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taisesta hallinnasta. Kuinka voi oppia suuren määrän kappaleita nopeasti laadusta tinki-
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musiikillisesta informaatiosta? Omien kokemusteni perusteella voin väittää kappaleen ra-
kenteellisen hallinnan priorisoimisen olevan tehokkain lähestymistapa näissä tilanteissa. 
 
Pohjustan työni perehtymällä hieman psykologiaan. On tärkeää ymmärtää ihmisen kykyä 
aistia asioita, muodostaa havaintoja ja muistaa opittua tietoa. Sen jälkeen tutkin itse työelä-
mässä kehittämääni harjoittelumetodia. Selitän eri vaiheet ja niiden merkityksen yksityiskoh-
taisesti, ja havainnollistan metodin käyttöä esimerkkikappaleiden avulla. Lopuksi tarjoan 
huomioita tavanomaisimpien pienyhtyeinstrumenttien näkökulmasta sekä metodin sovellus-
mahdollisuuksista erilaisiin tilanteisiin. Oletan, että rakennekeskeinen kappaleiden opettelu 
voisi tarjota monille muusikoille uuden näkökulman harjoitteluun ja auttaa heitä useissa eri-
laisissa työelämän tilanteissa. 
 
Tutkiessani kehittämääni metodia ohjelmistojen opetteluun havaitsin sen selkeäksi ja joh-
donmukaiseksi työtavaksi. Psykologiaan tutustumalla löysin paljon perusteluja tapojeni toi-
mivuudelle ja sain myös tukea olettamukselleni siitä, että metodini pitäisi olla siirrettävissä 
erilaisilla kognitiivisilla taidoilla oppivien käyttöön. Tätä tukivat sekä musiikkipsykologiset se-
litykset kuullun informaation hahmottamisesta että eri aistijärjestelmien yhdistäminen har-
joittelussani. Musiikillisten opintojen tarjoamien taitojen rooli osoittautui vielä tärkeämmäksi 
kuin olin odottanut, mutta samalla oma metodini tuntui osoittautuvan ”puuttuvaksi linkiksi” 
näiden taitojen mahdollisimman tehokkaalle siirtämiselle yleisiin työelämän tilanteisiin. Opin 
uusia puolia ajankäytön jakamisesta harjoittelun eri osa-alueille ja sain muistutuksen ker-
tauksen tärkeydestä. Ymmärsin rakennekeskeisen harjoittelun olevan musikaalinen lähes-
tymistapa myös vähemmän haastavissa tilanteissa, jolloin yksittäisen kappaleen kanssa on 
mahdollista käyttää enemmän harjoitteluaikaa. 
 
Kaikin puolin työn tekeminen tuotti positiivisia tuloksia ja osoittautui vielä inspiroivammaksi 
kuin olin odottanut herättäen samalla uusia kysymyksiä oman lähestymistapani suorasta 
siirtämismahdollisuudesta muiden käyttöön. 
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My goal for this work is to present a method that I have developed for memorizing vast 
amounts of pieces, and thus to provide other pop & jazz musicians with new thoughts on 
mastering a repertoire fast and thoroughly. How can one learn an extensive repertoire fast 
without diminishing the quality of our playing? With a limited amount of time, what is the 
most essential information for us to take in? Based on my own experiences, I think that 
approaching the new pieces based on their structure first and foremost is the most efficient 
way in these kinds of situations. 
 
I lay the groundwork for my thesis with a brief introduction to psychology of music. It is im-
portant to understand the way we humans sense things, form observations and remember 
the information we have learned. Then I study a method I have developed by myself while 
working as a freelance musician. I explain the different phases and their purposes in detail 
and I demonstrate the use of my method with a selection of sample pieces. Finally I offer my 
thoughts and ideas of applying the method to different instruments and situations. I assume 
that in various situations musicians could benefit from learning the structures of the new 
pieces before anything else. 
 
While I was examining my method, I found it to be a clear and logical way of working. By 
studying psychology, I found many reasons for why my system works and also found support 
for the assumption that people learning with different cognitive strengths should be able to 
apply this information for their benefit. It was backed up by the explanations in the psychol-
ogy of music and the fact that my method combines three of the five sensory organs. The 
role of skills learned from earlier music studies proved to be more important than I had ex-
pected, but at the same time my own method seemed more and more like a “missing link” 
to bridge the gap between theoretical knowledge and actual working circumstances. I found 
new points of view about sharing time efficiently between different tasks and got a reminder 
about the importance of repetition. I understood that structure-based rehearsing is a musical 
way to approach also the situations, where it is possible to dedicate more time on learning 
a given piece. 
 
All in all, making this study yielded positive results and turned out to be even more inspiring 
than I had expected, while it also raised further questions about the possibility of other peo-
ple benefiting from directly copying my way of working. 
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 Johdanto 
 

Tässä luvussa esittelen tilanteita jotka ovat synnyttäneet tarpeen työlleni. 

1.1 Havaitsemani ongelma 
 

Kun aloitamme musiikilliseen instrumenttiin tutustumisen, emme yleensä osaa vielä hah-

mottaa kuulemastamme juuri mitään. Yksinkertainenkin sointuote tai melodia voi tuntua 

suurelta määrältä uutta ja outoa tietoa, ja yksittäisen kappaleen soittaminen saati sitten 

muistaminen voi olla suuren vaivannäön takana. Soittimen hallinnan kehittyessä on luon-

tevaa, että myös musiikillisen informaation hallinta kehittyy. 

 

Rytmimusiikkia ammatikseen opiskelevat tutustuvat ennen pitkää transkriptioon, musii-

kin tarkkaan nuotintamiseen äänitteeltä paperille. Kaikki aiemmin opitut musiikin teorian 

tarjoamat selitykset toimivat apuna transkription tehokkuudessa ja kappaleiden ymmär-

tämisessä. Opimme opettelemaan kappaleita soittamalla äänitteiden mukana. 

 

Ammattiaan toteuttaessaan muusikot soittavat paljon cover-keikkoja yökerhoissa, häissä 

ja erinäisissä juhlatilaisuuksissa, jolloin ei soiteta itse sävellettyä musiikkia vaan tunne-

tuimpia uusia ja vanhoja populaarimusiikin teoksia. Usein mukana saattaa olla yhden tai 

useamman vakituisen jäsenen paikalla tuuraaja, tai koko kokoonpano on kasattu vain 

yksittäistä esiintymistä varten. Toisinaan taas vakituinen kokoonpano saa tehtäväkseen 

opetella paljon uusia kappaleita. 

 

Yhden bilekeikan ohjelmisto voi koostua kolmesta 45 minuutin kestoisesta setistä. Yh-

teen settiin mahtuu yleensä ainakin 10 kappaletta, jolloin yhdelle keikalle tulisi opetelta-

vaksi 30 kappaletta. Jos toimit tuuraajana viikonlopun aikana kahdessa eri bändissä, 

kappalemäärä on jo 60. Ja jos taas tarvitaankin yhtä iltaa kohden 4 x 45 minuuttia mu-

siikkia, on kappalemäärä nopeasti jo yli 80. Mikäli tilanne toistuu viikoittain, ei ohjelmis-

tojen sisäistämiseen jää aikaa kuin 4-5 päivää. Ohjelmistoihin voi toki mahtua jo myös 

tuttuja kappaleita, mutta sävellajit ja versiot voivat vaihdella täysin yhtyekohtaisesti. 

 

Tavalla tai toisella olemme joka tapauksessa usein tilanteissa, joissa opettelun keskipis-

teenä onkin koulussa totutun laadun sijasta määrä. Tähän ei opiskeluissa yleensä tarjota 



2 

  

suoraan työkaluja, ja suuren tietomäärän edessä muusikko voi tuntea itsensä hämmen-

tyneeksi, eikä hän tiedä mistä edes aloittaa. 

1.2 Ongelman syyn analysointi 
 

Kun aloittaa uuden, yksittäisen kappaleen opettelun, sitä voi rauhassa lähestyä eri nä-

kökulmista. Kappaleen voi pilkkoa pieniin osiin, joita haluamansa aikaa hiomalla saa vä-

hitellen kasattua kokonaisuuden. Ehkä muusikko etsii Internetistä tietoa kappaleen taus-

toista, missä ja millä laitteistoilla se on äänitetty ja ketkä siinä soittavat. Voi hidastaa 

tempoa ja harjoitella pelkkiä looppeja, eristettyjä kappaleen osia. Ihannetilanteessa voi-

daan antaa informaation sulautua kehoon ja mieleen sen aikaa kuin sen tarvitsee, kun-

nes kykenee toistamaan kaiken alusta loppuun tuntematta näkevänsä minkäänlaista vai-

vaa. 

 

Tällainen harjoittelu ja etenkin lopputulos kappaleen hallitsemiseksi on todella tärkeää, 

mutta soittajan valmiuksista ja kappaleesta riippuen siihen saattaa mennä yksinkertai-

sesti aivan liikaa aikaa tavanomaisessa keikkaan valmistautumisessa. Pelkkää yhtä kap-

paletta ei voida harjoitella useita päiviä, ei välttämättä edes useita tunteja. Muusikon on 

helppoa lipsua aikatauluista ja päätyä soittamaan yksittäistä kappaletta useaan ottee-

seen, kun tarkoitus olisi ollut opetella vaikkapa kymmenen kappaletta. Tosin, jos kappa-

leet käydään vain pikaisesti läpi, ei muistiin jää todennäköisesti muuta kuin pieniä vihjeitä 

jokaisesta ja esiinnyttäessä loppu on jonkinlaista arvailua. 

 

Musiikilliset opinnot keskittyvät yleensä enemmän yksityiskohtien tutkimiseen ja havain-

nollistamiseen kuin laajoihin kokonaisuuksiin. Teoriatunneilla tutkitaan lyhyitä musiikilli-

sia katkelmia ja soittotekniikkaa muodostettaessa toistetaan mahdollisesti vain muuta-

mia säveliä käsittäviä kuvioita. Harjoitteluvaiheessa tällainen on korvaamattoman tär-

keää, mutta harppaus harjoitusluokasta työelämän tilanteisiin voi tuottaa monelle han-

kaluuksia. Koulussa oppimamme asiat ovat edelleen tärkeitä, mutta meidän tulee kehit-

tää niiden käyttöönottoa. 

1.3 Tarjoamani ratkaisun esittely 
 

Otetaan rajallinen määrä aikaa (esim. 4 päivää maanantaista torstaihin) ja realistinen 

määrä kappaleita, jotka vähintään tulee osata (esim. 2 x 30 kappaletta, jos viikonloppuna 

on kaksi keikkaa eri kokoonpanojen kanssa). Miten käyttää annettu aika mahdollisimman 

tehokkaasti, ja mikä on meille oleellista sisäistettävää? 
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Tavanomaisimmilla freelance-keikoilla ilmenevä ohjelmisto ei yleensä vaadi teknisesti 

kovin vaativia suorituksia ammatillisesti opiskelleelta muusikolta, eikä populaarimusiikin 

teoria- tai harmoniapohjakaan sisällä yleensä kohtuuttoman suuria yllätyksiä. Sen sijaan 

oman kokemuspohjani mukaan liian vähän huomiota kiinnitetään kappaleen muotoon eli 

rakenteeseen. 

 

Rakenteen tutkimalla ja itselleen selvittämällä muusikko saa hyvin nopeasti muodostet-

tua kullekin kappaleelle ominaisen viitekehyksen, jonka sisään muu informaatio on 

helppo täyttää - näin rakenne ohjaa sen täyttävää informaatiota, ei soitettu informaatio 

rakennetta. Tällainen materiaalin hallinta muistuttaa soittotekniikkaa: tahdomme hallita 

kehoamme sen sijaan, että joutuisimme tekemään musiikillisia kompromisseja teknisten 

rajoitteiden armoilla. Tehokkaan opettelutekniikan avulla voimme tiivistää isonkin mää-

rän tietoa pieneen muotoon, jonka lopputuloksena työskentely esiintymistilanteissa hel-

pottuu huomattavasti. Muistiin painetun tiedon laadun parantuessa saadaan siitä enem-

män hyötyä vähemmällä vaivalla, jolloin soittaminen on vapautuneempaa ja ratkaisut 

musikaalisempia. Lopputuloksena on siis työn laadun kokonaisvaltainen paraneminen. 

Esittelemäni työskentelytapa tasaa eroja eri kappaleiden välillä, jolloin hankalien raken-

teiden muistaminen on helpompaa juuri niiden persoonan muodostavien "poikkeuksien" 

avulla. 

 

Olen hankkinut tietoa tähän työhön kahdella tavalla: 

1. Omilla kokemuksillani työelämässä 

2. Tutkimalla, mitä on kirjoitettu muistamisesta ja musiikillisen materiaalin hallin-

nasta 

 

Kuvailemani metodin ei ole tarkoitus olla ehdoton. Sen sijaan tahdon jakaa omien koke-

musteni tuottaman oppimisprosessin yksityiskohtaisesti osiin purettuna, minkä taas toi-

von herättävän ajatuksia ja tarjoavan työkaluja muille oman metodin löytämiseen instru-

mentista ja musiikista riippumatta. Koen musiikin rakenteellisen hallinnan olevan yhtä 

tärkeää kaikille muusikoille ja toimivan ratkaisevana apuna materiaalin ulkoa muistami-

sessa, joten painotan sen roolia työni kaikissa vaiheissa. 

 

Olen lisännyt liitteisiin tämän työn kielenkäytön kattavan Terminologia-osion. 
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 Omat kokemukseni ja metodin synty 
 

Suurin osa tiedoista koostuu omista havainnoistani, joten katson aiheelliseksi esitellä 

hieman niiden taustoja. 

2.1 Omat taustani 
 

Vuosien 2009 - 2012 aikana soitin freelance-basistina viikoittain keikkoja, joille piti ope-

tella nopeasti paljon kappaleita ja useimmiten esiintyä ilman etukäteen pidettyjä yh-

tyeharjoituksia. Jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ja kokoonpanoissa tiukka aikataulu 

rajoitti mahdollisuuksia käyttää aikaa musiikin sisäistämiseen. Jos valmistautumiseen ei 

muiden kiireiden takia löytynyt aikaa, keikalle lähteminen oli epämukavaa vajain tiedoin. 

Toiset keikat sujuivat paremmin kuin toiset, toiset kappaleet opin helpommin kuin toiset. 

En kuitenkaan nauttinut työskentelystä, jonka en kokenut olevan hallittua. 

2.2 Oma tavoitteeni 
 

Tahdoin edelleen tehdä yhtä paljon töitä, mutta myös parantaa esiintymisteni laatua. 

Joka maanantai aloitin uusien ohjelmistojen harjoittelun tulevaa viikonloppua varten. 

Muun muassa koulun ja opetustöiden täyttäessä arkipäiviäni minun piti oppia käyttä-

mään rajallinen harjoitteluaika mahdollisimman tehokkaasti. En tahtonut enää lukea 

nuotteja, koska muiden ihmisten toimittamat nuottipaperit olivat liian usein osoittautuneet 

vajavaisiksi tai epäluotettaviksi. Siinä ajassa, jossa olisin kirjoittanut itse kappaleista tran-

skriptiot, kykenin jo opettelemaan kaiken ulkoa. Lisäksi muiden soittajien ja yleisön 

kanssa kommunikointi sujuivat paljon luontevammin, kun katseeni ei ollut suunnattuna 

nuottitelineeseen. Koin mieleen tallentamani informaation auttavan ratkaisevasti myös 

tilanteissa joissa kappaleen rakenteesta eksyttiin, koska pystyin vertaamaan kuulemaani 

informaatiota alkuperäiseen äänitteeseen ja ohjaamaan ryhmän takaisin oikeille raiteille. 

2.3 Oma ratkaisuni 
 

Opetellessani uusia kappaleita pyrin mahdollisimman tehokkaaseen kuunteluun, raken-

teen analysoimiseen ja ydinasioiden summaamiseen. Tarkan transkription sijaan kirjoi-

tan niin sanotusti kappaleen luurangon, jonka ympärille loppu tieto on täytettävissä kuu-

lokuvan ja kyseessä olevan musiikkityylin ymmärtämyksellä. 

 

Käytän myös tietoisesti hyväksi ennakko-odotuksiani populaarimusiikista. Tärkeät, "ak-

tiiviseen muistiin" sijoittamani asiat ovat vain kappaleen eri rakenteelliset osat ja kaikkein 
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oleellisimpana näiden osien tahtimäärät. Mikäli ennakko-odotukseni täyttyy, ei erikoisia 

toimenpiteitä tarvita. Jos taas havaitsen "poikkeuksen", olen analysoinut ja ymmärtänyt 

sen musiikillisen funktion (esim. yllättävä tahtimäärä suhteessa laulumelodiaan), jolloin 

se ei aiheuta enää mitään yllätyksiä vaan tuntuu täysin luonnolliselta. Harmonian ja säes-

tyskuviot muistan yksinkertaisesti suhteessa melodiaan ja osana muistikuvaani kappa-

leesta. 

 

Tämän työtavan syntyyn vaikutti ratkaisevasti Dave Weigertin kirja ”Jazz workshop for 

bass and drums” (1996). Luvussa 17 puhutaan kappaleiden luonnostelusta ja kokonai-

suuden nopean hahmottamisen tärkeydestä. Kirjoitetut musiikkiesimerkit ovat hyvin eri-

laisia kuin omani, mutta prioriteetit sen sijaan lähes samat: 

 

1. Kyseessä on prosessi, jossa tarkastellaan kuultua materiaalia 

2. Luonnos ei ole transkriptio ja on hyvin nopea tehdä 

3. Tuo muusikolle lisää itsevarmuutta ja auttaa muistamaan ulkoa nopeammin 

 Muistamisesta 
 

Perehdyn muistamisen perusasioihin ja siihen, miten musiikillinen informaatio toimii ha-

vaittavana ja muistettavana materiaalina. Koska en tee työtäni pedagogisesta näkökul-

masta, keskityn enemmänkin havaitsemiseen kuin oppimiseen. 

 

3.1 Muistijäljen muodostuminen 
 

Ihmisen aistit ottavat jatkuvasti vastaan tietoa. Osa tästä tiedosta on muuta tärkeämpää, 

ja tärkeän tiedon käsittely siten aivoissamme aktiivisempaa kuin yksittäisiin havaintoihin 

verrattuna. Kun prosessoit uutta tietoa, tapahtuu aivoissasi uusia liitäntöjä eri asioiden 

välillä, ja näitä kutsutaan mielleyhtymiksi. (Katz & Rubin 1999.) 

 

Mielleyhtymät ovat tulkintoja tapahtumista, ihmisistä ja paikoista, ja ne muodostuvat ai-

vojen päättäessä liittää erilaisia tietoja toisiinsa. Tätä tapahtuu varsinkin jos tieto koetaan 

todella tarpeelliseksi ja yhdistelmästä uskotaan olevan hyötyä tulevaisuudessa. Jos jokin 

ärsyttää kahta tai useampaa aistia samanaikaisesti, aivot liittävät aistimukset yhteen 
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melkein automaattisesti. Kun mielleyhtymä on syntynyt, se voidaan tallentaa aivojen pit-

käaikaiseen muistiin ja palauttaa uudelleen mieleen myöhemmin (Katz & Rubin 1999, 

26-27). 

 

Musiikillinen informaatio toimii samalla tavalla kuin kaikki muukin, ja sen muistamista voi 

kehittää kuka tahansa järjestelemällä opettelutapojaan uuteen muotoon. Kun tarjoat ai-

voillesi selkeää havainnoitavaa, se on myös helpompi tallentaa muistiin. Koulussa oppi-

mamme kyvyt tarjoavat meille analysointimahdollisuudet, ja nyt pyrimme kehittämään 

havainnointitapojamme. 

 
"On epäilemättä totta, että toiset henkilöt muistavat musiikillista materiaalia pa-

remmin kuin toiset. … Ei kuitenkaan ole mitään pitävää perustetta uskoa, että 

erot henkilöiden suorituksissa johtuisivat eroista muistissa ja vielä jonkinlaisessa 

muistin alalajissa, joka olisi nimenomaan musiikin muistamiseen kehittynyt." 

(Karma 1986, 46-47) 

 

Jos muusikko ei esiintyessään muista kappaleita, hän on todennäköisesti vain "ohjelmoi-

nut" muistijäljen muulla tavalla kuin tilanne olisi vaatinut. Ehkä yleisin "virhe" on lähde-

materiaalin mukana huolimattomasti soittelu ennen kuin on kuuntelemalla otettu vastaan 

tarpeellinen tieto. Tällöin ei voida tietää mitä seuraavaksi on tulossa, ja soitetaan jotain 

muuta kuin pitäisi. Vaikka siirryttäisiin äänitteellä hieman taaksepäin korjaamaan juuri 

tämä kohta, jätetään kappaleesta muistiin vain rikkonainen kuva ja pahimmassa tapauk-

sessa virheet osaksi sitä. Kertaus on turhaa, kun siihen ei keskitytä tai kun opeteltavaan 

asiaan suhtaudutaan liian välinpitämättömästi. (By 2006, 143) 

 

Ehkä kiireinen muusikko perustelee riittämättömällä tarkkaavaisuudella varustetun lä-

hestymisen ajattelemalla että "kuuntelee sen tarkemmin joskus myöhemmin". Huolimat-

tomasti muodostetun osaamisen korjaaminen vaatii kuitenkin enemmän työtä kuin heti 

oikein opettelu (SML, www.). Juuri tämän takia lähestyn ensimmäistä kuuntelukertaa 

kaikkein suurimmalla keskittymisen määrällä luodakseni hyvän pohjan myöhempien työ-

vaiheiden sujuvuudelle. 

 

Eheän kokonaiskuvan ja soittokokemuksen myötä tunnistat mahdollisia hankaluuksia 

tuottavat paikat jo ennalta, ja muistat miten toimia. Tämän takia huolellisesti jäsennelty 

opetteluprosessi tuottaa paljon parempia tuloksia kuin huolimaton - kyse on laaduk-

kaasta tiedon tallentamisesta myöhempää käyttöä varten. (Werner 1996, 165) 
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Ihmiset ovat erilaisia sen suhteen, miten he työstävät asioita (Aistijärjestelmät, Monivire-

www). Itse pyrin tässä vaiheessa ottamaan vastaan tietoa samanaikaisesti eri aisteilla, 

jotta esiinnyttäessä kappaleeseen liittyvä informaatio tulisi esille mahdollisimman auto-

maattisesti: 

 

näkö (visuaalinen aistijärjestelmä) = omat muistiinpanoni, 

kuulo (auditiivinen) = opeteltava lähdemateriaali, sekä 

tunto (kinesteettinen) = äänen tuottaminen ja instrumentin hallinta. 

 

Eri prosessointitapojen yhdistely voi myös tasata metodin siirrettävyyttä eri ihmisten vä-

lillä heidän mahdollisista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan huolimatta. 

 

Käytän seuraavia omia käsitteitäni jaottelemaan eri osa-alueiden mahdollisimman teho-

kasta muistamista: 

 

Aktiivinen muisti: havaitut asiat, joita käsitellään aivoissa aktiivisesti ne tutkimalla ja se-

littämällä. Näin muistiin painamisesta tulee aktiivinen prosessi, joka oikein tehtynä hel-

pottaa asioiden mieleen palauttamista. (By, 2006, 139) Psykologiassa tätä lähinnä oleva 

termi on loogis-käsitteellinen prosessointi. (Aistijärjestelmät, Monivire-www.) 

 

Passiivinen muisti: asiat, joiden voidaan luottaa tallentuvan tarpeeksi vahvasti jo aistiha-

vainnoilla. Monien psykologien mielestä mieleen palauttaminen voi olla ongelma, ei niin-

kään tiedon puuttuminen muistista (By 2006, 138). Voimme siis päätellä ihmisen ottavan 

tietoa vastaan myös sitä aktiivisesti analysoimatta. Psykologiassa tätä lähinnä oleva 

termi on implisiittinen eli tiedostamaton muisti. (HS 2015, www.) 

3.2 Kokonaisuuksien hahmottaminen ja ymmärtäminen 
 

"Tärkein syy siihen että yksityiskohdat jäävät mieleen on se, että tiedot liitetään osaksi 

suurempaa kokonaisuutta joko tietoisesti tai alitajuisesti." (By, 2006, 20 ) 

 

Ihminen havaitsee hyvin tehokkaasti hahmoja eli osien muodostamia kokonaisuuksia. 

Psykologian tutkimuksessa tätä aivojen tarvetta liittää asioita toisiinsa on havainnollis-

tettu muun muassa lähekkäin sijoitetuilla asioilla, jotka ihminen mieltää yhdeksi ryh-

mäksi. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa hahmotamme samanväristen ympyröiden 

muodostavan jonoja tai rivejä: 
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Kuvio 1. Samankaltaisuuden laki. 

 

Musiikissakin havaitsemme hahmoja, esimerkiksi kokonaisen melodian yksittäisten sä-

velten sijaan tai toistuvan sointukierron yksittäisten sointujen sijaan. Kokonaisuuden 

hahmottamisen lisäksi hyvin tärkeää on sen ymmärtäminen. 
 

"Erot musiikillisen materiaalin muistamisessa johtuvat siitä, että toiset ovat jo 

kuullessa ymmärtäneet tai hahmottaneet materiaalin, kun taas toisille on kysy-

myksessä vain mielettömästä materiaalista koostuva jono, jollaista on tavattoman 

vaikea muistaa." (Karma, 1986, 47) 

 

Musiikin teorian opettelu auttaa meitä juuri tässä, sillä opimme ymmärtämään esimer-

kiksi sointujen suhteet toisiinsa yhden sävellajin sisällä. Näin usean yksittäisen palasen 

sijasta muistamme yhden isomman kokonaisuuden, jota tukee vielä entisestään sointu-

jen suhteuttaminen kuulemaamme melodiaan jota ne palvelevat. Asioiden toisiinsa liittä-

minen ei ainoastaan vaadi vähemmän muistikapasiteettia vaan (kuten edellisessä kap-

paleessa havaitsimme) tehostaa myös muistijäljen syntymistä ja tallentumista pitkäkes-

toiseen muistiin. 

3.3 Informaatiomäärä ja ennalta-arvattavuus 
 

"Informaatio määritellään tässä teoriassa todennäköisyyden perusteella. Mitä epätoden-

näköisempi jokin yksikkö sanomassa on, sitä enemmän siinä on informaatiota. Vastaa-

vasti, mitä todennäköisempi, odotettavampi ja helpommin ennustettava yksikkö on, sitä 

vähemmän siinä on informaatiota." (Karma 1986, 30 ) 
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Länsimainen populaarimusiikki rakentuu monesti tietynlaisten ennalta-arvattavien ja ole-

tettavien sääntöjen varaan, joita voidaan kutsua myös musiikillisiksi idiomeiksi. Musiikil-

liset idiomit ovat verrattavissa kielellisiin sanontoihin, joita olemme tottuneet kuulemaan 

ja hahmottamaan. Tällaiset ilmiöt muuttuvat koko ajan, ja voivat olla hyvin erilaisia eri 

kulttuurien välillä. (Musiikin teoria 2 2015, www.) Väitän joka kuulijalla olevan päässään 

jonkinlainen intuitiivinen oletus tavanomaisesta, länsimaisen popkappaleen rakenteesta. 

Esimerkki omasta olettamuksestani voisi olla seuraavanlainen: 

 

 
Kuvio 2. Kappale X: Oma olettamukseni pop-kappaleen rakenteesta. 

 

Useimmiten miellän säkeistön informaation rakenneosaksi A ja kertosäkeen rakenne-

osaksi B. Olettamukseeni sisältyy myös odotus osien kestoista ja informaatiosta: 



10 

  

 

KAPPALE X 

- Intro (viittaus kertosäkeeseen tai muuhun tulevaan osaan) 

- Säkeistö 1 ( "A" ) 

- Kertosäe 1 ( "B" ) 

- Säkeistö 2 ( puolet Säkeistö 1 kestosta ) 

- Kertosäe 2 ( kaksi kertaa Kertosäe 1 kesto ) 

- C-osa (uutta informaatiota tai jokin aiempi osa uudella käyttötarkoituksella, esim. kita-

rasoolo kertosäkeen sointuihin) 

- Loppukertosäkeet (paljon kappaleen ”tarttuvimman” osan toistoa) 

Kappaleen tällainen rakentuminen luo musiikillisesti kasvun tuntua koko sen kestolle: 

vähitellen kappaleen tarttuvinta osaa toistetaan enemmän ja enemmän. 

 

Voisin olettaa myös kaikkien yllä mainittujen osien tahteineen olevan jaollisia luvulla 4, 

esimerkiksi näin (seuraava sivu): 
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Kuvio 3. Kappale X: Oma olettamukseni pop-kappaleen tahtilajista ja -määristä. 

 

Kun kappaleen rakennetta ei hallita, turvaudutaan yleensä olettamukseen. Mutta kun 

Intro kestääkin 5 tahtia, ensimmäinen Kertosäe 9 tahtia ja C-osa 11, toimiessasi oletta-

muksen perusteella eksyt rakenteesta. Tämä taas voi aiheuttaa sekaannusta muissakin 

soittajissa heidän tiedoistaan ja toiminnastaan riippuen. Poikkeukset ennakko-odotuk-

sistamme aiheuttavat monesti keikoilla hankaluuksia, mutta juuri ne voidaan myös kään-

tää merkittäväksi eduksi oppimisvaiheessa. Riittää, kun rakenne tutkimalla poikkeukset 

havaitaan ja ymmärretään niiden funktio kyseisessä kappaleessa. Monesti tällaiset pie-

net ”lisäosat” palvelevat jotakin melodiaa tai muuta musiikillista elementtiä, ja kokonai-

suuden ymmärrettyämme tuntuvatkin ne välttämättömiltä osalta kyseistä kappaletta. 
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Otetaan seuraavaksi esimerkki yksinkertaisesta rakenteesta. Jos olet selvittänyt itsellesi 

kappaleen pohjautuvan esimerkiksi kaiken aikaa 12 tahdin blues-kiertoon (kuten vanha 

rock n' roll usein tekee), sen muoto ei sisällä paljoa informaatiota. Säestyksellisesti suu-

rin osa informaatiosta voidaan täyttää melko helposti jo pelkällä tyylituntemuksella. Täl-

lainen tieto on toistetta eli redundanssia (Karma, 1986, 36-37). 

 

Redundanssi on informaatiota tarkentavaa koristelua, kuten esimerkiksi säestyskuviot 

ovat. Tällaista tietoa on mahdollista karsia ja vaihtaa menettämättä kuitenkaan alkupe-

räistä sanomaa, tässä tapauksessa kappaleen rakennetta, melodiaa ja harmoniaa. Tar-

joamassani opettelutekniikassa käsittelen redundanssia passiivisena tietona, jota käyte-

tään aktiivisesti hyödyksi. 

 

Informaatiota voi siis olla paljon tai vähän, mutta kun käsittelemme sitä tehokkaasti, se 

ei tuota enää vaikeuksia eri kappaleiden muistamisen välillä. 

 Perustaidoista 
 

Tässä luvussa käyn läpi musiikillisten opintojen tarjoamaa osaamista, jonka hallitsemi-

nen toimii korvaamattomana pohjana omalle työskentelytavalleni. 

 

4.1 Tekniikka ja äänenväri 
 

Jokainen meistä käyttää tekniikkaa soittaessaan. Tapa koskettaa soitinta ja tuottaa sillä 

ääntä on tekninen tapahtuma, myös ihmisillä jotka eivät omien sanojensa mukaan har-

joita tekniikkaansa tai muka tiedä siitä mitään. Toisten tekniikka onkin siis jäsennellym-

pää ja tarkemmin harjoitettua, mutta loppujen lopuksi kyse on tarvittavan tekniikan omaa-

misesta juuri toivotun musiikin ilmaisuun. Esimerkiksi punk-muusikot ovat usein tunne-

tumpia ulkomusiikillisista piirteistään kuin soittoteknisistä kyvyistään. 

 

Myös tarjoamani tapa opetella kappaleita on tekniikka, ja tekniikka rakentuu aina aiem-

pien opittujen taitojen jatkeeksi. Oletan tämän metodin käyttäjän jo osaavan populaari-

musiikin vaatimat, perustavanlaatuiset soittotekniset asiat sujuvasti saapuessaan tämän 

asian äärelle. Tarvittavaa on myös kyky tunnistaa ja tuottaa soittimeltaan toivotut erilaiset 

äänensävyt ja "saundit". Koska nyt keskitytään ensisijaisesti musiikin muodon hallintaan 
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ja sen järjestelmälliseen kehittämiseen, ei tässä vaiheessa ole toivottavaa joutua pysäh-

tymään pidemmäksi aikaa tekniikan hiomisen takia. 

4.2 Harmonia ja transponointi 
 

Musiikin teoriassa on kyse jo tuotettujen ilmiöiden analysoinnista ja selitysten tarjoami-

sesta, mikä taas voidaan valjastaa hyvin tehokkaasti avuksi tässä opettelumetodissa. 

Etenkin tiettyjen harmonisten sääntöjen sisäistäminen on lähes välttämätöntä, jotta tie-

toa saadaan pakatuksi pienempään muotoon ja näin saavutetaan mahdollisimman teho-

kas ja vaivaton kappaleiden muistaminen. 

 

Tärkeimmäksi nousevat duuri- ja molliasteikkojen diatoniset sointuasteet jännitetehoi-

neen (kaikissa sävellajeissa), populaarimusiikin "yksinkertaisen" luonteen takia. Kun 

muusikon korva on harjoitettu tuntemaan tehot ja tunnistamaan sointujen mahdolliset 

laajennukset, päästään kuullun informaation ymmärtämisessä etenemään mahdollisim-

man nopeasti. Näin teorian tunteminen pääsee suoraan käytäntöön hyvin oleellisena 

osana muusikon osaamista. 

 

Toinen tärkeä asiakokonaisuus on kyky transponoida vaivattomasti asioita mistä ta-

hansa sävellajista toiseen, eikä se toteudu tarpeeksi tehokkaasti ilman edellä mainittujen 

asioiden hallintaa. Myös mahdolliset (ja melko yleisesti käytetyt) popmusiikissa ilmene-

vät kappaleensisäiset modulaatiot sujuvat vaivattomammin tämän kyvyn myötä. 

4.3 Transkriptio ja ear-training 
 

Transkription ja "ear-trainingin" kautta olemme oppineet tunnistamaan ja toisintamaan 

kuulemaamme musiikkia, ja tämä on luonnollisesti myös tärkeä taito hallita. Loppujen 

lopuksi kaikki tieto, mitä koskaan voi musiikilta kaivata, on kuunneltavissa musiikista it-

sestään. Lisäksi nykyään yhä useammin keikoille valmistauduttaessa on ohjelmisto har-

joiteltava omatoimisesti pelkästään kuunneltavassa muodossa olevan materiaalin avulla. 

 

Työtavassani pyritään muodostamaan transkriptiota suppeampi muistiinpanotekniikka, 

jonka tuotoksia ei välttämättä tarvitse edes lukea enää itse keikalla. Tavoitteena on kä-

sitellä kuultu materiaali onnistuneesti ja tarpeeksi huolellisesti, jotta mieleen syntyy hyvin 

jäsennelty mielikuva kappaleesta. 

 



14 

  

 Oma metodini 
 

Tässä kappaleessa esittelen oman tapani painaa mieleen uusia kappaleita. Tapanani on 

jo pitkään ollut esiintyä kaikenlaisilla bilekeikoilla niin, että ainoa lavalla lukemani infor-

maatio olisi lista kappaleista sävellajeineen. Ratkaisuni tukevat kaikissa vaiheissa tätä 

päämäärää parhaiten itselleni sopivalla tavalla. 

 

5.1 Tiedon jäsentely 
 

Kirjoitan vain yhden kappaleen tiedot kullekin sivulle säilyttääkseni visuaalisen jäsente-

lyn mahdollisimman selkeänä. Yleensä muistiinpanoni rakentuvat jokseenkin tämän nä-

köisiksi (seuraava sivu): 
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Kuvio 4. Omien muistiinpanojeni eri osa-alueet. 

 

Jaan tutkitut osa-alueet nyt aiemmin esittelemiini kahteen kategoriaan eli aktiiviseen ja 

passiiviseen muistiin. Aktiivisen muistamisen piiriin sijoitan asiat, jotka vaativat tutki-

mista, muistiinpanojen tekemistä ja erittelyä, ja passiiviseen asiat, joiden koen tallentu-

van tarpeeksi hyvin pelkän kuulokuvan mukana tai joita koen voivani käsitellä redun-

danssina. 
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Tavoitteenani on luoda paperi, jonka ylälaidassa ovat perustiedot (tahtilaji, kappaleen 

nimi, sävellaji), vasemmassa laidassa aktiiviset tiedot (rakenne ja osat joista se koostuu, 

osien tahtimäärät) ja oikeassa laidassa tyhjää tilaa mahdollisia tarkennuksia varten pas-

siiviselta puolelta (säestyskuviot, harmonia tms.). Tilaa jää myös alalaitaan, jonne olen 

joskus kirjoittanut esimerkiksi taustalaululinjojen lyriikoita. Oikeaan reunaan saatan mer-

kitä myös modulaatioita tai kohdat, joissa soittimeni pitää taukoa tai alkaa taas soittaa. 

Tavallisesti en kirjoita oikeaan laitaan mitään, ellei kuulokuvan informaatio ole poikkeuk-

sellisen hankala jäsennellä. 

 

"Kuulokuvalla" tarkoitan kuullun kappaleen jättämää jälkeä muistiisi. Ilmaisu voi kuulos-

taa erikoiselta, mutta kuten muistia käsittelevissä kappaleissa havaittiin, jää kaikista kuu-

lemistasi kappaleista yllättävän paljon informaatiota mieleesi lähes tiedostamatta ja mi-

tään siihen liittyvää sen kummemmin sanallistamatta. Pyrin maksimoimaan tästä saata-

van hyödyn lukemalla notaation sijaan mieleen tallentamaani tietoa. 

 

Itse luon aina Spotify’hin soittolistan harjoiteltavista kappaleista ja kirjoitan muistiinpanot 

käsin, kynällä ruutupaperille. Koen käsin kirjoittamisen tehostavan muistamista konekir-

joitusta paremmin siksi, että jokaisen merkin kirjoittaminen on aktiivisempi tapahtuma 

kuin näppäimen painallus. Ruutupaperilla taas asioiden merkitsemisen ja hahmottami-

nen on mielestäni selkeämpää kuin täysin tyhjällä pohjalla. Soittimeni pidän lähettyvillä 

viritettynä ja käyttövalmiina. 

 

Puristaakseni kappaleesta kaikkein oleellisimmat tiedot itselleni aktiiviseen muistiin tut-

kin ja kirjoitan ylös seuraavat tiedot: 

 

Tahtilaji: 

On eri asia arvata tahtilaji kuin tietää se. Mahdolliset poikkeustahtilajit peilataan tähän 

tietoon. Neuvon kirjoittamaan muistiin myös mahdolliset 1/8- tai 1/16-nuottien kolmi-

muunteiset fraseeraukset - joskus ne saattavat vaihtua myös kappaleen eri osien välillä. 

 

 

Kappaleen nimi: 

Joskus väheksytty, mutta omalla mittapuullani huomattavan tärkeä tieto. Kuinka monta 

kertaa olet kuullut lavalla seuraavat sanat (omasta tai jonkun muun toimesta) sen jäl-
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keen, kun laulaja on jo kuuluttanut seuraavan kappaleen yleisölle: "Mikä se näistä oli-

kaan? Voitko hyräillä sitä vähän?" Sulavasti etenevä keikka on vaikuttavampi kuin tak-

kuilevasti etenevä. 

 

Sävellaji (levytetty): 

Levytetyn sävellajin lisäksi tai sen sijaan voit kirjoittaa keikalla käytettävän sävellajin. 

Basistille transponointi on soittimen viritystavan takia yleensä helpompaa kuin esimer-

kiksi pianistille, joten itse tahdon pitää mielessäni levytetyn version mahdollisimman tar-

kasti ja luotan kyllä kykyyni osata sijoittaa soitto-osuuteni uuteen sävellajiin keikalla. Mi-

käli kappale sisältää poikkeuksellisen vaativaa soitettavaa, saatan harjoitella tällaisen 

materiaalin uudessa sävellajissa etukäteen. 

 

Rakenne (osat listattuna peräkkäin, ei kertausmerkkejä / D.S. / Coda): 

On eri tapoja merkitä samat asiat. Itse käytän yleensä englanninkielisiä termejä, koska 

olen lukenut paljon kyseistä musiikillista kirjallisuutta ja nuotteja. Muista, että kirjoitat 

nämä tiedot itseäsi varten, joten jaottele kaikki itsellesi luontevasti. Kertausmerkkien suh-

teen en itse tee poikkeuksia, koska koen koko muodon hahmottuvan ja taltioituvan mie-

leeni parhaiten listaamalla ne erikseen. Jos kuitenkin kappaleen joistain osista koostuva 

alue toistuu mielestäsi tarpeeksi identtisenä, voi kertausmerkkien sijoittaminen olla silloin 

sopivampi vaihtoehto. Esimerkiksi Bruno Marsin kappaleessa ”Locked out of heaven” 

ensimmäisen kertosäkeen jälkeen voi palata introon kertausmerkeillä ja soittaa osat In-

tro-Verse-Chorus uudelleen, mikäli pystyy sijoittamaan pari pientä muutosta passiiviseen 

muistiin: toisen säkeistön alussa pelkästään hi-hat, basso ja laulu, ja toisesta ker-

tosäkeestä poistutaan eri tavalla kuin ensimmäisestä. 

 

Osien tahtimäärät: 

Rakenteelliset osat oikeaan järjestykseen listaamalla hahmotetaan kappaleen muoto 

isommassa kuvassa, ja osien tahtimäärät laskemalla täydennetään loputkin yksityiskoh-

dat. Tässä osiossa ilmenevät juuri ne ”poikkeukset”, jotka ovat olennainen osa kyseisen 

kappaleen persoonaa ja jotka hallitsemattomina aiheuttavat musiikillisen eksymisen vaa-

ran. 

 

Passiiviseen muistiin pystyn jättämään säestyskuviot, harmonian, tempon sekä dynamii-

kan, kun taas esimerkiksi rumpali tahtoisi todennäköisesti kiinnittää enemmän huomiota 

tempoon ja pianisti harmoniaan. Nämä ovat osa kuulokuvaani kappaleesta ja ne tulevat 
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esille automaattisesti pyrkiessäni toteuttamaan mieleeni tallennetun kuulokuvan mahdol-

lisimman tarkasti. Tämä aktiivisen ja passiivisen tiedon jaottelu voi instrumentista ja hen-

kilöstä (sekä tämän kehitysvaiheesta) riippuen poiketa suurestikin, mutta musiikin muo-

torakenteen tulisi olla kaikille yhtä tärkeä prioriteetti. 

5.2 Harjoittelun vaiheet 
 

Nopeimmillaan painan tällä prosessilla täysin uusia kappaleita kolmella kuuntelukerralla 

onnistuneesti ulkomuistiin seuraavin vaihein: 

 

1. Kuuntelukerta: listaa mainitsemani aktiiviset asiat paperille = analysoi rakenne - 

Huom! älä soita vielä mukana enemmän kuin välttämätöntä esim. sävellajin tarkista-

miseksi. 

 

2. Kuuntelukerta: soita mukana ja mikäli teet virheitä, observoi missä, älä kuitenkaan 

keskeytä soittoa. 

 

3. Kuuntelukerta: soita kappale onnistuneesti alusta loppuun. 

 

Hyvin oleellinen osa on ensimmäinen kuuntelukerta, jolloin ei soiteta mukana. Metodin 

ollessa muusikolle uusi voi olla suositeltavaa käyttää enemmänkin aikaa pelkkään kuun-

teluun ilman soitinta, jolloin kuulokuva saa syntyä ja tarkentua rauhassa. Tällöin muusi-

kon on mahdollista opetella tekemään tarkempia huomioita hänelle itselleen tärkeistä 

asioista ja kehittää keskittymiskykyään ääniympäristön havainnointiin. Tässä vaiheessa 

tärkeää on myös oppia kirjoittamaan ja laskemaan samalla, kun kuuntelet musiikkia, ja 

se voi vaatia jo hieman toistoja toimiakseen itsenäisenä taitona. Hyvä tapa ensimmäisen 

vaiheen tehokkaaseen toteuttamiseen on laskea tahdit sormin samalla, kun kirjoitat aina 

uuden rakenneosan nimen. 

 

Toisella kuuntelukerralla kehotan jatkamaan soittoa mahdollisista virheistä huolimatta, 

sillä tahdomme antaa aisteillemme kokonaiskuvan kappaleesta. Kun olet valppaana ja 

juuri tehnyt muistiinpanot asiasta, voi tässä vaiheessa pieni harhautuminen toimia jopa 

muistijälkeä vahvistavana tekijänä. Kun teet virheen ja huomaat sen, seuraavalla kuun-

telukerralla tunnistat tilanteen jo etukäteen ja osaat varautua. Jos taas et ole luonut itsel-

lesi soitannollista tavoitetta aiemmassa vaiheessa ja soitat jotain muuta kuin pitäisi, et 

edes huomaa tekeväsi mitään väärin. Tällöin havainnointi on rajoittunutta emmekä saa 
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haluamaamme uutta tietoa talteen. Ei ole väärin tehdä virheitä, vaan olla ottamatta niistä 

opiksi. 

 

Tärkeää on myös huomioida, että on useita eri tapoja purkaa kappaleita osiin, ei yhtä 

oikeaa. Ihmiset käyttävät samoista asioista eri nimiä, ja monessa tilanteessa olen huo-

mannut kirjoittavani kappaleita paperille eri tavalla tässä metodissa kuin jos tarkoitukseni 

olisi jatkaa luonnoksesta tarkan transkription tekoon. Tästä ei kannata hämääntyä, eikä 

ruveta saivartelemaan muiden soittajien kanssa siitä, mikä on "kaikkein oikein" tapa jä-

sennellä jonkin kappaleen rakenne. Ei etenkään tuurattaessa tai muodostettaessa tila-

päiskokoonpanoja, jolloin et välttämättä edes soita samassa ryhmässä uudelleen. Mu-

siikki puhukoon puolestaan, teoria on vain tapahtuneen ilmiön analyysi. Jos tapasi jä-

sennellä auttaa soittamaan kappaleen niin kuin pitää, se on hyvä tapa. 

5.3 Yksittäisistä biiseistä ohjelmistoihin 
 

Nyt kun yksittäisen kappaleen prosessointi on hahmotettu, voidaan laajentaa työskentely 

koskemaan koko ohjelmistoa. Työn alussa nostin jo esille tehokkaan ajankäytön tärkey-

den, ja havainnollistan sitä nyt esimerkkitilanteella. 

 

4.7.2015 soittamani hääkeikan kuuntelulista piti sisällään 30 kappaletta ja kesti noin 2 

tuntia. Harjoitellessani kaikki kappaleet 3 kertaa läpi oppiakseni jokaisen tällä metodilla, 

se vaatii ainakin 6 tuntia työtä. Jos jaan tämän vaiheen kahdelle päivälle, se tekee 3 

tuntia/päivä. Muistiin painamisen jälkeen seuraava tärkeä vaihe on kertaus. Kun kertaan 

listan vielä kahtena päivänä soittamalla sen kappaleet läpi äänitteiden kanssa, se vaatii 

noin 2 tuntia työtä kahtena päivänä. Näin olisin harjoitellut kyseisen ohjelmiston kolmeen 

kertaan maanantain ja torstain välillä käyttäen siihen yhteensä noin kymmenen tuntia ja 

olisin perjantaina valmis keikalle. 

 

Tällainen sujuva ja hallittu työskentely on siis lopputulos, johon tähdätään. Ajankäytölli-

sesti pääpaino on materiaalin huolellisessa prosessoimisessa, joka taas mahdollistaa 

myöhemmin keskittymisen pelkkään kertaamiseen. Kun informaatio sisäistetään kun-

nolla ensimmäisinä päivinä, ei myöhemmin ole tarvetta enää pysähtyä tarkastelemaan 

yksityiskohtia tai tekemään korjauksia vaan voi antaa muistijäljen vahvistua rauhassa. 

 

Metodin ensimmäinen vaihe eli muistiin painaminen sisältää enemmän informaatiota ja 

on hitaampi toteuttaa, jolloin se luonnollisesti vaatii myös enemmän aikaa. Huolimatto-

masti toteutettuna taas kaikki vaiheet venyvät ja saavutetut tulokset vähenevät. 
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Kuvio 5. Ajankäytön jakaminen eri työvaiheille. 

 

Taitotasosta ja ohjelmistosta riippuen aikaa voi kulua enemmän tai vähemmän, mutta 

tilanteiden toistuvuus vie osaamista kerta kerralta eteenpäin. Metodini on tekniikka, ja 

tekniikka kehittyy sitä harjoituttamalla. Toki toiset kappaleet ovat hitaampia prosessoida 

kuin toiset, mutta aikaa voi säästää helpompien kappaleiden kanssa heti ja haastavam-

pien kanssa myöhemmissä harjoitteluvaiheissa. Metodini tasoittaa eroja kappaleiden 

ymmärtämisen välillä ja nopeuttaa harjoittelua etenkin pitkällä aikavälillä työtavan kehit-

tyessä. Työtilanteisiin saapuminen muuttuu entistä mukavammaksi, sillä kappaleen yk-

sityiskohdat tutkittuaan ei enää tarvitse arvailla eikä tukeutua sokeasti toisten soittajien 

tekemisiin vastausten toivossa. 

 

Jos soitan tutun kappaleen tuntemattoman tai osittain vaihtuneen kokoonpanon kanssa, 

"nollaan" mielelläni tilanteen harjoitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että harjoittelen 

kappaleen muiden joukossa (hypäten ehkä kuitenkin muistiinpano-osion yli) suunnatak-

seni kuulokuvani ja mentaalisen vertailukohtani takaisin alkuperäiseen levytykseen. 

 Esimerkkejä käytännössä 
 

Havainnollistan opettelutapaani kolmella kappaleella, joiden koen olevan yleisiä cover-

bändien ohjelmistoissa tällä hetkellä. Esimerkkidokumentit ovat muistiinpanojani oikeista 

työtilanteista juuri sellaisina, kuin ne itse kirjoitan. Muistiinpanoni ovat hyvin ytimekkäitä 

kahdesta syystä: 

 

1. Koen tämän informaation sisäistämisen olevan yhtä tärkeää kaikille yhtyesoitta-

jille instrumentista riippumatta. 

60 %

40 %

Ajankäytön jakaminen eri työvaiheille

Sisäistäminen

Kertaus
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2. Nykyään minun ei yleensä tarvitse enää kirjoittaa tämän enempää asioita kappa-

leita prosessoidessani. 

 

On syytä muistaa, että tämä työtapa on modifioitavissa vastaamaan kunkin käyttäjän 

henkilökohtaisia tarpeita kirjoittamalla tarpeen mukaan enemmän merkintöjä (ks. Liit-

teet). 

6.1 Bruno Mars - Treasure 

 
Kuvio 6. Omat muistiinpanoni Bruno Marsin kappaleesta ”Treasure”. 



22 

  

 

Huomioita kappaleesta (basistin näkökulmasta): 

1. Sointukierto ja bassolinja kaikissa osissa sama, muoto muuttuu. 

POIKKEUS: Interludessa bassolla taukoa 5,75 tahtia. 

2. Kertosäettä edeltää aina suora 1/8-nuottien unisono-rytmi, säkeistöä taas synko-

poidut 1/16-nuotit. 

POIKKEUS: ennen ensimmäistä säkeistöä ”suora”. 

3. Fade-out lopetusten käsittelemisestä on hyvä sopia muun bändin kanssa. 

 

Kappaleen taitepaikoissa esitettävät yhteiset rytmit voivat aiheuttaa hämmennystä, ellei 

tuota säännönmukaisuutta ole huomattu selvittää. 

 

Samoin säkeistön ja kertosäkeen väliset mitat voisivat tuntua hieman odottamattomilta, 

kunnes ne on analysoitu rakennelistan kirjoittamisella ja havaittu hyvin johdonmukaisiksi. 
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6.2 Jenni Vartiainen - Nettiin 

 
Kuvio 7. Omat muistiinpanoni Jenni Vartiaisen kappaleesta ”Nettiin”. 

 

Huomioita kappaleesta (basistin näkökulmasta): 

1. Paljon parittomia tahtimääriä. 

2. Sointukierto sama eri osissa. 

POIKKEUS: kertosäkeissä joka toisella 4 tahdin kierrolla C korvaa Am:n. 
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3. Kirjoittamatta jätetty "lopetustahti" jossa soitto loppuu tahdin ensimmäiselle is-

kulle. 

4. Säkeistöjen bassolinja ohjelmoitu; syntetisaattorin arpeggiaattori toistaa vain 

yhtä ääntä kerrallaan 1/16-osanuotteina. 

 

Parittomat tahtimäärät ovat tässä kappaleessa itse asiassa hyvin loogisia: Intron jälkei-

sen ABABC-rakenteen jokaisessa osassa on parillisten tahtien muodostama rakenne, 

jota seuraa yhden tahdin "häntä" siirtymänä osasta toiseen. Merkintätapasi voisi siis 

myös olla esimerkiksi " Interlude 8 + 1 " jos se sinusta tuntuu helpommalta jäsennellä. 

Itse pystyn sijoittamaan äsken mainitsemani muistisäännön passiiviseen muistiin ja kir-

joittamaan tahtimäärät hieman lyhempään muotoon, joka tuntuu itselleni kaikkein luon-

tevimmalta ratkaisulta tämän kappaleen kohdalla. Kappaleen loppuun tuo liikkeen tuntua 

tuon "hännän" käyttämättä jättäminen, jolloin musiikki liikkuu sulavammin. 

 

Kirjoittamatta jätetty lopetustahti (yhteinen pitkä nuotti tahdin ensimmäiselle osalle) on 

niin vahvasti oletettavissa kaiken muun kuullun perusteella, että tällaisissa tilanteissa 

jätän sen kirjoittamatta selkeyden nimissä. 
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6.3 Avicii - Wake me up 

 
Kuvio 8. Omat muistiinpanoni Aviciin kappaleesta “Wake me up”. 

 

Huomioita kappaleesta (basistin näkökulmasta): 

1. Kitaran soittama intro luo "cut-time"-tuntuman, mutta koen että tämä laskumuoto 

on kaikkein selkein. 

2. Kappaleen "koukku" onkin kertosäkeen sijaan välisoitto. 

3. Sointukierto jälleen sama osasta toiseen. 
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POIKKEUS: välillä tietyt vaihdokset jätetään merkkaamatta (esim. Interluden 8. 

tahti). 

 

6.4 Huomioita esimerkkikappaleista 
 

Tämä ei yleensä kuulu osaksi harjoitteluani, mutta koen kappaleiden vertailun selkeyttä-

väksi tekijäksi tässä yhteydessä. Tarkastellessamme edellä käsiteltyjä esimerkkikappa-

leita rinnakkain voimme huomata muutamia seikkoja. 

 

1. Kaikissa on sama tahtilaji 4/4 

2. Kaikissa on yhtä monta rakenneosaa eli 8 (minun tavallani jäsenneltynä) 

3. Ainoat yhtenevät rakenneosien mitat ovat kappaleiden Treasure ja Wake me up 

säkeistöt, 8+8 tahtia, ja Nettiin ja Wake me up Introt, 4 tahtia 

 

Osa ennakko-odotuksistamme toteutuu, ja mahdollisten poikkeamien kohdalla asioille 

löytyy aina looginen selitys muusta musiikillisesta ympäristöstä. Opetellut kappaleet tu-

lee voida erottaa toisistaan ja pelkästään muistiinpanoja katsomalla tämä ei välttämättä 

vielä toteudu. Luomaamme aktiivista tietoa tukee vahvasti passiivinen tieto esimerkiksi 

laulumelodiasta, jota pyrimme tukemaan tarvittavilla, tässä tapauksessa kirjoittamatto-

milla elementeillä. 

 Sovellusehdotuksia 
 

Tässä luvussa havainnollistan kehittämäni metodin käyttöönottoa erilaisissa tilanteissa. 

 

7.1 Soitinkohtaisia huomioita 
 

Esittelen seuraavaksi soitinkohtaisia huomioita yleisimpiä pienyhtyeinstrumentteja var-

ten. Lisäksi huomioin mahdollisia muuttuvia tekijöitä uuden materiaalin harjoittelussa 

esittelemälläni metodilla. 

 

7.1.1 Laulajat 
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Luonnollisesti laulajat priorisoivat osaamisekseen kappaleen melodiat ja sanat, jolloin 

rakenteelliset vastuut jäävät helposti soittajille. Puhutaan edelleen tilanteista, joissa uutta 

materiaalia täytyy oppia paljon ja nopeasti ja kompromisseja tehdään helposti. Tätä rat-

kaisua voidaan puoltaa sillä, ettei laulajan omaksuma informaatio yleensä sisällä kovin 

paljon redundanssia sanojen vaihtuessa eri säkeistöjen välillä. Muusikosta ja instrumen-

tista riippumatta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää ymmärtää myös muiden rooleja ja 

vastuita kappaleen toteuttamisessa, ja rakennetietoinen laulaja kykenee musiikillisesti 

eheämpään esitykseen pitäessään instrumentaalivälikkeet oikean mittaisina. Tällaisen 

henkilön kanssa on helppoa ja mielekästä työskennellä, eikä musiikinsisäisiä ratkaisuja 

tehdä epäloogisesti muita huomioimatta. 

 

7.1.2 Kitaristit ja kosketinsoittajat 
 

Kitaristien ja kosketinsoittajien vastuulle tulee paljon harmonioita, melodioita sekä soo-

loja, ja on tietenkin tärkeää kyetä tuottamaan kaikki tarvittavat asiat tilanteeseen sopivia 

saundivalintoja myöten. Harjoiteltaessa keskittymisen ei kuitenkaan koko ajan tarvitse 

suuntautua näiden yksityiskohtien hiomiseen, vaan tietyn soitannollisen tason tultua saa-

vutetuksi on mahdollista päästää näitä asioita passiiviselle puolelle aktiivisen huomion 

suuntautuessa kappaleen kokonaisuuteen. Hienojen riffien ja soolojenkin on kuitenkin 

tarkoitus palvella esitettävää kappaletta ja sen tarinaa, jolloin tahdomme nivoa ne luon-

tevaksi osaksi kokonaisuutta - eikä se ole mahdollista ilman kappaleen eri osien välisten 

siirtymien sujuvaa hallintaa. 

 

Näillä usein samaan rekisteriin sijoittuvilla soittimilla kappaleen sisältämä informaatio-

määrä voi vaatia erityishuomiota. On hyvin yleistä äänittää studiossa lukuisia raitoja sekä 

kitaroilla että syntetisaattoreilla - esimerkiksi kitaristi voi säestää omaa kitarasooloaan 

äänitteellä. Kuitenkin keikkatilanteessa johon me valmistaudumme, molemmilla instru-

menttialueilla on tavanomaisesti vain yksi henkilö. Tällöin kuultua informaatiota on usein 

karsittava, ja olennaiseksi muodostuu oman estetiikan kehittäminen sekä osuuksien ja-

kaminen ja sovittaminen järkevästi näiden soitinten välillä. Jotta kappale voidaan tunnis-

taa sitä toisinnettaessa, tulee oleellisimpien elementtien ilmetä kuulijalle. Tällaisia voivat 

olla kitarariffit ja kappaleelle ominaiset syntetisoidut saundit, mutta myös jopa täyteme-

lodiat eli fillit. Joskus kitaristin täytyy opetella kosketinsoittajan osuuksia, toisinaan ti-

lanne taas on päinvastoin. Tilanteita kannattaa ennakoida etukäteen huomioimalla esiin-

tyvän kokoonpanon instrumentaatio sekä mahdollisesti sopimalla muiden soittajien 

kanssa, mistä osista kukin vastaa. 
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Harjoittelen monesti joitakin näiden soitinten osuuksia bassolla kaiken varalta - ja ne ovat 

ajoittain olleet myös tarpeellisia esittää keikoilla ”hätätilanteissa”. 

7.1.3 Basistit 
 

Vaikka kappaleen rakenne tuntuisi välillä muusikoiden kesken epävarmalta, asiansa 

osaava basisti voi pelastaa tilanteen. Rakennetietoinen basisti kertoo soitollaan muille 

paljon harmoniasta ja siitä, mihin kappale milloinkin on menossa. Mikäli basisti ei tätä 

vastuuta kykene ottamaan, ei musiikki välttämättä kuulosta vakuuttavalta muiden soitta-

jien taitavuudesta huolimatta. Aiemmin on jo tuotu esille basistin helpotettu asema trans-

ponoinnin suhteen, mutta tämä koskee myös saundeja ja harmoniaa, joissa kyseisellä 

soittimella on huomattavasti vähemmän toistettavaa kuin kahdella aiemmalla soitinryh-

mällä. Tämän "ylimääräisen kapasiteetin" voi käyttää hyödyksi sisäistämällä musiikin 

muodon mahdollisimman tehokkaasti. 

 

7.1.4 Rumpalit 
 

Rumpali, joka tulkitsee kappaleita eikä vain soita komppeja, voi nostaa yhtyeen yhteis-

saundin kokonaan uudelle tasolle. Olennainen osa tätä on kappaleen käsittely dynaami-

sia variaatioita johtaen ja rytmillisen vastuun täyttäminen tilanteenmukaisin keinoin. Ra-

kenteellinen vastuu on yhteinen basistin kanssa, eli tarvitaan kykyä johtaa yhtye osasta 

toiseen. Kun musiikin muoto hallitaan, se on helppo ilmaista muille soittajille etenkin tai-

tepaikoissa. Kokemukseni mukaan rumpaleiden muistiinpanot kappaleista ovat yleensä-

kin hyvin lähellä omia merkintätapojani, etenkin rakenteen analysoimisen osalta. 

7.2 Lähdekohtaisia huomioita 
 

Internet on täynnä informaatiota, ja sen hakeminen ja suodattaminen on jo taito itses-

sään. Hait sitten sanat, soinnut, tabulatuurit, nuotit tai jopa partituurin, on materiaalin 

tarkistaminen ennen sen käyttöä suositeltavaa. Materiaalin on voinut luoda kuka vain, ja 

vaikka tekijä olisi täysin asiansa osaava, sattuu myös silkkoja kirjoitusvirheitä. Jos esi-

merkiksi segno tai coda puuttuu ja olet luovuttanut tällaisen nuotin jonkun käyttöön, voi 

siitä olla enemmän haittaa kuin hyötyä. 
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Aina edes virallisesti julkaistu materiaali ei ole täysin luotettavaa. Hakiessani basso-op-

pilailleni nuotteja kirjastosta olen ajoittain huomannut suuriakin eroavaisuuksia verrates-

sani transkriptioita alkuperäisiin bassolinjoihin. Useimmiten kyse on ollut lähinnä vääristä 

äänenkorkeuksista, joka ei varmaan vielä kenenkään keikkaa keskeyttäisi. Mutta tämä-

kin tähdentää sitä tärkeää asiaa, että viime kädessä ainoa tieto johon voit luottaa on itse 

kuuntelemasi, ja sen pitäisi motivoida kehittämään kykyäsi oppia kuuntelun kautta. 

 

Kappaleista voi löytyä joskus runsaastikin erilaisia versioita riippuen esimerkiksi siitä, 

kuunnellaanko 

-artistin albumille päätynyttä, "lopullista" versiota 

-radioon suunnattua, usein jollain tavoilla lyhennettyä "radio editiä" tai sing-

lejulkaisua 

-musiikkivideoon muokattua ääniraitaa (esim. Michael Jackson - Thriller) 

-eri vuosina äänitettyjä versioita samasta kappaleesta (esim. Nightwish - 

Sleeping sun) 

-eri yhtyeiden versioita samasta kappaleesta (esim. CCR - Proud Mary 

Tina Turnerin versiona) 

-kappaleen live-äänitettä. 

 

Tärkeää on, että koko yhtyeellä on sama kuunneltava lähdemateriaali, ja tämänkin takia 

yhden henkilön tekemän kuuntelulistan jakaminen esimerkiksi Spotifyn avulla on hyvin 

käytännöllistä. Jos joku kappale herättää kysymyksiä, kannattaa asia luonnollisesti var-

mistaa väärinkäsitysten välttämiseksi. Kappaleiden studioversioissa yleiset ”fade out”-

lopetukset on mahdollista sopia muiden soittajien kesken tilannekohtaisesti tai käyttäen 

lähdemateriaalina esimerkiksi alkuperäisesittäjän omaa live-versiota. 

7.3 Tilannekohtaisia huomioita 
 

Vaikka kaikki aikaisempi tieto onkin suunnattu melko äärimmäisiin tilanteisiin, joissa in-

formaation määrä on suuri ja pyritään nostamaan sen hallinnan laatua, on metodi mah-

dollista valjastaa muistitekniikaksi myös muunlaisissa tilanteissa. Tein kerran kahden 

kappaleen äänityssession, johon sain laulajalta hyvin epäkäytännölliset nuotit: keski-

määrin kymmenen A4-kokoista sivua kustakin kappaleesta, jotka oli nuotinnettu laulukir-

jamaiseen muotoon "Vocals and piano". Toisin sanoen en tarvinnut edes F-avaimelle 

kirjoitettua informaatiota, ainoastaan soinnut ja rakenteen - jota ei todellakaan ollut miel-

lyttävää lukea useamman nuottitelineen levyisestä, teipillä kokoon kasatusta vihkosta. 
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Purin siis tarvitsemani tiedot noin kahdeltakymmeneltä sivulta itselleni sopivaan muo-

toon, ja tarvitsin siihen yhden A4-paperin toisen puolen. 

 

Sama voi auttaa myös silloin kun kappaleen ajallinen kesto on poikkeuksellisen pitkä, 

mikä populaarimusiikin tapauksessa voisi olla esimerkiksi 10 minuuttia. Pitkissä kappa-

lerakenteissa on erilainen logiikka kuin muutaman minuutin kestoisissa, ja itse olen rat-

kaissut tällaisia tilanteita esimerkiksi jäsentelemällä kokonaisuuden kahdeksi tai kol-

meksi kappaleeksi yhden sisällä. 

 

Vaikka muusikko ei luottaisikaan täysin kykyynsä painaa suurta kappalemäärää ulko-

muistiin, toimivat kirjoitetut tiedot hyvin tehokkaina henkilökohtaisina muistiinpanoina. 

Nykyään on hyvin yleistä nähdä esiintyjän käyttävän lavalla kannettavaa tietokonetta tai 

”tablettia”, jolloin kirjoitetun materiaalin käsittely on sujuvampaa kuin suuria mappeja se-

laten. Jos taas muusikko opettelisi vain yhden lyhyen kappaleen ilman ajallisia rajoitteita, 

selkeyttää silloinkin eri aistimistapojen ja muistialueiden yhdistäminen sekä rakenteen 

analysointi sen oppimista ja ymmärtämistä. Rakenteen vaivattomalla hallinnalla pääsee 

antamaan enemmän huomiota muulle musiikilliselle sisällölle ja henkilökohtaiselle ilmai-

sulleen. Esimerkiksi musiikin ammatillisten opintojen yhtyetaidoissa tunneilla voitaisiin 

syventyä entistä enemmän siihen miten nuotit esitetään yhtyeenä, mikäli oppilaita opas-

tettaisiin valmistelemaan omat osuutensa tehokkaammin tällaisin keinoin. 

 

Parametrit "määrä" ja "aika" ovat siis varioitavissa hyvin radikaalistikin joutumatta kuiten-

kaan tinkimään laadusta. 

 
”Do what has to be done, 

when it has to be done, 

as well as it can be done, 

and do it that way every time.” 

(Sudo 1997, 57) 

 Loppupohdinta 
 

Tämän työn tekeminen osoittautui alusta loppuun hyvin mielenkiintoiseksi prosessiksi. 

Jouduttuani menneisyydessäni etsimään uusia työtapoja ja saatuani myös keikoilla po-

sitiivista palautetta ja kysymyksiä huolellisesta muistamisestani koin, että tietoni voisivat 
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hyödyttää muitakin muusikoita. Päätin siis ensimmäistä kertaa tarkastella hyvin rationaa-

lisesti omia työtapojani sekä etsiä perusteluja niiden toimivuudelle kyetäkseni esittämään 

työtapani kirjoitetussa muodossa. 

 

Alusta lähtien haasteeksi osoittautui aiemman tiedon löytäminen tällaisesta aiheesta. 

Valtaosa musiikin ulkoa muistamiseen ohjaavasta informaatiosta tuntuu koskevan klas-

sista tai jazzmusiikkia, joka taas ei täysin päde popympäristössä. Jazzissa yleensä tois-

tetaan samaa harmonista perusrakennetta kerta toisensa jälkeen ja klassisessa musii-

kissa taas saman informaation toistoa voi olla hyvin vähän. Populaarimusiikki sijoittuu 

johonkin näiden välillä: esimerkiksi jazzmusiikkiin verrattuna toistetaan kyllä välillä sa-

moja asiakokonaisuuksia (kuten kappaleen A- ja B-osaa) useamman kerran, mutta mo-

nesti osien väliset siirtymät sisältävät rakenteellista variaatiota, joka muusikon tulee huo-

mioida. 

 

Aloitin kirjoittamisen listaamalla oman prosessini vaiheet yksittäisen kappaleen muistiin 

painamisen osalta. Löysin selkeän keskilinjan, jonka mukaan yleensä uuden informaa-

tion kykenen sisäistämään ja päätin esitellä tämän työssäni. Joskus kuuntelukertoja ja 

kirjoitusta vaaditaan hieman enemmän, toisinaan taas vähemmän - mutta prosessini ra-

kenne ja lähestymistapani pysyivät kokemusteni mukaan aina samana. Muistin minkä-

laisen tunteen tahdoin itselleni antaa kappaleiden hallinnasta ennen niiden esittämistä, 

ja kuinka kaikki nämä vaiheet olivat aina tuottaneet toivomani tuloksen.  

 

Psykologisten selitysten etsiminen ja löytäminen oli seuraava hyvin inspiroiva vaihe työl-

leni. Lähes poikkeuksetta ne tukivat ja selkeyttivät omia ajatuksiani, joita en aiemmin 

ollut kerennyt jäsentelemään koska työskentelin niin intensiivisesti vain musiikillisten asi-

oiden parissa. Eri termien ja asiakokonaisuuksien liittyessä luontevaksi osaksi työtäni 

lisääntyi myös entisestään haluni jatkaa pelkästään tämän näkökulman tutkimista. Pyrin 

kuitenkin lopulta rajoittamaan psykologisen osion kattamaan vain sellaisen määrän asiaa 

kuin oli välttämätöntä oman työtapani mahdollisimman tehokkaalle esittelylle. 

 

Pohtiessani musiikkiopintojen tarjoamia taitoja ymmärsin, kuinka arvokasta tämä tieto on 

omankin ammattitaitoni muotoutumiselle ollut. Näiden tietojen siirryttyä enemmän tiedos-

tamattoman prosessoinnin puolelle on helppoa unohtaa niiden tärkeys.  
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Asia johon en ehtinyt tutustumaan niin paljon kuin olisin halunnut, on työtapojeni käyt-

töönotto muiden muusikoiden ja instrumenttien toimesta. Kävin kyllä keskustelua ai-

heesta kollegoideni kanssa, mutta en hyödyntänyt heidän palautteitaan ratkaisevasti 

koska itsellenikin tämän työtavan löytyminen ja vakiintuminen vaati useamman kuukau-

den ja lukuisia toistoja - eikä tämän prosessoimiseen muiden käytössä ollut nyt riittävästi 

aikaa. Ratkaiseva osa työtavan toimivuudelle on ollut oma motivaationi esittää musiikki 

ensisijaisesti ulkomuistista, ja viikoittain toistuvat tilanteet tarjosivat tehokkaimman mah-

dollisimman harjoitteluympäristön. Olisin kuitenkin erittäin kiinnostunut kuulemaan ihmis-

ten mahdollisia sovellustapoja tästä työstä ja etenkin heidän kokemuksiaan oman työta-

pani suorasta lainaamisesta. 

 

Pääsin siis tavoitteeseeni esittää omat työtapani selkeästi kirjallisessa muodossa ja on-

nistuin löytämään myös perusteluita niiden toimivuudelle, mutta toistaiseksi en vielä 

päässyt tutkimaan työtapojeni suoraa soveltuvuutta muiden käyttöön. 
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Liitteet 

Liite 1. Vaiheet, joilla opitaan kappale tehokkaasti (ks. luku 5.2.) 
 

 
Kuuntelukerta 

 
Työtehtävät 

 

1. kuuntelu 

 

kuuntele ja kirjoita rakenneanalyysi 

 

2. kuuntelu 

 

soita mukana muistiinpanojen avulla 

 

3. kuuntelu 

 

kertaa kappale soittamalla ilman muistiinpanoja 
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Liite 2. Vaiheet, joilla opitaan ohjelmisto tehokkaasti (ks. luku 5.3.) 
  

 
Vaihe 

 
Työtehtävät 

 

1. prosessointi 

 

rakenneanalyysi ja muistiinpanot 

 

2. mieleen palauttaminen / muistijäljen 

vahvistaminen 

 

äänitteiden kanssa soittaminen 

 

3. esittäminen 

 

opitun soveltaminen käytännössä 
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Liite 3. Terminologia 
Tässä listattuna työssä esiintyneitä termejä, jotka saattavat lukijasta riippuen kaivata tar-

kennusta. 

 

aktiivinen muisti = muisti, jonne tallentuvaa tietoa analysoidaan ja prosessoidaan aktiivi-

sesti tekemällä siitä myös tietoisia havaintoja ja johtopäätöksiä 

 

bilekeikka = cover-keikka baarissa, yökerhossa tai yksityistilaisuudessa 

 

cover-keikka = esiintyvä henkilö tai yhtye EI soita omia sävellyksiään 

 

fade-out = studioäänitteille yleinen lopetustapa, jossa kappale vähitellen häivytetään ää-

nenvoimakkuutta vähentämällä 

 

kappaleen prosessointi = kuullun informaation käsittely, analysointi ja mieleen painami-

nen 

 

keikka = musiikkiesitys 

 

koukku = musiikkikappaleen tarttuvin osa / mieleenpainuvin elementti, joka pyritään jät-

tämään kuulijan muistiin 

 

live-äänite = julkisen esiintymisen taltiointi, voi olla erilainen kuin studiossa luotu versio 

 

musiikillinen idiomi = yleinen musiikillinen ilmiö, jollaisen havaitsemiseen olemme hyvin 

tottuneita 

 

passiivinen muisti = ns. tiedostamaton, aistihavainnoin tapahtuma kokemuspohjainen 

muistaminen 

 

redundanssi = toiste eli täytetieto, jota voidaan karsia menettämättä kuitenkaan sano-

man ymmärrettävyyttä tai tärkeintä informaatiota 

 

tuuraaja = kun joku yhtyeen jäsen ei pääse esiintymään, voidaan hänen tilalleen ottaa 

tuuraava muusikko 
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Liite 4. Esimerkkikappale ”Treasure” rumpalin näkökulmasta (ks. luku 6.1.) 
 

 
 
Huomioita: 
 

1. Tahtimäärät ovat samat, mutta jaotellaan eri perustein.  
2. Sävellajimerkinnän korvaa tempolukema, eikä tahtilajia ole tarvinnut edes mer-

kitä. 
3. Passiivisen puolen tietoihin on kirjoitettu enemmän merkkejä kuin omissa muis-

tiinpanoissani, joissa ko. tieto on kyetty jättämään kuulokuvan varaan. 
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Liite 5. Kosketinsoittajan muistiinpanot Bruno Marsin kappaleesta ”Locked out of 
heaven”. 

 
Huomioita: 

1. Paljon passiivisen tiedon hyödyntämistä, esim. harmoniasta ei ole tarvinnut kir-

joittaa muistiin mitään. 

2. Tahtimäärien sijaan muusikko on ajatellut isompien kokonaisuuksien toistoa 

käyttämällä termiä ”kierto”, joka koostuu A-osissa 4 tahdista ja B- ja C-osissa 8 

tahdista. 

3. Käytettävät saundit on kirjoitettu esiin, ja ne pitävät sisällään passiivisena infor-

maationa saundeille ominaiset soitettavat osuudet. 
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Liite 6. Kattavammat muistiinpanot kappaleesta ”Locked out of heaven”. 
Kirjoitettu basistin näkökulmasta, mutta lähes sama tieto voisi toimia myös kitaristeille.

 
Huomioita: 

1. ”Riffi” kestää 4 tahtia. Osat joissa se ilmenee ovat jäsenneltävissä eri tavoin. 

Tässä versiossa kaikki osat mielletään 8 tahdin sektioiksi. 

2. Oikeaan laitaan kirjoitettu kappaleelle tunnusomainen riffi sekä säkeistöjen 

jälkeinen harmonia. 

3. ”Interluden” harmonia on sama kuin kertosäkeen, joten sen kohdalle voisi kir-

joittaa esimerkiksi ”as Chorus”. Tässä versiossa se on kuitenkin jätetty pas-

siivisen muistin varaan. 
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Liite 7. Lainattuja ajatuksia musiikin muistinvaraisesta esittämisestä sekä raken-
teen ymmärtämisen tärkeydestä ja hyödyistä popmusiikissa. 

 

Muiden ajatuksia samasta aiheesta. Kaikki periaatteet samoja kuin itse esille tuomani, 

mutta esitetty tiiviimmässä muodossa vähemmin perusteluin. 

 

“I have found that one of the most important things to be aware of when memorizing a 

new piece is its musical form. Learn it and be aware of it as you play.” 

 

Donovan Stokes 2011, No Treble-www. http://www.notreble.com/buzz/2011/07/04/tips-

for-memorizing-music/ 

 

"Knowledge of the form can play an important part in accelerating the learning and mem-

orizing of our music, oftentimes essential to the performing artist." 

 

Joe Craig, jacmuse-www. http://www.jacmuse.com/cover/newpage16.htm 

 

“Clarify the music’s form. Memorizing an internal roadmap of the sections is essential to 

memorization. Be clear on what are exact repeated sections and also where there might 

be subtle variations. Drawing the form, with pen and paper, can be helpful. Graph paper 

can help you be more precise in terms of measure count. Using letter notation, such as 

AABA, is convenient shorthand.” 

 

Jonathan Feist, About-www. http://musiced.about.com/od/Performance/fl/How-to-Me-

morize-Music.htm 

 

“When you give up the written music, you are free to bring more of your attention to 

creating a fluid and expressive performance. Also, the mere practice of memorizing 

songs will heighten your understanding of music, as well as increase the speed at which 

you are able to pick up on new songs. Last but not least, your audience will surely ap-

preciate your making eye contact with something other than a music stand.” 

 

Charlotte Adams 2014, Sessionville-www. http://sessionville.com/articles/memorizing-

your-music 

http://www.notreble.com/buzz/2011/07/04/tips-for-memorizing-music/
http://www.notreble.com/buzz/2011/07/04/tips-for-memorizing-music/
http://www.jacmuse.com/cover/newpage16.htm
http://musiced.about.com/od/Performance/fl/How-to-Memorize-Music.htm
http://musiced.about.com/od/Performance/fl/How-to-Memorize-Music.htm
http://sessionville.com/articles/memorizing-your-music
http://sessionville.com/articles/memorizing-your-music
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