  G-duuri 

J.Lennon - P. 

McCartney  

Ob-La-Di Ob-La-

Da 

B-duuri G-duuri 

J.S. Bach 

 

Minuet in G major G-duuri G-duuri 

trad.  

 

Joulu on taas  C-duuri D-duuri 

trad.  Joulupuu on ra-

kennettu  

c-molli a-molli 
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P.J. Hannikainen 

 

Joulupukki Es-duuri C-duuri 

S. King 

 

Hammasratas F-duuri F-duuri 

tuntematon  Herkuleksen voi-

ma 

g-molli a-molli 

D. Kabalevski 

 

Klovnit  A-duuri/a-molli A-duuri/a-molli 

K. Slavicky 

 

Etydi Ei pysyvää sävel-

lajia 

Ei pysyvää sävel-

lajia 

trad. 

 

Suvilaulu Es-duuri C-duuri 

 

 

3.3 Sovitusperiaatteet  
 

Oma sovitustyöni on vielä alussa, mutta olen huomannut muutamia asioita, joita 

on syytä ottaa huomioon sovitusta tehtäessä. Ensimmäiseksi kiinnitän aina 

huomiota harmoniaan: millainen on teoksen harmoniamaailma ja miten se to-

teutetaan kitaralla. Jo harmonian läpikäymisellä voi selvittää, voiko kappaletta 

soittaa yhdellä kitaralla vai kannattaako kappale sovittaa kahdelle tai useam-

malle kitaralle. Harmoniaa tarkasteltaessa voi vielä miettiä, onko järkevää siirtää 

alkuperäistä sävellajia kitaralle suotuisammaksi. Manne Karjalainen kirjoittaa 

opinnäytetyössään ”Kitara laulumusiikissa” kitaralle soveltuvista sävellajeista 

näin: ”Käytetyimmät sävellajit kitaralle ovat sävellajit, joissa voi hyödyntää kita-

ran vapaiden kielten säveliä (E, A, d, g, h, e1) duuri- ja mollisävellajien peruste-

hoilla (T, S, D). Esimerkkeinä ns. hyvistä sävellajeista ovat E-, A-, D-, C- ja G-

duurit sekä e-, a- ja d-mollit, jossain määrin myös h- ja g-mollit.” (Karjalainen 

2005, 10.) Itse henkilökohtaisesti vierastan h- ja g-molliin sovittamista. Näissä 

tapauksissa käytän usein capoa, jolla voidaan nostaa sävelkorkeutta. Jos kap-

pale halutaan soittaa h-mollissa, niin asetan capon kitaran kaulan toiseen väliin 

ja sovitan kappaleen a-molliin, jolloin kappale menee h-mollista, mutta sointu-

merkit menevät a-mollissa. Jos kappale taas pitää soittaa g-mollissa, niin capo 

laitetaan kolmanteen väliin ja kappale sovitetaan e-molliin.  
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Harmonian jälkeen katson kappaleen melodisen maailman ja fraasit. Fraasituk-

sen aikana alan myös miettiä mahdollisia sormituksia ja vaikeita paikkoja sekä 

myös ääniä, joita kannattaa ottaa pois. Monissa teoksissa saattaa esimerkiksi 

olla kaksinnettuja ääniä, joiden soittaminen kitaralla ei ole tarpeellista. Joitakin 

nuottivihkon kappaleita olen sovittanut myös korvakuulolta, muun muassa kaikki 

joululaulut ja ”Jänis istui maassa”. Kappaleiden opetteleminen korvakuulolta on 

erittäin hyvä taito, sillä sen avulla pystyy melko nopeasti opettelemaan oppilaan 

lempikappaleen esimerkiksi levyltä.  

 

Suurin osa sovituksista on alun perin pianokappaleita. Monet pianokappaleet 

tuntuivat soveltuvan luontevasti kolmelle kitaralle. Suurilta kokoonpanoilta, esi-

merkiksi sinfoniaorkesterilta tai kamariorkesterilta, sovittaminen kitaratriolle on 

luonnollisesti erittäin hankalaa. Soolosoitinohjelmistosta pianomusiikki ja viulu-

musiikki soveltuvat hyvin kitaralle siirrettäväksi.  

 
 

3.4 Sovitusten kuvaus  
 

3.4.1 Jänis istui maassa  
 

”Jänis istui maassa” on saksalainen kansansävelmä, joka on varmasti tuttu 

myös usealle suomalaiselle. Minun sovittamani versio on G-duurissa. Nykyään 

ensimmäinen asteikko, jonka opetan oppilaalle, on G-duuri. Kappale on erin-

omainen harjoitus harjoitella tätä asteikkoa. Kappaleessa ylimmän ja alimman 

stemman soittajat soittavat melodiaa oktaavissa. Näin ylimmän stemman soitta-

ja voi harjoitella G-duuria ylimmillä kielillä ja alimman stemman soittaja G – duu-

ria alimmilla kielillä. Keskimmäinen stemma keskittyy tukemaan kappaleen 

harmoniaa yksittäisillä äänillä.   

 

3.4.2 Ob-La-Di Ob-La-Da  
 

The Beatles-yhtyeen tunnetuksi tekemä ”Ob-La-Di Ob-La-Da”-kappale on tart-

tuvan melodiansa ansiosta todella hyvä kappale soitettavaksi soittotunnilla. So-
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vitukseni on G-duurissa, joten se on myös hyvä kappale soitettavaksi ”Jänis 

istuu maassa”-kappaleen jälkeen. Ylimmän ja keskimmäisen stemman soittajat 

keskittyvät harjoittamaan oikean käden etusormen ja keskisormen näppäilyä 

sekä vasemman käden painamisharjoituksia. Alimman stemman soittaja harjoit-

telee bassokielillä oikean käden peukalon näppäilyä ja vasemman käden pai-

namistekniikkaa. 

 

3.4.3 Minuet in G major  
 
J.S. Bachin ”Minuet in G major” jatkaa edellisten kappaleiden teknisiä harjoituk-

sia. Kappaleen bassolinjaa muutin sen verran, että sovitin muutamia sekstisoin-

tuja ensimmäisen asteen soinnuiksi. Mielestäni nämä muutokset toimivat kitara-

triolla paremmin kuin alkuperäiset. Alimmalle stemmalle lisäsin myös muutamia 

bassoääniä korostamaan tahdin viimeistä iskua, jotta kappaleessa olisi menuetti 

– tanssin tuntumaa.  

 

3.4.4 Joululaulut  
 

Olen sovittanut kolme joululaulua tähän nuottivihkoon; ”Joulu on taas”, ”Joulu-

puu on rakennettu” ja ”Joulupukki”. ”Joulu on taas”-kappale on D-duurissa, 

”Joulupuu on rakennettu” a-mollissa ja ”Joulupukki” C-duurissa. ”Joulu on taas”-

kappaleessa alimman stemman soittaja harjoittelee peukalon, etusormen ja 

keskisormen arpeggionäppäilyä eri kielillä. Ylimmässä stemmassa harjoitellaan 

jo vasemman käden asemavaihtoa, kun kappaleen B-osassa siirrytään seitse-

mänteen asemaan kitaran kaulalla. Seuraavassa tahdissa se siirtyy viidenteen 

asemaan ja sen jälkeen siirtyy takaisin ensimmäiseen asemaan. Keskimmäinen 

stemma pysyy koko ajan ensimmäisessä asemassa. ”Joulupuu on rakennettu”-

kappaleessa alemman stemman soittaja harjoittelee niin sanottua voimasointua, 

jossa soitetaan pelkästään soinnun perus- ja kvinttisävel (Heikkilä & Halkosalmi 

2012, 149). Sen hallitsemista tarvitaan ainakin monissa rock-kappaleissa. ”Jou-

lupukki”-kappaleen sointumerkit on tarkoitettu lähinnä opettajan soitettavaksi. 

Kappaleessa oleva F-duurisointu on monelle aloittelevalle kitaristille vielä liian 

hankala hallita, koska siinä vaaditaan barréotteen hallintaa ylimmillä kielillä. 
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Kappaleen melodian voi soittaa myös yhdeksännestä asemasta, jos haluaa 

saada tämän kitaran kaulan aseman tutuksi.  

 

3.4.5 Hammasratas  
 
Stanford Kingin ”Hammasratas”-kappaleessa alemman ja keskimmäisen stem-

man soittajat toimivat säestysparina. Alemman stemman soittaja soittaa tahdin 

ensimmäiselle ja kolmannelle iskulle bassoäänen ja keskimmäisen stemman 

soittaja toiselle ja neljännelle iskulle korkeammat säestysäänet. Ylimmän stem-

man soittaja soittaa melodiaa ja kappaleen melodiassa esiintyy myös sidekaa-

ria. Kappaleen melodia etenee C-duuriasteikon äänillä, joten tämä kappale on 

hyvä harjoitus myös treenata tätä kyseistä asteikkoa kitaran kaulan ensimmäi-

sestä asemasta.  

 

3.4.6 Herkuleksen voima  
 
1500 – luvulta peräisin oleva kappale ”Herkuleksen voima” edustaa nuottivihkon 

vanhinta ohjelmistoa. Olen sovittanut kappaleen a-molliin; kun taas Vivo-

pianokoulu 2:ssa ollut sovitus oli g-mollissa. Kappaleen keskivaiheille keskim-

mäiseen stemmaan lisäsin melodiakulun, joka kulkee rinnakkaisessa sekstissä 

ylimmän stemman melodian kanssa.  

 

3.4.7 Klovnit  
 
Dimitri Kabalevskin ”Klovnit” on keskimmäisen ja alemman stemman osalta 

melko yksinkertainen säestyskappale, mutta melodian soiton hallitseminen vaa-

tii työtä. Melodiassa on paljon ylennys-, alennus- ja palautusmerkkejä. Suositel-

tavaa onkin, että jos melodia tuntuu liian hankalalta, opettaja voi soittaa melodi-

an yksin tai oppilaan kanssa yhdessä. Näin kappaleesta saa helposti myös 

kvartettiversion.  
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3.4.8 Etydi  
 

Klement Slavickýn ”Etydi” on tyylillisesti nuottivihkon modernein teos. Pidensin 

nuottien aika-arvoja, alkuperäinen menee kuudestoistaosissa ja minun versioni 

kahdeksasosissa. Näin kappale mielestäni jäsentyy parhaiten kolmelle kitaralle 

ja stemmoja on helpompi seurata. Kappale on siinä mielessä hankala, että se 

sisältää paljon taukoja sekä ylennys-, alennus- ja palautusmerkkejä. Tämän 

takia se on laitettu nuottivihkon loppupuolelle eli jo vuoden yhdessä soittaneelle 

kitaratriolle sopivaksi kappaleeksi. Kappaleen harjoittelemisen aikana ainakin 

luulisi tulevan etumerkit tutuiksi!  

 

3.4.9 Suvivirsi  tai Suvilaulu 
 
Yleensä kevätjuhlissa kuultava ”Suvivirsi” soveltuu hyvin myös kolmelle kitaral-

le. Keskimmäiseen stemmaan olen lisännyt joitain melodiaa ja harmoniaa tuke-

via ääniä, kuten terssejä ja kvartteja. Kappale on varmasti peruskurssi 1:n ta-

soisille soittajille helppo hallita ja sopisikin vaikeusasteensa takia erinomaisesti 

syksyn ensimmäiseksi kappaleeksi. Oma sovitukseni kolmelle kitaralle on C–

duurissa.  
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4 Tuloksia ja kokemuksia sovitusten käytöstä opetuksessa  
 
Olin lukukauden 2012 - 2013 Pakilan musiikkiopistossa pääsivutoimisena tun-

tiopettajana ja minulla oli seitsemän oppilasta. Joukossa oli niin alkeisoppilaita 

kuin myös pidemmällä olevia kitaristeja. Alkeisoppilaiden kanssa soitimme tun-

nilla muutamia tekemiäni sovituksia ja huomasin niiden auttavan soittomotivaa-

tion lisäämisessä. Nuottivihkossa olevia sovituksia voi myös huoletta käyttää 

yksilöopetuksessakin, ei pelkästään ryhmäopetuksessa.  

 

Joululaulut ovat olleet erittäin hyviä harjoituskappaleita opetuskäytössä ja eten-

kin lapsilla. Kappaleiden melodiat ovat tarttuvia ja joulun odotus tuo varmasti 

motivaatiota harjoitteluun. Olen sovittanut joululauluja erilaisiin sävellajeihin riip-

puen lähinnä siitä, mihin teknisiin asioihin haluan keskittyä. Tässä työssä olevat 

sovitukset keskittyvät lähinnä vasemman käden painamistekniikkaan ja oikean 

käden näppäilytekniikkaan. Esimerkiksi sointusäestämisen harjoitteluun nämä 

sovitukset ovat liian vaikeissa sävellajeissa.  

 

Syksyllä 2013 minulla alkoi viimeinen pedagoginen opetusharjoittelu, jossa oh-

jasin kolmea kitararyhmää. Yksi oli duokokoonpano ja kaksi triokoonpanoa. Yh-

den ryhmän kanssa soitimme minun sovitustani ”Herkuleksen voima” -

kappaleesta. Ryhmässä oli yksi peruskurssi 2:n tasoinen oppilas, mutta muut 

olivat peruskurssi 1:n tasoisia oppilaita. Kappaleen ylimmän stemman eli melo-

dian annoin peruskurssi 2:n oppilaalle. 

 

Alun perin tarkoitukseni oli, että olisin lisännyt kappaleen alimmalle stemmalle 

muutamia sointuja, että se olisi tukevoittanut ryhmän sointia. Pedagoginen oh-

jaajani Juha Mitjonen kuitenkin ehdotti, että soinnut sijoitettaisiin keskimmäisen 

stemman soittajalle. Näin alin stemma soittaisi matalia bassoääniä ja keskim-

mäinen stemmasointuja. Tämä olikin erittäin toimiva ratkaisu, sillä näin ryhmän 

sointi oli huomattavasti parempi.  

 

Hankaluuksia ”Herkuleksen voima” -kappaleessa aiheutti kappaleen keskivai-

heilla oleva kohta, jossa rytmin käsittely on hieman hankalaa. Siinä kohdassa 
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oppilaille täytyy selvittää, että heidän täytyy tarkasti kuunnella, mitä ja missä 

vaiheessa soittokumppani soittavat, jotta pystyvät menemään vaikean kohdan 

kunnialla loppuun. Oppilaat saivatkin vaikean kohdan menemään hyvin läpi, kun 

heille selitti, että keskimmäinen stemma kuuntelee ylintä stemmaa ja alin stem-

ma kuuntelee keskimmäistä stemmaa.  

 

Stemmojen soittajat valitsin stemmojen vaikeustason pohjalta. Kappale on kui-

tenkin siinä mielessä melko hankala, että varsinaisesti sen stemmoissa ei ole 

kauhean suuria eroja. Pidän kuitenkin ylintä ja keskimmäistä stemmaa hieman 

vaikeampina verrattuna alimpaan, koska niissä on enemmän melodiajuoksutuk-

sia ja kielenvaihtoja. Alimman stemman soittajan hankaluutena on rytminkäsitte-

ly ja sormien valmistaminen. ”Herkuleksen voima” osoittautui hyväksi harjoitus-

kappaleeksi ryhmäsoiton harjoittelussa. Kappaleen pystyi melko helposti harjoit-

telemaan sujuvaksi, ja siinä oli sopivasti haasteita kaikille soittajille. 

 

Kaikista yleisin asia, jota ryhmäopetustilanteessa harjoitellaan, on kappaleessa 

eteenpäin meno, tapahtui mitä tahansa. Jos omassa soitossa tapahtuu joku 

virhe, niin on vain kuunneltava, mitä yhtyekaverit soittavat ja jatkettava soitta-

mista. Olisi hyvä, jos jo ensimmäisinä soittotuntivuosina oppilaille saataisiin 

opetettua, etteivät pienet virheet välttämättä haittaa soittamista.  

 

”Ob-La-Di Ob-La-Da” -kappaleen avulla olen pystynyt hyvin opettamaan side-

kaarten käytön. Usein sidekaaret tuottavat hankaluuksia oppilaille, ja niitä ei 

pahemmin aloittelijoille suositellakaan. Sidekaarten käytön harjoittelussa on kui-

tenkin käytettävä vanhaa ”solfakikkaa”, eli kappaleen melodian rytmi lausutaan 

ensin ilman sidekaaria ja sen jälkeen sidekaarten kanssa. Yleensä näiden huo-

lellisesti tehtyjen harjoitusten jälkeen melodian soittaminen kitarallakin on vaiva-

tonta. Ryhmätilanteessa sidekaarten oppimiseen vaikuttaa soittokumppaneiden 

kuuntelu. Sointusäestysharjoituksena ”Ob-La-Di Ob-La-Da” on myös erinomai-

nen kappale.  
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5 Pohdinta  
 

Suunnittelin alun perin, että sovittaminen ja sovitusten teko olisivat vain osa 

omaa taiteellista projektiani, eikä niinkään pedagoginen apukeino. Lähtökohta-

na oli aluksi, että sovittaisin vain itselleni soolokappaleita, joita voisin esittää 

julkisesti. Lähdin kuitenkin tapojeni mukaisesti aivan liian vaikeista kappaleista, 

ja sovittaminen ei oikein luonnistunut. Idea aiheen rajaamisesta alkeisohjelmis-

ton sovittamiseen oli tärkeä asia.   

 

Opinnäytetyöprosessin aikana aloin havainnoida, miten sovitusten tekemisen 

avulla pystyn opettamaan paremmin ja oppilaslähtöisesti. Omien sovitusten te-

keminen avasi minulle muutamia lukkoja kitaransoiton opetuksessa. Opettami-

nen ei sitä ennen tuntunut olevan luovaa toimintaa, vaan pikemminkin jonkun 

vanhan tiedon uudelleen siirtämistä oppilaille. Kävin läpi kitaransoitonoppaita ja 

etydikokoelmia, ja niissä oli paljon hyvää ohjelmistoa ja tietoa, mutta jotenkin 

halusin myös löytää jotain omaa. Aloin olla turhautunut ja harkitsin jossain vai-

heessa jopa opintojen lopettamistakin.  

 

Kun sovitin kappaleita kolmelle kitaralle, opetti se myös sovittamaan yhdelle 

kitaralle. Nykyään, kun sovitan kappaleita yhdelle kitaralle, siirrän aina stemmat 

omille riveille ja kirjoitan kappaleen sointumerkit ylös. Tämä luo selkeyttä, joka 

auttaa ymmärtämään sovitettavan kappaleen rakennetta ja äänen kuljetusta. 

Tämä avulla on helppo miettiä, mitä kappaleelle voi tehdä, jotta sen saa kuulos-

tamaan kitaralla hyvältä.  

 

Sovitusten tekemisen avulla olen myös pystynyt omasta mielestäni löytämään 

omaa opettajuuttani. Olen alkanut tiedostaa, mitä kannattaa opettaa aloittelijoille 

ja mitä taas pidemmällä oleville oppilaille. Kitarakirjojen ja etydikokoelmien li-

säksi olen saanut tehtyä ”omaa” ohjelmistoa, jonka avulla pystyn sataprosentti-

sesti kertomaan, mitä soitettavalla kappaleella haluan opettaa. Monien harjoi-

tuskappaleiden kohdalla on usein herännyt kysymys miksi kappaleessa opetel-

laan asia noin, miksi ei näin. Sovittaminen on tuonut opettamiseeni uteliaisuutta 

etsiä uusia tapoja soittaa ja opettaa kitaraa.  
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Ennen kaikkea tämä on ollut myös tutkimusmatka musiikin maailmaan. Vaikka 

pidänkin itseäni musiikkimaultani melko monipuolisena, löysin sovitusprosessin 

aikana todella paljon uutta ja kiinnostavaa musiikkia. Opettajan oma innostus 

musiikkiin onkin todella tärkeä asia, jonka tulisi välittyä soittotunnilla oppilaalle. 

Se lisää oppilaan harjoitusmotivaatiota ja soittoinnostusta.  

 

En niinkään ajattele itseäni klassisen kitaran soitonopettajana, vaan pikemmin-

kin akustisen kitaransoitonopettajana. Asioiden rajaaminen niin, että opetan 

vain ”näitä asioita tunneilla enkä ollenkaan noita”, asettaa yleensä lukkoja niin 

oppilaan ja opettajan kuin myös opetettavan asian välille. Tietenkään kukaan ei 

voi opettaa kaikkea tai oppia kaikkea, mutta tietynlainen uteliaisuus monia asioi-

ta kohtaan on vain hyväksi. Sovitusten tekemisellä ja niiden opettamisella olen 

mielestäni päässyt opettamaan asioita, joita en olisi uskonut opettavani.  

 

Omasta mielestäni musiikkipedagogiopiskelijoiden tulisi miettiä paljon omaa 

opettamistaan opiskeluaikana. Tulevan musiikkipedagogin pitäisi myös tutkia ja 

lukea pedagogisia kirjoituksia, psykologiaa ja kirjoituksia musiikista. On hyvä 

löytää oma ääni myös opettajuudessa. Omien sovitusten tekeminen on ollut 

minulle ainakin keino löytää sisältäni opettaja.  

 

Sovitusten tekemisen avulla sain myös tehtyä itselleni mielikuvan siitä millainen 

opiskeluvuosi oppilaan kanssa voisi olla. Mitä asioita opettelemme vuoden ai-

kana ja minkälaisia tavoitteita vuodelle tulisi asettaa. Ensimmäiset vuodet kita-

ran opiskelussa ovat yleensä hyvin tärkeät, sillä niiden aikana luodaan paitsi 

tekninen perusta myös innostunut ja motivoitunut suhde musiikin soittamiseen. 

Oppilas ei välttämättä itse tajua miksi hänen pitää harjoitella jotain tiettyä ja tyl-

sää teknistä harjoitusta, mutta jos sen saa ujutettua johonkin mielenkiintoiseen 

kappaleeseen, niin voi olla, että oppilas saa siitä kipinän harjoitteluun.  

 

Suurin hankaluus sovitusten tekoprosessissa oli sopivan ohjelmiston etsiminen. 

Prosessin alussa oli ennen kaikkea runsaudenpulaa hyvistä kappaleista ja en 

oikein osannut rajata minkälaisia kappaleita haluaisin lisätä opinnäytetyöhöni. 

Päätös siitä, että kappaleet muodostaisivat eräänlaisen lukuvuosikokonaisuu-

den, selkeytti sovitustyötä huomattavasti. Kappaleiden rajaaminen myös perus-

kurssi 1:n tasolle oli hieman hankalaa. Tässä työssä olevissa sovituksissa on 
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muutamia kappaleita, joissa jo harjoitellaan joitain peruskurssi 2:n harjoituksia, 

esimerkiksi asemasoitto, mutta en nähnyt sitä minkäänlaisena ongelmana.  

 

Suurin harmi työn tekemisen kannalta oli, etten ehtinyt kokeilemaan suurinta 

osaa sovituksistani ryhmätilanteessa. Vuosi sitten opettaessani Pakilan musiik-

kiopistossa en pitänyt lainkaan ryhmätunteja ja viimeisessä pedagogisessa työ-

harjoittelussani en ehtinyt opettamaan kuin yhtä kappaletta yhdelle ryhmälle. 

Suurinta osaa näistä kappaleista olen kuitenkin opettanut yksilöopetustilantees-

sa ja todennut ne hyviksi harjoituskappaleiksi. Tulevaisuudessa kuitenkin us-

kon, että tulen käyttämään näitä sovituksia ryhmäopetuksessa.  

 

En pyytänyt hirveästi apua sovitusten tekemiseen. Soitonopettajani Janne Mali-

nen auttoi jonkin verran, kun keskustelimme sovittamisesta kitaralle. Hän kui-

tenkin neuvoi vain alkamaan tekemään sovituksia ja sanoi, että yleensä virhei-

den tekeminen ja niiden ymmärtäminen auttavat kaikista eniten sovitusten teos-

sa. Alussa tulikin tehtyä monia virheitä ja vääriä päätelmiä, mutta niiden avulla 

sain käsityksen mitä sovittaminen kitaralle vaatii ja mitä kannattaa tehdä ja mitä 

ei. Teoria- ja kontrapunktiopinnoista on myös ollut hyötyä. On ollut hyvä tietää 

äänenkuljetus- ja äänten kaksinnussääntöjä, jotka auttavat sovitusten sointiin.  

 

Sovitusten puhtaaksikirjoittaminen oli toisenlainen prosessi, joka vaati oman 

aikansa. Kirjoitin sovitukset Sibelius 7 -notaatio-ohjelmalla, joka ei ollut minulle 

ennestään tuttu. Olen käynyt viisi vuotta sitten ATK-notaatiokurssin Joensuun 

konservatoriolla, jossa perehdyttiin Sibelius-notaatio-ohjelmaan. Silloin käytössä 

oli tosin Sibelius-ohjelman aiempi versio, mutta ilmeisesti se ei eroa huomatta-

vasti tästä uudemmasta versiosta, koska opin melko nopeasti kaikki perusasiat, 

mitä ohjelmalla kannattaa tehdä. Toki sovitusten kirjoittaminen oli hieman työ-

lästä, koska minulla ei ollut käytössä midipianoa, mutta hyvin se onnistui näin-

kin. Sainkin lopulta sovitukset kirjoitettua muutamassa viikossa.  

 

Tulen varmasti käyttämään kappaleiden sovittamista tulevaisuudessa opetus-

työssäni. Kaiken työn ja tekemisen jälkeen olen huomannut, että se on todella 

hauskaa ja virikkeitä antavaa toimintaa. Sovitusten tekemisen avulla opetustyö 

ei ole vain pelkkä ansiotyö, vaan luovaa toimintaa ja sitähän musiikin opettami-

sen pitäisi ollakin.  
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