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1 Johdanto 
 

Olen pianisti, muusikko ja pianonsoitonopettaja. En pidä itseäni säveltäjänä. En ole 

koskaan opiskellut säveltämistä. Säveltäminen on minulle harrastus; mahdollisuus ko-

keilla uuden luomista, ja ideoiden, inspiraation kanavoimista ja sen auki kirjoittamista. 

 

Tein ensimmäisen sävellyksen (ja sanoituksen) isälleni isäinpäivälahjaksi 6-vuotiaana. 

Lapsuuteni ja nuoruuteni aikana sävelsin satunnaisia pikkukappaleita, pääosin kevyttä- 

ja tanssimusiikkia. Joskus yritin sanoittaa samalla kun sävellän, mutta koin sen ylivoi-

maisen vaikeaksi, joten päätin pysyä säveltämisessä. 15-vuotiaana näin ilmoituksen 

harmonikkasävellyskilpailusta Ikaalisten Sata Häme soi -tapahtumaan liittyen. Olen 

soittanut harmonikkaa ja opiskellut sen soittoa sivuaineena. Sävelsin tuolloin vuonna 

1997 kappaleen Kesävalssi Kokemäeltä ja voitin sillä toisen palkinnon kilpailussa. Läh-

din tuolloin kesken rippijuhlieni Ikaalisiin noutamaan palkintoa. 

 

Pianonsoitonopettajana olen törmännyt tiettyihin teknisiin haasteisiin, jotka toistuvat 

oppilailla. Opettajaurani aikana olen tutustunut lukuisiin oppimateriaaleihin ja löytänyt 

hyviäkin kappaleita, joilla näitä ongelmia voi ratkoa ja harjoitella sujuvammiksi. Poh-

tiessani pedagogisia harjoitteita oppilaiden ongelmien ratkomiseen, keksin paljon erilai-

sia ideoita harjoittelun tueksi. Näiden ideoiden ympärille sävellykseni ovat syntyneet. 

Olen säveltänyt kappaleet omaa opetustani tukemaan, mutta samalla ne ovat materi-

aalia muiden piano-opettajien ja itseopiskelijoiden käyttöön. 

 

Sävelsin Metropolia Ammattikorkeakoulussa AMK-opintojeni aikana kokoelman piano-

kappaleita, joista tein opinnäytetyöni (Dojan 2010). Näistä kappaleista Fennica Gehr-

man julkaisi sävellyskokoelman Pianopäivä (Vähtäri 2014). Julkaisu on saanut oikein 

hyvän vastaanoton ja sitä myytiin kahden ensimmäisen kuukauden aikana yli sata kap-

paletta. 

 

Halusin jatkaa sävellystyötä tuon kokoelman jälkeen. Ajatuksissani oli syntynyt uusia 

ideoita, joita en ollut vielä käyttänyt edellistä kokoelmaa säveltäessäni. Ensimmäisen 

sävellyskokoelman ja näiden tätä opinnäytetyötä koskevien sävellysten välissä on elä-

mässäni tapahtunut paljon; olen saanut kaksi ihanaa lasta. Pianopäivä -

sävellyskokoelman säveltämisen jälkeen en ole neljään vuoteen säveltänyt paljoakaan 

pianokappaleita. Keväällä 2014 hakiessani opiskelemaan Metropolia Ammattikorkea-
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koulun YAMK -koulutukseen koin vahvan palon ja kutsumuksen jatkaa sävellystyötä 

uudelleen.  

 

Sävellysteni käyttö opetuksessa on minulle erittäin tärkeää. Samaa kappaletta soittavat 

eri oppilaat kohtaavat kappaleen eri tavalla. Jokaisella oppilaalla on soitossa omat vah-

vuudet ja heikkoudet, joten oppilaiden oppimisprosessi on erilainen. Joidenkin oppilai-

den kanssa voi olla vaikeuksia hahmottaa rytmisiä asioita. Toisilla taas käsien eri taval-

la soittaminen voi tuottaa hankaluuksia. Kun on kysymyksessä sama kappale, mitä eri 

oppilaat opettelevat, huomaan oppimisprosessien etenemisistä, miten pedagoginen 

asia kuitenkin opitaan kappaleen avulla. Silloinkin, kun käytän opetuksessa muiden 

sävellyksiä, huomaan vasta vuosien jälkeen, onko kappale pedagogisesti hyvä. Omien 

sävellysteni kanssa tulee olemaan sama ilmiö. Vaikka valitsen tietylle oppilaalle mieles-

täni pedagogisesti hyvän kappaleen, se saattaakin osoittautua huonoksi valinnaksi. 

Tähän voi vaikuttaa joku muu oppilaan ongelma, jota en olekaan ottanut huomioon. 

Esimerkkinä mainittakoon oppilas, jonka haluaisin harjoittelevan erilaisia rytmejä. Vali-

tessani tietyn rytmien opetteluun sopivan kappaleen, voin joutua huomaamaan, että 

rytmien opettelua hidastaa oppilaan nuottien hahmottaminen korkeasta rekisteristä. 

Tämän huomattuani mielestäni olisi oppilaan oppimisen kannalta järkevää joko valita 

kokonaan toinen kappale tai jättää kyseinen kappale tauolle siksi aikaa, että harjoitel-

laan toisella kappaleella nuotinlukua korkeasta rekisteristä. Kun nuotinluku on suju-

vampaa, voidaan taas palata edelliseen rytmikappaleeseen. Laura Huhtinen-Hildén 

kertoo artikkelissaan Herkät tuntosarvet musiikin opettamisessa (Jordan-Kilkki, Kaup-

pinen & Korolainen-Viitasalo 2013), kuinka tärkeää opettajan on olla herkkävaistoinen 

oppijaa, oppimistilanteen vuorovaikutusta ja sitä kohtaan, mitä oppiminen on. Huhtinen-

Hildén kutsuu tätä sensitiiviseksi musiikin opettamiseksi. 

 

Toivon, että säveltämäni kappaleet tuovat monipuolisuutta piano-opettajien oppimateri-

aalivalintoihin. Olen yrittänyt saada kappaleisiin tämän ajan musiikillista henkeä. Omat 

oppilaani antoivat sävellyksistäni erittäin hyvää palautetta ja heistä oli innostavaa soit-

taa niitä. 

 

Tähän opinnäytetyöhöni liittyy teososa, joka on kokoelma sävellyksiäni. Tämän nuotti-

kokoelman lisäksi opinnäytetyöhöni kuuluu äänitteet sävellyksistä. Kymmenestä kappa-

leesta muodostuu oma kokonaisuus Asteikkomatkat. Nämä ovat kappaleita, joita voi-

daan käyttää asteikko-opettelun tukena ja niiden osaamisen syventämiseen. Asteikko-

kappaleet kattavat taiteen perusopetuksen pianon perustaso 1:n asteikkovaatimukset 
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(SML 2005). Olen analysoinut opinnäytetyöni neljännessä luvussa jokaisen kappaleen 

musiikillisia rakenteita ja pedagogisia ajatuksia. Joihinkin kappaleisiin olen esitellyt 

vaihtoehtoisia soittotapoja, ja ideoita kappaleen lähestymiseen opettajan näkökulmas-

ta. 

2 Sävellystyön idea ja tarpeellisuus 
 

2.1 Pianonsoitonopetus murroksessa 
 

Pianonsoitonopetus – kuten koko taiteen perusopetus – on ollut murroksessa 2000-

luvulta lähtien. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perus-

teet sekä tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet uusittiin vuosina 2005-2006 

(SML). Klassisen pianonsoiton opetuksen osalta suurin muutos oli vapaan säestyksen 

alkeiden integrointi alkeisopetukseen. Toinen uudistus oli vapaan säestyksen tunnus-

taminen ensimmäistä kertaa valtakunnallisena oppiaineena, jota on mahdollista opis-

kella sekä pää- että sivuaineena. (Moisio & Suoranta 2009, 28-29) Pianonsoiton van-

hempia alkeisoppimateriaaleja tutkittaessa on niissä perinteisesti ollut kahtiajako kevy-

empään ja klassiseen musiikkiin. Nämä kaksi tyylilajia on eroteltu selvästi toisistaan. 

Uudistus, jossa vapaan säestyksen alkeet integroidaan alkeisopetukseen, mahdollistaa 

näiden kahden erillään pidetyn tyylilajin lähestymisen. Suomalainen pianokoulu -sarjan 

(Lehtelä, Saari & Sarmanto-Neuvonen 2008, 2007) osissa 1 ja 2 on muusta ohjelmis-

tosta erotettu erillinen vapaa säestys -osio. Tämän lisäksi näissä kirjoissa on muun 

klassisen ohjelmiston lisäksi muutamat kevyen musiikin kappaleet. Alkeispianokoulu-

sarja Vivo pianossa (Jääskeläinen, Kantala & Rikandi 2011, 2007, 2009, 2013) on koko 

opeteltava ohjelmisto rakennettu selkeästi niin, että siinä on kuljetettu kaikkia musiikki-

tyylejä rinnakkain. Ohjelmisto sisältää sekä klassisia-, että kevyen musiikin kappaleita, 

eikä niitä ole jaoteltu eri ryhmiksi. Lisäksi Vivo piano -kirjoissa on normaalin soitettavan 

ohjelmiston lisäksi improvisointiin ja omiin sävellyksiin keskittyviä osioita. Yksi osa kir-

joissa on loppupuolella oleva Sävellajisivut, joissa keskitytään pelkästään vapaaseen 

säestämiseen ja uusien kadenssien soittotapojen (SML 2006b) käyttöönottoon vapaas-

sa säestämisessä. Näissä Vivo piano -kirjoissa on otettu huomioon vapaan säestyksen 

sulava integroiminen pianon alkeisopetukseen. Omien havaintojeni mukaan Vivo -

kirjasarja on ensimmäinen suomalainen pianokoulu, jossa tämä SML:n uudistus on 

huomioitu. Tämä uudistuksen käyttöönotto on vielä aivan alussa. Yksi tärkeä ydinasia, 

jotta uudistus alkaa käytännössä toimia opetuksessa, on pedagogisesti sopivan ohjel-
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miston valinta. Nämä sävellykseni, joista olen tämän opinnäytetyöni tehnyt, ovat mie-

lestäni sopivia pianonsoiton alkeisopetuksen uudistusta ajatellen.  

 

2.2 Haasteita pianonsoiton alkutaipaleella 
 

Sävellykseni, joita tässä opinnäytetyössäni käsittelen, ovat syntyneet vuosina 2014-

2015. Kappaleet ovat pienimuotoisia, noin 1-2 sivun pituisia tunnelmakuvia. Useimmis-

sa kappaleissa on jokin pedagoginen aihe ja opeteltava asia. Osaa kappaleita säveltä-

essäni olen pitänyt mielessäni jotakin tiettyä sillä hetkellä opettamaani oppilasta ja asi-

aa tai ongelmaa, jota hänen soitossaan tulisi kehittää. Nämä oppilaiden ongelmat ja 

kehitettävät asiat ovat kokemukseni mukaan sellaisia, jotka ovat tärkeitä kaikkien oppi-

laiden oppia jossain vaiheessa opiskelu-uraa. Esittelen seuraavaksi muutamia näistä 

pedagogisista asioista, joihin olen tarttunut sävellyksissäni. 

 

SORMIEN TASAVERTAISUUS Pianonsoiton opiskelun alkuvaiheessa opetellaan käyt-

tämään kaikkia sormia tasavertaisina äänentuottajina. Arkielämässä ei nimetöntä ja 

pikkusormea käytetä itsenäisesti yhtä paljon kuin peukaloa, etusormea ja keskisormea. 

Ihmisen käden anatomia on haasteellinen pianonsoittoa ajatellen. Peukalon liikeradat 

ovat erisuuntaiset kuin muilla sormilla ja sitä käytetään soitossa eri tavalla kuin muita 

sormia. Nykyajan pianonsoitonopettaja-opiskelijoita rohkaistaan opettamaan aloittele-

ville oppilaille heti alusta lähtien mustilla koskettimilla soittamista. Tällä pyritään totut-

tamaan oppilaat alusta asti kaikilla koskettimilla soittamiseen, eikä oppilas alkaisi pelä-

tä mustilla koskettimilla soittoa. Makkarakeitto -samba -kappaleessa olen yhdistänyt 

nämä kaksi pedagogisesti tärkeää asiaa; kaikkien sormien itsenäinen soitto yhdellä 

asemalla ja mustilla koskettimilla soitto. 

 

PEDAALIN KÄYTTÖ Pedaalin käyttö soitossa on aluksi melko haasteellista. Jotkut 

pianonsoitonopettajat eivät valitettavasti kiinnitä opetuksessaan paljoakaan huomiota 

pedaalinkäytön neuvomiseen ja ohjaukseen. Pedaalin käyttö mahdollistaa kuitenkin 

pianolla upeiden erilaisten sointivärien luomisen. ”Pedaali on, yhdessä muiden kanssa, 

pianon orgaaninen, erottamaton, tärkeä ja kvalitatiivinen ominaisuus; sen täydellinen 

syrjäyttäminen olisi instrumenttimme säälimätöntä kastroimista” (Neuhaus 1973, 162). 

Vaikka aivan opintojen alkuvaiheessa pianisti keskittyy käsien ja sormien toimintaan, 

on hyvä ottaa pedaali mukaan soittoon jo alussa. Aikamme alkeispianokouluissa esitel-

lään pedaalinkäyttöä jo alkuvaiheessa, esimerkiksi Suomalainen pianokoulu – Alkusoit-

to -kirjassa Kellot -harjoituksissa (Lehtelä ym. 2004, 39). Yksinkertaisen käyttötavan 
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(alas painamisen ja vaihtamisen) omaksumisen jälkeen on opintojen edetessä hyvä 

opetella käyttämään pedaalia monipuolisemmin ja musiikkityylistä ja kappaleista riip-

puen eri tavoilla. Muun muassa sävellyksissäni Aamutanssi ja Galaksit (g-

molliasteikkokappale) käytetään pedaalia. 

 

HARMONIA Säveltäessäni leikittelen mielelläni harmonian kanssa ja lisään usein jazz-

ahtavia nelisointuja antamaan lisämaustetta. Vuoristoradassa -kappaleessa vasemman 

käden albertinbasso -säestyskuvio muodostaa erikoisia sointukulkuja ja bassoääni kul-

kee kromaattista linjaa. Nelikätisessä kappaleessa Grönlantiin asti soutaen, olen käyt-

tänyt meheviä jazz-nelisointuja secondo-osuudessa. Oppilas oppii tästä kuulemaan 

erisävyisiä sointuja ja niiden välisiä suhteita. Galaksit -kappaleen harmonia on moder-

nisävytteinen ja se ei etene perinteisen sävellajiajattelun asteiden mukaan.  

 

IMPROVISOINTI Dublinin satamassa (D-duuriasteikkokappale) on oivallisen helppo 

kappale melodian ja säestyksen suhteen, jotta sitä voi käyttää helposti improvisoimisen 

harjoitteluun. Muutamiin kappaleisiin olen kirjoittanut nuottiin vaihtoehtoisia soittotapo-

ja. Tämä voi antaa virikkeen soittajalle keksiä muitakin tapoja improvisoida kappaleis-

sa. Dromedaarin kyydissä -kappaleesta tein kokonaan kaksi versiota. Soittaja voi halu-

tessaan näiden molempien pohjalta rakentaa oman improvisaatioesityksen. 

 

NELIKÄTISET / YHTEISSOITTO / RYTMINEN PULSSI Kappaleet Filippiineillä vislaa-

massa, Grönlantiin asti soutaen, Makkarakeitto -samba, Valssin pyörteissä ovat nelikä-

tisesti soitettavia kappaleita. Jotkut näistä (esimerkiksi Valssin pyörteissä) toimivat niin, 

että primo-soittaja voi soittaa yksinkin, eikä secondo-osuutta välttämättä tarvita. Näillä 

kappaleilla pääsee harjoittelemaan yhteissoittotaitoja jo heti opiskelun alkuvaiheessa. 

Nelikätisiä soitettaessa oppilas oppii myös, kuinka tärkeää on rytmisen pulssin pitämi-

nen omassa soitossa. Tämän myötä oppilas oppii huolehtimaan soolosoitossaankin 

pulssin pitämisestä. 

 

Muita pedagogisia ilmiöitä olen käsitellyt esimerkiksi kappaleissa Impromptu (arpeggi-

oita), Aamutanssi (seksti- ja oktaavisoitto), Makkarakeitto -samba (rytmiikka; synkoo-

pit), Dromedaarin kyydissä 1 & 2 (glissando). 
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Näihin ja muihin soittoteknisiin haasteisiin olen pureutunut kappaleissani. En ole yrit-

tänytkään saada näiden kappaleiden avulla käytyä läpi kaikkia soitonopiskelussa vas-

taan tulevia haasteita. Pedagogisten tavoitteiden lisäksi olen yrittänyt tehdä kappaleista 

musiikillisesti innostavia ja mukavia soittaa. 10 sävellystä luovat Asteikkomatkat -

kokonaisuuden asteikkoharjoittelun tueksi olevista kappaleista. Jokaisessa kappalees-

sa harjoitellaan tietyn asteikon käyttöä. Kappaleet on nimetty harjoiteltavan asteikon 

mukaan: esimerkiksi Chilen vuoristossa -kappaleella voi harjoitella C-duuriasteikon 

käyttöä.  

 

2.3 Miksi säveltää? 
 

Tiina Karakorpi teki lopputyönsä Erään pianokappaleen sävellysprosessista (2004) 

säveltäjä Perttu Haapasen sävellyksen Target: Ixtlan synnystä. Perttu Haapanen kuvaa 

Karakorven haastattelussa säveltämisen ajankohtaisuutta näin: 

 
Pertun mukaan ainakin n. 10 vuotta sitten puhuttiin yleisesti, että on hullua kirjoit-
taa pianolle nykyään, koska pianomusiikkia on niin paljon. Kaikki on tavallaan 
keksitty. Mitä pianomusiikkiin voi sitten vielä tuoda lisää? Nykymusiikissa sointi-
väri on ollut hyvin oleellinen tekijä. ’Yksivärinen instrumentti kuten piano on ehkä 
koettu vaikeaksi lähestyä,’ sanoo Perttu. (Karakorpi 2004, 2) 

 

Kun pysähdyn ajattelemaan itse säveltämistä ja uusien kappaleiden luomista, nousee 

väkisinkin mieleeni ajatus ’miksi ihmeessä’? Perttu Haapanen kiteyttää tämän saman 

ajatuksen Karakorven opinnäytetyössä hyvin. Olen halunnut luoda konkreettisia harjoi-

tuskappaleita tai sävellyksiä, joista: a) on pedagogista apua piano-opettajille, b) oppi-

laiden on hauska soittaa ja kuin huomaamattaan he oppivat uusia pedagogisia asioita 

tai ilmiöitä. Johann Sebastian Bachin tiedetään silloin tällöin säveltäneen oppilailleen 

heti oppitunnilla invention tai preludin opetuskappaleeksi. Nämä kappaleet muodostui-

vat hänen neroutensa ansiosta taideteoksiksi. Bach osasi yhdistää kappaleissaan tek-

nisen hyödyn musiikilliseen kauneuteen. (Neuhaus 1973, 105) 

 

Mielestäni muusikkouteen (ja samalla myös instrumentin opettajuuteen) kuuluu lukuisia 

eri aloja. En viittaa asioihin, joita muusikon tai opettajan pitäisi hallita ja osata. Mieles-

täni loistava muusikko tai opettaja on sellainen, joka oman erityisosaamisalansa lisäksi 

tutustuu ja harjoittaa muitakin aloja. Esimerkiksi klassisen pianonsoiton opettajan on 

hyvä tutustua myös muihin musiikinlajeihin, jopa aivan äärimmäisyyksiin. Itse olen ollut 
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mukana muutaman vuoden kestäneessä 12-henkisessä salsayhtyeessä kosketinsoitta-

jana. Tätä ennen en ollut koskaan soittanut salsamusiikkia. Tutustuin tuolloin salsamu-

siikkiin kuuntelemalla sitä paljon, lukemalla kirjoja aiheesta ja opettelemalla soittamaan 

erilaisia salsamusiikille tyypillisiä rytmisiä ja melodisia kuvioita (esimerkiksi montuno). 

Halusin tuolloin oppia soittamaan hyvin salsamusiikkia pianolla ja koen, että tuo musii-

killinen tutustumisjakso salsamusiikkiin antoi minulle paljon niin muusikkona kuin opet-

tajanakin. Mielestäni vanhanaikainen klassisen musiikin soitonopettajien ajattelutapa, 

että vain klassinen musiikki on hyvää ja oikeaa musiikkia, on vahingollista. Ei saa pois-

sulkea muita musiikin lajeja vaan kannattaa suhtautua niihin avoimesti ja mielenkiinnol-

la.  

  

Vaikka pianonsoiton opettamiseen ei kuuluisikaan sovittamista tai säveltämistä, on 

hyvä myös tutustua siihen. Mitä enemmän instrumenttiopettaja uskaltaa kokeilla erilai-

sia musiikkiin liittyviä asioita, sitä paremmin hän ymmärtää erilaisia musiikin tekemi-

seen liittyviä näkökantoja. Ei ole tarpeen osata kaikkia näitä eri osa-alueita täydellisesti, 

mutta yleisellä tasolla tutustuminen riittää. Olen itse jo lapsuudestani asti soittanut sekä 

klassista että kevyttä musiikissa, joten musiikinlajien välisten rajojen ylittäminen on 

minulle tuttua. Säveltäminen on ollut minulle luonnollista vuorovaikutusta musiikin ja 

opiskelun kanssa. 

 

Säveltäjä Eero Hämeenniemi toteaa osuvasti säveltämisestä musiikin kehityksen nä-

kökulmasta: 
”Musiikin kehitys on parhaimmillaan kuin kielen kehitystä. Se tapahtuu keskuste-
lemalla muiden kanssa, kuuntelemalla torien puheensorinaa. Kieli ei kehity niin, 
että jokainen menee koppiinsa höpöttämään yksikseen. Kieli on tehty ihmisten 
yhdistämiseksi. Samaan tehtävään on myös musiikki tarkoitettu. Musiikki kehittyy 
terveesti silloin, kun säveltäjät, soittajat ja kuulijat ovat vilkkaassa vuorovaikutuk-
sessa keskenään.” (Hako & Nieminen 2006, 46) 

 

Sävellysteni tekemisessä pidän riman todella matalalla. En oikeastaan edes ajattele 

minkäänlaisen riman olemassa oloa. En välttämättä yritä luoda mitään täysin uutta pia-

nomusiikin kirjallisuuteen, enkä tavoittele hittien säveltämistä. Haluan luoda kappaleita, 

joita on mukava soittaa ja useimpiin sävellyksiini yritän saada ujutettua jonkun pedago-

gisen asian. Osa sävellyksistäni taas syntyy puhtaasti intuition viemänä, ilman mitään 

selkeää päämäärää. Asta Raami avaa internetjulkaisussaan Intuitio - avain rajattomaan 

tietoon (2014) intuition käytettävyyttä ja tärkeyttä luomisprosesseissa. Raami toteaa, 

että intuitio voi tuottaa ylivertaisia tuloksia tietyissä tilanteissa. Yritän noudattaa perin-

teisiä musiikillisia äänenkuljetus- ym. sääntöjä, mutta melkein kaikkiin kappaleisiin li-
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sään ripauksen jazzahtavaa tai kevyen musiikin vivahteita. Tämä siksi, että mielestäni 

on rikkaus ymmärtää eri musiikkityylien (genre) yhteen sulautuma. Nykyään eri musiik-

kityylien rajat ovatkin madaltuneet ja vaikka musiikin lajit edelleen laatikoidaan, niitä 

myös sekoitetaan rohkeasti. Eräs esimerkki tästä on Johann Pachelbelin Kaanon teok-

sesta Kaanon ja Gigue D-duurissa. Se on yksi lainatuimpia klassisen musiikin teoksia 

populäärimusiikissa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon Pet Shop Boys -yhtyeen vuonna 

1993 levyttämä kappale Go West, joka on The Village People -yhtyeen samannimises-

tä kappaleesta sovitettu. ”Go West” -kappaleen harmonia on täysin suora kopio 

Pachelbelin Kaanonista (Kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Pachelbelin Kaanonin harmonian käyttö Go West –kappaleessa 
 

Eri maissa ihannoidaan eri soittotapoja. Kuuluisa puolalaissyntyinen pianonsoitonopet-

taja Theodor Leschetizky yleistää eri kansalaisuuksien tyypillisimpiä ominaispiirteitä 

pianonsoitossa (Gerig mukaan 1976, 287):  

 

- Englantilaiset ovat hyviä muusikoita, ahkeria työskentelijöitä. Slaavilaiset soittajat 

keskittyvät vaistonvaraisuuteen, mutta englantilaiset taas työskentelyyn. 
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- Amerikkalaiset tuntuvat olevan spontaanimpia. He ovat teknisesti erittäin taitavia. He 

opiskelevat ehkä mieluummin ollakseen musiikillisesti ajan tasalla, kuin rakkaudesta 

musiikkiin. 

- Venäläiset ovat tekniseltä osaamiseltaan erittäin arvostettuja. Heidän soitostaan 

huokuu intohimo, dramaattinen ja alkukantainen voimankäyttö ja elinvoimaisuus. Venä-

läiset ovat luonteeltaan ailahtelevaisia, mutta heistä tulee hyviä soittajia kunhan vain 

jaksavat keskittyä loppuun asti. 

- Ranskalaiset ovat kuin lintuja; lentelevät pää pilvissä välittämättä mitä alapuolella 

tapahtuu. Heidän soittotyylinsä huokuu siroutta, selkeyttä ja he fraseeraavat hyvin. 

 

Pianonsoiton tekniikassa on eri koulukuntia. Viulunsoitonopettaja Ivan Galamianin mu-

kaan luonnollisuuden pitäisi olla ensimmäinen tekniikkaa ohjaava päämäärä. Näin se, 

mikä on luonnollisinta tietylle oppilaalle, on oikein. Se, mikä on luonnollista, on rennoin-

ta ja tehokkainta. (siteerattu Gerig 1975, 3 mukaan) Pianokirjallisuudessa on oppaita ja 

nuottivihkoja, joissa on pelkästään tekniikkaa hiovia harjoitteita. Yleisimpiä käytössä 

olevia ovat esimerkiksi:  

• Liszt, Franz – Technische studien für Klavier 
• Brahms, Johannes – 51 Exercises for Piano 
• Cortot, Alfred – Rational Principles of Piano Technique 

 

Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista soittaa pelkästään näitä harjoitteita jotta saisi 

hyvän soittotekniikan. Nykysäveltäjä ja pianisti Ernst Bacon (1898-1990) sanoo näin:  
”Hyvä ohje on se, että opettajan pitää esitellä tietty (tekninen) harjoite vain kun 
sellaista tarvitaan. Aivan kuten lääkärikin määrää lääkkeitä vain silloin, kun keho 
ei pysty hoitamaan itse itseään.” (siteerattu Gerig 1975, 5 mukaan) 

 

Tätä opinnäytetyötä koskevassa sävellysprojektissa olen pureutunut myös joihinkin 

pianonsoiton teknisiin asioihin (esimerkiksi peukalon liikkuvuus asteikkosoitossa). 

Omassa opetuksessani pyrin Galamianin tapaan aina luonnollisuuteen tekniikkaa kos-

kevissa asioissa.  

 

2.4 Yhdessä soittamisen tärkeys pianisteille 
 

Omassa opettajuudessani olen melko paljon käyttänyt sellaista tapaa, että soitan oppi-

laan kanssa yhdessä. Minulla on todella vahva vapaa säestys- ja kevyen musiikin soit-

tamisen tausta, joten säestäminen ja ”komppaaminen” on minulle erittäin luontevaa. 

Oppilaan soittaessa tunnilla omaa kappalettaan ryhdyn usein soittamaan oppilaan mu-



10 

  

kana toisella pianolla tai saman pianon alarekisteristä yksinkertaista säestyskomppia. 

Pyrin olemaan häiritsemättä oppilasta komppaamisellani, mutta soitan sellaista säes-

tystä, joka tukee oppilaan soittoa ja lähinnä pitää yllä rytmistä pulssia. Jos kysymyk-

sessä on edistyneempi oppilas ja hänellä on hyvä osaaminen yhteissoitosta, voin soit-

taa vähän monimutkaisempaa ja rytmikkäämpää säestystä. Mielestäni tämä on keino 

saada oppilaat ymmärtämään soiton sujuvuuden tärkeys. Oppilaat huomaavat, ettei ole 

aikaa – eikä tarvettakaan – jäädä korjailemaan pieniä yksityiskohtia tai virheitä soitos-

sa, vaan luoda ehjä kokonaisuus esityksestä. Toisin kuin pianistit, orkesterisoittimien 

soittajat pääsevät jo opiskelun alusta asti soittamaan erilaisissa kokoonpanoissa. Sa-

moin pop & jazz -linjan soittajille bändisoitto ja erilaiset yhteissoittosessiot ja workshopit 

kuuluvat opiskeluun luontevasti koko ajan. Näiden instrumenttien opiskelijat kohtaavat 

jo opintojensa alussa yhteissoittoa enemmän kuin klassisen pianonsoiton opiskelijat. 

Eri musiikkioppilaitoksissa on toki eroja, ja joissakin oppilaitoksissa pianistien nelikätis-

ryhmät kuuluvat osaksi opiskelua. Useimmiten pianistien soitonopiskelu on kuitenkin 

todella yksinäistä ja solistista. Jos pianonsoitonopiskelijalla ei ole käsitystä rytmisen 

pulssin tärkeydestä, voi hänellä olla vaikeuksia sulauttaa oma osuus muiden soittoon 

yhteissoittotilanteessa. Tästä syystä koen tärkeäksi auttaa piano-oppilaitani pääse-

mään yhteissoiton makuun jo alusta alkaen. Käytän tätä komppaus -työskentelytapaa 

aloittelevien ja vielä perustaso 1 -tasoisten oppilaiden kanssa. Edistyneempien oppilai-

den kanssa en tätä tee, eikä sille ole mielestäni pedagogista tarvettakaan. 

 

Kun käytän tätä spontaania säestämistä opetuksessani, teen aina saman huomion: 

oppilaat innostuvat yhteissoitosta silminnähden. Jotenkin säestys tuo oppilaan soittoon 

lisää tukea, varmuutta ja yhteissoiton iloa. Yleensä en kerro oppilaalle etukäteen, että 

tulen soittamaan hänen kanssaan säestystä, vaan aloitan säestämisen yllättäen. Osal-

listuessani soittamiseen oppilaat ensin hämmentyvät, mutta kun jatkavat soittoa, he 

innostuvat kappaleesta enemmän. Yleensä oppilas pyytää innostuneena: ”soitetaanko 

vielä?” 

 

Tämä havainto on saanut minut pohtimaan yhteismusisoinnin tärkeyttä. Toiset opiskeli-

jat hahmottavat rytmisen pulssin helpommin, ja soolosoittaminenkin on aivan luonte-

vaa. Kuitenkin soitto-opintojen alkutaipaleella joillakin oppilailla on erittäin suuria on-

gelmia hahmottaa rytmistä pulssia. Tällöin yhteissoitto opettajan kanssa voi auttaa op-

pimaan pulssin pitämiseen. 
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Tästä syystä olen säveltänyt osaan kappaleista opettajan soitto-osuuden, joka voisi olla 

suuntaa-antavana säestysmallina. Jokainen opettaja tekee sitten harkinnan mukaan 

päätöksen, käyttääkö säestystä vai ei. Itse koen säestyksen erittäin tärkeänä ja hyödyl-

lisenä tapana oppia. 

 

3 Säveltäjä 
 

Säveltäjä Anneli Arho kertoo kirjoituksessaan ”Ammatti: säveltäjä?”, että kaikki uuden 

musiikin syntyminen on mysteeri, mutta säveltäminen on taito siinä missä muutkin (Ha-

ko & Nieminen 2006, 23). En itsekään osaa pukea sanoiksi, miten sävellykseni synty-

vät. Joskus jokin tilanne tai tunne voi antaa impulssin uuden sävellyksen tai aihion syn-

tymiseen. Joskus taas istahdan pianon ääreen ja alan improvisoida, kunnes yhtäkkiä 

huomaan soittavani hyvän kuuloista melodiaa tai sointukulkua. Tartun siihen ja alan 

kehitellä kokonaista kappaletta siitä.  

 

Olen aina ollut kiinnostunut musiikin harmonioista ja sointujen suhteista. Musiikkiopis-

tossa ja ammattiopinnoissa musiikin teoriaa opiskellessani minua viehätti erityisen pal-

jon kaikki, mikä liittyi sointuihin. Opettelin hyvin tunnistamaan perinteisiä harmoniakul-

kuja. Samalla yritin itse keksiä uusia tapoja käyttää sointuja ja reharmonisoida kappa-

leita. Silloin tällöin päästän mielikuvituksen lentoon ja keksin mitä erikoisempia tapoja 

soinnuttaa tuttuja lauluja. Teen itse tanssiorkestereitteni sovitukset ja teen niihin joitain 

uudelleenharmonisointeja hyvällä maulla. Huomaan pianokappaleita säveltäessäni, 

että pidän mielessä perinteiset harmoniankäyttösäännöt, mutta melkein joka kappa-

leessa teen pienen poikkeuksen sääntöön tai rikon kaavaa, jotta kappaleisiin saisi ”li-

sämaustetta”. 

 

4 Sävellysten analysointia 
 

Useissa sävellyksissäni (erityisesti asteikkoharjoituskappaleissa) on kohtia, jotka voi-

daan soittaa eri tavalla tai soveltaa nuottitekstuuria soittajan osaamistason mukaan. 

Vaihtoehtoisten soittotapojen valitsemisessa ”pallo” on opettajalla. Joihinkin kappalei-

siin olen tehnyt nuottiin ossia -rivin vaihtoehtoisiin kohtiin ja joihinkin kappaleisiin olen 

kirjoittanut huomiotekstin vaihtoehtoisesta soittotavasta. Osaava, ammattitaitoinen pia-
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no-opettaja osaa itsekin huomioida heti, jos joku tekninen asia on liian haasteellinen 

kappaletta soittavalle oppilaalle. Halusin kuitenkin tuoda esille sen, etteivät sävellykseni 

ole sellaisia, että ne tulisi soittaa täsmälleen nuottikuvan mukaan. Säveltäessäni minul-

le tulee mieleen useita eri tapoja, miten säveltää ja toteuttaa tietyt haluamani musiikilli-

set ja pedagogiset asiat.  

 

4.1 Aamutanssi 
 

Tämä sävellys syntyi ihan luonnollisesti – se vaan ”tuli jostain”; tunteesta, tilanteesta, 

siitä hetkestä. Ainoa toiveeni sävellyksen suhteen oli se, että halusin säveltää kappa-

leen tyttärelleni Amandalle. Hän oli sävellyshetkellä (maaliskuussa 2014) noin 2,5-

vuotias. Tätä säveltäessäni en etukäteen ajatellut tai suunnitellut mitään musiikillisia tai 

pedagogisia asioita etukäteen. Annoin sävellyksen tulla ihan sellaisenaan kuin se on.  

 

Aluksi minun oli todella vaikea keksiä kappaleelle nimeä. Kappale tuntui jotenkin niin 

henkilökohtaiselta ja läheiseltä, että minun oli melkein mahdoton kertoa kappaleen tun-

nelmaa ja tarkoitusta parilla sanalla. Mietin nimeä viikkoja ja pyysin kappaletta soitta-

valta oppilaaltanikin ideoita ja ehdotuksia nimeksi. Oppilaani ei osannut ehdottaa mi-

tään muuta kuin, että nimeäisin kappaleen tyttäreni mukaan Amandaksi. Tätä en kui-

tenkaan itse olisi halunnut. Vasta huhtikuussa 2015, yli vuosi kappaleen säveltämisen 

jälkeen, sain vahvan intuition kappaleen nimestä. Amanda – niin kuin varmasti useim-

mat samanikäiset pikkutytöt – rakastaa tanssimista. Kappaleen tunnelma on utuinen, 

rauhallinen, levollinen, keinuva; joten se voi kuvastaa vaikkapa aamun ensimmäistä 

tanssia.  

 

Mielestäni kappale sopii peruskurssi 2-tasoiselle soittajalle (SML 2005). Kappale on F-

duurissa ja alkupuoli noudattaa aivan selkeää harmoniakulkua I – VI – II – V. Puolivälin 

taitekohdan jälkeen toistuu alkupuolen teema uudestaan ja harmonia etenee välidomi-

nanttien ja muunnesointujen kautta takaisin F-duuriin. Oikean käden melodia rakentuu 

yksiäänisestä tekstuurista, seksteistä ja lopun oktaaveista. Jos kappaletta soittaa pie-

nempi soittaja, jonka on vielä vaikea hallita oktaavisoittoa, voi kappaleen lopun soittaa 

yksiäänisestikin. 

 

Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna tästä kappaleesta löytyy soittoteknisiä haas-

teita esimerkiksi pedaalin käytössä, vasemman käden säestyskuvioissa ja oikean kä-

den seksti- ja oktaavisoitossa. Näiden haasteiden suuruus riippuu toki soittajasta; joku 
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oppilas voi jo hallita pedaalin käytön erittäin hyvin. Siinä tapauksessa tämän kappaleen 

pedaalin käyttö onnistuu luonnostaan. 

 

Pedaalin käyttöä opetellessa usein neuvotaan oppilasta vaihtamaan pedaalia aina, kun 

sointu tai harmonia vaihtuu. Jos samaan pedaaliin jää paljon vierekkäisiä säveliä soi-

maan, se kuulostaa helposti epäpuhtaalta. Josef Hofmannin (1976) mukaan tämä on 

ainut positiivinen sääntö pedaalin käytössä, muttei sekään päde kaikkeen musiikkiin. 

Helpompaa on opetella, milloin pedaalia ei saisi käyttää. Tärkein oikean jalan ohjaaja 

on tarkka kuunteleminen. (Hofmann 1976, 41) Olen tarkoituksellisesti merkinnyt Aamu-

tanssi -kappaleessa käytettävän tahdin mittaisia pedaaleita (Kuvio 2). Halusin, että 

pedaali luo utuista tunnelmaa. Se, että pedaaliin jäävät äänet ovat riitasointuisia, ei 

mielestäni ole haitallista. Pedagogisessa mielessä ajateltuna tässä kappaleessa voisi 

olla hyvä opetella käyttämään puolipedaalia. Kun pedaalia ei paina ihan pohjaan asti, 

jää kaiku vähäisemmäksi ja antaa vaan tietynlaista väritystä kappaleeseen. Hofmann 

kertoo pedaalin olevan apukeino sävelten pidentämiseksi, mutta myös musiikilliseen 

värittämiseen (Hofmann 1976, 39). Mikäli kappaleen soittaa edistyneempi oppilas, joka 

hallitsee pedaalinkäytön jo hyvin, voi pedaalia vaihtaa useammin. Tällaiselle oppilaalle 

on hyödyllistä miettiä itse, missä kohdissa ja kuinka usein hän voisi vaihtaa pedaalia jo 

merkittyjen lisäksi. 

 

 

Kuvio 2. Aamutanssi -kappaleen alku 
 

Vasen käsi säestää erilaisilla säestyskuvioilla, jotka sopivat kevyen musiikin kappalei-

siinkin hyvin. Nämä yksinkertaiset kuviot ovat käyttökelpoisia myös soinnuista soitossa 

ja vapaa säestyksessä. Ensimmäinen säestyskuvio on todennäköisesti helpoin soittaa 

5-2-1-2-1 -sormituksella, jolloin ison oktaavikuvion jälkeen 2-sormi jatkaa matkaa vie-

den peukalon ylöspäin. Käden pitää olla yhdellä viiden nuotin säestyskuviolla sekä auki 

että kiinni. Tätä liikerataa on hyvä harjoitella aluksi niin, että se automatisoituu. Liikettä 

soittaessa on hyvä kiinnittää huomiota ranteen rauhallisuuteen ja varoa, ettei ylös-alas 

suuntainen liike riko käden ja sormien etenemistä. Samalla sormituksella pystyy soit-
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tamaan kaikki muut samanlaiset kuviot. Seitsemännessä tahdissa oleva g-mollikuvio 

loppuu b-sävelelle, joten sen voi sormittaa samalla tavalla kuin muutkin: 5-2-1-2-1, tai 

jos mustalle koskettimelle peukalon vieminen ei tunnu luontevalta, voi sormitus olla 

myös: 5-2-1-3-2. 

 

Oppilaani, joka opetteli Aamutanssi -kappaleen, kertoi pitävänsä siitä todella paljon ja 

kehui sitä kauniiksi. Tämä oppilaani on suorittanut juuri muutama kuukautta sitten PT 1 

-tasosuorituksen, joten tämä tuntui aluksi melko haasteelliselta hänelle oppia. Melko 

nopeasti hän kuitenkin oppi soittamaan kappaleen. 7-10 tahtien oikean käden sekstien 

rytmit olivat aluksi hänelle hankala oppia, mutta kun harjoittelimme rytmiä taputtamalla 

ja huomioimme, että rytmikuviot pysyvät samana vain tiivistyen jakson loppua kohden, 

hän oppi senkin kohdan hyvin. Tahdista 13 alkaen loppuun asti analysoin yhdessä op-

pilaan kanssa joka tahdin soinnut (esim. F7/Eb) ja huomioimme, että bassoääni kulkee 

kromaattisesti alaspäin koko ajan. Tämän työskentelyvaiheen läpikäynti tuntui auttavan 

oppilasta ymmärtämään kappaleen loppua paremmin.  

 

4.2 Vuoristoradassa 

 

Eva Jacobin ja Inga Rikandin keskusteluun viittaavassa artikkelissa todetaan, että pia-

no-opetuksen pedagogisina työvälineinä on vuosikymmeniä käytetty mielikuvia ja tari-

noita (Ojala & Väkevä 2013, 168). Sävellykseni Vuoristoradassa nimi antaa viitteen, 

millä tavalla kappaleen melodia tulee käyttäytymään. Välillä melodia pyrähtelee nope-

asti ylöspäin ja alaspäin; välillä se liukuu hitaammin pienempiä askelia ylös ja alas.  

 

Vasen käsi säestää lähes koko kappaleen albertinbasso -kuviolla. Säestyskuvion alin 

ääni liikkuu kromaattisesti alaspäin tahdeittain seitsemännen tahdin gis-säveleen asti. 

Kahdeksannessa tahdissa vasemman käden säestyskuvio muuttuu hetkellisesti synko-

poiduksi. Tämä on kappaleen keskikohta ja sen voi tuoda soitossa esiin hidastamalla 

(rallentando) ja tekemällä diminuendoa. Oikean käden oktaavitkin muodostavat laske-

van linjan. Vuoristoradan etenemistä ajatellen tämä kohta (tahti 8) voi olla sellainen, 

missä vuoristorataa pitkin kulkeva vaunu hidastuu kunnolla ottaakseen taas uudestaan 

vauhtia. Toinen tulkintatapa voi olla sellainen, että tähän päättyisi ensimmäinen vuoris-

toratakierros ja yhdeksännestä tahdista eteenpäin (kun musiikkikin alkaa samalla taval-

la kuin alussa) alkaa uusi vuoristoratakierros.  
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4.3 Sonatiini 
 

Olen sävellysurani aikana keskittynyt lähennä säveltämään tunnelmapaloja. Kappalei-

ta, joilla on kappaleen luonnetta tai tunnelmaa kuvaava nimi. En ole vielä tähän men-

nessä säveltänyt yhtään menuettia, preludia, sonatiinia. Minua on jo pitkään kiinnosta-

nut säveltää joku edellä mainituista, mutta sonatiinin säveltämisen kynnys on ollut liian 

korkea. Olen ehkä pelännyt epäonnistuvani muotorakenteessa ja sävellajien suhteissa. 

Opinnäytetyötä tehdessäni minusta kuitenkin tuntui, että olen kynnyksellä ja halusin 

tarttua haasteeseen. Päätin tässä työssäni harjoitella sonatiinin säveltämistä. 

 

Suunnittelin säveltäväni sonatiinin, jossa on kolme melko lyhyttä osaa. Halusin, että 

sonatiini olisi noin perustaso 2:lla olevalle soittajalle sopiva sonatiineihin tutustumis-

kappale. Sellainen, jossa tulee sonatiinin ominaispiirteet, rakenne ja harmoniasuhteet 

tutuiksi. 

 

Sonatiini vastaa rakenteeltaan pääpiirteittäin sonaattia. Sonatiini on pieni moniosainen 

sävellys, mutta osia voi olla vähemmän kuin sonaatissa (Kontunen 1991, 122). Sonaat-

timuodon – niin kuin useimpien klassisten muotojen – ydinajatus on kahden eri sävella-

jissa olevan teeman vastakkainasettelu. Kontunen tiivistää, että ”dramaattisen ja lyyri-

sen, maskuliinisen ja feminiinisen, pää- ja sivusävellajin vastakohtaisuus koetaan usein 

näiden muotojen kantavaksi voimaksi” (1991, 34). 

 

Sonatiinin ensimmäinen osa (Allegro) on F-duurissa. Esittelyjakson teemassa (Kuvio 

3) toistuu oikealla kädellä toistuvia säveliä, joihin ehdotan käytettäväksi vaihtuvia sor-

mituksia (a-a, b-b ensimmäisessä tahdissa). Toisessa tahdissa ei ole kuitenkaan vält-

tämätöntä käyttää enää vaihtuvia sormituksia, koska melodia kääntyykin d2:n jälkeen 

alaspäin. On luonnollisempaa käyttää 4-3-2-1 sormitusta d2-c2-b1-a1 -kulussa. Teema 

toistuu lähes identtisenä; vain loppu on erilainen. 
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Kuvio 3. Esittelyjakson teema sonatiinin ensimmäisessä osassa 
 

Kehittelyjakso on C-duurissa ja sen teema (Kuvio 4) alkaa esittelyjakson teemaa kopi-

oiden, jatkuen staccato-pariäänillä (terssit ja sekstit). Kehittelyjakson harmonia on yk-

sinkertainen I – V – V – I C-duurissa. Vasen käsi säestää albertinbasso -kuviolla. 1700-

luvun säveltäjän Domenico Albertin mukaan nimetty vasemman käden säestävä mur-

tosointukuvio toistui usein hänen pianosävellyksissään. Kolmesta sävelestä koostuvan 

albertinbasso -säestyksen käyttö oli yleisimmillään 1700-luvun lopulla. (Korhonen 

2002, 17.) 

 

 

Kuvio 4. Kehittelyjakson alku C-duurissa sonatiinin ensimmäisessä osassa. 
 

Toinen osa (Adagio), on F-duurin rinnakkaissävellajissa d-mollissa. Osa on pulssiltaan 

kolmijakoinen (3/8) ja vasemman käden kolmisointu-säestyskuvio luo osalle rauhalli-

sen, keinuvan tunnelman. Toista osaa säveltäessäni pohdin tarkkaan osan pituutta. 

Toisaalta olisin voinut lopettaa osan tahtiin 16, jolloin osa olisi jäänyt lyhyeksi, mutta se 

olisi riittänyt. Siinä tapauksessa olisin voinut säveltää kolmannesta osasta pidemmän 

suhteessa toisen osan pituuteen. Mielestäni toinen osa olisi kuitenkin jäänyt ihan liian 

lyhyeksi. Minulla oli selkeä ajatus, että osan rakenne olisi A – B – A, jossa B-jakso olisi 

lyhyt, mutta rytmisesti liikkuvampi kuin A. Päädyin lopulta tähän ratkaisuun, jolloin 

osasta tuli pitkähkö, mutta päätin säveltää kolmannesta osasta sitten lyhyemmän. 

 

Halusin tehdä kolmannesta osasta vilkastempoisen (Presto), lyhyen ja helposti omak-

suttavan. Sellaisen, joka saattaisi jäädä kuulijalle mieleen ensi kuulemalta. Kolmannen 

osan sävelkielessä voi aistia kansantanssimaisia piirteitä. Kolmas osa on F-duurissa ja 

sen rakenne on A – B – B. Neljän tahdin mittainen A-jakso on harmonialtaan I – V6 – V7 

– I. A-jakson teema toistuu B-jakson alussa identtisenä (5 ensimmäistä nuottia) ja ke-

hittelee sitä hieman. B-jakso alkaa B-duurisoinnulla ja harmonia kulkee: IV - I6 - V7 – I. 
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Verrattuna muihin tässä opinnäytetyössäni säveltämiini kappaleisiin sonatiinissa ei juu-

rikaan ole kevyestä tai jazz-musiikista lainattuja sointuja. Harmonian käyttö koko sona-

tiinissa on erittäin perinteistä. Koko sonatiinin valmistuttua huomasin tämän itse ja sa-

maan asiaan kiinnitti huomiota myös oppilaani, joka tätä soitti. Kyseinen oppilas on jo 

melko pitkällä soitossa (hän on suorittanut jo pianon perustaso 2), joten hän ei ollut 

paras vaihtoehto tätä kappaletta soittamaan. Hän on soittanut jo aikaisemmin sona-

tiineja, joten hän kommentoi minun sävellystä, että ”tää on aika samanlainen kuin ne 

muutkin”. Ehkä arastelin tyypillisintä sävellystyyliäni kun yritin keskittyä tätä säveltäes-

säni siihen, että käyttäisin oikein sonatiinin perinteisiä rakennesääntöjä. Näin jälkeen-

päin en kuitenkaan halunnut alkaa muuttamaan sonatiinia erilaiseksi. Halusin jättää 

sen sellaiseksi kuin siitä ensimmäisellä kerralla tuli, koska se oli minun ensimmäinen 

sonatiinisävellys. Nyt tiedän, mitä teen eri tavalla kun sävellän seuraavaa sonatiinia. 

Uskallan käyttää ominta sävellystyyliä ja leikitellä esimerkiksi harmonisilla asioilla roh-

keammin. 

 

ASTEIKKOMATKAT -harjoittelukappaleet asteikko-opettelun syventämiseen 

 

Omien havaintojeni perusteella asteikot ovat nykyajan oppilaille varsinaista myrkkyä. 

Saman huomion olen kuullut lukuisilta piano-opettajakollegoilta. Oppilaat eivät arvosta 

asteikkojen soittoa yhtään ja niiden opiskelu tuntuu todelliselta pakkopullalta. Opettajilla 

on hirveän suuri haaste saada oppilaat ymmärtämään, kuinka tehokkaita ne ovat tek-

niikan opettelussa ja mitä hyötyä niiden tahkoamisesta on oppilaan kehittymisessä. 

Usein oppilaitteni vanhemmat kertovat, kuinka on hienoa, että heidän lapsensa soittaa 

pianoa ja edistyy opiskelussa hyvin. Vanhemmat kertovat myös, että lapsensa on erit-

täin innostunut soittamisesta ja erilaisista kappaleista. Valitettavasti vanhemmat myös 

usein tämän positiivisen palautteen jälkeen pyytävät, että eikö niitä asteikkoja kuitenkin 

voisi jättää soittamatta ja kysyvät, ovatko ne nyt niin välttämättömiä. Vanhemmat pai-

nottavat, että niitä ei lapsi koskaan jaksa harjoitella ja ne tuntuvat hirvittävän tylsiltä. 

Tämä työssäni toistuva ilmiö sai minut tarttumaan asteikkokappaleiden säveltämiseen. 

 

Carl Czerny on säveltänyt kymmeniä pieniä etydikappaleita, joilla harjoitellaan asteik-

kojen ja muiden teknisten asioiden hallitsemista (esim. Czerny – Germer 1916). Czer-

nyn kyseiset harjoituskappaleet ovat erinomaisia juuri asteikkojen opetteluun ja olen 

itsekin käyttänyt joitakin kappaleista opetuksessa. Halusin kuitenkin itsekin tarttua 

haasteeseen ja tehdä vastaavia pikkusävellyksiä omalla tavallani. Halusin tehdä kap-

paleista sellaisia, etteivät ne kuulostaisi etydimäisiltä, vaan ne olisivat enemmän oikean 
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sävellyksen tyylisiä. Yritin tarkoituksella ujuttaa asteikot kappaleisiin oikeassa muo-

doissaan ja oikeilla sormituksilla soitettavissa. Näin oppilas voisi asteikkokappaleita 

soittaessaan huomata asteikkojen opettelun käytännöllisen puolen. 

 

Päätin rajata asteikkosävellysten tekemisen taiteen perusopetuksen pianon perustaso 

1:n opetussuunnitelman mukaiseksi (Taulukko 1) (SML 2005). 

 
Taulukko 1. Pianon PT 1 -tasolla käytettävät asteikot. 

 

 C-duuri a-molli 

1 # G-duuri e-molli 

2 # D-duuri h-molli 

1 b F-duuri d-molli 

2 b B-duuri g-molli 

 

 

Miettiessäni sopivia nimiä näille pienille asteikkoharjoituskappaleille, sain idean liittää 

kappaleen asteikon kirjaimen kyseisen kappaleen nimeen. Keksin sellaisia nimiä, jois-

sa ensimmäinen kirjain on sama, jonka asteikkoa käytetään kappaleessa. Haaste nimi-

en keksimiseen tuli heti C-duuriasteikon kohdalla. Oli vaikeaa keksiä C:llä alkavaa JA 

lapsen ajatusmaailmaan sopivaa nimeä. Mieleeni juolahti ensimmäisenä maiden ja 

kaupunkien nimityksiä, ja tästä syystä päätinkin nimetä kaikki asteikkokappaleet maan-

tieteellisillä nimillä. Tällöin koko asteikkokappalekokoelman idea onkin matkustaminen; 

seikkailu maailmalla eri maissa ja kulttuureissa, mutta samalla myös matkustaminen 

asteikkojen maailmassa. Tällä tavalla yritän saada lapset suhtautumaan näiden pikku-

kappaleiden avulla positiivisemmalla tavalla asteikkoharjoitteluun.  

 

4.4 ASTEIKKOMATKAT: Chilen vuoristossa (C-duuri) 
 

Olen käyttänyt tässä kappaleessa erilaisia rytmisiä elementtejä oikealla kädellä, mutta 

joillekin aloitteleville piano-oppilaille voi olla haasteellista omaksua näitä rytmejä. Opet-

taja voi tilanteen mukaan oikoa rytmejä suoraviivaisemmiksi, ettei oppilaan koko keskit-

tyminen mene pelkkien rytmien opetteluun, jolloin kappaleen oppimisesta tulee liian 

haasteellista. Opettaja voi toki harkintansa mukaan käyttää juuri näitäkin rytmejä, jotta 

oppilas saa harjoiteltua monipuolisesti. Muuntelumahdollisuuksia on siis monia. 
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Kappaleen lopussa on vasemmalla kädellä lyhyt pätkä kaksiäänistä satsia. Pieni c kah-

tena kokonuottina yhdyskaarella sidottuna riittää mikäli tämä (Kuvio 5) on liian haas-

teellista jollekin oppilaalle. 

 

 

Kuvio 5. Chilen vuoristossa -kappaleen loppu 
 

Vasen käsi soittaa neljäsosanuottisäestystä staccatona artikuloituna läpi kappaleen. 

Neljässä ensimmäisessä tahdissa on kvinttejä ja sekstejä. Tahdit 5-8 sisältävät vain 

terssejä, jotka nousevat asteittain. Nämä terssit voi soittaa vasemman käden vahvoilla 

1- ja 3-sormilla koko ajan. Näissä tahdeissa 5-8 on oikealla kädellä laskevaa asteikko-

kulkua vaihtuvilla rytmeillä, joten siksi tein vasemman käden osuudesta mahdollisim-

man helpon. Näin soittaja voi keskittyä oikean käden rytmiin, ja vasen käsi kulkee 

omaa helppoa kulkuaan ylöspäin. 

 

4.5 Alaskassa lumisotaa (a-molli) 

 

Asteikkoharjoittelukappaleissa, joissa harjoitellaan molliasteikkoa, olen käyttänyt tietoi-

sesti harmonista mollia. Perustelen tämän sillä, että juuri sitä käytetään pianon perus-

tasoilla. Harmonisen molliasteikon sävelten käyttö kappaleissa ei ole musiikillisesti mie-

lestäni kovin luontevaa; kaikki kappaleet kuulostavat ”arabisävytteisiltä” tai ”käärmeen-

lumoamismusiikilta”. Haluan kuitenkin, että kappaleet ovat puhtaasti harmonisen mollin 

pohjalta tehtyjä, jotta niiden harjoittelusta olisi piano-oppilaille paras hyöty. Tällä tavoin 

heille jää paremmin korvaan harmonisen mollin kulku. 

 

Alaskassa lumisotaa -kappaleen alkupuoli (tahdin 8 loppuun asti) koostuu oikean kä-

den lyhyistä kolmen nuotin aihioista, jotka liikkuvat useimmiten säveltasoittain ylös- tai 

alaspäin. Tällaisella tekstuurilla on hyvä harjoitella oikean käden kolmesävelisen kuvion 
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soittoa yhdellä käden liikkeellä. Vasen käsi säestää staccatona soitetuilla kvinteillä ja 

seksteillä. 

 

Kappaleen loppupuoli yhdeksännestä tahdista alkaen sisältää pidempiä musiikillisia 

aiheita ja asteikkoja. Viimeisessä tahdissa rytminen aihe on muisto alun säestyskuvios-

ta.  

 

4.6 Grönlantiin asti soutaen (G-duuri) 
 

Grönlantiin asti soutaen -kappale on nelikätinen opettajan kanssa soitettava. Halusin 

säveltää secondo -osuudesta kontrastisen suhteessa primoon. Tarkoitan tällä, että 

oppilaan soittama primo -osuus on melodialinjaltaan yksinkertainen ja selkeä, kun taas 

secondon musiikillinen tekstuuri voi tuoda kuulijan mieleen teatteri- ja musikaalimaail-

man. Secondo aloittaa koko kappaleen kahden tahdin mittaisella G(add2) - Eb7 valssiriffil-

lä, joka toistuu. Käytin secondon soinnutuksessa paljon jazz-nelisointuja. Secondo -

osuus on melkein läpi koko kappaleen rytmiseltä tekstuuriltaan perinteistä valssikuvio-

ta: vasen käsi soittaa oktaavibasson ja oikea käsi toisella ja kolmannella iskulla soinnut 

(Kuvio 6). Lyhyesti soitetut ja aksentoidut oktaavit ensimmäisellä iskulla ja kevyet stac-

cato-soinnut tuovat mieleen merimiesvalssimaista tunnelmaa.  

 

 

Kuvio 6. Esimerkki kappaleen Grönlantiin asti soutaen secondon säestyskuviosta (tahdit 5-7). 
 

Asteikkoharjoittelua ajatellen tässä kappaleessa soitetaan G-duuriasteikko vain kerran 

alhaalta ylös ja takaisin. Oikea käsi soittaa keinuvasti puolinuotti-neljäsosanuotti -

rytmikuviota, joka toistuu. Primo -osuus soitetaan ensimmäisellä kerralla pelkästään 

oikealla kädellä. Kertauksessa voi valita, soittaako oppilas vasemmalla kädellä oktaa-

via alempaa samalla tavalla kuin oikea käsi (unisono), tai hiukan haasteellisemman 

vaihtoehdon, jonka olen kirjoittanut nuottiin. Tässä vaihtoehdossa vasen käsi aloittaa 
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oikean käden jälkeen toisesta tahdista ja oikean- ja vasemman käsien linjat kulkevat 

desiimin etäisyydellä toisistaan. Tahdista 14 alkaen käsien etäisyys ei ole enää desiimi, 

vaan tekstuuri muuttuu (Kuvio 7). 

 

 

Kuvio 7. Esimerkki kappaleen Grönlantiin asti soutaen primo-osuudesta (tahdit 13-15). 
 

Kappaleen tempomerkinnäksi halusin Allegro giocoso, koska tämän kappaleen luonne 

on  iloinen, reipas ja hauska. Kappale olisi hyvä soittaa melko reippaassa tempossa, 

noin ♩ = 160. 

 

4.7 Egyptin ilta (e-molli) 
 

Egyptin ilta –kappale on lyhyt ja ytimekäs 8-tahtinen. Olen käyttänyt e-molliasteikkoa 

molemmilla käsillä. Alkupuolen neljässä ensimmäisessä tahdissa vasen käsi soittaa 

asteikon nopearytmisenä ylöspäin yhden oktaavin alalta ja sen jälkeen alaspäin kah-

den oktaavin alalta. Lopun neljässä viimeisessä tahdissa oikea käsi soittaa asteikon 

hitaampirytmisenä ylhäältä alaspäin kahden oktaavin alalla. Kappaleen harmonia kul-

kee selkeästi: I – V6 – I, I – IV – V – I.  

 

4.8 Filippiineillä vislaamassa (F-duuri) 
 

Filippiineillä vislaamassa -kappaleen tärkeimmät pedagogiset asiat ovat F-

duuriasteikon oikean käden poikkeava sormitus sekä rytmin käsittely. Ensimmäisiä 

asteikkoja (C-a, G-e) opeteltaessa sormitus on kaikissa asteikoissa samanlainen. F-

duuriasteikossa sormitus poikkeaa oikean käden osalta muista asteikoista b-sävelen 

takia. Halusin tarttua tähän Filippiineillä vislaamassa -harjoituskappaleessa. Primo-

osuuden viidennessä tahdissa oleva viisisävelinen kuvio olisi luontevinta soittaa peräk-

käisiä sormia käyttäen, mutta asteikon sormitusta ajatellen kannattaa tässä harjoitella 
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1-2-3-4-1 sormituksen käyttöä oikealla kädellä. Tämä on haasteellisempi soittaa, mutta 

sillä tavalla oppisi hyvin liikkeen, jossa peukalo menee muiden sormien ali soittamaan 

neljännen sormen jälkeen. Viiden sävelen kuvion viimeinen sävel c3 kannattaa soittaa 

staccatossa, koska peukalon pitää nopeasti siirtyä taas aloittamaan uusi kuvio f2 -

sävelestä. Tämä kohta (tahdit 5-7) on liikkumisen takia haasteellinen oikean käden 

peukalolle (Kuvio 8). 

 

Kappale alkaa neljän tahdin alkusoitolla, joka kuin herättää kappaleen käyntiin pikku 

hiljaa. Pienet f-g -motiivit aktivoivat hyvin erityisesti vasemman käden viidettä ja neljättä 

sormea. 

 

Kappaleen tahdit 5-6 ovat erittäin helpot sävelkulultaan, mutta niiden rytminen jaottelu 

on poikkeava. Viiden sävelen kuvio f-g-a-b-c toistuu unisonossa kolme kertaa. Oppilas 

saattaa luonnostaan aksentoida viiden sävelen ryhmän ensimmäistä säveltä, mutta 

tämän kappaleen yhtenä rytmisenä ideana on korostaa ”takapotkuja”, eli kolmatta iskua 

(Kuvio 8). Opettaja voi harjoitteluvaiheessa esimerkiksi taputtamalla auttaa oppilasta 

löytämään oikeat aksentointikohdat. Soitettaessa nelikätisesti oppilasta auttaa takapot-

kujen kuuleminen secondo-stemmasta (oikean käden soinnut). 

  

 

Kuvio 8. Esimerkki kappaleen Filippiineillä vislaamassa primo-osuudesta 
 

Kahdeksannesta tahdista eteenpäin primon oikea käsi soittaa F-duuriasteikkoa alas-

päin. Tätä soittaessa takapotkuaksentointi osuu neljännelle sormelle ja kahtena kerta-

na peukalon ylimenevälle sormelle. Halusin ajoittaa asteikkokulun tähän kappaleeseen 

juuri tällä tavalla, jotta asteikkosoiton hankalimmat kohdat - peukalon ylimenot alaspäin 

soitettaessa - tulisi hyvin opetelluksi. Kappale soitetaan kahteen kertaan. Ensimmäi-
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seen maaliin mentäessä oikea käsi lopettaa alaspäin tulevan asteikon c2 -säveleeseen 

ja toisessa maalissa oikea jatkaa asteikkokulkua vielä alaspäin f1:lle. 

 

4.9 Dromedaarin kyydissä (d-molli) 
 

Tein d-molliasteikon harjoituskappaleesta kaksi versiota. Kappaleen idea ja rakenne on 

molemmissa versioissa sama. Ensimmäisessä versiossa oikea käsi harjoittelee d-

molliasteikon käyttöä ja toisessa versiossa vasen. Sävelsin ensimmäisen version en-

sin, mutta halusin kirjoittaa vaihtoehtoisen toisen version kuitenkin auki, jotta soittaja 

voi valita, kumman soittaa. Vaihtoehdot antavat myös opettajalle vaihtoehdon asteikon 

harjoitteluun oppilaan tarpeiden mukaan. 

 

Jo kappaleen nimi Dromedaarin kyydissä viittaa itämaiseen tunnelmaan. Kappale alkaa 

molemmissa versioissa pianissimossa. Ensimmäisessä versiossa soittaja voimistaa 

(crescendo) pikku hiljaa vasemman käden kuviota, joka matkii dromedaarin kävelyä. 

Tahdissa viisi oikea käsi liittyy mukaan soittaen kaksi kertaa d-molliasteikon. Oikean 

käden osuus alkaa tahdin toiselta iskulta, mikä voi olla oppilaalle rytmisesti hankalaa 

aluksi. Kun oppilas havaitsee, että oikea käsi aloittaa d-sävelellä, joka soitetaan sa-

maan aikaan kuin vasemmankin käden d-sävel, se voi auttaa soittoa. Tällöin pitää soit-

tajan kuitenkin varoa, ettei tee aksenttia tähän kohtaan eli toiselle iskulle. Aluksi voisi 

olla hyvä korostaa hieman tahdin ensimmäistä iskua, jolloin soittaja hahmottaa pulssin 

paremmin. 

 

Tahdeissa yhdeksän ja kymmenen molemmat kädet soittavat samanlaiset rytmiset 

kuviot. Tässä kohdassa voi ajatella, että dromedaari alkaa kävellä vähän hermos-

tuneemmin. Seuraavissa tahdeissa (11-13) vasen käsi pysähtyy a-sävelelle. Tämä 

yhdessä pedaalin ja oikean käden toistuvan ja rytmisesti tihenevän pieni sekunti -

intervallin kanssa luo jännittävää tunnelmaa. Soittoa kiihdytetään näiden tahtien aikana 

(accelerando). Soittaja voi käyttää mielikuvitustaan, miten dromedaari käyttäytyy tämän 

musiikin aikana. Tahdissa 13 soitto pysähtyy a-sävelille ja heti sen jälkeen oikea käsi 

tekee ison glissandon koskettimiston ylhäältä alas. Vasen käsi lopettaa glissandon ak-

sentoidulle D-sävelelle. 

 

Toisessa versiossa musiikillinen draamankaari on sama. Tässä versiossa tahdeissa 

seitsemän ja kahdeksan molemmat kädet soittavat samalla tavalla (unisonossa) ja tah-
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deissa 9-11 peilikuvana (Kuvio 9). Lopun glissando soitetaan molemmilla käsillä yhtai-

kaa eri suuntiin koskettimistolla. Pedaali pidetään pohjassa loppuun asti. 

 

 

Kuvio 9. Kappaleen Dromedaarin kyydissä 2. versio loppu 
 

4.10 Dublinin satamassa (D-duuri) 
 

Olen säveltänyt Dublinin satamassa -kappaleen tarkoituksellisesti helposti opittavaksi. 

Pedagogisessa mielessä vasemman käden osuus noudattaa taiteen perusopetuksen 

pianon opetussuunnitelman mukaisia (SML 2005) kadenssisoitossa käytettäviä poh-

jasäveliä (I-IV-V asteet). Ainoa poikkeus on tahdissa kahdeksan, jossa V asteelta nous-

taan asteittain takaisin I asteelle (a-h-cis-d). Oikea käsi kulkee koko ajan D-

duuriasteikon sävelillä yhden oktaavin alueelta. Melodia on helppo ja nopea oppia soit-

tamaan. 

 

Tämä kappale antaa opettajalle mahdollisuuden keksiä omia pedagogisia sovellutuksia 

kappaleen ympärille. Jos opettaja haluaa tutustuttaa oppilaan improvisaatioon tai mu-

siikin sovittamisen maailmaan, tämä voi olla hyvä kappale käyttää runkona niihin. Kir-

jassa Säveltäjäksi kasvattaminen - Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyy-

teen Eva Jacob ja Inga Rikandi keskustelevat säveltämisestä osana musiikkiopiston 

pianonsoitonopetusta.  Jacob ja Rikandi ovat yhtä mieltä siitä, että opettajan on tärkeää 

tarjota säveltämisen mahdollisuutta kaikille oppilaille. ”Säveltämisen avulla instrumentti 

voi muuttua oppilaan oman musiikillisen maailman ilmaisukanavaksi (Ojala & Väkevä 

2013, 167).” Vaikka opettaja ei olisikaan opiskellut säveltämisen pedagogiikkaa, on 

hyvä kokeilla rohkeasti oppilaiden kanssa improvisoimista ja säveltämistä. 

 

Dublinin satamassa -kappaleen dynamiikkaa voi vaihdella ja keksiä omia erilaisia ver-

sioita. Artikulaatiota voi muunnella lukuisin eri tavoin. Tämä kappale antaa myös mah-
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dollisuuden harjoitella trioleita. Olen kirjoittanut ossia -riveille muutaman ehdotuksen, 

mihin kohtiin trioleita voi kappaleessa sijoittaa, mutta nämä ovat vaan viitteellisiä paik-

koja. Oppilas voi vaihdella trioleiden paikkaa mielensä mukaan. 

 

4.11 Helsingin hulinassa (h-molli) 
 

H-molliasteikko on yksi perustaso 1:n hankalimpia oppia. SML antaa oppilaalle mahdol-

lisuuden soittaa h-molliasteikon PT 1 -tasosuorituksessa kädet erikseen tästä syystä 

(SML 2005). Helsingin hulinassa -kappale on nelikätinen ja secondo -osuus on tarkoi-

tettu opettajan (tai edistyneemmän oppilaan) soitettavaksi. 

 

Helsingin hulinassa -kappaleeseen yritin tehdä selkeät asteikkojaksot, jotta niiden soit-

taminen olisi vaivatonta. Kappaleen alussa vasen käsi soittaa asteikon alhaalta ylös ja 

takaisin yhden oktaavin alueelta. Asteikkokulkua soittaessa rytmi on sellainen, että 

ylöspäin mennessä soittaja pysähtyy peukalon soittamille sävelille. Alaspäin tultaessa 

kolmannessa tahdissa pysähdys tulee fis-sävelelle. 

 

Kappaleen keskijaksossa (tahdit 5-8) oikea aloittaa ylhäältä alaspäin tulevan asteikon 

soiton. Tässä rytmiikka koostuu toistuvista synkoopeista. Kahden tahdin fraasi toistuu 

identtisenä vasemmalla kädellä. Tässä jaksossa secondo -osuudessa oikea käsi soit-

taa jännityksen tuntua luovia trillejä. Lopuksi vasemman käden alkuteema toistuu mo-

lemmilla käsillä unisonossa. 

 

4.12 Bulgarian kesäsade (B-duuri) 
 

Säveltämäni asteikkoharjoittelukappaleet on suunnattu perustaso 1 -tasoiselle soittajal-

le. Sen tason oppilas harvemmin soittaa 6/4 -tahtiosoituksen kappaleita. Halusin tehdä 

yhden kappaleen tällä tahtiosoituksella, jotta alkeistason oppilas pääsisi tutustumaan 

siihenkin yleisimpien 2/4-, 4/4- ja 3/4-tahtiosoitusten lisäksi. Käytin kappaleessa oppi-

laan helposti omaksuttavaa rytmiikkaa; puolinuotti – neljäsosanuotin keinuvan rytmistä 

motiivia. Yksi pedagoginen asia kappaleessa on kahdeksasosatriolikuvion opettelu. 

Trioli esiintyy kappaleessa aina samalla tavalla (samoilla sävelillä), joten se helpottaa 

oppimista. 
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Kappale alkaa kuin muutamalla sadepisaralla (b2 –nuotit oikealla kädellä). Alku soite-

taan todella hiljaa (pianissimo) ja crescendo tuo mieleen pikku hiljaa alkavan kesäsa-

teen.  

 

4.13 Galaksit (g-molli) 
 

Harmonisen g-molliasteikon harjoituskappale Galaksit on modernisävyinen ja tunnel-

maltaan elokuvamusiikkityylinen. Harjoiteltavaa g-molliasteikkoa on kappaleen alussa 

oikealla kädellä kahteen kertaan, mutta lopussa myös vasen käsi soittaa sen yhden 

oktaavin alueelta. Alun asteikkoteema (tahdit 4-6) toistetaan identtisenä, mutta soittaja 

voi valita, haluaako hän soittaa toisella kerralla asteikkokulun peilikuvana ylhäältä aloit-

taen (ossia). Normaalissa asteikkojen opettelussa melko usein jämähdetään harjoitte-

lemaan niitä aina samalla tavalla alhaalta ylös ja takaisin. Oppilaalle olisi erittäin hyö-

dyllistä jo alusta alkaen soittaa asteikkoja myös toisinpäin; ylhäältä aloittaen. Omien 

piano-oppilaitteni kanssa olen huomannut, että varsinkin asteikko-opettelun alkuvai-

heessa oppilaat omaksuvat ylöspäin soittamisen helpommin kuin alaspäin tulon. Oppi-

laat, jotka luontevasti pystyvät soittamaan asteikon kummin päin tahansa, osaavat ne 

varmemmin ja sujuvammin. 

 

Soittaja käyttää pedaalia läpi koko kappaleen. Tämä luo avaruusmaista atmosfääriä 

soittoon. Pedaalinkäyttö tulee olla tarkkaa ja nopeaa. Kappaleen alun (tahdit 1-10) va-

semman käden motiivien takia pedaalin vaihdot pitää tehdä nopeasti. Samoin kappa-

leen keskiosassa (tahdit 11-18) pitää pedaali vaihtaa nopealla jalan liikkeellä joka tah-

din alussa. 

 

Kappaleen alkuosa soitetaan rytmikkäästi (soitto-ohjeena: ritmico) ja täsmällisesti. 

Keskiosassa (tahdit 11-16) voi alkaa kiihdyttämään tempoa (accelerando), jos haluaa. 

Tässä kohdassa soitetaan myös voimakkuutta kasvattaen (crescendo), joten kiihdyttä-

minen sopii hyvin tähän. Tätä kohtaa voi ajatella esimerkiksi mielikuvalla lähestyvästä 

jättiläisgalaksista. Tahdin 18 fermaatti-kohdan jälkeen kappaleen 3 viimeistä tahtia voi-

daan soittaa vapaasti rubatossa. Soittaja luo itse juuri sellaisen tunnelman kappaleen 

loppuun kuin haluaa. Oikealla kädellä pianissimossa soitettavat staccato-d:t ovat kuin 

kirkkaiden tähtien tuiketta. Ne voi soittaa vaikka todella hitaassa tempossa. Viimeisen 

d:n jälkeen kuunnellaan vielä hetken aikaa avaruuden ääntä (vasemman käden g-sävel 

soi) ja kappaleen loputtua pedaali nostetaan hitaasti ylös.  
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4.14 Valssin pyörteissä 
 

Aloittaessani Valssin pyörteissä -kappaleen säveltämistä, päätin ensin muutaman 

ydinasian, jotka halusin sisällyttää kappaleeseen. Nämä asiat olivat: 

 

- kolmijakoinen (3/4 –tahtilajiltaan) 

- kappaleen harmoniaan sisältyisi kadenssien harmonia jossakin kohdassa 

- valssin yleisin säestyskuvio 

- opettajan osuus/secondo 

 

Kappale alkoi muotoutua d-mollisävellajiin, ja sävellysprosessin alkumetreillä tein vielä 

päätöksen yrittää pitää se PT 1 -tasoisen oppilaan soitettavana. 

 

Omien havaintojeni mukaan aika harvoin erityisesti PT 1 -tasoisissa ohjelmistokappa-

leissa on alkusoittoa. Kappaleet alkavat useimmiten suoraan melodiasta. Klassisen 

musiikin sooloteokset alkavat melkein aina suoraan teemalla. Toki poikkeuksiakin löy-

tyy, esimerkiksi Schubertin Moment Musicaux Op. 94 No. 3 f-molli alkaa kahden tahdin 

pikkuisella alkusoitolla (Kuvio 10). 

 

 

Kuvio 10. F. Schubertin Sechs Moment Musicaux Op. 94 No. 3 
 

 

Kevyessä musiikissa taas alkusoitto on miltei joka kappaleen alussa – jos ei auki kirjoi-

tettuna, niin soittaja itse soveltaa alkusoitoksi kappaleen lopun tahteja. Halusin tähän 

sävellykseen tehdä pienen alkusoiton, jotta jo soittoharrastuksen alussa olevalle oppi-

laalle tulee tämä ilmiö tutuksi.  

 

Minulla on Yamaha U1 -akustinen piano, jossa on Silent –toiminto. Pianossa on myös 

silent -toiminnon ohjausyksikössä äänitysmahdollisuus lyhyille soittopätkille. Käytin tätä 

nelikätisten kappaleiden säveltämisessä; äänitin primo-osuuden pianon muistiin ja lai-

toin sen soimaan samalla, kun sävelsin secondo (tai opettajan) -osuuksia. Äänitysomi-
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naisuuden käyttö säveltämisessä osoittautui todella käyttökelpoiseksi apuvälineeksi. 

Toki pystyisin kuulemaan päässäni ilman äänitettyä osuutta jo valmiin stemman, mutta 

tällä tavalla tehtynä pääsin kuulemaan todellisen yhteissoittokuulokuvan välittömästi 

säveltäessäni.  

 

4.15 Impromptu 
 

Yksi teknisesti haasteellinen soittotapa pianonsoiton opiskelussa on arpeggioiden soit-

taminen. Alussa olevalle opiskelijalle on opettajan helppo kuvailla soittotapaa eri mieli-

kuvilla: ’kuin soittaisit soinnun kitaralla tai harpulla’. Oppilas ymmärtää mielikuvan no-

peasti ja tietää, miltä arpeggio-soinnun soittamisen pitäisi kuulostaa, mutta soittotavan 

tuottaminen ei olekaan ihan helppoa aluksi. Impromptu -kappaleessa on paljon arpeg-

gio-sointuja. 

 

Ihmisen käden anatomiaa tarkasteltaessa huomataan, että sormet ovat erilaisia raken-

teiltaan ja epätasaisia voimankäytöltään ja koordinaatioltaan. Peukalo on vahva ja iso-

rakenteinen sormi ja sitä käytetään jokapäiväisessä elämässä koko ajan. Pianonsoi-

tossa se on vaikea sormi hallita, koska se on eri kohdassa kättä kuin muut sormet ja 

sen luonnollinen liikerata on eri. Kumma kyllä, luonnostaan itsenäisintä sormea, peuka-

loa, käytetään harvemmin liikkuvuutensa vuoksi – sehän pystyy sekä liikkumaan sivu-

suunnassa että pyörimään (Kentner 1979, 64). Alussa olevan pianonsoiton opiskelijan 

täytyy kiinnittää paljon huomiota peukalon hallintaan verrattuna muihin sormiin. 

 

Impromptu -kappaleen keskivaiheilla tahdeissa 12-15 oikea käsi soittaa kaksitasoista 

satsia niin, että ylä-äänessä on pitkä melodiamainen ääni ja peukalo ja etusormi muo-

dostavat kahdeksasosanuotein rakentuvan säestyskuvion alapuoliseen stemmaan. 

Tämä tekstuuri on pedagogisesti hyvää materiaalia, jolla voi opetella sormien balans-

sia. 

 

Impromptu –kappaleessa ei ole läpi koko kappaleen kulkevaa melodia-säestys -

tekstuuria, vaan se rakentuu rytmisesti erilaisista osioista. Pieniä melodialinjoja nousee 

kyllä esiin siellä täällä oikealla kädellä, sekä lopussa vasemmalla kädellä. Kappaleen 

harmoniankäsittely on välillä vähän jazzahtavaa. 

 

Oppilaan osaamistasosta riippuen tätä kappaletta voi itse myös varioida helposti. Kap-

paletta voi soittaa joko metronomisella pulssilla tai halutessaan todella vapaastikin (ru-



29 

  

bato). Jos oppilas hallitsee sujuvasti oktaavien ja arpeggio-sointujen soiton, voi esimer-

kiksi kappaleen lopussa (tahdit 17-19) soittaa oikealla kädellä tahdin loppupuolen soin-

nun oktaavin korkeammalta (Kuvio 11) 

 

 

 

Kuvio 11. Impromptu -kappaleessa vaihtoehtoinen soittotapa 
 

4.16 Makkarakeitto -samba 

 

Unkarilainen säveltäjä Béla Bartók sävelsi kuusiosaisen pedagogisen pianokokoelman 

Mikrokosmos, jossa on kaiken kaikkiaan 153 kappaletta. Teosten vaikeustaso kasvaa 

koko ajan; ensimmäiset kappaleet ovat aivan alkeistasolle tarkoitettuja. Bartókin sävel-

tämät aloittelijoiden kappaleet soitetaan yhdessä asemassa. 2000-luvun pianon alkeis-

oppikirjassa Pianon avain, aapinen (Louhos, Juris, Liu-Tawaststjerna 2005) aloitetaan 

soitonopiskelu vastaavalla tavalla. Lähes kaikki kirjan kappaleet on tarkoitettu soitetta-

vaksi yhdellä käden asemalla. Oppilaan ei tarvitse keskittyä käsien liikkumiseen si-

vusuuntaisesti koskettimistolla, vaan hän voi fokusoida huomionsa täysin sormien 

työskentelyyn. Pianonsoiton opetusta käsittelevän klassikkoteoksen kirjoittanut pianisti 

Heinrich Neuhaus toteaa, että tasaisuus ja sormien itsenäisyyden kehittäminen on lä-

hes tärkein päämäärä kaikissa viiden sormen harjoituksissa (Neuhaus 1973, 136). 

 

Olen suunnannut Makkarakeitto -samban aivan pianonsoiton opiskelun alkuvaiheessa 

olevalle oppilaalle. Kappale soitetaan kokonaan mustilla koskettimilla ja molemmat 

kädet pysyvät yhdessä asemassa. Molemmat kädet ovat (alhaalta ylöspäin) ges-as-b-

des-es –koskettimilla. 

 

Kädet soittavat peilikuvana, joten molemmilla käsillä soittavat samat sormet koko ajan 

yhtaikaa. Soitettavaa on kaikilla sormilla ja erityisesti neljänsiä ja viidensiä sormia käy-
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tetään melko paljon. Halusin, että tällä kappaleella voi aktivoida juuri heikoimpien sor-

mien, nimettömien ja pikkurillien, käyttöä. Tahdeissa 13 ja 15 molemmilla käsillä nel-

jännet ja viidennet sormet soittavat staccatossa. 

 

Kappaleessa on kaksi erilaista teemaa. Molemmat teemat toistuvat. Dynaamisilla vaih-

teluilla oppilas oppii, että toistuvat teemat soitetaan useimmiten eri tavalla. Käytin kap-

paleessa päävoimakkuuksia forte ja piano, sekä niiden pikkuveljiä mezzofortea ja mez-

zopianoa.  

 

Kappaleessa käytetty rytmiikka voi olla oppilaalle itselle vaikea aluksi hahmottaa suo-

raan nuotista. Kappale on täynnä synkopoituja rytmikuvioita, jotka ovat pedagogisesti 

aika haasteellisia varsinkin ihan alussa olevalle oppilaalle. Mielestäni kappaleen opet-

telu olisikin hyvä aloittaa niin, että opettaja opettaa kappaleessa käytettyjä rytmejä op-

pilaalle esimerkiksi taputtamalla. Opettaja voi tömistää jalalla puolinuottipulssia koko 

ajan ja taputtaa käsillä kappaleen rytmejä. Aluksi voi olla hyvä pyytää oppilasta toista-

maan opettajan perässä. Harjoitteluun voi ottaa mukaan myös rytmin hahmottamista 

helpottamaan ihan oikeassa makkarakeitossa käytettäviä ruokasanoja (Kuvio 12). 

 

 

Kuvio 12. Makkarakeitto -samban rytmin opettelun tueksi 
 

Kun rytmikuviot alkavat sujua, on helppo siirtyä soittamaan opittuja rytmejä koskettimis-

tolla oikeilla sävelillä. Opettaja voi näyttää oppilaalle pianon alarekisteristä (tai toisella 

pianolla), miten soitetaan ja oppilas matkii opettajan soittoa. Samalla kun soitetaan, 

voidaan sanoa ääneen opetellut rytmiapusanat. Sitten kun oppilas osaa oman osuu-

tensa sujuvasti ja varmasti, voi opettaja siirtyä soittamaan secondo -stemmaa oppilaan 

kanssa. Secondo -soittajan alkusoitossa on esitelty primon ensimmäinen motiivi (ges-
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as-b) samalla rytmillä. Halusin ottaa tämän esille alkusoittoon, jotta oppilas kuulee, 

miten hänen oma soittonsa alkaa. Samballe tyypillinen partido alto -säestyskuvio opet-

tajan soittamana voi olla oppilaalle haasteellinen. Siksi voi olla hyvä, että opettaja soit-

taa oman osuutensa aika hiljaisesti. Secondo -osuuden vasemman käden ensimmäisil-

le ja kolmansille iskuille tulevia säveliä on hyvä rytmikkäästi korostaa. Jos opettaja polki 

jalkaa puolinuoteittain taputusharjoituksia tehtäessä, oppilas kuulee sen saman syk-

keen secondo -osuuden vasemmassa kädessä.  

5 Oppilaiden ajatuksia 
 

”Tosi hiillostavaa soittaa tälläistä kappaletta, kun sä oot tän säveltänyt ja tiedät just 

tasan tarkkaan, miten tän pitäis mennä!”, tokaisi eräs oppilaani hymyssä suin, kun en-

simmäistä kertaa tutustui hänelle antamaani sävellykseen. Oppilaani ihastuivat erittäin 

paljon erityisesti nelikätisiin kappaleisiin Grönlantiin asti soutaen ja Makkarakeitto -

samba. Näihin kappaleisiin säveltämäni opettajan osuudet pyrin tekemään svengaavik-

si ja rytmikkäiksi, jotta oppilaan oma soitto saisi tukea niistä. Oppilaat, jotka soittivat 

näitä kappaleita, halusivat soittaa niitä uudestaan ja uudestaan. Palasimme näiden 

kappaleiden soittoon oppilaiden pyynnöstä vielä monilla seuraavilla pianotunneilla. 

Makkarakeitto -sambaa soittava oppilas alkoi jopa improvisoimaan ja keksimään omia 

rytmikuvioita kappaleen sävelillä myöhemmillä tunneilla. Hän halusi kokeilla myös, mil-

tä kappale kuulostaa, jos vaihtelemme dynaamisia vaihteluita päinvastoin kuin nuotis-

sa.  

 

Soitatin jokaista kappaletta yhdellä oppilaallani ja opetteluprosessin jälkeen keskuste-

limme kappaleen herättämistä ajatuksista ja tunteista. Minusta kuitenkin tuntuu, että 

kaikki oppilaani eivät uskaltaneet sanoa suoraan rehellisiä mielipiteitään kappaleista, 

vaikka pyysin heitä avoimesti kertomaan kaikista ajatuksista (myös negatiivisista), joita 

kappaleet heissä herättivät. Yritin luoda oppitunneilla sellaisen ilmapiirin, että oppilas 

voisi kertoa rehellisesti, mitä mieltä kappaleesta oli. Kerroin oppilaille, etten loukkaan-

tuisi, vaikka heidän mielipiteensä kappaleesta olisi negatiivinen. Kaikesta tästä huoli-

matta oppilaiden kommentit olivat erittäin niukkoja. 

 

Oppilaitteni näkökulmasta tilanne jossa he opettelivat ja soittivat oman opettajan sävel-

lyksiä oli uusi. En ollut aikaisemmin antanut heille (muutamia poikkeuksia lukuun otta-

matta) omia sävellyksiäni ohjelmistoon. Tämä voi olla myös yksi syy, miksi oppilaani 

eivät osanneet tai uskaltaneet sanoa paljoakaan kappaleista. 
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Kun annoin oppilaalleni jonkun sävellyksistä opeteltavaksi, soitin sen tunnilla ensin, 

jotta oppilas saa kuulokuvan muistiin. Tein äänitykset kappaleista vasta myöhemmin, 

joten en voinut antaa oppilaille valmista äänitiedostoa kotona kuunneltavaksi. 

 

Kuvailin tämän opinnäytetyön aikaisemmissa kappaleissa, esimerkiksi 4.3 Sonatiini -

kappaleessa, mitä palautetta sen kappaleen soittanut oppilas antoi.  

 

6 Kappaleiden äänitys 
 

Nykypäivän erittäin suosittu trendi näyttää olevan, että useimpien uusien nuottikirjojen 

mukana tulee myös CD-levy, jossa on kyseisen nuottikirjan kappaleet soitettuna. Jos 

on kyseessä kevyen musiikin tai esim. vapaan säestyksen nuottikirja, voi CD-levyllä 

olla myös mukana soitettujen kappaleraitojen lisäksi komppiraidat kappaleen harjoitte-

luun. Komppiraidoilla voi olla pienikokoisen yhtyeen (esim. kitara, basso ja rummut) 

soittamana taustat, joiden soidessa on mielekästä ja helppoa harjoitella pianistin osuut-

ta. Komppiraita antaa tukea omaan soittoon ja pitää rytmisen pulssin ”kasassa”. Käytän 

omassa opetuksessani esimerkiksi Christopher Nortonin Latin Preludes – Collection -

kokoelmaa, jossa on mukana CD. Tällä CD:llä on sekä kokoelman kappaleet soitettuna 

pianolla ja yhtyeellä, että pelkät komppiraidat omaa harjoittelua varten. Oppilaani, joille 

olen antanut soitettavaksi kappaleita tältä kokoelmalta, ovat tykänneet soittaa niitä ja 

erityisesti taustalevyn takia. Eräs oppilaani soitti jopa perustaso 3 -tasosuorituksessa 

yhden näistä kappaleista taustalevyn kanssa. 

 

Olen tilannut lukuisia pianonuottikirjoja viime vuosien aikana ulkomaisista nettikaupois-

ta. Varsinkin uudemmissa ulkomaisissa nuottikirjoissa näyttää olevan lähes aina mu-

kana CD. Äänitysten tekeminen on nykyään helpompaa ja halvempaa, kun ihan tavalli-

sella kotitietokoneellakin pystyy saamaan hyvänlaatuista äänitystä aikaiseksi. Koska 

trendi nuottikirjojen teossa on nykyään se, että niissä melkein kaikissa on CD-levy mu-

kana, niin valitettavasti niiden laatu on melko kirjavaa. Joissakin nuottikirjojen mukana 

tulleissa CD:issä olen kuullut olevan todella yksinkertaisesti tehdyt midi-äänitteet. Niistä 

kyllä kuulee, miten kappale ”koneellisesti” kuulostaa, mutta musiikillinen tulkinta ja kap-

paleen sielukkuus ei välity näistä yhtään. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että nämä 

huonommat äänitteet kannattaa jättää kuuntelematta kokonaan. Niistä voi olla enem-

män haittaa kuin hyötyä kokenemattomille opiskelijoille. 
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Uusimmissa pianon alkeisoppikirjoissa alkaa olla mukana myös CD-levy. Tämän opin-

näytetyön luvussa 2.1 Pianonsoitonopetus murroksessa kerroin 2000 -luvulla tapahtu-

neesta muutoksesta ja vapaan säestyksen integroimisesta alkeisopetukseen. Esittelin 

uudempaa suomalaista Vivo piano -kirjasarjaa (Jääskeläinen ym. 2007, 2009, 2013) ja 

näissä kirjoissa on myös mukana CD-levy. Käytän paljon opetuksessani oppimateriaa-

lina suomalaista Pianon avain -sarjaa (Louhos ym. 2002, 2005, 2014). Vuonna 2014 

uudistettiin sarjan Pianon avain. Alkeisohjelmisto (Louhos ym.) ja uudistettuun painok-

seen liitettiin mukaan myös CD-levy. Aikaisemmissa sarjan osissa ei levyä ole ollut. 

 

Olen käyttänyt opetusmateriaalina paljon brittiläisen säveltäjän Pamela Wedgwoodin 

pianokappaleita. Mielestäni ne ovat erittäin innostavia ja mielenkiintoisia kappaleita. 

Wedgwoodin sävellystyyli on monenlaisia musiikkityylejä sekoittava, joten niitä soitta-

malla oppii tuntemaan luontevasti eri tyylilajeja. Kuitenkin niissä on pedagogisessti tär-

keitä asioita piilotettuina kappaleisiin, joten ne toimivat opetusmateriaalina hyvin. Esi-

merkiksi Wedgwoodin pienissä Up-Grade! -nuottikokoelmissa on selkeästi klassiseen 

tyyliin sävellettyjä kappaleita ja myös niitä, jotka on ihan jazz-musiikkia; ja kaikkea siltä 

väliltä. Wedwoodilta on hiljattain ilmestynyt omia alkeispianokoulukirjoja Pam Wedg-

wood’s Piano Basics 1 - 2 (Wedgwood 2013, 2014). Näissäkin kirjoissa on mukana 

CD-levy. 

 

6.1 Äänitysten tarpeellisuus 
 

Punnitsin mielessäni todella pitkään ja hartaasti, äänittäisinkö sävellykseni vai en. Toi-

saalta soittajalle on erinomainen apukeino saada kuulla esimerkkiäänitys vieraasta 

uudesta kappaleesta. Samoin opettajalle se on hyvä ja nopea tapa saada selville, mil-

lainen kappale on. Toisaalta taas ajattelin, etten missään tapauksessa haluaisi tehdä 

kappaleista äänitallenteita, etteivät ne kahlitsisi opettajia tai oppilaita juuri äänityksen 

mukaiseen tulkintaan. Yhden äänityksen kuunteleminen voi jättää soittajalta huomaa-

matta vapauksia, joita hän voisi tehdä omassa tulkinnassaan. 

 

Nykyään musiikkia on helposti saatavilla internetin ansiosta. Spotify- ja YouTube-

palvelut ovat täynnä musiikkia kaikista genreistä ja äänityksiä ympäri maailman. Tämän 

aikakauden ihmiset ovat tottuneet etsimään kappaleita näistä palveluista, eikä enää 

tarvitse välttämättä ostaa levyä omaksi tai etsiä sitä kirjastosta. Musiikin- ja soitonopis-

kelussa tästä mahdollisuudesta on hyötyä niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Myös 
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itseopiskelijoille näistä voi olla apua. Pohdin, miten itse opettelen uusia kappaleita. 

Huomasin, että itsekin kyllä aina etsin opeteltavasta kappaleesta äänitteitä internetistä. 

Tämä vahvisti sen, että koin tärkeänä tehdä näistä sävellyksistäni äänitteet. Hyvä muu-

sikko ja opettaja osaa ottaa huomioon, ettei kuunneltavaa äänitettä kopioida suoraan. 

 

6.2 Äänityslaitteisto 
 

Metropolia YAMK -opintojeni lukuvuoden 2014–2015  aikana minulla on ollut koko ajan 

mielessäni äänityslaitteitteni ja -ohjelmiston päivittäminen. Minulla on käytössäni kan-

nettava MacBook Pro -tietokone ja olen ostanut Logic Express 9 -äänitysohjelman 

vuonna 2010. Kyseistä äänitysohjelmaa ei Apple enää tue ja sen päivitys on lopetettu 

kokonaan. Nykyinen vastaava Applen ohjelma on Logic Pro X. 

 

Minulla on äänityskalustoa kotona hyvin vähän ja nekin mitä ovat, eivät ole kovin am-

mattimaisia laitteita. Silti niillä pystyy tekemään omaan käyttöön tarvittavia äänityksiä ja 

demoäänityksiä. 

 

Tällaisessa tilanteessa otin haasteeksi äänittää sävellykseni jo olemassa olleilla laitteil-

la ja ohjelmistoilla – nollabudjetilla. Tarkoituksenani ei kuitenkaan ollut äänittää ”studio-

laatuista” äänimateriaalia, vaan lähinnä harjoitella akustisen pianon äänittämistä ja 

saada sävellyksistä demotasoiset äänitykset. Uskon, että näillä laitteilla, mitä minulla 

kotona oli, pystyin saamaan sen tasoiset äänitykset aikaan. 

 

7 Pohdintaa 
 

Minulla oli aluksi selkeä idea sävellystyön vaiheista sekä tiettyjä yksittäisiä kappaleide-

oita ja haasteita, joihin halusin tarttua uutta sävellysprojektia aloittaessani. Minulla oli 

kova halu ja motivaatio alkaa säveltämään kappaleita ja ryhtyä toimeen. Tämän opin-

näytetyön alkaessa minulle tarjoutui otolliset puitteet ja selkeä kohde sävellystyön aloit-

tamiseen. Edellisestä sävellysprojektin tekemisestä oli kuitenkin kulunut kohtuullisen 

pitkä aika (noin 4 vuotta) ja elämässäni oli tapahtunut paljon (kahden lapsemme syn-

tymät). Säveltämisen aloittaminen ja musiikillisten ideoiden synnyttäminen oli aluksi 

erittäin tuskallista ja kankeaa. Mieleeni juolahti kyllä minimalistisia musiikillisia teema-

pätkiä, harmoniakulkuja tai rytmisiä ideoita; mutta niiden yhdistely tai eteenpäinviemi-
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nen oli hankalaa ja vaivalloista. Koin lukuisia turhautumisen hetkiä sävellystyötä teh-

dessäni – ja erityisesti siksi, kun aikaisemmin säveltäminen on sujunut minulta hyvin 

luontevasti ja olen ”yhdeltä istumalta” pystynyt kirjoittamaan kokonaisen pienimuotoi-

sen kappaleen valmiiksi asti, voimakkuus- ja sormitusmerkintöineen päivineen. Jos 

minulla vain oli hyvä idea ja sopiva inspiraatio, olo oli kuin Mozartilla. Mutta tämän sä-

vellystyön alku oli kaukana siitä. Vaikken ollutkaan säveltänyt neljään vuoteen, olin 

kuitenkin koko tuon ajan vahvasti musiikin kanssa tekemisissä (esim. tanssimusiikki-

keikoilla ja muissa esiintymisissä yksin ja soitinkokoonpanoissa) ja opetin musiikkiopis-

tossa lasteni syntymien välillä. 

 

Sen lisäksi, että itse sävellysprosessin alku oli hankalaa, niin myös lähdemateriaalin 

hankinta itse opinnäytetyön kirjoittamiseen oli myös aluksi vaikeaa. Yritin etsiä interne-

tistä ja eri kirjastokokoelmista säveltämistä koskevia kirjoja, mutten löytänyt yhtään 

sopivaa. Jouduin pohtimaan opinnäytetyön ja sävellystyöni ydinajatusta monelta eri 

kantilta ja tarkentamaan sitä itsellenikin, jotta se ei olisi vain ”sekalainen kokoelma eri-

laisia kappaleita”. Tämä tarkennus-ajatustyö olikin hauska prosessi, koska kaiken sen 

”mistä ihmeestä tässä oikein on kysymys?” ajattelun – ja monen yöllisen pohdintases-

sion – jälkeen huomasin, että vastaus on ollut koko ajan tiedossani; en ole vaan osan-

nut pukea sitä sanoiksi. 

 

Opinnäytetyöni ohjaaja Leena Unkari-Virtanen antoi minulle ideoita lähteisiin tutustumi-

seen ja yksi ensimmäisistä häneltä saamista ideoista oli Tuomas Kourulan opinnäyte-

työ Aika siistii! Pedagogisia sävellyksiä kitaralle. Kourulan opinnäytetyötä lukiessani 

koin melkoisen ahaa-elämyksen ymmärtäessäni, että juuri tämä tarkoitus itselläni on 

ollut: pedagoginen säveltäminen. Tämä pieni, mutta itselleni tärkeä oivallus auttoi mi-

nua hurjaa vauhtia eteenpäin ja löysin paljon sopivaa mielenkiintoista kirjallisuutta ja 

internetsivuja. 

 

Vaikka varsinaista teoreettista sävellyskirjallisuutta en olekaan löytänyt, niin koen erit-

täin tärkeänä lähdeaineistona kaikki jo olemassa olevat nuottikirjat, oppikirjat ja koko-

elmat, joita olen opetuksessani käyttänyt – ja joihin olen tutustunut tätä opinnäytetyötä 

tehdessäni. Suomalaisten pianokoulujen ja -kokoelmien lisäksi olen tutustunut ja ana-

lysoinut myös ulkomaalaisia uusia ja vanhoja pianokouluja ja -kokoelmia. Olen kiinnit-

tänyt huomiota myös erityisesti nuottikirjojen mukana tuleviin CD-levyihin ja niiden laa-

tuun, sisältöön ja tuotantoon.  
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Aikaisemman sävellyskokoelmani kustansi Fennica Gehrman (Vähtäri, 2014). Piano-

päivä -julkaisu on ensimmäinen minun sävellyksistäni kustannettu kokoelma. Sävellyk-

siini liittyvän upean kuvituksen teki Henna Salmela. Yhteistyö Fennica Gehrmanin 

kanssa oli erittäin hedelmällistä ja positiivista. Tulen tarjoamaan myös tähän opinnäyte-

työhöni liittyviä sävellyksiäni kustannettavaksi. Tähän opinnäytetyöhön liittyvien sävel-

lysteni kustantamisesta on alustava suullinen sopimus. 

 

Pianopäivä -julkaisua työstettäessä keskustelimme Henna Salmelan kanssa siitä, että 

julkaisuun olisi ollut hyvä tehdä äänite liitteeksi. Sitä ei kuitenkaan saatu tehtyä tähän 

julkaisuun. Nyt minulla on valmiina äänitykset uusista sävellyksistäni, joten itse toivoi-

sin, että mikäli näistä nykyisistä kappaleista tehdään julkaisu, olisi siihen hyvä työstää 

vielä äänite mukaan. 
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