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1

Johdanto

”Ja sitten siihen säestyksen päälle viululla jotain ihanaa... Kyl sä osaat!” Tällaisen toiveen
olen kuullut monessa tilanteessa osallistuessani viulullani laulujen säestämiseen. Ja sitten olen soittanut milloin pitkiä säveliä, milloin välilurituksia, milloin intoutunut oman vastamelodian luomiseen. Välillä taas ideat ovat kaikonneet kuin tuhka tuuleen ja olen tyytynyt vaikkapa bassosävelten muunteluun, kirjoitetun tenoristemman vahvistamiseen eri
oktaavialasta tai komppaamalla elävöittämään yhteismusisointia. Silloin tällöin sormet
menevät solmuun ja soitto tyrehtyy kokonaan. Armollisuutta itseään kohtaan on vuosien
saatossa täytynyt opetella. Vaikka taito on kaukana toiveista, minulla on lupa soittaa ja
haastaa itseni kokeilemaan uusia ideoita. ”Virheist oppii ja kokemus karttuu!”
Vapaa säestys – luova musisointi yhteisten sointujen pohjalta – on käytännöllinen taito,
jolle löytyy käyttöä monissa yhteyksissä. Musiikkiopistossa vapaa säestys on kuitenkin
vain harmoniainstrumentin soittajia koskeva oppiaine – niin pianolle, harmonikalle, kitaralle kuin kanteleellekin on luotu vapaan säestyksen opetussuunnitelmat (Suomen musiikkioppilaitosten liitto, 2005, 2006, 2013). Melodiainstrumenteille ei opetussuunnitelmia
ole, enkä ole törmännyt alkeista lähtevään, progressiivisesti etenevään oppimateriaaliin.
Mielessäni on pitkään kytenyt viulun vapaan säestyksen materiaalin muotoileminen, ja
tässä opinnäytetyössäni kerron materiaalin luomisprosessista.
Vapaa säestys ja improvisointi liittyvät toisiinsa hyvin läheisesti – onhan molemmissa
ajatus irtautua kirjoitetusta nuottikuvasta ja luoda jotain omaa siinä hetkessä. Siksi on
luontevaa liittää vapaan säestyksen materiaalin yhteyteen myös improvisointiharjoituksia. Uudessa Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa improvisointi ja säveltäminen nostetaan yhdeksi neljästä musiikin perusopetukseen liittyvästä arviointialueesta
(Opetushallitus 2017, 48). Keskusteltuani asiasta monien laillani jo pitkän työuran tehneiden viuluopettajien parissa olen pannut merkille, että improvisoinnin ja säveltämisen
nostaminen näin oleelliseksi osaksi soitonopetusta herättää opettajien keskuudessa
neuvottomuuden tunteen. Ei meitä opiskeluvuosina opetettu improvisoimaan – eikä annettu välineitä tuon taidon opettamiseen. Oppimateriaalille olisi siis tarvetta tästäkin näkökulmasta käsin.

Monelle soitonopiskelijalle ja opettajallekin uusi asia improvisoinnin ja vapaan säestyksen opiskelussa on kuulon varassa toimiminen ja oman luovuuden herättely. Klassisen
musiikin opiskelussa nuottimateriaali on tärkeä osa opiskelua, ja sujuva nuotinlukutaito
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on oleellinen tekijä edistymisessä. Painottaessamme nuottien lukemista näkökulma musiikin ymmärtämiseen ja kokemiseen kuitenkin helposti ohenee. Uskon, että kuulonvarainen soittaminen, omien musiikillisten aiheiden luominen ja sävyjen kuunteleminen ja
etsiminen tukee myös kirjoitetun musiikin tulkintataitoa.
Millä tavalla viululle suunnattu vapaan säestyksen opetusmateriaali eroaa pianistien oppimateriaalista? Tätä punnitsin materiaalia tehdessäni. Katsoin asiaa melodiainstrumentin soittajan näkökulmasta, valitsin sävellajit ja sävelvalikoiman viululla toimiviksi, pilkoin
säestystehtävän moneksi rooliksi ja loin materiaalin ensisijaisesti ryhmää varten, jotta
monen soittajan yhteistyöllä harmoniatkin nousevat esiin.

Entä mihin melodiasoittimen vapaan säestyksen opetusta tarvitaan? Vapaan säestyksen
ja improvisoimisen taidon kehittäminen perinteisen soittotuntiohjelmiston rinnalla tuo viulunsoiton opiskeluun käytännönläheisen näkökulman, kun soittotaitoa pääsee tällä tavalla soveltamaan oman elämänsä ympyröissä. Kun nuori viulisti oppii säestämään sointumerkeistä, käsillä on valtava määrä kavereiden kanssa yhdessä soitettavaa musiikkia
valmiiden sovitusten ja kirjoitettujen nuottien lisäksi. Luokan musiikkiesityksen säestäminen tai esityksen luominen omasta mielimusiikista kaveriporukan kanssa voi antaa motivaation soittoharrastuksen jatkamiseen.
Tein opetusmateriaalini tarkoituksellisesti ryhmämateriaaliksi. Vapaan säestyksen opetus on yksi tapa saada musiikkiopiston oppilaat musisoimaan yhdessä. Uskon, että vuorovaikutuksen lisääminen musiikkiopistolaisten kesken vahvistaa niin harrastusmotivaatiota kuin oppimistakin. Vertaisoppimisella on usein vahvempi vaikutus kuin pelkällä
opettajan näyttämällä esimerkillä. Yhteisöllisyys on nykyaikaa myös harrastuksissa, ja
mitä paremmin saamme sitä soitonopiskeluun tuotua, sitä innokkaammin oppilaat musiikkiopistolle saapuvat – ja sitä valoisammalta näyttää musiikin opetuksen tulevaisuus!
Tässä opinnäytetyössäni kerron laatimani viulistien vapaan säestyksen oppimateriaalin
kehitystyöstä. Tutkimuskysymyksiäni ovat olleet:
•

Kuinka viulu melodiainstrumenttina sopii vapaasäestykseen?

•

Miten viululla on luontevaa ja toimivaa opettaa vapaasäestystä?

•

Miten nuori viulisti oppii hahmottamaan ja luomaan musiikillisia aiheita kuulonvaraisesti?
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•

Kuinka lineaarisesti ajatteleva melodiainstrumentin soittaja oppii hahmottamaan
harmonioita ja luomaan sointujen avulla omia ideoita?

•

Kuinka luodaan improvisoinnin ja vapaa säestyksen ryhmäopetukselle positiivinen ilmapiiri?

Työni tutkimusmenetelmäksi olen valinnut toiminnallisen tutkimustavan. Testasin materiaalin osia musiikkiopistoarjessa ja kehitin kokonaisuutta saamieni kokemusten pohjalta
eteenpäin. Jousiorkesterissa vierailin vuoden 2018 alusta helmikuun 2019 loppuun kymmenen kertaa ja käytimme ainakin osan orkesteriajasta improvisointiharjoituksiin. Vapaan säestyksen tehtäviä olen opettanut musiikkiopiston lauantaikurssilla sekä käynyt
läpi osia siitä Metropolian viulupedagogiikkaopiskelijoiden kanssa kahdesti. Lisäksi
olemme useamman oppilaani kanssa soveltaneet materiaalia soittotuntien yhteydessä.
Olen reflektoinut ajatuksiani oppimispäiväkirjaan ja kehittänyt palautteen pohjalta materiaalia mielestäni toimivammaksi.
Luvussa 2 pohdin työni kannalta oleellisia käsitteitä ”improvisointi” ja ”vapaa säestys”.
Luvussa 3 esittelen materiaaliini liittyviä improvisointiharjoituksia sekä vuoden aikana tapahtunutta kehitystyötä. Luvussa 4 käyn läpi materiaalini vapaan säestyksen harjoitusten osuuden ja vertaan niitä muihin oppimateriaaleihin. Luvussa 5 kokoan vastauksia
tutkimuskysymyksiini. Lopuksi kerron luvussa 6 materiaalini kehitystyöstä sekä pohdin
tulevaisuudennäkymiä. Luku 7 on yhteenveto. Tekemäni vapaan säestyksen oppimateriaali on opinnäytetyöni liitteenä.
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Improvisointi ja vapaa säestys käsitteinä

Tarkastelen tässä luvussa opinnäytetyöni aiheen kannalta kahta oleellista käsitettä; improvisointia ja vapaata säestystä. Käsitteitä yhdistää ajatus soittajan omasta luomisprosessista. Musiikkia ei ole annettu soittajalle valmiiksi nuotinnettuna, vaan hän vaikuttaa
itse aktiivisesti soivaan lopputulokseen. Näitä käsitteitä tulkitaan monella tavalla, joten
on hyvä selvittää, miten monin eri tavoin ne voidaan ymmärtää – sekä, miten itse niitä
tässä työssäni käytän.
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2.1

Mitä on improvisointi?

Musiikillinen improvisointi on yksinkertaisesti selitettynä hetkessä tapahtuvaa musiikin
luomista. Tarasti luonnehtii improvisaation tuntomerkeiksi, että ”se tehdään kuin hetken
oikusta, vailla ennakkosuunnitelmaa” ja painottaa, että toistettuna tulos ei enää ole improvisaatio (Tarasti 2003, 105-106). Sanan etymologia juontaa latinan sanoihin in-, proja videre, joiden yhteinen merkitys on ennalta näkemätön (Kide 2014, 14). Suomenkielisissä teksteissä käytetään sekä sanoja improvisaatio että improvisointi, enkä ole löytänyt
selkeää eroa sanojen merkityksessä. Improvisointi-sana painottanee enemmän tekemistä ja improvisaatio lopputulosta, mutta käytännössä sanat ovat synonyymejä. Tässä
opinnäytetyössäni käytän lähinnä sanaa improvisointi, ellei viittaamassani teoksessa puhuta improvisaatiosta. Tuttavallinen lyhenne molemmille sanoille on lyhyesti ”impro”.

Improvisointia käytetään hyvin erilaisissa musiikkityyleissä, ja lähemmin tarkasteluna sanalla on paljon erilaisia vivahteita. Moni yhdistää sanan ensimmäiseksi jazzmusiikkiin,
jossa improvisointi onkin oleellinen osa kokonaisuutta, kun yhtyeen jäsenet vuoron perään muotoilevat improvisoidun soolo-osan kertautuvan sointukiertotaustan päälle.
Vaikka sävelistä syntyvä soolo on edellä mainitun improvisointimääritelmän mukaisesti
”ennalta näkemätön”, sointukierto kuitenkin määrittelee soolon pituuden, sointupohja rajaa sävelvalikoiman ja soittaja tukeutuu improvisoidessaan tyylinmukaisiin ratkaisuihin.
(Laine 2015, 283.) Todennäköisesti sooloa on myös suunniteltu ja harjoiteltu etukäteen,
vaikka kuulija mieltää soolon hetkessä luoduksi ja ainutkertaiseksi. (Nyberg 2018, 8-9.)
Ahonen (2004, 172-173) toteaakin, että ”improvisoimisen kuuluu sekä kurinalaisuus että
vapaus; kurinalaisuutta edellyttää taustalla olevan rakennehahmon seuraaminen, vapautta vaatii teeman luova kehittely ja variointi.” Huovinen (2015, 7) tuo esiin näkökulman, että myös nuoteiksi kirjoitetun musiikin esittäminen voidaan katsoa improvisatoriseksi tapahtumaksi, kun esittäjä osallistuu aktiivisesti musiikin muokkaamiseen esitystilanteessa esimerkiksi äänenvoimakkuutta, sointiväriä tai nuottien tarkkaa kestoa säätelemällä.

Vaikka improvisoinnista tulisikin ensin mieleen jazzmusiikki, löytyy improvisointia myös
klassisen musiikin historiassa. Barokin aikakaudella kenraalibassomerkinnät olivat cembalon soittajan arkea ja nykyisten reaalisointumerkkien tavoin loivat puitteet oman mielen
mukaisen säestyksen luomiseksi nyt-hetkessä, improvisoiden. Toisaalta bassolinjan
päälle improvisoitiin melodioita ja muunnelmia myös melodiainstrumenteilla. Barokkikon-
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serttojen hitaat osat tarjosivat solisteille lukuisia improvisatorisia koristelu- ja muuntelumahdollisuuksia. Perinteisiä improvisaation taitajia olivat myös urkurit – Tarasti (2003,
98) toteaa, että Bachin aikana oli tuiki tavallista, että urkurit soittivat koraali-improvisaatioita. Klassisen musiikin juuret ovat itse asiassa paljolti improvisaatiossa. Ja kun soitettua on alettu merkitä muistiin, improvisoitu musiikki on dokumentoitunut meille säilyneinä
sävellyksinä. Myöhemmin, kun sävelet jo merkittiin muistiin tarkasti, jätettiin silti tilaa
myös improvisoinnille – konserttojen kadenssit ovat tällaisia improvisatorisia sävellyksen
osia. Vähitellen improvisoidut osat hävisivät säveltäjien teoksista, mutta nykyään improvisointia yhdistellään sävellyksiin taas enemmän. (Huovinen & Tenkanen, 2015, 48-51.)
Vapaasta improvisoinnista, ”free improsta”, puhutaan silloin, kun improvisaatiolle ei anneta mitään rajoituksia, vaan kaikkia säveliä ja soittotapoja voi käyttää vapaasti. Vapaaseen improvisaatioon liittyy myös olennaisena improvisoijien välinen vuorovaikutus, muiden soittoon reagoiminen. (Huovinen 2015, 12.) Silti voidaan kysyä, voiko mikään improvisaatio olla täysin vapaata – jokaisella soittajalla on oma taustansa muusikkona; tietyt
tyylilajit ja soittotavat ovat jättäneet jälkensä kunkin tapaan muotoilla musiikkia, ja juuri
tuo soittohistoria luo pohjan sille, mitä kukin improvisoidessaan tuo esiin (Huovinen &
Tenkanen 2015, 45). Olen huomannut omien oppilaitteni kanssa työskennellessä, että
sävelmäärää rajaamalla improvisointia opeteltaessa saadaan monesti tilanne turvallisen
ja yksinkertaisen tuntuiseksi – ei tarvitse valita kaikista maailman sävelistä niitä, joita
käyttää luodessaan oman pienen soolonsa. Toisaalta sävelten tiukka rajaus vie improvisoinnista pois vapauden tunnetta, ja tokaisu: ”Soita ihan mitä vain!” ei enää pidäkään
täysin paikkaansa. Marraskuisen improvisointikurssin vapaa improvisointi toi esiin toisen
puolen asiasta – oppilaiden ei tarvinnut miettiä rajoja sille, mitkä ovat ”oikeita” säveliä, ja
se vapautti keskittymään soiton sävyihin ja ilmaisuun. Sekä ”free improlla” että tarkemmin ohjeistetulla ja rajatulla improvisoinnilla on siis puolensa.

Kulttuureissa, joissa musiikkia kirjoitetaan muistiin harvoin jos koskaan, ei varsinaisesti
puhuta säveltämisestä tai improvisoinnista. Jos ei varsinaisesti sävelletä, vaan soitellaan
enemmän tai vähemmän muistinvaraisesti, on sävelmien muuntelu niin tavallista, että
pieni improvisointi ikään kuin kuuluu asiaan (Suuri musiikkitietosanakirja 1990, 74). Länsimaisessa kulttuurissa pienet lapset lauleskelevat omia sävelmiään, mutta iän karttuessa vapaasti lauleluun näyttää syntyvän lukkoja, ja musisoiminen keskittyy niin paljon
jo sävelletyn opettelemiseen ja toistamiseen, että luontainen kyky improvisoida unohtuu
(Ahonen 2004, 87-88). Kuinka me musiikkiopiston opettajat pystyisimme vaalimaan
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tuota taitoa ja rohkaisemaan lasta soitonopintojen alusta alkaen ”omasta päästä soittamiseen”?

Improvisoimaan uskaltaminen voi olla todella vaikeaa, jos sitä ei ole ennen harrastanut.
Kuinka oppia luottamaan nyt-hetkeen ja heittäytymään siihen sen sijaan, että kaivaisi
pääkoppansa uumenista valmiiksi muotoiltua varasuunnitelmaa? Sanotaan, että improvisoimaan oppii vain harjoituksen kautta, mutta nuotteihin ja toisten säveltämään musiikkiin koko ikänsä tukeutuneelle kynnys heittäytyä luomaan on suuri. Improvisoitaessa sävelten määrän ei tarvitse olla suuri, vaan leikkiä ja luoda voi jo muutamalla sävelellä, ja
kokemuksen karttuessa pystyy halutessaan laajentamaan sävelmäärää. ”Tyvestä puuhun noustaan”1 – oman äänen löytää harjoituksen kautta, vähitellen. Tarasti (2003, 104)
toteaa: ”Improvisaatiossa heittäydytään soittajan, näyttelijän, lausujan ja tanssijan kunkin
hetkisen tilanteen armoille luottaen siihen, ettei genius2 uskalikkoa hylkää.”
Mitä sitten hyödyttää improvisoida ja uskaltautua omalta mukavuusalueelta elämysalueen epävarmoille vesille? Yleisessä sanonnassa ”Vain epämukavuusalueella voi oppia
uutta!” piilee viisaus. Epämukavuusalue ei ole tieteellinen käsite, mutta ymmärrämme
helposti sanan merkityksen – se käsittää asiat ja tilanteet, jotka koetaan epämiellyttäväksi niihin liittyvien epämukavien tunteiden vuoksi. Kuitenkin, juuri kohdatessaan nämä
tuntemukset, on ihmisen mahdollista oppia uutta. (Suominen 2015, luettu 26.4.2019.)
Mitä myönteisiä kokemuksia improvisointi voi sitten antaa? Vuorovaikutustaidot nousevat vahvasti esiin Tuhkusen opinnäytetyössä. Hänen mukaansa improvisoidessa tehdään epäitsekästä yhteistyötä, keskitytään toisen ihmiseen, ja hyväksytään hänen ideansa tyrmäämisen sijaan. Improvisoidessa opetellaan joustavaa yhteistyötä ja annetaan
tilaa muille. Improvisoidessa oppi myös tarkkaa havainnointia ja toisen kuuntelemista.
(Tuhkunen 2012, 36.)

Improvisoidessa on tärkeää pyrkiä ilmaisemaan itseään selkeästi. Hienotkaan juoksutukset ja monimutkaiset sävelkulut eivät tee vaikutusta siten kuin sydämen pohjasta tullut
yksinkertainen ”raapaisu”. Sooloesityksessä improvisoija on tietenkin yksin, mutta duona
tai isommassa ryhmässä improvisoidessa on yhtä lailla tärkeää kommunikoida muiden
soittajien kanssa ja saada aikaan yhteinen tarina. Vuorovaikutus soittajien kesken ja jopa

1
2

suomalainen sananlasku, joka löytyy Zacharias Topeliuksen Maamme-kirjasta.
suojelushenki, joka symboloi luovia voimia
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yleisön kanssa vie meidät lähemmäs improvisoinnin ydintä. Stephen Nachmanovitch kirjoittaa kirjassaan Free Play, Improvisation in Life and Art muusikkojen onnistuneesta yhteispelistä runollisesti, kuinka ventovieraat muusikot alkavat improvisoida yhdessä, löytävät hetkessä yhteyden toisiinsa ja musiikkiin ja antautuvat musiikin vietäväksi. Kukapa
ei haluaisi oppia näin hienoa taitoa!
”The beauty of playing together is meeting in the One. It is astonishing how often
it happens that two musicians meet for the first time, coming perhaps from very
different backgrounds and traditions, and before they have exchanged two words
they begin improvising music together that demonstrates wholeness, structure,
and clear communication. I play with my partner, we listen to each other, we mirror
each other; we connect with what we hear. He doesn’t know where I’m going, I
don’t know where he’s going, yet we anticipate, sense, lead, and follow each other.
There is no agreed-on structure or measure, but once we have played for five seconds there is a structure, because we’ve started something…” (Nachmanovitch
1990, 94)

2.2

Mitä on vapaa säestys?

Yksinkertainen määritelmä vapaalle säestykselle on sointumerkeistä soittaminen. Näin
asian määrittelee pianonsoiton harrastajille suunnatussa pianoblogissaan Hilkka Piipponen (2017, luettu 3.4.2019). Vapaan säestyksen opettajat ry:n kotisivuilta löytyy monipuolisempi määritelmä, jossa muotoillaan vapaa säestys kyvyksi luoda ja toistaa musiikkia ilman kirjoitettua tekstuuria – ja että sitä voidaan opiskella instrumenteilla, joilla on
mahdollista tuottaa melodia sekä moniääninen säestys yhtä aikaa (VSO ry, luettu
23.10.2018). Näinhän asia musiikkioppilaitosten arjessa käytännössä onkin – Vapaa
säestyksen opettajat viittaa sivuillaan vapaaseen säestykseen nykymuotoisena oppiaineena, eikä yritä sulkea soinnuista säestämistä melodiainstrumenttien mahdollisuuksien
ulkopuolelle, vaikka asian voikin ensisilmäyksellä ymmärtää näin.
Vapaan säestyksen opettajat ry:n kotisivuilta löytyvissä määrittelyissä painotetaan lisäksi
luovuuden yhdistymistä muusikon perustaitoihin – siis käytännön muusikkouden vahvistumista. Sivuilla on monia hienoja näkökulmia vapaan säestyksen opetuksen hyödyllisyydestä. Innostavana ja käytännönläheisenä vapaan säestyksen taito auttaa ylläpitämään pysyvää musiikkisuhdetta soitonopintojen loppumisen jälkeenkin. Suuren painoarvon saa sisäisen kuulemisen painottaminen ja kuulonvaraisen hahmottamisen kehittyminen – taito, joka auttaa myös kirjoitetun nuottikuvan elävään tulkitsemiseen. (VSO ry,
luettu 23.10.2018.)
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”Tavoitteena on vahvistaa koko polkua sisäisestä kuulemisesta soivaksi lopputulokseksi. Tällöin opiskelijan oman musiikillisen ilmaisun syventyessä päästään
pois suorituskeskeisyydestä, kehitetään opiskelijan kykyä hahmottaa ja ohjailla
omaa taiteellista prosessiaan ja autetaan opiskelijaa saavuttamaan kontakti luovan prosessin nk. flow-kokemukseen.” (VSO ry, luettu 23.10.2018.)

Vapaa säestämien perustuu melodian taustalla olevien sointujen hahmottamiseen. Soinnut voidaan hahmottaa kuulonvaraisesti samalla kun säestetään, tai melodia voi olla valmiiksi soinnutettu ja sointumerkit näkyvillä melodian yhteydessä – asia, johon Piipponen
määritelmässään viittasi. Vaikka suurin osa vapaan säestyksen oppikirjojen tehtävistä
on valmiiksi soinnutettu, ei kuulonvaraisen soinnuttamisen harjoittelemistakaan ole
unohdettu. Reaalisointumerkintöihin tutustuminen on oleellinen osa vapaan säestyksen
opiskelua, jotta taitoa voi myöhemmin soveltaa itsenäisesti. Sointujen välisiä suhteita
käsitellään esimerkiksi tutustuttaessa sointukiertoihin (Pesola 2009, 66). Klassisesta
musiikista tuttuja sointuastemerkintöjä käytetään monessa kirjassa erityisesti opiskelun
alkuvaiheessa, kun tutustutaan perustehoihin ja suhteutetaan niitä toisiinsa (Pesola
2009, 28; Hakkarainen 2009, 28).

Ominaista vapaan säestyksen opetukselle on moninaisuus ja oppilaslähtöisyys. Oppilaan tarpeet ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon, ja vapaan säestyksen keskeisiä
ilmiöitä pyritään opiskelemaan kulloinkin mielekkäässä kontekstissa. (VSO ry, luettu
23.10.2018.) Luonnollisena pidän ajatusta, että opetuksen sisältöön vaikuttavat paljon
myös opettajan tausta ja taidot, koska kaikki opettajat eivät ole saaneet erillistä koulutusta vapaan säestyksen opettamiseen.

Mihin vapaan säestyksen juuret juontuvat? Jyrki Tenni, pitkän linjan vapaan säestyksen
opetuksen kehittäjä ja kansainvälistä kiitosta saaneen oppikirjan Vapaan säestyksen käsikirja kirjoittaja, avaa blogissaan lyhyesti vapaan säestyksen historiaa Suomessa. Vapaa säestys – ensin nimellä improvisointi – tuli oppiaineeksi v. 1957 perustetulle SibeliusAkatemian koulumusiikkiosastolle tukemaan koulujen musiikinopettajien säestystaitoja.
Opetus sisälsi laulujen säestämistä nuoteista ja korvakuulolta sekä prima vista -soittoa
ja transponointia. Tästä muovautui vähitellen sisältö nykyiselle vapaan säestyksen käsitteelle, jolla tarkoitetaan nimenomaan pianolla tapahtuvaa musisointia ilman nuotteja.
(Tenni 2017, luettu 23.10.2018.)

Millaisista osa-alueista vapaa säestys koostuu? Harmoniainstrumentilla vapaassa säestyksessä erottuu selkeästi kolme tehtävää; basson, kompin ja melodian tuottaminen

9

(Tenni & Abelein 2016, 4; Hakkarainen 2009, 8-9; Halonen 2010, 10). Melodiainstrumentilla, kuten viululla, on luontevaa keskittyä vain yhteen elementtiin kerrallaan. Siksi säestäminen on luontevampaa toteuttaa ryhmänä, jossa eri soittimilla on omat roolinsa. Melodian soittaminen lankeaa usein viulistin tehtäväksi, mutta muutkin roolit ovat yhtä lailla
varteenotettavia. Basson, kompin ja melodiaäänen lisänä Tenni esittelee lyhyesti säestysäänen luomista melodiainstrumentille (Tenni & Abelein 2016, 52). Tämä ylästemma
– tai joskus myös välistemma – on juuri se lisä vapaan säestyksen kokonaisuuteen, jota
viulisteilta usein toivotaan, kun pyydetään ”viululla jotain ihanaa” säestyksen lisukkeeksi.
Oppimateriaalissani pyrin antamaan vinkkejä myös tämän elementin muotoiluun.

Useisiin pianon vapaan säestyksen oppimateriaaleihin sisältyy myös improvisaatioharjoituksia (Ranttila 2017; Tenni & Abelein 2016; Hakkarainen 2009). Improvisointi-sana
on jopa osa vapaan säestyksen kirjan nimeä: “Vapaa säestys ja improvisointi” (Tenni &
Varpama 2004). Pianon vapaan säestyksen opetussuunnitelman perusteissa (2006, 2)
improvisointi on yksi osa opetuksen sisältöä. Improvisointi tukee vapaan säestyksen taitoa – onhan molemmissa kyse nuottikuvasta irtautumisesta ja musiikin muotoilusta ilman
valmiiksi kirjoitettua nuottikuvaa. On siis luontevaa nivoa improvisointiharjoituksia myös
viulun vapaan säestyksen materiaalin yhteyteen.

3

Improvisointiharjoitusten esittely

Materiaalin alkupuolen improvisointitehtävät ovat syntyneet lähinnä kuluneen vuoden
2018 aikana ikään kuin johdannoksi vapaalle säestykselle. Olemme testanneet niitä yhdessä 15 hengen jousiorkesterin kanssa kymmenellä orkesterikerralla kevään 2018 sekä
lukuvuoden 2018-19 aikana. Ajatuksiani harjoitusten toimivuudesta olen kirjannut päiväkirjaani aina jousiorkesteri-iltojen jälkeen ja niiden pohjalta kehittänyt materiaalia eteenpäin. Orkesterilaiset ovat olleet iältään 9-14-vuotiaita ja taitotaso on ollut haasteellisen
kirjava – joillain on jo pt-2 tehtynä, toisilla vasta pt-1 valmistumassa. Useat harjoituksista
tuntuisivat toimivan paremmin pienemmässä ryhmässä, ja toki niitä voi soveltaa myös
yksilötunneille. Olemme silti kokeneet isollakin porukalla monia positiivisia hetkiä tehtävien parissa, ja erityisesti ryhmätehtävät ovat olleet innostavia ja auttaneet orkesterilaisia
tutustumaan toisiinsa paremmin. Improvisoimisessa vuorovaikutuksella on tärkeitä tehtäviä; ryhmä mahdollistaa vertaisoppimisen sekä opettaa kuuntelemaan ja kommunikoi-
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maan musiikin avulla (Junttu 2015, 86). Siksi en jättäisi improvisointiharjoituksia pelkästään yksilötunneilla tehtäväksi, vaikka ryhmän kanssa toimimisessa onkin omat haasteensa.
Tapanamme on ollut istua ringissä, koska silloin kaikki ovat tasavertaisessa asetelmassa
toisiinsa nähden. Myös opettajat ovat osa ryhmää, ja tekevät samoja harjoituksia muiden
mukana. Teemu Kide (2014, 46) kiteyttää opettajan roolin improvisointia harjoiteltaessa
oivallisesti: ”Mielestäni opettajan on tärkeä välittää oppilaalle tunne siitä, että improvisoitaessa molemmat heistä kohtaavat ei-vielä-nähdyn yhdessä, ensimmäistä kertaa.” Improvisointiharjoitusten ohjaaminen vaati opettajalta herkkyyttä elää hetkessä ja muotoilla
tehtävä kulloisellekin ryhmälle sopivaksi. Vaikka olin materiaalia kirjoittaessani ajatellut
kohderyhmäksi suurelta osin juuri nämä tuntemani orkesterilaiset, olen joutunut aina harjoitusta valmistellessani punnitsemaan suunnitelmiani uudelleen. Onko ilmapiiri isossa
ryhmässä tarpeeksi turvallinen harjoitukselle sellaisenaan, vai sovellanko muotoilemaani
harjoitusta, jotta arimmatkin uskaltavat ja onnistuvat? Miten esitän asian tarpeeksi selkeästi? Entä kuinka haastan kokeneemmat soittajat? Olen tullut siihen tulokseen, että
materiaalin harjoitukset ovat lähinnä esimerkkejä, joiden pohjalta jokainen opettaja voi
ideoida omalle ryhmälleen sopivan harjoituksen – materiaalin on siis tarkoitus elää ja
muovautua käyttäjien käsissä. Toivon harjoitusten osaltaan auttavan kaltaisiani klassisen musiikin koulutuksen saaneita opettajia eteenpäin, kun yritämme yhdessä oppilaittemme kanssa tutustua hetkessä luomisen unohdettuun maailmaan.
3.1

Improvisointiharjoituksien ominaisuuksien ja tavoitteiden esittelyä

Improvisointiharjoitusteni primaari tarkoitus on herätellä soittajan uinuvia kykyjä melodiaaiheiden luojana ja vahvistaa korvakuulolta soittamisen taitoa. Harjoitusten edetessä tulevat tutuiksi niin asteikot, soinnut kuin säestäminen – asiat, joiden taitamista vapaassa
säestyksessä tarvitaan. Tällaiset asiat olivat mielessäni, kun laadin materiaalini improvisointiharjoitusosuutta. Kun nyt jälkikäteen katselen 25 harjoituksen kokonaisuutta, huomaan tehtäville uusia tavoitteita ja tarkoituksia. Harjoitukset on myös mahdollista ryhmitellä monella eri tavalla. Tässä alaluvussa esittelen harjoituskokonaisuutta ryhmitellen
harjoituksia useasta näkökulmasta käsin.
Alkuperäinen ryhmittely käy hyvin selväksi improvisointiharjoitusten sisällysluettelon alaotsikoista. Eri harjoituksissa on käytetty erilaista sävelvalikoimaa; ensin on kaksi yhdellä
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sävelellä tehtävää harjoitusta, sitten siirrytään kahteen säveleen, kolmeen säveleen, yhden kielen viiteen säveleen ja kolmisointuun. Tämän jälkeen seuraa muutama sävelvalikoimaltaan rajaamaton tehtävä, jonka jälkeen siirrytään kokonaisen asteikon kanssa toimimiseen – tosin ensin pieninä kokonaisuuksina – ja tutustutaan vielä pentatonisiin asteikkoihin sekä lopuksi bluesasteikkoon. Harjoitukset ryhmiteltyinä sävelvalikoiman mukaan olen esittänyt taulukossa 1.

Harjoitus
1. Kaikutreeni
2. Satu meni saunaan
3. Esittelykierros
4. Kaiku kahdelle
5. Kuinka vastaat?
6. Tunnelman maalailua
7. Kalevalaista
8. Duubaduubaa
9. Meno-paluu
10. Maalari maalas taloa
11. Fanfaari
12. Piippolan vaari
13. Vuoropuhelu
14. Vuoropuhelua sointujen välillä
15. Parin sävelen valssi
16. Eläimellistä menoa
17. Millainen?
18. Kerro kuvasta!
19. Arvaa aihe?
20. Improportaat
21. Alaspäin kun ei enää sovi
22. Kerro tarinaa asteikkojen ja sointujen
avulla
23. Kiinalaiset portaat
24. Kiinalaisen muodonmuutos
25. Bluesasteikko, olkaa hyvä!
Taulukko 1.

Soolon sävelvalikoima
1
1
2
2
3
3
5
5
5
4-5
kolmisointu
kolmisointu / vapaa
kolmisointu
kolmisointu
1-3 sointusäveltä
vapaa
vapaa
vapaa
vapaa
3
koko asteikko osissa

Solistien määrä
1
1
1
1
1-2
1
1
1-2
1
1
0-1
1 tai useampi
2
2
1, 2 tai monta
kaikki
1 tai ryhmä
kaikki, 1 kerrallaan
kaikki, 2 kerrallaan
1-8
1

asteikko, soinnut
pentatoninen asteikko
pentatoninen asteikko
bluesasteikko

kaikki
1
1
1-3

Harjoitusten sävelvalikoima sekä soolon soittajien määrä
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Näen rajatun sävelmäärän kanssa toimimisen ja sävelten asteittaisen lisäämisen harjoitusten edetessä viulupedagogisesti järkevänä ratkaisuna. Rajaaminen helpottaa soittotekniikkaa, ja soittaja voi keskittyä tekniikan sijaan oleelliseen eli melodioiden muotoiluun
ja sävelillä leikkimiseen. Monissa muissakin improvisoinnin alkeita esittelevissä materiaaleissa on sävelmäärä ensin rajattu. Esimerkiksi pianisteille luonteva rajaus on mustien
koskettimien käyttö (Ranttila 2017, 32).
Toinen ryhmittelyperuste harjoituksille on soolon soittajien määrä. Myös tämä näkyy taulukosta 1. Yhden soolon harjoitusta voi toki soittaa niin monta kertaa, että kaikki vuorollaan pääsevät solisteiksi, mutta jos solisteja on harjoituksessa kerrottu olevan useampi,
on tarkoitus harjoitella myös solistien välistä vuorovaikutusta. Paitsi että tehtävänä on
soolon soittaminen, yhtä tärkeässä asemassa on toisen solistin kuunteleminen ja hänelle
vastaaminen. Näissä harjoituksissa voidaan luontevasti harjoitella improvisoinnin perustoimintoja; imitoimista, tukea, kontrastia, kehittelyä ja taukoa (Heikinheimo, 9.11.2018).
Taulukon perusteella löytää myös tehtävät, joissa kaikki osallistuvat luomisprosessiin tasavertaisesti – ei ole erikseen säestäjiä ja solisteja. Havaintojeni mukaan nämä tehtävät
sopivatkin isolle ryhmälle monia yhden solistin tehtäviä paremmin.
Vaikka tehtävien fokus on improvisoimisen harjoittelussa, on niissä myös toinen tärkeä
harjoituksen kohde – säestäminen. Taulukossa 2. on esitetty muiden kuin soolon soittajien tehtävät kussakin harjoituksessa. Tutti-joukon tehtävät ovat monenlaisia. Joissain
tehtävissä ei varsinaista säestystä ole, vaan tutti ja soolo vuorottelevat; tutti toistaa soolon kaikuna tai yhtyy yhteiseen osuuteen. Tällainen tutti-soolo-vuorottelu on säestystehtävänä mielekäs isollakin porukalla. Jos taas säestys on hyvin yksinkertainen – yhtä pitkää säveltä tai tasaista yhden sävelen näppäilyä – kannattaa ohjaajan punnita, minkä
kokoinen ryhmä jaksaa säestää yhä uutta solistia yhdellä ja samalla säestysäänellä. Pienen ryhmän kanssa yksinkertainen säestystapa voi sen sijaan toimia aivan hyvin.
Vapaan säestyksen tehtäville ominaista komppaamista harjoitellaan muutamissa tehtävissä. Tällöin ohjaajan on hyvä huomioida, että jo säestystehtävässä on omat haasteensa, joiden harjoitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Sujuva komppi tukee solisteja
heidän improvisointitehtävässään. Komppaamisen tukena voi olla mukana myös piano.
Komppitehtävän kirjoittamista nuoteille voi harkita tilanteen mukaan, vaikka kuulonvarassa toimiminen onkin yksi improvisointitehtävien alkuperäisistä harjoittelukohteista.
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Harjoitus
1. Kaikutreeni
2. Satu meni saunaan
3. Esittelykierros
4. Kaiku kahdelle
5. Kuinka vastaat?
6. Tunnelman maalailua
7. Kalevalaista
8. Duubaduubaa
9. Meno-paluu
10. Maalari maalas taloa
11. Fanfaari
12. Piippolan vaari
13. Vuoropuhelu
14. Vuoropuhelua sointujen välillä
15. Parin sävelen valssi
16. Eläimellistä menoa
17. Millainen?
18. Kerro kuvasta!
19. Arvaa aihe?
20. Improportaat
21. Alaspäin kun ei enää sovi
22. Kerro tarinaa asteikkojen ja sointujen
avulla
23. Kiinalaiset portaat
24. Kiinalaisen muodonmuutos
25. Bluesasteikko, olkaa hyvä!
Taulukko 2.

Ryhmän tehtävä
soolo-tutti-vuorottelu
soolo-tutti-vuorottelu
soolo-tutti-vuorottelu
soolo-tutti-vuorottelu
yksinkertainen säestys
yksinkertainen säestys
yhteinen osuus
yhteinen osuus
yhteinen osuus
yksinkertainen säestys tai yhteinen
osuus
yhdessä soittaminen
melodian soittaminen
yksinkertainen säestys
yksinkertainen säestys
kahden soinnun komppi
kaikilla sama tehtävä
kaikilla sama tehtävä
kaikilla sama tehtävä
kaikilla sama tehtävä
monen soinnun säestys
monen soinnun säestys
kaikilla sama tehtävä
yksinkertainen tai vaihtelevampi
komppi
yksinkertainen tai vaihtelevampi
komppi
blueskaavan komppi

Säestävän ryhmän tehtävät eri harjoituksissa

Improvisointiharjoitukset voi ryhmitellä myös niiden tarkoituksen perusteella. Taulukkoon
3. olen listannut kuhunkin harjoitukseen sisältyvän opetuksellisen asian – sen, joka oli
mielessäni, kun muotoilin harjoituksen. Nämä asiat liittyvät tavalla tai toisella vapaan
säestyksen opetteluun, johon improvisointiharjoitusten on tarkoitus toimia johdantona.
Tällaisia opeteltavia asioita ovat esimerkiksi sävyjen ja rytmien muotoilu, selkeän ja monipuolisen ilmaisun etsiminen ja musiikkiin kätkeytyvien kysymys-vastaus-fraasiparien
tiedostaminen.
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Harjoitus
1. Kaikutreeni
2. Satu meni saunaan
3. Esittelykierros
4. Kaiku kahdelle
5. Kuinka vastaat?
6. Tunnelman maalailua
7. Kalevalaista
8. Duubaduubaa
9. Meno-paluu
10. Maalari maalas taloa
11. Fanfaari
12. Piippolan vaari
13. Vuoropuhelu
14. Vuoropuhelua
sointujen välillä
15. Parin sävelen valssi
16. Eläimellistä menoa
17. Millainen?
18. Kerro kuvasta!
19. Arvaa aihe?
20. Improportaat
21. Alaspäin kun ei enää
sovi
22. Kerro tarinaa asteikkojen ja sointujen avulla
23. Kiinalaiset portaat
24. Kiinalaisen
muodonmuutos
25. Bluesasteikko,
olkaa hyvä!
Taulukko 3.

Opeteltava asia
Sävyt ja rytmit yhdellä sävelellä,
kaiku
Sävyt ja rytmit yhdellä sävelellä,
kysymys - vastaus
Kahden sävelen aiheen muotoilu
Intervallien kuunteleminen
Duurin ja mollin sävelten vertailu
Yhteinen tunnelma kolmella sävelellä
Kalevalainen mitta,
viisisävelikön käyttö
Kahden lyhyen ajatuksen yhdistäminen, viisisävelikön käyttö
Viisisävelikkö, dominantista toonikaan
Viisisävelikkö, asteikon täydentäminen dominantista ylätoonikaan

Lisäarvo
Jokaisen huomioiminen,
ryhmäytys
Jokaisen huomioiminen,
ryhmäytys
Tutustuminen, ryhmäytys
Kuulonvaraisuus
Vuorovaikutus
Palasista muodostuu yhteinen kokonaisuus

Pidätyssävelten käyttäminen
Asteikkosoiton ja ilmaisun yhdistäminen
Duuripentatonisen esittely
Mollipentatonisen esittely ja
johdanto bluesasteikkoon
Bluesasteikon ja blueskaavan
esittely

Kuulonvaraisuus
Uusi merkitys
asteikkoharjoittelulle
Ikkuna toiseen kulttuuriin

Unisono yhdistää
Unisono yhdistää

Unisono yhdistää
Ryhmäytystehtävä,
leikki
Kapellimestarin seuraaminen, kapellimestarin roolin
Kolmisoinnun eri muotojen vertailu kokeilu
Kolmisoinnun käyttö
Unisono yhdistää
Kolmisoinnun käyttö
Vuorovaikutus
Erilaisten sointuharmonioiden
vertailu
Vuorovaikutus
Toonika- ja dominanttitehot
Kuulonvaraisuus
Selkeä ilmaisu
Ryhmäytystehtävä
Selkeä ilmaisu
Ryhmäytystehtävä
Monipuolinen ilmaisu
Vuorovaikutus
Monipuolinen ilmaisu
Vuorovaikutus
Asteikko 3 sävelen pätkissä,
sointuun kuulumattoman sävelen
Vuorovaikutus,
käyttö
"viestikapulan ojennus"

Ikkuna toiseen kulttuuriin
Ikkuna toiseen kulttuuriin

Harjoituksissa opeteltavia asioita ja lisäarvoja

Asteikkoon tutustutaan vähitellen, ja omien aiheiden muotoilu laajenee yhdestä kahteen,
kolmeen, viiteen ja vieläkin useampaan säveleen. Tonaliteetin hahmottamiseen liittyvät
osaltaan duuri- ja molliterssin eron ymmärtäminen, yhden ja useamman kolmisoinnun
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käyttö, toonika- ja dominanttitehojen vuorottelu, sointuun kuulumattomien sävelten ja pidätysten mahdollisuudet sekä pentatonisten ja bluesasteikon ensiesittely. Pianonsoiton
alkuopetuksessa vapaata improvisaatiota hyödyntävä Kristiina Junttu kertoo myös opettavansa improvisointiharjoituksien avulla musiikin teoreettisia perusteita (Junttu 2015,
89). En siis ole näiden opetuksellisten harjoitusteni kanssa aivan yksin!
Harjoituksiin sisältyy myös muita aspekteja, jotka tuovat niille lisäarvoa. Näitä olen koonnut taulukon 3. viimeiseen sarakkeeseen. Osan lisäarvoista voisi sijoittaa yhtä hyvin varsinaisten, opeteltavien asioiden sarakkeeseen, mutta halusin korostaa näiden asioiden
merkitystä sijoittamalla ne omaan sarakkeeseensa. Lisäarvoa harjoituksille tuovat mm.
erilaiset ryhmän toimintaa tukevat, ryhmäyttävät aspektit. Kun jokainen ryhmäläinen
huomioidaan ja jokainen saa kokea kuuluvansa tasavertaisena ryhmään, muodostuu ilmapiiristä turvallinen, eikä ryhmän jäsenten tarvitse harjoituksia tehdessä pelätä toisiaan. Ryhmäläisiä yhdistävänä olen kokenut muun muassa yhdessä soitettavat unisonopätkät sekä yhden jäsenen luomaan sooloon vastaamisen kaikki yhdessä. Vuorovaikutusta ryhmän jäsenten kesken lisäävät myös tehtävät, joissa solistit ”juttelevat” keskenään – kuuntelevat toisen soittoa ja muotoilevat vastauksen siihen.
Toinen erityisen huomionarvoinen ”lisäarvo” on kuulonvaraisen soittamisen korostuminen joissain harjoituksissa. Kuulonvarassa toimimisen voi toki lukea yhdeksi tehtävien
perustarkoituksista, ja kuulonvaraisuus on tavalla tai toisella läsnä kaikissa harjoituksissa, mutta olen erityisesti nostanut muutaman harjoituksen esiin korvakuuloharjoituksina. Harjoitusten 4. Kaiku kahdelle, 15. Parin sävelen valssi sekä 21. Alaspäin kun ei
enää sovi avulla on aivan erityisesti tarkoitus kehittää kuulonvaraisen soittamisen taitoa
eteenpäin; ensimmäisessä harjoituksessa toistamalla kahden sävelen vuorottelua, seuraavassa keskittymällä erottamaan toonika- ja dominanttisoinnut toisistaan ja kolmannessa tarkkaillen soinnun vaihtumista ja sointusävelen muuttumista pidätykseksi.
Improvisointiharjoituksia tehdessäni pohdin tuon tuostakin, ovatko harjoitukset edes ”oikeaa” improvisointia – niin kaukana ne välillä tuntuivat olevan siitä, mitä ainakin minulle
tulee mieleen puhuttaessa improvisoimisesta; kuinka tunnelma tempaa mukaansa ja solisti soittaa sydämensä pohjasta auki aitoa minäänsä ja kuulijat herkistyvät. Improvisoiminen on kovin laaja käsite, ja nämä harjoitukset ovat vain yksi lähestymistapa asiaan.
Jostakin tuo ”omasta päästä soittaminen” ja hetkessä luominen pitää silti aloittaa. Ahonen kirjoittaa improvisoinnin opettelusta ryhmässä seuraavaa:
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” Musiikin oppimisen kannalta improvisoinnissa ei olekaan tärkeintä, miten korkeatasoisia, omaperäisiä tai ainutlaatuisia improvisaatiot ovat taiteellisessa mielessä,
vaan itse prosessi, joka tarjoaa oppilaille uudenlaisia haasteita musiikilliseen ajatteluun ja toimintaan. Yhteistoiminnallisesti tapahtuva musiikin luova prosessi nostaa musiikillisen ajattelun ulkoisesti näkyväksi ja konkretisoi oppimisen tavoitteita.”
(Ahonen 2004, 174.)

Tällaisen ajatusrakenteen näen itsekin tärkeänä. Sen sijaan, että kaikki soittotunneilla
opiskeltava musiikki olisi valmiiksi nuotinnettua ja muiden säveltämää, päästään improvisointiharjoittelussa luomaan yhdessä musiikkia nykyhetkessä. Mielestäni nuottikuvaan
tottunut soittaja voi hyvin sanoa improvisoivansa jo silloin, kun soittaa hetken etukäteisvalmisteltua, ylös kirjoittamatonta lyhyttä esitystä yhdessä orkesterisektionsa kanssa –
tai kokeilee kolmen äänen sooloa ilman tarkkaa käsitystä siitä, minkälaiselta lopputulos
kuulostaa näitä ääniä käyttämällä. Sisimpiä tuntoja näillä luomuksilla ei ehkä vielä tavoiteta, mutta oman hetkessä luodun musiikillisen ajatuksen kuunteleminen on hyvä alku.
Vastaavan tyylisen tarkoituksen olen huomannut myös useissa pianomateriaaleissa
(Ranttila 2017, 12; Tenni & Abelein 2016, 10-11; Hakkarainen 2009, 16; Jääskeläinen &
Kantala & Rikandi 2011, 7).
3.2

Soolo yhdellä sävelellä

Yksinkertaisimmillaan improvisointi on taiturointia yhden sävelen kanssa – erilaisilla rytmeillä, artikuloinneilla ja sointiväreillä saa monenlaista aikaan. Yhdestä sävelestä on siis
hyvä aloittaa improvisointiin tutustuminen. Kehiteltyäni muutaman yhden sävelen improharjoituksen löysin ilokseni amerikkalaisen, klassisen taustan omaava yläkoulun puhallinorkesterien kapellimestarin Geneva Fitzsimondsin kirjoittaman lehtiartikkelin. Lehdessä Teaching Music julkaistussa artikkelissa hän kertoo, miten aloitti opetussuunnitelman mukaisesti improvisointiopetuksen 7-luokkalaisten puhallinorkesteriharjoituksissa.
Orkesteritunti kesti vain 30 minuuttia ja improvisoinnin opetteluun alettiin käyttää ajasta
päivittäin 5 minuuttia. Ensimmäisellä viikolla yhden sävelen (b) sooloissa solistina oli
opettaja, ja kaikki vastasivat samalla rytmillä ja sävelellä. Yhdessä vastaaminen tuntui
luovan varmuutta ja turvallisuutta ryhmän jäseniin. Seuraavan viikon harjoituksissa säveliä oli jo kaksi – b ja f. Soolon aloitussävel oli aina b. Parin päivän päästä Fitzsimonds
kysyi vapaaehtoisia soolon soittajia, ja 75 jäsenen orkesterista yhdeksän oppilasta oli
valmiita esittämään oman rytminsä näillä kahdella sävelellä. Seuraavalla viikolla soolon
soittajia olikin jo niin paljon, että vuoroja piti jakaa useamman päivän improvisointihetkiin.
(Fitzsimonds 2002, luettu 10.10.2018.)
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Fitzsimondsin kertomuksessa minua ilahdutti monikin asia. Ensinnäkin oli hauskaa löytää toiselta puolelta maapalloa klassisen musiikin koulutuksen saanut opettaja, joka oli
hyvin samankaltaisessa tilanteessa – kuinka opettaa lapsille improvisointia, kun uudet
opetusstandardit yhtäkkiä niin olettavat. Toiseksi hän oli päätynyt kokeilemaan hyvin samanlaista menetelmää – tehnyt improvisointiharjoituksia orkesterille aloittaen yhden äänen kaikuharjoituksista. Myös rauhallinen eteneminen asian kanssa ja tarkka ja selkeä
ohjeistaminen kiinnitti huomioni. Lisäksi Fitzsimonds kertoi, kuinka pienten soolojen teko
oli innostanut lapsia ja ujommatkin olivat rohkaistuneet ainakin kimppasooloihin – innostusta ja positiivista kiinnostusta havaitsin oman orkesterini kanssa. (Fitzsimonds 2002,
luettu 10.10.2018.)
Orkesteri on suurehko ryhmä, ja yksin soittaminen muun orkesterin kuunnellessa voi olla
ujolle ihmiselle aikamoinen ponnistus. Antamalla tarpeeksi yksinkertaisia tehtäviä luodaan niiden kautta onnistumisen kokemuksia (Fitzsimonds 2002, luettu 10.10.2018).
Myös Kristiina Junttu toteaa artikkelissaan Improvisaatio pianonsoiton alkuopetuksessa,
että opettajan tehtävä on luoda ujollekin turvallinen ja hyväksyvä oppimisympäristö
(Junttu 2015, 87). Yksi tapa madaltaa kynnystä on kimppasoolojen soittamismahdollisuus. Fitzsimonds kertoo käyttäneensä sekä pari- että ryhmäsooloja. Itse olen huomannut monen kohdalla innostaviksi ne tehtävät, joissa orkesterisektio pääsee yhdessä
suunnittelemaan pienen soolonsa ja sitten esittämään sen. Samalla kun työstetään pieni
hetki yhteistä sooloa, tullaan tutuiksi, kuullaan toisten ideoita ja opitaan niistä. Yhdessä
suunniteltu ryhmätehtävä ei siis ole täysin improvisoitua musiikkia, mutta se on omien
musiikillisten ideoiden muotoilua sooloksi, ja sellaisena yhtä lailla tärkeää ja kehittävää!
Oman materiaalini kaksi yhden äänen tehtävää ovat 1. Kaikutreeni ja 2. Satu meni saunaan. Kaikutreeni on hauskemman kuuloinen silloin, kun niin soolon kuin kaiunkin voi
soittaa itse valitsemallaan sävelellä. 1. Kaikutreenissä pääasia on rytmin selkeä muotoilu
ja yhteisen rytmin löytyminen – tärkeä musiikillinen elementti ja yhteissoiton perusedellytys! Harjoituksessa ehtii halutessaan panostaa myös vivahteisiin ja artikulointiin. Yhteisten sävyjen jakaminen syventää yhteistä soittokokemusta. Kollegani käytti kaikua
oman orkesterinsa harjoituksessa ja kertoi, kuinka tarkasti oppilaat kuuntelivat ja toistivat
toistensa tuottamia sävyjä ja rytmejä. Niinpä hän liitti harjoituksen jatkoksi edellisellä viikolla vaikeuksia tuottaneen Menuetin rytmin, ja kaikutehtävän avulla se saatiin käden
käänteessä toteutettua yhtäaikaisesti.
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2. Satu meni saunaan -tehtävän ohjeistusta muutin kokeilun jälkeen selkeämmäksi siten,
että vain sävelmän toinen tahti on soolo – rytminen muunnos tutulla a-sävelellä – ja sävelmän viimeinen tahti – d-sävel – on tutti, jolloin kaikki toistavat soolon rytmin. Tehtävä
muistuttaa siis 1. Kaikutreeniä sillä erolla, että soolon ja kaiun välissä on yhdessä soitettavat alaspäiset ja ylöspäiset asteikkokulut. Soittajien taidoista ja tilanteen turvallisuudesta riippuen solistin tehtävä voi olla myös koko alkupuolen rytminen muuntelu, ja tuttiosuus vastaavasti toistaa kuulemallaan rytmillä ja sävyllä jälkimmäisen puoliskon melodiasta. Tällöin uutena haasteena on olla tarkkana paitsi rytmin, myös yhteisen sykkeen
kanssa.
3.3

Soolo kahdella sävelellä

Kahden sävelen harjoituksia muotoilin alun perin neljä. Niistä erityisesti 3. Esittelykierros
tuntui toimivan hyvin nimenomaan kahdella sävelellä. Kaikki, myös uudet orkesterilaiset
uskaltautuivat keksimään kahden sävelen aiheen, ja orkesterin yhteinen vastaus tuohon
aiheeseen loi juhlallisen tunnelman. Kuulosti hienolta ja värikkäältä, kun jokaisen soittajan omat kaksi säveltä toivat oman lisänsä yhteiseen tekemiseen. Edelleen huomasin
ajatusteni alkuharjoituksista olevan Fitzsimondsin kanssa samankaltaiset. Hän tosin valitsi valmiiksi sooloon käytettävät sävelet (b ja f), jolloin jokaisen soittajan oli mahdollista
kuulla, löysikö instrumentistaan muiden kanssa samat sävelet. Tämän kvinttiharjoituksen
käsitän olevan erityisesti vaskipuhaltajille hyödyllinen harjoitus. Taka-ajatuksena oli
myös valita tulevien säestystehtävien kannalta kaksi oleellista ääntä – B-duurin toonikaja kvinttisävelet. (Fitzsimonds 2002, luettu 10.10.2018.)
Huomasin Fitzsimondsin esimerkistä, että tällainen kahden sävelen kaikuharjoitus on
myös askel kohti korvakuulolta soittamista. Tämän ajatuksen innostamana muotoilin uuden kahden sävelen harjoituksen 4. Kaiku kahdelle, jossa soolo- ja tuttitahdit vuorottelevat. Myös viululla helpoin kahden sävelen yhdistelmä on kvintti – kaksi vapaakieltä. Siitä
on hyvä aloittaa. Pelkkä kvintin toistaminen eri rytmeillä saattaa kuitenkin pian tuntua
tylsälle. Seuraavaksi käytännössä yhtä helpoksi tehtäväksi voidaan ottaa vapaakielen ja
ykkössormen vaihtelu – siis esimerkiksi d-kielen sävelet d ja e. Muistan muutaman vuosikymmenen takaa, kuinka viulupedagogi Geza Szilvay luennoi, miten Aurinko-laulun
kahden sävelen (esimerkiksi juuri d ja e) eron kuulemisesta alkaa säveltapailuun vahvasti nojaavan Colour Strings -metodin rakentuminen. 4. Kaiku kahdelle -harjoituksessa
jatketaan vaihdellen erilaisia kahden äänen yhdistelmiä d-kielellä ja kehitetään interval-
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lien kuulonvaraista tunnistamista. Tavoitteena on lopulta yhden kielen viiden äänen hahmottuminen, jotta näillä sävelillä pystyy myöhemmissä harjoituksissa soittamaan mieleen tulevia melodian pätkiä. Improvisointiharjoituksia oppilaitteni kanssa tehdessäni
olen huomannut, että sisäinen kuuleminen on tärkeää. Jos improvisoidessaan ei pysty
etukäteen kuulemaan mielessään soivaa lopputulosta, soolon melodiasta muodostuu
hyvin sattumanvarainen.
Olin alun perin ajatellut kahden sävelen sooloiksi myös 16. Eläimellistä menoa, 17. Millainen? sekä 8. Duubaduubaa -harjoitukset. Kun kokeilimme näitä orkesterissa, tulin siihen tulokseen, että kahden sävelen rajaus ei välttämättä ole näihin harjoituksiin toimivin
ratkaisu. Siksi muotoilin tehtäviä uudelleen ja siirsin ne otsikoiden Yhden kielen soolot ja
Kuvaillaan ja arvuutellaan alle.
3.4

Kolmas sävel on tärkeä

Kolmen sävelen harjoituksia minulla ei alun perin ollut, vaan ajattelin seuraavaksi siirtyväni yhden kielen (eli viiden sävelen) harjoituksiin. Kollegani, joka on tutustunut improvisointiin kansanmusiikkipiireissä, huomautti kuitenkin, että monissa improvisointihetkissä,
joihin hän oli osallistunut, käytettiin usein juuri kolmea säveltä. Asteikon kolmas sävel
on tärkeä, koska se kertoo, onko kyse duurista vai mollista. Niinpä syntyivät harjoitukset
5. Kuinka vastaat?, 6. Tunnelman maalailua sekä Kerro kuvasta!. Viimeisimmän näistä
siirsin sittemmin toisen otsikon alle.
5. Kuinka vastaat? -harjoituksessa treenataan harmoniakuuloa – soittaako kaveri D-duurissa vai d-mollissa – ja vastataan kolmea säveltä käyttäen samassa sävellajissa. Samalla voidaan harjoitella muotoilemaan vastauksia, joissa on jotain samaa kuin kaverin
soittamassa ”kysymyksessä”, vaikkei sitä tarvitsekaan toistaa samanlaisena, kuten kaikuharjoituksissa tehtiin. Pitkään mietin, miten tästä harjoituksesta saisi monipuolisemman – entä jos ensimmäisen soolon soittaisikin opettaja, jolla olisikin käytössään sävellajin kaikki sävelet, ja oppilas vastaisi tähän kolmella sävelellä. Ajatus tuntui kuitenkin
liian opettajakeskeiseltä, joten luovuin siitä. Yksilötunnilla tätä harjoitusta voi toki käyttää
juuri näin. Sitten huomasin, että jos solisteista toisella on käytössä asteikon kolme alkusäveltä ja toisella kolmas, neljäs ja viides sävel, saadaan sooloista parhaimmillaan
syntymään hyvinkin luonteva säepari. Tätä testasimme orkesterissa, ja luontevia kysymys-vastaus-pareja kuultiin useampi. Yhden soittajan sormet eivät kyllä löytäneet vastauksessaan sävellajituntumaa laisinkaan, eli haasteensa on myös tässä harjoituksessa,
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vaikka se toisista tuntui ilmeisen helpolle. Vaikka harjoituksessa olisi oletuksena käyttää
tiettyjä säveliä, ajattelen, ettei ohjeistuksen ohi meneviä improvisointeja kannata nostaa
esiin ”väärinä”. Joskus olen saattanut todeta, että soolo oli hieno, mutta kenties kerroin
ohjeet hiukan epäselvästi – ja sitten olen kerrannut ohjeet.
6. Tunnelman maalailua on hiukan toisenlainen kolmen äänen harjoitus. Nyt paneudutaan sävyjen kuuntelemiseen ja siihen, minkälaisia tunnelmia voi kolmella sävelellä
saada aikaan. Ensin etsitään kiireetöntä, meditatiivista äänimaisemaa vapaasti valituilla
kolmella sävelellä. Jatkuva d1-d2-oktaavi taustalla antaa myös solistille mahdollisuuden
soittaa ilman selkeää rytmiä, haaveilevasti ja mietiskellen. Samalla ehtii kuunnella omien
sävelten ja taustalla soivan oktaavin välille syntyviä erilaisia intervalleja ja niiden luomia
jännitteitä. Soolovuoro vaihtuu rauhassa soittajalta toiselle. Sitten vaihdetaan säestykseksi rytmikäs pizzicato, ja soolojen tunnelmassa pyritään innokkuuteen, pirteyteen
ja rytmikkääseen menoon. Kun teimme tämän harjoituksen orkesterissa, totesimme, että
se sopisi paremmin pienemmälle ryhmälle. Soolot eivät tahtoneet kuulua d1-d2-oktaavin
yli, ja tasaista d-säveltä soittaessa alkoi soolovuoroaan odottavien tarkkaavaisuus kadota. Tunnelman vaihdoksen tekeminen tuntui myös yllättävän vaikealta; kenties soittajat olivat mielessään muotoilleet rauhallisia soolopätkiä, eikä ajatuksen muokkaaminen
päinvastaiseksi enää kaikilta luonnistunut. Tarpeeksi en myöskään onnistunut herättelemään soittajien mielikuvitusta siihen, miten monenlaisia elementtejä eri tunnelmat voivat
pitää sisällään.
Jälkikäteen mietin, millaista olisi säestää samalla idealla tanssijaa tai näyttelijää, joka
ryhmän keskellä esittäisi vuoroin mietteliäitä, vuoroin sähäköitä liikkeitä, ja soittajat reagoisivat niihin. Kun maaliskuun lopun opiskelupäivänä tutustuimme säveltämisen pedagogiikkaan Minna Leinosen johdolla, teimme pariharjoituksen, jossa toinen pareista tulkitsi äänellään toisen muuttuvia kädenliikkeitä. Liikkeen tulkitseminen musiikin avulla oli
hauska harjoitus. Liikkeitä tai näyttelijää seuratessa harjoituksen sävelmäärän rajausta
kannattaa kuitenkin miettiä peilaten sitä soittajien taitoihin – vaikeuttaako soiton rajaus
kolmeen säveleen liikkeen kuvailua, tai toisaalta, toisiko vapaa sävelien käyttö harjoitukseen liikaa mahdollisuuksia ja vaikeuskerrointa?

21

3.5

Yhden kielen soolot

Asteikon viisi säveltä toonikasta dominanttiin ovat viulunsoittajalle mukava kokonaisuus
– varsinkin, kun lähtösävel on vapaa kieli, jolloin viisi säveltä saa helposti soitettua yhdellä kielellä. Ne ovat myös melodisesti käyttökelpoinen kokonaisuus; viidellä sävelellä
pystyy jo muotoilemaan monenlaisia melodioita. Viidelle sävelelle olikin mukava keksiä
erilaisia harjoituksia, ja myös orkesterilaiset viihtyivät niiden parissa.
Viiden sävelen harjoitukset ovat nimeltään 7. Kalevalaista, 8. Duubaduubaa, 9. Menopaluu sekä 10. Maalari maalas taloa. ”Kalevalainen” improvisointi on herättänyt kollegoissa huokauksia – monen mielessä vaikkapa Kapo, kapo -melodia on niin loppuun
kulutettu, että siihen ei enää haluta palata improvisointiharjoituksissa. Oppilaiden parissa
olen kuitenkin kokenut kalevalaiseen mittaan viidellä sävelellä tehdyt soolot aivan toimivaksi harjoitukseksi. Jo vuosia sitten, kun ohjasin sello-oppilaille yhteistä sointupäivää,
aloitimme päivän vastaavalla tehtävällä, ja joidenkin oppilaiden mielestä se oli päivästä
yhteisöllisyytensä johdosta erityisen positiivisena mieleen jäänyt asia. ”Kalevalaisia” tehdessä olen huomannut, että mollissa säveltäminen on monelle oppilaalle huomattavasti
vaikeampaa kuin duurissa, mutta toisaalta molliasteikko saattaa houkutella esiin herkempiä sooloja kuin duuri. Toinen huomionarvoinen asia on, että soolon valmiiksi määritelty rytmi ja harvinainen 5/4 -tahtilaji yllättävästi vaikeuttavat opettajan silmässä yksinkertaiselta tuntuvan kokonaisuuden hahmottamista. Olenkin huomannut, että rytmin havainnollistaminen piirtämällä tai muuten visuaalisesti on suureksi avuksi soolon muotoilussa.
8. Duubaduubaa muistuttaa tehtävänannoltaan 7. Kalevalaista, mutta niin soolo-osuudelle määritelty rytmi kuin yhteinen tuttiosuus tekevät kokonaisuudesta hyvin eri tyylisen.
Lisäksi ajatuksena on, että kahden tahdin soolossa toisen tahdin melodia kuulostaisi
”vastaukselta” ensimmäisen tahdin melodialle. Tämä ajatus korostuu paremmin, jos tahdeissa on eri solistit. Silloin toisen tahdin solistin tehtävä on kuunnella ensimmäisen tahdin soittajan muotoilemaa sooloa voidakseen vastata siihen. Käytännössä hyvin moni
asia toimii vastauksena, koska tahdeissa on valmiiksi määritelty, samanlainen rytmi,
mutta ajatus solistien kommunikoinnista on silti hyvä tuoda esiin. Kokemukseni mukaan
tehtävään oli helppo tarttua ja lopputulokset tyydyttivät soittajia. 9. Meno-paluun alkupuolen rytmi on sama kuin 8. Duubaduubassa, mutta loppuosan rytmin saa määritellä
itse. Molemmissa lähdetään ”kiipeämään” d-kieltä ylöspäin, ja tavalla tai toisella päädy-
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tään lopulta takaisin perussäveleen. Molemmissa käytetty rytmi muistuttaa kevyen musiikin kolmimuunteisuutta, ja halutessaan rytmin voi soittaa ”vähemmän terävästi” eli juuri
kolmimuunteisena.
10. Maalari maalas taloa on tuttuun loruun syntynyt improvisointileikki. Lämmittelyharjoitus korostaa leikinomaisuutta ja tarjoaa mahdollisuuden improvisoida ilman viulua – sanoin tai kehorytmein. Teimme tätä orkesterin kanssa ensin keväällä ja uudelleen syksyn
aluksi. Ilahduin, kun syksyllä kaikki uskalsivat sanoa, mitä maalari illan tullen sanoi. Keväällä yleinen tapa oli turvautua yksinkertaiseen kehorytmiin, joka ei tuntunut yhtä persoonalliselta ja avoimelta ilmaisutavalta. Soolotehtävään voi antaa myös yksinkertaisemmat ohjeet, esim. soolo käyttäen vapaakieliä, mutta karsimalla käytettäviä säveliä sooloista tulee helposti toistensa kopioita. Jos säveliä karsitaan, kannattaa panostaa esim.
erilaisiin rytmisiin tai artikulointi-ideoihin, jotta ”maalari saa kerrottua monenlaisia asioita”. Tai sitten voi painottaa, että halutessaan voi käyttää vain kahta säveltä ja siitäkin
saa muotoiltua ihan hienon soolon. Oppilaita – ja itseäänkin – on joskus vaikea saada
uskomaan, että yksinkertainen on kaunista, ja jos soolon säveliksi tarjotaan viittä säveltä,
ei tule huomanneeksi, että parilla, kolmellakin pärjää ja voi saada aikaan hienon lopputuloksen. Uutena asiana harjoituksessa voidaan sopia soolon soittaminen a-kielen sävelillä siten, että lopetussävel on d2. Näin koko oktaavin alue on vähitellen tullut tutuksi
improvisointiharjoitusten yhteydessä.
Improvisoinnin harjoittelussa tärkeä asia on leikinomaisuus. Esimerkiksi juuri Maalariloruilussa on sitä. Välillä on hyvä kohdata orkesterissa tai muussa ryhmässä myös pilke
silmäkulmassa ja ilman soittimia. Kun ryhmäläiset tutustuvat toisiinsa muutenkin kuin
soittamalla, on ilmapiiri mahdollista saada sallivammaksi ja hyväksyvämmäksi, ja kynnys
omien pienten improvisointisoolojen tekemiseen madaltuu. Opettajan tehtävä on pitää
huolta ilmapiiristä ja rohkaista. (Hyry-Beihammer & Joukamo-Ampuja & Juntunen & Kymäläinen & Leppänen 2013, 177-178.)
3.6

Sointujen maailmaa

Asteikkopätkän hallitseminen siten, että sen sävelillä voi luoda pieniä sooloja, on vapaassa säestyksessä tärkeä elementti. Toinen hyvin oleellinen asia on tulla tutuksi sointujen kanssa. Toki viulisti harjoittelee sointuja paljonkin, mutta sointujen rakenteen ymmärtäminen ja käytännön taito muodostaa pyydettyjä sointuja – puhumattakaan niiden
funktion hahmottamisesta – tuntuu monelle silti hieman epäselvältä asialta.
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Tenni kuvaa blogissaan osuvasti pianonsoittajan ja melodiainstrumentalistin vahvuuksia
toisiinsa verrattuna.
” Pianisteilla harmoniakäsitys on usein parempi kuin melodiainstrumentteja soittavilla. Vastaavasti kyky hahmottaa melodiaa voi pianisteilla olla huomattavankin
heikko, mikäli sitä ei ole harjoitettu riittävästi.” (Tenni 2017, luettu 24.10.2018.)

Viulunsoittajan haaste on juuri tuo harmonian ymmärtäminen melodian taustalla. Kuulonvarainen sointutehojen tunnistaminen ei nouse viulutunneilla itsestään esiin, ja sointujen ymmärtäminen kokonaisuutena ja kaiken aikaa musiikissa läsnä olevana elementtinä sen sijaan, että ne ovat ”satunnaisia hyppyjä sormelta toiselle”, vaatii sekin oman
paneutumisensa.
Sointujen maailmaa -otsakkeen alla on materiaalissa aluksi kerrattu duuri- ja mollisointujen rakenne perusmuodossa. Kokemukseni mukaan viulunsoiton opiskelijoiden on
usein vaikea soveltaa musiikin perusteiden tunneilla opiskeltuja asioita oman soittimen
kanssa. Esimerkiksi sävelnimet eivät hahmotu viulun kaulalla näkyvästi ja kielenvaihdot
vaikeuttavat intervallien rakentelua. Tästä syystä erilaisten kolmisointujen rakenne kannattaa kerrata ja sointujen muodostamisharjoitus on hyvä tehdä aivan käytännön tasolla,
soittaen ja kuunnellen erilaisten sointujen sävyjä niin murtosointuina kuin sävelet yhtaikaa soitettuna.
11. Fanfaari on soinnun suppean muodon ja laajemman, hajautetun muodon vertailua.
Kappaleen rytmiksi esitin ensin Joulu on taas -laulun rytmin, mutta tammikuun lopun
orkesteriharjoituksissa tuon lauseen kertaaminen ei oikein tuntunut ajankohtaiselle. Persoonallisen, ryhmän oman sanarytmin luomiseen on siis hyvä varata hiukan aikaa. Kapellimestarivuoroon kannattaa rohkaista paitsi siksi, että tehtävässä oppii katselemaan
asioita uudesta näkökulmasta, myös siksi, että kokonaisuuden – tällä siis kertaa sen,
miltä sama sointu suppeassa ja hajotetussa asettelussa kuulostaa – kuulee paremmin
silloin, kun ei itse soita. Solistin tehtävä on mukava, kunhan ohjeistus on ollut tarpeeksi
selkeä. Solistin kanssa kannattaa etukäteen kerrata soinnun sävelet kaikilla kielillä, niin
että sointuun kuuluvien sävelten löytymistä ei tarvitse jännittää.
12. Piippolan vaari on tuttu melodia, ja ainakin meidän orkesterissa jo pelkkä melodian
löytyminen korvakuulolta tuotti tyydytystä. Soolon muotoilu olikin sitten hämmästyttävästi
hiukan vaikeampi tehtävä. Opin harjoituksen ohjaamisesta, että ”tyvestä puuhun” -metodi, eli tehtävän pilkkominen osiin ja yhden osan esittely kerrallaan, pätee hyvin monessa asiassa – tässäkin. Aluksi voi yksinkertaisesti käydä läpi kaikutreeninä erilaisia
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yhteisiä ideoita siitä, kuinka G-duurisointua voi yhden oktaavin alueella käyttää; voi soittaa vaikkapa yhden tahdin kutakin säveltä laulun melodian rytmillä, tai puoli tahtia alempaa g-säveltä ja puoli tahtia ylempää vuorotellen, tai melodian kahta säveltä juuri päinvastoin – siis yksinkertaisia esimerkkejä, jotta sointusooloon tarttuminen ei tuntuisi ylipääsemättömältä tehtävältä. Kun tehtävää on sitten soitettu jonkin aikaa, voi soinnun
sävelvalikoimaa laajentaa kahden oktaavin alueelle tai rytmin käsittelyä vapauttaa ja monipuolistaa. Vaikka orkesterisektion yhtäaikainen soolo (käytössä vain G-duurisoinnun
neljä säveltä) tuntui minusta hauskalta ajatukselta, se ei toiminut niin kuin olin olettanut.
Osa orkesterilaisista ei oikein ymmärtänyt ajatusta, että kun kaikki soittavat saman soinnun säveliä ja vieläpä tutussa laulun rytmissä, sävelet soivat hyvin yhteen ilman treenaamistakin. Ja kun yhtä ujostutti ja hän soitti hiljaa, ei naapurikaan uskaltautunut soittamaan rohkeammin. Saimme siis kuulla keskimäärin aika hiljaisia sooloja. Uskon, että
huolellisella valmistelulla ja portaittain edeten myös kimppasoolot olisivat olleet rohkeamman kuuloisia. Opinnäytetyöni sisällönohjaajan idea sooloista, joissa imitoidaan
viululla erilaisia eläinten ääniä, oli myös hauska, ja lisäsin sen ohjeistukseen.
13. Vuoropuhelu-harjoitus, jossa kaksi soittajaa keskustelee vuorotellen saman soinnun
sävelillä, toimi orkesteriharjoituksissa mainiosti. Tapani Heikinheimon ”Satakieli”-improvisaatioharjoitusten kokoelmassa luetellaan viisi improvisoinnin perustoimintoa; imitaatio, kontrasti, tuki, kehittely ja tauko (Heikinheimo 2018, 9.11.2018). Improvisoinnin eräs
idea on siis jollain tavalla yhtyä siihen, mitä toinen tekee, eikä vain soitella omiaan muista
välittämättä. Aloitteleva improvisoija tuntee usein olonsa turvalliseksi, jos hänellä on valmiiksi muotoiltuna ”vastaus”, ennen kuin hän on edes kuullut edellistä ”puheenvuoroa”.
Monet muotoilemistani harjoituksista antavatkin mahdollisuuden suunnitella omaa sooloa etukäteen, jotta kynnys etsiä omaa ”ääntä” madaltuisi. Tällöin vuorovaikutus toisten
soittajien kanssa, heidän soittonsa imitointi tai kontrastin esittäminen siihen, toisen soolon tukeminen tai toisen aiheen kehittely jää pienelle huomiolle. Yhdessä improvisoimisessa on kuitenkin vahvasti mukana ajatus vuorovaikutuksesta: ”Kuuntelen, mitä toinen
sanoo, ja vastaan hänelle.” Kerroin näistä erilaisista vastausmahdollisuuksista orkesterissa, ja tuntui, että solistit todellakin löysivät yhteistä juteltavaa ja osasivat reagoida toisen kommentteihin.
Jatkoimme tätä harjoitusta siten, että seuraavilla solisteilla oli molemmilla oma sointu (Dja A-duurisoinnut, tällä kertaa 2-oktaavisina) ja orkesteri vaihtoi säestyssointua sen mukaan, kumpi soittaja oli vuorossa. Taas huomasin sortuneeni samaan asiaan kuin Piippolan vaarissa – liian monta uutta juttua kerralla ilman huolellista valmistelua ei toimi.
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Ensinnäkin soolojen pituudet olisi kannattanut sopia etukäteen esim. neljän tahdin mittaisiksi, jotta sointujen vaihtuminen olisi ollut helpompaa kuin solistien aikomuksia tulkitsemalla. Lisäksi uuden soinnun (A) soittaja sotkeutui välillä soittamaan D-duurisoinnun
säveliä, koska tuo sointu oli vahvemmin mielessä edellisten harjoitusten perusteella. Kun
vielä sovittiin, että sointua on käytössä 2 oktaavia yhden sijaan, oli uusia muuttujia liian
monta kerralla asian suvereenin hallintaan. Hieno juttu sen sijaan oli, että myös tämä
soolopari kuunteli toisen sooloa ja nappasi sieltä ajatuksia omaansa – vaikkakin sitten
välillä soo!o ja säestyssointu hiukan riitelivätkin!
14. Vuoropuhelua sointujen välillä kokeilimme sekä jousikollegion kokoontumisessa että
vapaan säestyksen lauantaikurssilla, ja molemmilla kerroilla vuoropuhelu tuntui toimivan.
Kuten toisen kanssa jutellessa, välillä voi puhua myös yhtä aikaa, ja dissonoivat sävelet
tuovat jutusteluun oman kirpeän lisänsä. Sen huomasin, että oppilaiden kanssa tahtilaji
pitää sopia etukäteen, ja kolmijakoisessa tahdissa toimiminen on tasajakoista haasteellisempaa. Esimerkiksi taustakompin ykkösiskun painottaminen auttaa silloin asiaa.
15. Parin sävelen valssin ohjeistusta muotoilin uudelleen, kun opin, että toimiakseen harjoituksen tulee alussa olla vielä kuvittelemaanikin selkeämpi ja yksinkertaisempi. Kun
kahdella solistilla on oma sointunsa, joka vaihtuu säännöllisin väliajoin, ja molemmista
soinnuista käytetään ensin yhtä, sitten kahta ja lopuksi kolmea säveltä, valssin uskoisi
siitä syntyvän! Alkuperäisen harjoituksen ideana oli kuunnella, kumpi sointu soi taustalla,
ja vaihtaa sitten säveltä sointuun sopivaksi. Tätä suosittelen kokeiltavan, kunhan harjoitus kahden solistin vuorotellessa on tullut tutuksi. Kuulonvaraisesti harmonian mukaan
soittaminen on silloin se uusi tekijä, joka esitellään, kunhan muu konteksti jo osataan.
Kuulonvaraisissa harjoituksissa myös laulamisen voi ottaa yhdeksi askeleeksi edettäessä kohti päämäärää. Tämä vaatii toki sen, että laulamiseen ryhtymisen kynnys ei ryhmälle ole vielä soittamistakin korkeampi. Harjoitus on ensimmäinen, jossa tutustutaan
toonika- ja dominanttisointujen vuorotteluun. Sellaisena se sopii esimerkiksi kahden
soinnun laulujen vapaan säestyksen opiskelun yhteyteen.
3.7

Kuvaillaan ja arvuutellaan

16. Eläimellistä menoa, 17. Millainen?, 18. Kerro kuvasta! ja 19. Arvaa aihe? ovat harjoituksia, joissa keskitytään kertovien soittotapojen löytämiseen. Alun perin nämä harjoitukset olivat muiden otsikoiden alla ja sävelmäärää oli rajattu eri tavoin, mutta tehtäviä
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kokeiltaessa totesin, että yleisluontoisempi tehtävänanto mahdollistaa paremmin erilaisten soittotapojen ja sävyjen etsimisen ja asioiden kuvailun. Nyt ollaan siis lähellä vapaata
improvisaatiota, koska sävelten määrää ei ole edellisten tehtävien tapaan määritelty.
Kun ei tarvitse miettiä, mitä säveliä ”kuuluu” käyttää, voi keskittyä muihin musiikin elementteihin – esimerkiksi rytmiin ja sointiväreihin. Ennen harjoituksiin ryhtymistä kannattaa yhdessä kerrata, miten monenlaisia mahdollisuuksia viulusta löytyy musiikin värittämiseen.
16. Eläimellistä menoa keskittyy eläinten äänien kuvailuun ja 17. Millainen? -tehtävässä
vertaillaan adjektiiveja. Eläintehtävässä muutaman eläimen ääntelyä tuntui olevan muita
hankalampaa kuvailla. Kun soittajia kannustetaan aktiivisesti kiertämään muiden ryhmien luona vertailemassa heidän laumansa ääniä omaan ääneen, löytyy oikea ryhmä
lopulta paremmin kuin kuuntelemalla yhden ”ehkä oman” ryhmän erilaisia ääniä. 17. Millainen? oli orkesterisektioittain onnistunut harjoitus – vastakohtien kuvailemistavan keksiminen ja tuloksen esittely yhdessä soittaen oli mukavaa, ja toiset ymmärsivät, mistä
adjektiiveista oli kyse.
18. Kerro kuvasta! on helposti muunneltava harjoitus, jonka näkisin sopivan parhaiten
pienelle, aktiivisesti mukaan heittäytyvälle ryhmälle. Se sopii loistavasti myös soittotunnin ”välipalaksi”. Kuvan katselun sijaan voidaan katsoa ulos ikkunasta, tai sitten jokainen
voi valita kuvan, josta kertoo soittamalla asioita muille. Voidaan myös arvuutella emojiilmeitä tai yhdessä keksiä ääniefektejä elokuvaan, jonka alkuperäinen äänimaisema häivytetään pois.
19. Arvaa aihe? -harjoitus toimi orkesterisektioittain kivasti, mutta vain yksi neljästä ryhmästä pystyi kuvailussaan pitäytymään tuolloin ohjeistamassani viiden sävelen ja yhden
soinnun maailmassa. Viimeistään esitysvaiheessa improvisatoristen keskustelujen äänivalikoima väkisinkin laajeni. Huomasin, ettei tämäkään harjoitus tarvitse tarkkaa sävelrajausta, vaikka alkuperäinen suunnitelma harjaannuttaa tietyn asteikkopätkän ja soinnun käyttöön siitä näin katosikin. Kun esitykset olivat valmiita, kuuntelijoiden oli yllättävän
vaikeaa tunnistaa kolmesta aihevaihtoehdosta sitä, mitä esitetty keskustelu lopulta oli
kuvannut. Harjoituksen yhteydessä kannattaa painottaa, että esitys on erityisen onnistunut, jos kuulija, kuultuaan aihevaihtoehdot, osaisi päätellä, mistä aiheesta oli juuri kuullut
keskusteltavan – sen sijaan, että oikeaa kertomusta ei soivien vihjeiden perusteella voisi
arvata. Toki meillä oli oikein hauskaa, kun kuuntelimme sellistien muotoilemaa kertomusta, jonka he olivat otsikoineet ovelasti ”Kesäpäivän tapahtumia”. Päivään sisältyi niin
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nuotion räiskettä, ukonilma, karhun hyökkäys kuin formulakisatkin. Tyypillinen kesäpäivä
siis…
3.8

Kokonainen asteikko ja soinnut sen taustalla

Asteikkopätkiä ja yksinkertaisia sointuja sisältäneiden harjoitusten jälkeen on aika harjoitella kokonaisen asteikon ja monien sointujen kanssa toimimista. Itse asiassa tämä ei
poikkea edellisistä harjoituksista kovin oleellisesti, koska kerralla keskitytään kuitenkin
vain muutamaan säveleen ja taustalla on vain yksi sointu kerrallaan. Tämä onkin oikeastaan harjoitusten yksi tarkoitus – osoittaa, että onnistuneeseen improvisoimiseen ei
tarvita suurta määrää säveliä, ja että toisen soinnun sävelet ovat tavallisesti ihan siinä
vieressä, useimmiten sekunnin päässä.
Koska halusin, että edelleen myös säestys on helposti mahdollista soittaa ilman nuotteja,
muodostui sekä 20. Improportaat että 21. Alaspäin, kun ei enää sovi -harjoitusten sävellajiksi duuri. Siinä asteikon toisiaan seuraaville sävelille rakentuvat soinnut yhdistyvät
toisiinsa suhteellisen luontevasti ja säestyksen voi hahmottaa ilman kirjoitettua notaatiota. Harjoituksia voi kokeilla myös mollissa, mutta mollissa asteittain ylöspäin tai alaspäin etenevä sointukulku ei kuulosta kovin luontevalta. Niinpä mollisäestyksen sointukulut kannattaisi miettiä etukäteen ja kirjoittaa ne säestäjiä varten valmiiksi. Kun säestys
on näkyvillä, päästään keskittymään harjoituksen improvisointiosuuteen paremmin, eikä
aika mene säestysäänien kuulonvaraiseen muisteluun.
20. Improportaissa solisti käyttää soinnun pohjasäveltä ja terssiä sekä lisäksi niiden välistä asteikon säveltä. Tarkoitus on antaa soittajalle kokemus siitä, että myös sointuun
kuulumattomia säveliä voi käyttää ilman, että asia särähtää korvassa. ”Se keskimmäinen
sävel oli kirpeämpi”, totesi oppilaani, kun teimme harjoitusta kahdestaan soittotunnilla.
Hän käytti tuota ”kirpeää” säveltä yllättävän rohkeasti! Melodiainstrumenteille suunnitellussa improvisointioppaassa Sävel on vapaa! on myös harjoitus, jossa soinnun pohjasävelen ja terssin lisäksi käytetään niiden väliin jäävää asteikon säveltä. Ohjeeksi annetaan: ”Sointusävelet ovat pääosassa!” (Gummerus-Putkinen & Rehnström 2013, 20.)
21. Alaspäin, kun ei enää sovi -harjoituksen tarkoitus on tutustuttaa soittaja pidätyssäveleen ja sen purkautumiseen. Lisäksi ajatuksena on oivaltaa, että melkein joka toinen
asteikon sävel kuuluu säestyssointuun, eli siskoni sanoin: ”Jos soittamasi sävel kuulostaa oudolle, kokeile viereistä!”
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22. Kerro tarinaa asteikkojen ja sointujen avulla syntyi, kun olimme improvisointikurssilla
tehneet oppilaiden kanssa runoon pohjautuvan ryhmäimprovisaation. Seuraavana päivänä löysin viulukotelostani tuon runon, ja kokeilimme erään oppilaan kanssa, kuinka
kolmostason asteikosta ja soinnuista voi eri tavoin artikuloiden ja erilaisia sävyjä lisäten
muodostua runoon uusi säestys. Ketterä asteikon taitaminen ja vaivattoman tuntuinen
murtosointutekniikka nousivat silloin arvoon arvaamattomaan!
3.9

Erilaisia asteikkoja

Koska kevyen musiikin improvisoinnissa käytetään paljon pentatonista asteikkoa ja
bluesasteikkoa, ajattelin, että nämä asteikot on hyvä ottaa mukaan improvisointiharjoitusten jatkoksi – tästä syystä siis harjoitukset 23. Kiinalaiset portaat, 24. Kiinalaisen muodonmuutos ja 25. Bluesasteikko, olkaa hyvä!. Pianonsoiton alkeismateriaaleissa sekä
vapaan säestyksen kirjoissa pentatonisella asteikolla musisointi on enemmän sääntö
kuin poikkeus – muodostuuhan pentatoninen asteikko pianon mustista koskettimista
(Ranttila 2017, 102; Tenni-Abelein 2016, 8; Jääskeläinen & Kantala & Sarmanto-Neuvonen 1994, 70; Hakkarainen 2009, 16). Viulunsoittajalle pentatoninen asteikko ei hahmotu
omalla soittimella aivan yhtä yksinkertaisesti. Helpoimmin hahmottuva kokonaisuus on
mollipentatoninen, jossa rinnakkaisilla kielillä käytetään samaa sormiryhmittelyä (”matala
kakkonen ja kolmonen”) asteikon perussävelen ollessa vapaakieli.
Kun erään orkesterikerran lopuksi soittelin hiukan kiinalaisen kuuloisesti käyttäen pentatonista asteikkoa ja kerroin, että ensi kerralla sitten kokeilemme yhdessä kiinalaisen kuuloista improvisointia, yllättyneitä ja innostuneita ilmeitä oli paljon. Läksyksi annoin d-mollipentatonisen asteikon, jota soitimme seuraavan orkesterikerran alussa pätkittäin ja erilaisilla kaikurytmeillä, jotta sävelet varmasti tulivat tutuiksi ja samalla oppilaat saivat ideoita siitä, kuinka sitä voisi käyttää ”kiinalaisesti”. Myös pieni pätkä kiinalaista musiikkia
kuunneltuna YouTubesta viritti meidät tunnelmaan. Ensimmäisen improvisointikierroksen säestykseksi sovimme d-a-pizzicatokvintin rytmillä ”taa ti-ti” – yksinkertaiset neljäsosa- ja kahdeksasosarytmit kun tuntuvat olevan kiinalaisessa musiikissa sangen tavallinen rytminen aihe. Oman soolon pituuden sai itse päättää eikä seuraavan soittajan tarvinnut kiirehtiä oman soolonsa aloittamisen kanssa. Musisointi tuntui luonnistuvan kaikilta ja vietimme mukavan hetken Kaukoidän tunnelmissa.
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Yllätyin, kun huomasin, että tuo d-a-kvintti oli oikeastaan toimivin säestyksistä, joita kokeilimme. Kun vaihdoimme säestyksen neljän tahdin pituiseen intervallikiertoon, asia vaikutti heti mutkikkaammalta. Vaikka sovimme, että soolon ei tarvitse kestää juuri neljän
tai kahdeksan tahdin pituutta, asia tuntui silti turhaan kahlitsevan ajatuksia, ja muutamille
tuntui tulevan ”väärin tekemisen” pelko siitä, osaako aloittaa ja lopettaa ns. oikeaan aikaan. Kenties taustasointujen vaihtelu vaikutti myös omaan sooloon keskittymiseen,
koska mielestäni ensimmäisen kierroksen soolot muuttumattoman kvinttisäestyksen
päälle tuntuivat sujuvammilta.
Kokeilimme vielä kolmatta säestystä, jonka tarkoitus oli viedä ajatukset jazzin suuntaan.
Vaihtelimme kompissa kahta sointua – Dm ja G – ja käytimme säestysrytminä kolmimuunteisuuteen vivahtavaa sanarytmiä ”Hei mulle leipää, hei mulle tomaatti!” – Rytmi
on sama kuin materiaalissa kuvattu. Ajatuksia oli kuitenkin vaikea muuttaa kiinalaisesta
kolmimuunteisuuteen, emmekä toivomallani tavalla tavoittaneet jazz-svengiä. Vaikka
valmistelin sooloihin ryhtymistä muutamalla kolmimuunteiseilla kaikurytmillä, tyylin muutokseen olisi pitänyt selkeästi käyttää enemmän aikaa. Olisimme voineet esimerkiksi
kuunnella YouTube-esimerkin tyylilajista samoin kuin orientoituessamme kiinalaisuuteen. Pentatonisen asteikon taipuminen moneen tyyliin tuli joka tapauksessa selväksi.
Tähän mollipentatoniseen lisäsimme sitten vielä yhden sävelen, ja tutustuimme hetken
aikaa bluesasteikon säveliin kaikutreeninä – 25. Bluesasteikko, olkaa hyvä!. Toisen opettajan kanssa kokeilimme lopuksi näytteeksi viululla ja pianolla, miten meiltä sujui
bluesasteikkosoolon rakentaminen blueskaavan päälle. Tästä pitäisi vielä joskus päästä
jatkamaan samaa koko orkesterin kanssa – tuolla kerralla vain aika loppui kesken. Näppituntumaksi kuitenkin jäi, että bluesasteikolla improvisointi olisi huolellisesti valmisteltuna voinut toimia yhtä hyvin kuin pentatoninen kiinalainen soolo.
Vaikka pentatoniseen asteikkoon lisättiin vain yksi sävel, tehtäväkokonaisuus muuttuu
silti aika paljon. Ajattelen, että aluksi kannattaa keskittyä bluesasteikon käyttöön ja soolojen luomiseen, ja blueskaavan soinnut hoituvat pianolla. Blueskaavan pituinen 12 tahdin soolo on ensi alkuun pitkä kokonaisuus. Sen voi luontevasti jakaa kolmeen neljän
tahdin pätkään, ja nämäkin pätkät pilkkoa vielä puoliksi. Yksi neljän tahdin kokonaisuus
voi siis olla esimerkiksi kahden tahdin soolo ja siihen vastaava kaiku. Kaiun tilalla voi
myös olla yhteinen, ennakkoon sovittu chorus-osa. Bluesasteikon käyttöä voi kokeilla
myös pätkissä, jolloin soolon sävelmäärää rajataan esim. kolmen sävelen tai yhden kielellä soitettavien sävelten käyttöön. Tehtävän pilkkomisen tarpeellisuus riippuu tietenkin
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ryhmän taidoista; nämä ajatukset nousivat miettiessäni asioiden omaksumisen helpottamista oman ryhmäni kannalta.

4

Vapaan säestyksen materiaalin esittely

Vapaan säestyksen opetusmateriaalia olen työstänyt vuosien varrella hiljalleen ja pitänyt
silloin tällöin ns. sointukursseja niin viulisteille, alttoviulisteille, sellisteille, jousikvarteteille
kuin huilunsoittajillekin. Tällaisille kursseille on ollut selkeä tarve ja osanottajat ovat kertoneet monen asian loksahtaneen paikoilleen ja saaneen selityksen kurssin aikana. Lyhyen kurssin tarkoituksiin tehty materiaali on kuitenkin ollut hyvin suppea; kolme A4arkillista teoriaa ja vinkkejä kulloinkin ohjelmistoon valittujen laulujen lisäksi. Vapaan
säestyksen materiaalin työstäminen sai uutta puhtia uuden opetussuunnitelman myötä,
ja vähitellen tuntuu, että puuttuvat palaset ovat loksahdelleet paikoilleen ja asiat nivoutuneet toisiinsa yhä selkeämmäksi kokonaisuudeksi.
Vapaan säestyksen käytännönläheinen opettaminen vaatii kiireettömän aikataulun. Yhdessä luomiseen kuluu aikaa rutkasti enemmän kuin valmiiksi kirjoitettujen esimerkkien
referointiin ja läpi soittamiseen. Toki luennointikin voi toimia ideoiden jakamistapana silloin, kun osallistujilla on jo jonkin verran kokemusta sointujen maailmasta. Useamman
tunnin leiripäivät antavat mahdollisuuden myös ryhmien itsenäiseen työskentelyyn, ja
itse tekemällä oppii parhaiten. Nyt kokoamani oppimateriaalin alkuosaa olen käyttänyt
yhden lauantain ”sointukurssilla” viiden 6.-8.-luokkalaisen oppilaani kanssa sekä sen jälkeen muutamilla oppilaiden yksilötunneilla syventänyt asioita. Tätä ”sointukurssia” on
tarkoitus vielä jatkaa ainakin toisen lauantain verran. Lisäksi olen pitänyt tammi-helmikuussa kahdelle Metropolian pedagogiikkaopiskelijaryhmälle ”pikakelauksella” opetustuokion oppimateriaalin pohjalta.
Vapaan säestyksen tultua osaksi pianonsoiton opiskelua suomalaisissa musiikkioppilaitoksissa on oppimateriaaleja aiheesta ilmestynyt toinen toisensa perään. Tässä luvussa
vertaan niitä ja omaa, viulisteille suunnattua oppimateriaaliani, ja pohdin, miten melodiainstrumentin – ja erityisesti viulun – vapaan säestyksen materiaali eroaa pianolle luodusta materiaalista. Lisäksi tutkin c-vireisiä soittimia varten kirjoitettua Sävel on vapaa! improvisointiopasta, jonka harjoituksista löydän monia yhteneväisyyksiä viulun vapaan
säestyksen harjoitusten kanssa.
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4.1

Vapaan säestyksen materiaalin sisältö lyhyesti

Viulun vapaan säestyksen harjoittelu on mielekästä aloittaa vähillä soinnuilla ja viululle
mukavissa sävellajeissa. Kahden soinnun laulujen kanssa esittelen neljä erilaista viulistille sopivaa säestystehtävää; sointukuviosäestämisen, bassolinjan, välistemman sekä
obligatostemman soittamisen. Kahden soinnun harjoitusten jälkeen otetaan mukaan
myös kolmas sointuteho, subdominantti. Kolmen soinnun kanssa kerrataan samat viulistin säestysroolit. Tämän jälkeen esitellään tavallisimmat sijaissoinnut sekä rinnakkaissävellajien perustehojen yhdistäminen kuuden soinnun kokonaisuudeksi. Soinnutus laajenee vielä muunnesointuihin – lähinnä välidominantteihin – ja lopuksi tutustutaan erilaisiin sointu- ja bassomerkintöihin sekä sointukiertohin. Loppuun liitetyn työkalupakkiosion tarkoitus on syventää taitoja ja esitellä erilaisia säestämiseen liittyviä ideoita. Vapaan säestyksen materiaalini sisällysluettelo on esitelty taulukossa 4.

KAHDEN SOINNUN LAULUT
26. Säestetään sointukuvioilla
27. Luodaan bassolinjaa
28. Perinteinen välistemma
29. Vastaääni eli obligato
KOLMAS SOINTUTEHO
30. Säestetään sointukuvioilla
31. Sama sointupohja monessa laulussa - Kukkuva kello ja sen kaverit
32. Erilaisia säestysrooleja kolmen soinnun kappaleessa
MUIDEN SOINTUJEN KÄYTTÖ
33. Kuusi sointua käytössä
34. Muunnesoinnut mukaan
35. Erilaisia sointuja
36. Bassomerkinnät
IDEOITA TYÖKALUPAKKIIN
37. Sointukiertotreeni
38. Alku-, väli- ja loppusoitot – Introt, Interludet ja Outrot
39. Muunnellaan
40. Asteikkokulut säestyksenä
41. Lepää ja lurittele
42. Kvintti toimii
43. Nopeampia ja hitaampia murtosointuja
44. Pariääniä ja puntitusta
45. Fillit ja tauot
46. Sävelmän muokkaamisesta viulistiseksi
47. Viulisti ja F-avain
48. YouTube työkalupakin osana
Taulukko 4.

Vapaan säestyksen materiaalin sisällysluettelo
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Verratessani viulumateriaalini asioita pianon vapaan säestyksen materiaaleissa opetettaviin asioihin huomaan, että niissä on sekä yhteisiä että soittimen ominaispiirteisiin liittyviä osioita. Eteneminen kahden ja kolmen soinnun kautta laajemman sointuvalikoiman
käyttöön ja lopulta muunnesointuihin näyttää nousevan yhteiseksi sisällöksi vapaan
säestyksen soittimesta riippumatta. Myös sointu- ja bassomerkintöihin tutustuminen on
oleellista. Vapaassa säestyksessä on siis – soittimesta riippumatta – selkeästi kyse asteittaisesta sointujen maailmaan tutustumista. Tämän materiaaleille yhteinen osuus näkyy kuviossa 1. violetilla värillä.

Kuvio 1. Viulun ja pianon vapaan säestyksen materiaalien vertailua

Sen sijaan siinä, kuinka sointuja sovelletaan pianon kaltaisella harmoniainstrumentilla tai
toisaalta viululla, joka on melodiainstrumentti, on eroja. Löytämäni peruserot olen kirjannut kuvion punaisiin (viulu) ja sinisiin (piano) osiin. Pianon vapaan säestyksen materiaaleissa keskitytään basson, kompin ja melodian tuottamiseen siten, että sujuva komppaus
monella eri tyylillä tulee tutuksi. Mahdollisesti mukaan napataan myös melodian alapuolisia sointusäveliä tukemaan melodiaa. Pianisti harmoniainstrumentin soittajana voi toteuttaa useamman – taitojen kehittyessä vaikka kaikki – näistä osa-alueista yhtä aikaa.
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Eniten huomiota pianon opetusmateriaaleissa saa monipuolisen komppaamistaidon
opetteleminen. Siksi olen kirjoittanut tämän kuvioon vahvemmin ja suuremmalla fontilla.
Viulun materiaalia kootessani päätin keskittyä viulistille luonteviin säestysrooleihin, jotka
näkyvät kuviossa 1. punaisella pohjalla. Melodiainstrumentin soittajana viulistille on luontevaa keskittyä vain yhteen rooliin kerrallaan ja olla osa säestävää ryhmää, jonka muut
jäsenet hoitavat omat osuutensa säestyksestä. Opetusmateriaalin pääpainon annoin
obligatostemman luomiselle. Kokemukseni mukaan juuri muun musiikin yläpuolelle nouseva obligatostemma on se asia, jonka kuulija mieltää viulistin tehtäväksi. Tästä syystä
kuviossa 1. obligatostemma on nostettu viulistin oppimateriaalin eli kuvion punaisen puolen tärkeimmäksi kohteeksi.
Kuvion 1. punaisen ja sinisen osion jaottelussa on toki paljon samaa, mutta painotus
asioissa on hiukan erilainen. Sekä viulisti että pianisti tulevat tutuksi bassolinjan muotoilun kanssa. Pianoa soittaessa basson käytöllä on kuitenkin paljon enemmän mahdollisuuksia kuin viulua soitettaessa – jatkuuhan pianon koskettimisto useita oktaaveja viulun
matalimman äänen alapuolelle. Siksi näen monipuolisen bassokulkujen opiskelun pianistille tärkeäksi tehtäväksi. Viulun sointukuviosäestys taas vastaa pianolla komppaamisen harjoittelua, mutta yhden viulistin soittamaa sointukuviota luontevampi säestystapa
on kompin jakaminen monen viulistin kesken.
Sekä viulisti että pianisti voivat säestäessään täyttää tyhjää tilaa melodian ja basson
välissä. Silti näkökulma, jolla tyhjä tila täytetään, on usein erilainen – viulistin välistemma
on tavallisesti melodian omainen, kun taas pianistin väliäänet ovat yksittäin poimittuja
soinnun ääniä. Myös melodian soittamiseen kiinnitetään pianon vapaan säestyksen materiaaleissa huomiota, koska melodian tuottaminen yhtä aikaa kompin kanssa vaatii harjoitusta. Viulistin rooleista paljon ajatuksia käytetään sen sijaan obligatostemman muotoilemiseen, ja tätä tehtävää ei pianon vapaan säestyksen kirjoissa juuri näy.
4.2

Kahden soinnun laulut

Viululla säestämisen olen jakanut moneen erilaiseen rooliin, jotta säestämisen mahdollisuudet tulisivat mahdollisimman selkeästi esille. Viulu ei useinkaan ole ainoa säestävä
soitin, vaan osa ryhmää, jonka kokoonpano voi vaihdella hyvin laajasti. Esimerkiksi ryhmän instrumenttivalikoimasta ja soittajien taidoista riippuu, miten säestystehtävä jakau-
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tuu ryhmän sisällä. Erilaisiin säestysrooleihin tutustutaan ja harmonia-ajattelua opetellaan ensin kahden soinnun lauluja säestämällä. Erilaisten roolien – sointukuvioiden, bassostemman, väliäänen ja obligaton – mahdollisuuksia esittelen seuraavissa alaluvuissa.
Myös pianon soittajat aloittavat säestämisen kahdella soinnulla – esimerkiksi ”Vivo
piano” -koulun ensimmäisestä osasta löytyy helpot kahden soinnun komppiharjoitukset,
joiden päälle toinen oppilas voi vapaasti soitella kolmella ohjeen mukaisella sävelellä.
Seuraavalla sivulla harjoitellaan kuulonvaraista säestämistä kahdella soinnulla – kappaleena Pienet sammakot (Jääskeläinen & Kantala & Rikandi, 2014, s. 24-25). Sointuja
opetellaan siis alusta alkaen käyttämään sekä nuottikuvaan tukeutuen että kuulonvaraisesti hahmottaen.
Näkisin, että harmonioiden ja eri sointujen keskinäisten funktioiden kuulonvarainen hahmottaminen on myös viulistille tärkeä asia erityisesti silloin, kun sointuina käytetään
kahta tai kolmea perustehoa. Kokemukseni on, että mitä mutkikkaampi sointuvalikoima
melodian takaa löytyy, sitä todennäköisempää on, että melodia soinnutetaan valmiiksi.
Näin koko säestävälle ryhmälle saadaan säestystehtävää varten yhteiset soinnut. Tällöin
soinnuttaminen harvoin on viulistin tehtävä. Mikäli taas säestyksessä on vain muutama
perusteho, voi ryhmäsäestyksenkin saada toimimaan korvakuulon varassa. Kahden
soinnun laulujen säestämisen harjoittelu alkaakin kuulonvaraisen tehtävän kanssa – etsitään neljään lauluun soinnut ja säestetään sointukuvioilla.
4.2.1

26. Säestetään sointukuvioilla

Ensimmäinen tapa säestää, jonka esittelen, on sointukuvioiden avulla komppaaminen.
Säestäessä on järkevää luoda melodian pohjalle toistuva rytminen kuvio, joka tukeutuu
sointusäveliin. Neljä esimerkkilaulua ovat viulistille mukavissa sävellajeissa – G-, D-, Aja C-duureissa. Malliksi olen kirjannut muutamia erilaisia säestyskuviovaihtoehtoja, joita
voi testata em. melodioiden kanssa siten, että yksi soittaa melodiaa toisten kompatessa
kuviolla. Erilaiset kuviot sopivat eri tyylisiin melodioihin, ja vähitellen säestäjä oppii huomaamaan, mitä melodia kaipaa taakseen – paljon säveliä vai yksinkertaista kuviota, selkeää rytmiä vai linjakkaampaa pohjaa.
Harjoituksia on tarkoitus tehdä ryhmässä, jolloin yksi voi soittaa melodiaa muiden säestäessä. Säestyksien tekeminen luontuu toki myös omalla tunnilla opettajan kanssa kahdestaan. Ryhmässä on se etu, että toinen tukee toistaan – jos yksi välillä putoaa kärryiltä,
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toinen jatkaa, eikä soitto lopu kokonaan. Vertaisoppiminen on minusta toiminut vapaata
säestystä harjoiteltaessa hyvin. Ryhmässä voidaan myös miettiä orkesterin roolijakoa ja
sitä, kuinka sointukuvio voisi muuntua orkesterisäestykseksi; mikä olisi sellon rooli ja
mitä väliäänet tekisivät. Sointukuviokomppi on luonteva tapa säestää esimerkiksi silloin,
jos on yksin säestämässä melodiaa.
Pianistien vapaan säestyksen kirjoissa erilaisten komppirytmien ja -tapojen esittely on
tärkeässä asemassa. Esimerkiksi Halonen esittelee kirjassaan heti alkusivuilta lähtien
järjestelmällisesti erilaisia, helppoja komppirytmejä; balladikompin, humppakompin ja
valssikompin (Halonen 2010, 10, 12, 14). Tenni taas etenee nopeasti hyvin monenlaisiin
komppeihin – onhan kirja suunnattu soittotaidoissaan alkeita pitemmälle ehtineille oppilaille. Hänen kirjansa lopusta löytyy yhteenvetona yli 30 erilaista komppiaihiota pohjaksi
omien säestysten luomiseen (Tenni & Abelein 2016, 124-132). Kuten edellä totesin, sointukuvioilla komppaaminen voi olla viulistille luonteva soittotapa erityisesti, jos on yksin
säestämässä melodiaa. Melodiasoittimelle tavallisempia säestystapoja ovat kuitenkin
erilaiset melodiset linjat, joiden esittelemiseen ryhdyn komppiharjoitusten jälkeen.
4.2.2

27. Luodaan bassolinjaa

Kun säestysrooleja aletaan eriyttää, on säestykselle ensin tärkeää luoda pohja, ns. bassolinja. Tämä on tehtävä, jota tietenkin rajoittaa viulun ääniala. Matalammalle kuin pieni
g ei viululla pääse. Soinnun pohjasävelten soitto on kuitenkin keskeinen säestysrooli, ja
jos matalaäänisiä soittimia ei säestävässä ryhmässä ole, voi viulu olla aivan kelpo vaihtoehto myös ”basson” tehtävää hoitamaan.

Soinnun pohjasävelten soittaminen on lisäksi tehtävä, josta pienten viulistien on säestämisen harjoittelu yksinkertaisinta aloittaa. Mikäli sävellaji on esimerkiksi D-duuri, kappaleen kolmen tärkeimmän soinnun (D, G ja A) pohjasävelet ovat viulun vapaakielten nimisiä. Tällä periaatteella tehdään stemmoja vapailla kielillä esimerkiksi Mauno Järvelän
Näppärikursseilla, ja pienet soittajat ovat aivan innoissaan, kun pääsevät tasavertaisina
soittamaan yhdessä muiden kanssa. Varsinaista vapaata säestystähän tuo ei ole, koska
stemma rytmeineen on kokonaan sovitettu jo etukäteen, mutta se muistuttaa meille, että
säestämään ja yhteissoittoon voi ryhtyä jo aivan alusta asti. Myös pianonsoiton alkeismateriaaleissa aloitetaan melodian säestäminen bassosävelen mukaan ottamisella (Halonen 2010, 6; Hakkarainen 2009, 14; Jääskeläinen ym. 1994, 10; Ranttila 2017, 27).
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Bassolinjan rytmi on hyvä pitää yksinkertaisena ja toistuvana. Sellaisena se tukee muuta
säestystä ja antaa tilaa toisten stemmojen soittajille. Pelkkään soinnun pohjasävelten
soittamiseen ei silti tarvitse tyytyä, vaan vaihtobasso ja suurten intervallien täyttäminen
asteikkokululla tekevät basson kuljetuksesta mielekkäämpää ja värikkäämpää. Samanlaisia ideoita löytyy myös pianon vapaan säestyksen kirjoista (Tenni-Abelein 2016, 41;
Pesola 2009, 19; Hakkarainen 2009, 22, 58; Halonen 2010, 12).
4.2.3

28. Perinteinen välistemma

Välistemma, puhekielessä myös alttostemma, on monelle tuttu koulun kuorosovituksista.
Välistemma liikkuu usein terssin melodian alapuolella ja noudattelee melodian kaarroksia. Välillä on hyvä hiukan ”oikaista mutkia” tai toisaalta tehdä pieni liike, kun melodia
lepää, jotta stemman soittaja saa äänensä kuuluviin ja mielenkiinto omaan tekemiseen
säilyy. Viulunsoittajan kannalta tärkeää on oppia huomaamaan ne tahdit, joissa tuo melodian alapuolinen terssi ei painavilla tahdinosilla kuulu säestävään sointuun. Tällöin
stemman kuljettamiseen on hyvä keksiä jokin toinen ratkaisu, jotta se sointuisi yhteiseen
kokonaisuuteen. Sointuun kuulumattoman melodian alapuolisen terssisävelen ennalta
havaitsemisen olen huomannut viulistille monesti hankalaksi tehtäväksi – myös syksyn
sointukurssilla asia tuli vastaan: jos välistemma itsessään kuulostaa kivalle ja soi melodian kanssa, mikä silloin muka voisi olla pielessä? Harmonia-ajatteluun totuttautuminen
ja yhteisen soinnun ymmärtäminen oleellisena osana kokonaisuutta vaatii uudenlaista
ajattelutapaa lineaariseen melodiankuljetukseen tottuneelta soittajalta.

Viulistin soittamalla välistemmalla ja bassostemmalla ei aina välttämättä ole suurtakaan
eroa. Joskus myös tavallisesti ylimpänä soivan obligatostemman ja välistemman piirteet
sekoittuvat toisiinsa. Käyttämäni roolijako onkin vain tapa pyrkiä selittämään viulistille
luontevia tapoja säestää eikä suinkaan tarkasti noudatettava ohjeistus. Silti, mitä useampi soittaja säestävässä ryhmässä on stemmojaan luomassa, sitä tärkeämpi on saada
yhteistyö toimimaan, ja tämä voi onnistua esimerkiksi sopimalla roolituksista eri osissa
kappaletta.

Pianon vapaan säestyksen materiaaleissa ei juurikaan puhuta varsinaisesta väliäänen
muotoilusta. Harmoniainstrumentin soittaja opettelee melodian ja basson välisen tilan
täyttämistä sointusävelillä, mutta ajatus toisen melodisen linjan luomisesta bassoon ja
melodian väliin ei ole päällimmäisenä, vaan kyseessä on melodian tukeminen soinnun
sävelillä. Alkuvaiheessa sointusäveliä otetaan mukaan vasemman käden komppiin, ja
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myöhemmin opetellaan niiden lisäämistä oikean käden melodiankuljetuksen alle. Halonen (2009, 10) jakaa vapaan säestyksen tavat heti kirjansa alussa komppaukseen ja
melodiseen vapaaseen säestykseen. Ensin kirjassa tutustutaan komppaamiseen ilman
melodian soittamista ja sen jälkeen aletaan melodisen vapaan säestyksen opiskelu. Tällöin otetaan mukaan myös melodian alapuolisia sointusäveliä oikealla kädellä. Nämä
sointusävelet ovat osa komppausta, joka on siirtynyt oikean käden tehtäväksi. (Halonen
2009, 28.)

Melodiainstrumentin soittajana viulistin on luontevaa keskittyä välistemmassa melodisen
linjan luomiseen, kun taas pianistin tehtävissä korostuu melodiaa tukevien basson ja
kompin ylläpitäminen. Tenni puhuu kuitenkin myös väliäänestä ja opastaa sen muotoiluun pianolla hiukan yksityiskohtaisemmin suositellen väliäänen ja melodian intervalliksi
terssiä tai sekstiä. Lisäksi hän neuvoo väliäänen tukemaan pidätystä, mikäli se melodiassa kestää pitkään. Melodiassa mahdollisesti esiintyvää asteittaista tai kromaattista kulkua kehotetaan tukemaan väliäänellä. (Tenni & Abelein 2016, 94.)
4.2.4

29. Vastaääni eli obligato

”Ja soita sinä viululla jotain ihanaa siihen päälle!” Tämän toiveen moni viulisti on kuullut.
Viulistin obligatostemma muistetaan jo siksikin, että se erottuu säestyksen joukosta solistisempana kuin välistemma, komppi tai bassolinja viululla soitettuna. Monen yläkouluikäisen viuluoppilaani toiveena on oppia soittamaan näitä ”pitkiä ääniä ja lurituksia” ja
päästä soittelemaan viululla yhdessä kaverien kanssa samaan tyyliin kuin pianistit, joiden opetusohjelmaan vapaa säestys jo kuuluu. Koska pidän taitoa luoda obligatostemmoja haastavimpana mutta samalla monipuolisimpana ja tärkeimpänä viulistin vapaan
säestyksen taitona, käsittelen sitä myös opetusmateriaalissani eniten.
Otavan iso musiikkitietosanakirja (1978, 471) määrittelee sanan obligato ääneksi, joka
on sävellyksessä keskeinen ja solistinen. Määritelmässä viitataan myös barokkiaarioihin,
joista useissa on upea obligatostemma luomassa korvia hivelevää kokonaisuutta yhdessä laulusolistin kanssa. Obligato-sana itsessään viittaa italian kieleen ja merkitsee
pakollista. Obligatostemma on siis ollut kokonaisuuden kannalta niin tärkeä osa sävellystä, ettei sitä ole saanut jättää pois. Aikojen kuluessa sanaa on käytetty myös päinvastaisessa merkityksessä tarkoittaen, että obligaton mukaan ottaminen on harkinnanvaraista. Muistan kouluaikoina törmänneeni laulukirjoissa sanaan obligato enemmän tässä
merkityksessä; itsenäisenä vastaäänenä, jonka voi ottaa lauluun mukaan, jos stemmalle
löytyy esittäjä. Tässä työssäni käytän sanaa obligato tarkoittamaan säestysääntä, joka
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useimmiten liikkuu melodian yläpuolella ja tuo selkeän, havaittavan lisän säestyskokonaisuuteen, vaikka säestys toimisi myös ilman tuota stemmaa.
Yläpuolisen stemman rakentamisen voi aloittaa samoista lähtökohdista kuin basso- tai
välistemmankin; käyttäen sointujen pohjasäveliä tai seuraten melodian kaarta esim.
sekstin melodian yläpuolella. Näin rakennetut stemmat eivät kuitenkaan ole kovin itsenäisiä, eikä niitä ole helppo muotoilla kiinnostaviksi. Uudenlainen lähtökohta stemman
rakentamiseen voi auttaa parempaan lopputulokseen. Tuon esiin Kevätsää-laulun avulla
kaksi erilaista lähestymistapaa; pitkät äänet ja rytmisen aiheet.
Pitkät, toisiaan itsenäisen melodian tavoin seuraavat äänet ovat yksi tapa päästä obligatostemman luomisessa alkuun. Sointusävyisten intervallien – terssin ja sekstin – suosiminen melodian ja stemman välillä tahtien alussa luo perinteisen, harmonisen tuloksen.
Pitkät äänet luovat stemmaan rungon, jota voi varioida mm. täyttämällä sävelestä toiseen
siirtymisiä asteikkokuluiksi, koristelemalla säveliä ala- ja yläpuolisilla sivusävelillä tai
käyttämällä useampaa sointusäveltä yhden pitkän sijaan. Erityisesti silloin, kun melodia
pysyy paikoillaan tai pitää taukoa, on obligatostemman soittajalla mahdollisuus täyttää
tyhjä tila melodisella liikkeellä. Kun säestettäviä säkeistöjä on monta, voi stemmassa
tyytyä aluksi soittamaan pitkiä ääniä ja uudessa säkeistössä alkaa muunnella ja värittää
niitä eri tavoin.
Lyhyt rytminen aihe, jota muunnellaan sointupohjan mukaan, on sekin usein toimiva lähtökohta. Esimerkiksi Kevätsää-laulun rytmi on tasainen ja yksinkertainen, ja sen päälle
sopii nopearytminen kuvio luomaan ajatusta keväästä. Melodiassa käytetään viittä säveltä eikä siinä ole suuria intervalleja, joten myös laajempi ”intervallihyppy” vastaäänessä tuo lisäväriä laulun kokonaisuuteen. Tahdin pituisten rytmiaiheiden yhdistäminen
välillä pitemmäksi kahden tahdin kokonaisuudeksi tekee obligatosta sujuvamman ja yhtenäisemmän.
Pianonsoiton vapaan säestyksen kirjat keskittyvät ymmärrettävästi pianolle luonteviin ja
keskeisiin tapoihin luoda säestys. Ylästemman luomiseen ei juuri viitata. Tenni käsittelee
asiaa parilla sivulla otsikolla ”Improvisointi sointukulkuun”. Tarkoitus on esitellä, kuinka
improvisoinnin lähtökohtana voi olla myös harmonia. Esimerkinomaisesti käydään läpi,
millaisia säestysääniä viulu, huilu tai trumpetti voisivat melodian kanssa soittaa, ja nämä
lyhyet esimerkit on nimetty obligatoksi, koristelluksi teemaksi sekä vastamelodiaksi.
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Muutamilla lauseilla on myös selitetty stemmojen luomistapaa: ”Viulustemma etenee hitain nuottiarvoin terssin ja sekstin päässä melodiasta.” ”Huilustemma koristelee teemaa
murretuin soinnuin käyttäen sekä sointusäveliä että lomasäveliä.” ”Trumpetin vastamelodia luo itsenäisen vastamelodian, joka täydentää teemaa.” (Tenni & Abelein 2016, 51.)
Tenni puhuu asiaa esittäessään improvisoimisesta, mutta itse kutsun juuri tätä yhdeksi
tärkeäksi osaksi viulun vapaata säestystä. Totta on, että mitä itsenäisempää stemmaa –
kuten esitetty trumpetin vastamelodia – on luomassa, sitä selkeämmin melodiainstrumentalistin improvisoimistaidot painottuvat. Siksi ajattelen obligatostemman luomisen
olevan viulun vapaan säestyksen haastavin, mutta samalla eniten tyydytystä tuottava
rooli.
4.3

Kolmas sointuteho

Kun viulistin säestysroolit on kahden soinnun avulla esitelty, perusta useamman soinnun
kanssa toimimiseen on samalla luotu. Seuraavaksi lisätään sointuvalikoimaan kolmas
perusteho, joka rakentuu asteikon neljännelle sävelelle. Subdominanttisointuun tutustumiseen ja sen värisävyn erottamiseen toonika- ja dominanttisoinnuista kannattaa käyttää
aikaa – ovathan nämä kolme sointua ne perustehot, joiden avulla pystyy säestämään jo
hyvin laajan ohjelmiston lauluja, ja kolmella soinnulla kuulonvaraisesti säestäminen on
käytännöllinen taito. Perustehoisten sointujen kuuntelu siten, että sävelet soivat yhtä aikaa, on viulistille tärkeä harjoitus; melodiainstrumentin soittajalle tavallisempaa on soittaa murtosointuja, jolloin kuulokuva soinnun äänistä yhtaikaisesti jää saamatta – ja kenties myös koko sointu noteeraamatta. Toisaalta myös kolmen perussoinnun sävelten
hallinta murtosointuina on vähintään yhtä tärkeää. Perustuuhan viulistin soinnuista säestäminen sointusävelten tuntemiseen ja niiden löytämiseen viulun otelaudalla. Tämän
olen huomannut viulistille yllättävän vaativaksi tehtäväksi, vaikka viuluoppilaat kuuliaisesti asteikkoja ja sointuja tunneillaan soittavatkin. Niinpä säestämisen harjoittelu vähillä
soinnuilla ja viulistille tutuimmissa sävellajeissa on tärkeä vaihe vapaan säestyksen opettelussa.
Sointujen etsimistä ja sointukuvioilla säestämistä harjoitellaan taas muutaman laulun
verran harjoituksessa 30. Säestetään sointukuvioilla. Mukana on ensimmäistä kertaa
myös mollimelodia. Aivan kuten kahden soinnun lauluissa, myös näiden laulujen kanssa
voi viettää aikaa enemmänkin ja harjoitella erilaisia säestysrooleja. Harjoituksessa ”31.
Kukkuva kello ja sen kaverit” etsitään myös harmonioita sointujen taustalle. Samalla ver-
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taillaan eri säestyskuvioiden sopivuutta ja tehtäviä sekä mietitään, mikä lopulta on tarpeen, jos neljä melodiaa soi yhdessä. Tehtävään ei ole tarkoitus löytää yhtä oikeaa ratkaisua, vaan ajatus on oppia kuuntelemaan, mitä lisäarvoa säestys kulloinkin tuo kokonaisuuteen ja vertailla eri komppivaihtoehtoja.
Harjoituksessa 32. Erilaisia säestysrooleja kolmen soinnun kappaleissa sovelletaan harjoituksissa 27.-29. kahden soinnun kanssa esiteltyjä säestysrooleja lauluun Vem kan
segla förutan vind?. Uutena esitellään yksinkertaisuudessaan hyvin toimiva avosävyinen
kvinttisäestys, joka sopii hyvin tämän tyylisen melodian säestykseksi. Vaihtobasso sopii
tähän lauluun myös hyvin, koska melodia saattaa pysyä kaksikin tahtia samalla sävelellä,
ja bassosävelen vaihtelu tuo kokonaisuuteen kaivattua liikettä. Välistemmana esitellään
melodian kanssa vuorotellen liikkuva vaihtoehto, joka imitoi melodian aiheita kaksi tahtia
melodiaa myöhemmin. Obligatossakin liikutaan kahden tahdin sykleissä. Välillä seurataan melodian kaarta ja välillä liikutaan murtosointua käyttäen laajemmassa rekisterissä.
Huomaamme siis, että jos melodia vuoroin liikkuu ja vuoroin lepää, säestysäänien liike
tasapainottaa melodian liikkumattomia kohtia.
Monissa pianon vapaan säestyksen kirjoissa viihdytään erityisen pitkään kolmen soinnun harjoituksissa. Hakkarainen (2009, 18-52) etenee kolmen soinnun parissa järjestelmällisesti sävellajista toiseen tehden kolmella soinnulla säestämisen tutuksi C-duurin ja
a-mollin lisäksi myös yhden ja kahden ylennysmerkin sävellajeissa. Myös Pesola (2009,
9-52) rajaa kirjansa alkuosan kolmeen sointutehoon ja keskittyy samoihin sävellajeihin.
Käyttäjälle kohdennetuissa alkusanoissa todetaankin kirjan painottuvan perussointujen
säestyskäytön vankkaan oppimiseen. Samalla kerrotaan, että harjoituksissa pyritään
saamaan mielikuvitus liikkeelle erilaisten esimerkkien avulla; vaikka säestys ei olisi monimutkainen, se voi silti olla toimiva, eikä sen tarvitse jäädä tylsäksi. (Pesola 2009, 6.)
Näen tämän lähestymistavan hyödyllisenä myös viulun vapaan säestyksen saloja opiskeltaessa. Kun säestetään vain muutamalla soinnulla, ne löytyvät helpommin ja soittaja
ehtii keskittyä myös säestyksen muotoiluun ja mielikuvituksen käyttämiseen.
4.4

Muiden sointujen käyttö

Pianon vapaan säestyksen oppikirjoissa edetään kolmen soinnun säestyksestä useimmiten korvaavien sointutehojen esittelyyn ja niiden käytön harjoitteluun (Pesola 2009,
54; Hakkarainen 2009, 54). Myös viulun soittajan on hyvä ymmärtää, mitkä ovat tavalli-
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simmat tavat korvata perustehoisia sointuja. Toisaalta, jos myös korvaavia sointuja käytetään, soinnuttaminen tuskin on viulistin tehtävä, vaan soinnutus on jo kirjoitettu valmiiksi nuottiin. Tästä syystä vapaan säestyksen materiaalissani otsikon ”Muiden sointujen käyttö” jälkeen on vain nopeasti käyty läpi korvaavat sointutehot ja sitten todettu, että
yhdistämällä rinnakkaissävellajien kolme perustehoa saadaan kuuden soinnun kokonaisuus, joka riittää laulusäestyksissä aika pitkälle.
Kuuden soinnun laulujen säestämiseen en ole muotoillut kuulonvaraisuuteen perustuvaa
harjoitusta, jossa etsittäisi sopivia sointuja tutun melodian pohjalle. Kuten edellä totesin,
useamman kuin kolmen soinnun kappaleissa on viulistille tavallisesti soinnut jo valmiina,
enkä siksi näe tuota soinnuttamistehtävää kovin viulistisena harjoituksena. Yksi tapa lähestyä kuutta sointua kuulonvaraisen soittamisen näkökulmasta voisi olla stemman tapailu korvakuulolta melodian ja sointupohjan luoman kokonaisuuden päälle. Tällaista voi
toki kokeilla vaikkapa juuri kappaleessa Tuol on mun kultani joko pianon tai jousiryhmän
säestäessä soinnuilla.
Minulta on useamman kerran kysytty, voiko vapaata säestystä opetella myös kuulonvaraisesti. Olen tässä materiaalissani keskittynyt avaamaan nuotinnetun melodian ja sointumerkkien varaan rakentuvaa lähestymistapaa, koska olen itse hahmottanut asiat sen
kautta. Korvakuulolta säestystä tapailevan taitoja saattaa vahvistaa se, että hän ymmärtää myös teoreettiset lainalaisuudet. Muistan vuosien takaa muusikkoisän tyttären, joka
oli tottunut tapailemaan viulusäestyksiä laulumelodioihin. Kun kävimme yhdessä läpi vapaan säestyksen perusasioita viulun kanssa, hän totesi tähän tapaan: ”Kyllä mä noi jollain tavalla oikeastaan tiesinkin, mutta oli kiva saada asiat enemmän järjestykseen
päässä. Nyt tuntuu varmemmalta.”
Harjoituksessa 33. Kuusi sointua käytössä tutustutaan lauluun Tuol on mun kultani. Se
on melodialtaan sikäli tavallinen mollilaulu, että välillä melodia piipahtaa rinnakkaisduurissa ja palaa sitten taas molliin. Sekä duurin että mollin kolmelle perusteholle löytyy
helposti käyttöä. Tällä kertaa materiaalissa on esimerkki vain obligatosta, jonka luominen
liikkuvan ja soinnutukseltaan vaihtelevan melodian päälle saattaa tuntua haastavalle. Pitäytyminen yksinkertaisen motiivin muuntelussa on tällöin usein toimiva ratkaisu.
Kohdassa 34. Muunnesoinnut mukaan olen esitellyt modaalisen muunnesoinnun ja välidominantin käytön, koska niihin lauluja säestäessä usein törmää. Miksi sitten säestäjän
tulisi tietää, että hänen soittamansa sointu on muunnesointu? Toisaalta viulistille riittää,
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että hän tietää kulloinkin eteen tulevan soinnun sävelet. Mutta jos ajattelee asiaa tarkemmin, muunnesoinnun tunnistamisesta on hyötyä säestyksen muotoilussa. Tällöin pystyy
korostamaan soinnun erilaista väriä tuomalla esiin juuri sen sävelen, joka sävellajiin kuulumattomana ansaitsee erityishuomion. Modaalisen soinnun yhteydessä tämä merkitsee
usein kromaattista kulkua sävelten välillä, ja välidominantin sävellajiin kuulumaton sävel
purkautuu puoli sävelaskelta ylöspäin seuraavan soinnun pohjasävelelle.
Pilvimuurista valo välähtää -negrospirituaalisävelmässä tutustutaan kahteen eri soinnutusvaihtoehtoon. Ensimmäiseen on tehty obligato, joka antaa mahdollisuuden kokeilla
muuntelua, koska säveliä on alkuperäisessä obligatossa vai yksi sointua kohden. Tarkoitus on herätellä mielikuvitusta löytämään eri tapoja koristella ”perusobligatoa”. Uudessa loppuosan soinnutuksessa taas havainnollistetaan muunnesointujen mukanaan
tuomaa kromatiikkaa.
Tässä kohdassa materiaalin valmistamista punnitsin mielessäni, mikä on nuottiesimerkkien tarpeellisuus ja paljonko niitä kannattaa laittaa. Päädyin siihen, että laitan aina ensin
melodian sointuineen ilman stemmoja, jotta nuottikuvan kanssa voi itse miettiä, kuinka
sitä säestäisi. Lisäksi hiukan myöhemmin seuraa sama nuottikuva jonkin stemman
kanssa, jotta voi vertailla sointuja, melodiaa ja sitä, minkälainen stemma tuohon yhteyteen esimerkiksi sopisi. Olen myös selittänyt stemman syntyä muutamilla sanoilla, jotta
lukija pääsisi käsiksi vapaan säestyksen ajatusmaailmaan. Itse tukeudun ajatuksissani
niin vahvasti nuottikuvaan, että minua auttaa, jos näen sekä melodian että soinnut, kun
soitan stemmaa. Etsin melodian kanssa sopivia intervalleja ja lähden sitä kautta rakentamaan soivaa kokonaisuutta. Ensimmäisessä säkeistössä säestys on kenties niukempi,
mutta vähitellen ideat saavat ”lihaa luitten päälle” ja stemmasta muotoutuu vivahteikkaampi.
Muiden sointujen osuus päättyy tuiki tärkeään osioon 35. Erilaisia sointumerkintöjä sekä
sitä seuraaviin käytännön harjoituksiin. Tässä oli vaikeaa vetää rajaa siihen, mitkä soinnut ja minkälaiset merkinnät on tarpeen käydä läpi. Myös nuottien nimeämisessä Musescore-nuotinkirjoitusohjelman sointumerkkitoiminnon avulla oli teknisiä haasteita,
koska muutamat merkinnät eivät millään tahtoneet asettua paikoilleen yläindekseinä.
Jouduin työstämään asiaa moneen kertaan, jotta saavutin mielestäni edes suhteellisen
onnistuneen lopputuloksen.
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Pikainen tutustuminen kvinttikiertoon soittamalla soinnut peränjälkeen murtosointuina eri
sävellajeissa on vain raapaisu nelisointujen maailmaan. Nelisointujen käyttö jää tässä
materiaalissa vähäiseksi, mutta etsimällä kappaleita, jossa käytetään laajempia sointuja,
pääsee helposti testaamaan taitojaan pidemmälle. Toisaalta melodiainstrumentin soittajana voi itse valita, mitä ääniä soinnusta käyttää, joten laajempia sointuja voi yksinkertaistaa mielessään kolmisoinnuiksi ja jättää ylimääräiset äänet muiden huoleksi. Nelisoinnun septimi tai ”ysisoinnun” nooni kuuluvat kyllä muista säestävän ryhmän soittimista – ja usein myös melodiasta.
Sointumerkintäosuuden lopuksi on vielä harjoitus 36. Bassomerkinnät, jossa muotoillaan
merkintöjen mukainen bassostemma. Bassoäänen lisäksi hahmotellaan komppivaihtoehdot yhdelle ja useammalle soittajalle. Yhden soittajan kompin lähtökohta on sama kuin
se, mistä kahden soinnun laulujen säestäminen aloitettiin – sovelletaan sointuihin samankaltaisena toistuvaa säestyskuviota. Nyt useammat soinnut, niiden käännökset ja
basson nopeampi vaihtelu tuovat säestyskuvion toteuttamiseen lisähaastetta. Siihen,
että komppaajia voi olla useampi, vaikkapa koko orkesteri, viitattiin jo kahdella soinnulla
säestämisen yhteydessä. Nyt annetaan esimerkki toteutustavasta, jolla vapaata säestystä voi soveltaa vaikkapa jousikvartetin kanssa; sello soittaa bassolinjan, väliäänet
komppaavat takapotkut ja ykkösviulu soittaa melodian – tai sitten takapotkut hoituvat
alttoviululla ja melodia sekä obligato viuluilla. Rooleja voi toki myös vaihdella.
Pidin vuosia sitten parin lauantain sointukurssin kvarteteille, ja opettelimme säestyksen
luomista juuri tällä periaatteella. Kukin kurssilaisista koottu ryhmä sai valita mieleisensä
laulun, johon muotoili säestyksen, ja saipa joku ryhmä aikaiseksi myös obligatostemman.
Kurssin lopuksi esitimme sovitukset toisille kurssilaisille. Tällaisen taidon jatkuvaan harjoitteluun ei musiikkiopiston arjessa kuitenkaan tunnu löytyvän aikaa tai resursseja. Pianon soittajien keskuudessa vapaa säestys oppiaineena sai jalansijaa pikkuhiljaa, ja moni
opettaja ensin vastusti asiaa – usein siksi, ettei ollut saanut asiaan koulutusta, eikä tuntenut sitä vahvuusalueekseen. Nykyään vapaa säestys on pianon soiton opiskelussa itsestään selvä asia; sille on muotoiltu opetussuunnitelma, tehty monia erilaisia oppimateriaaleja ja löydetty resurssit (Keränen 2015, 4). Milloinkohan aika on kypsä myös melodiainstrumenttien vapaan säestyksen opetukseen?
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4.5

Ideoita työkalupakkiin

Ideoita työkalupakkiin -osio syntyi, kun sointusäestyksen perusteet oli jo käyty läpi, mutta
tunsin, että minulla olisi vielä ideoita, joita haluaisin jakaa tässä materiaalissa. Osio on
kenties hiukan hajanainen, mutta jokaisen harjoituksen on tarkoitus valaista uutta näkökulmaa viululla säestämiseen. Jos ryhmän jäseniä on tarpeeksi, kannattaa jakaa melodian soittamisen lisäksi myös basso- ja komppivuorot osalle ryhmää, jotta kokonaisuus
hahmottuisi. Toki piano voi korvata niin koko kompin kuin melodiankin, mutta yhdessä
tekeminen on hauskaa, ja siinä oppii myös toisten ideoista (Hyry-Beihammer ym. 2013,
177-178).
37. Sointukiertotreenissä on vain neljä sointua, jotka toistuvat yhä uudelleen. Keväiset
metsät onkin itse asiassa kaanon. Sointuyhdistelmä I – VI – II – V on yksi tavallisimmista
sointukierroista (Jääskeläinen & Kantala & Rikandi 2013, 14) ja se on myös osa tonaalista kvinttikiertoa. Kvinttikierrossa basson sävel liikkuu soinnulta seuraavalle ”vahvasti”
eli kvintin verran alaspäin (tai kvartin ylös); tässä siis järjestyksessä VI – II – V – I. Kvinttisuhteiset soinnut edesauttavat lyhyiden sekvenssinomaisten aiheiden syntymistä – sen
näkee melodiastakin, kun vertaa laulun perättäisiä tahteja keskenään:

Samalla tavalla myös säestysäänen aineksiksi löytyy erilaisia lyhyitä, ostinaton kaltaisia
aiheita, joita kertailemalla tässä harjoituksessa on tarkoitus opetella leikkimään muuntelemalla ja ideoimalla niitä aina lisää. Koska sointuja on vain neljä ja ne kertautuvat yhä
uudelleen, sointusävelten hahmottamiseen ei tarvitse käyttää yhtä paljoa energiaa kuin
monissa muissa lauluissa. Siksi tilanne, jossa erilaisia testattavia ideoita alkaa syntyä,
liene helpompi saavuttaa. Eräällä kerralla testasimme orkesterin kanssa lyhyen melodian säestämistä vaihdellen basso-, komppi- ja melodiavuoroja. Lopuksi lisäsimme kokonaisuuteen yhden tytön muotoileman lyhyen aiheen, jota sovelsimme jokaiseen sointuun sopivaksi ja orkesteri tuntui vaikuttuneelta siitä, miten neljän soinnun laulusta muotoutui porukalla hieno – tuon ostinatoaiheen kruunatessa kokonaisuuden. Siitä orkesterikerrasta jäi kiva muisto.
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Säestävän ryhmän työstä saa huolitellun vaikutelman, jos siinä on myös yhdessä mietitty
aloitus ja lopetus – tähän viimeistelyyn herätellään ajatuksia harjoituksessa 38. Alku-,
väli- ja loppusoitot. Turhan usein alkusoitto on pikainen ”pari tahtia lopusta” -tyylinen ratkaisu. Siksi työkalupakissa on muutama ajatus aiheen tiimoilta. Alku- ja loppusoittoihin
perehtyminen ei saa kovin paljoa ohjeistusta tutkimissani pianon vapaan säestyksen materiaaleissa. Vivo piano 2 ohjeistaa asteikkosivuilla paitsi harjoittelemaan materiaalin laulujen säestämistä kolmella kadenssisoinnulla, myös keksimään lauluihin alku- ja loppusoitot (Jääskeläinen & Kantala & Rikandi 2011, 89). Alku- ja loppusoittojen lisäksi soitinsoolot voivat tehdä yhteislaulukokemuksesta todella vaikuttavan tunnelmapalan! Tärkeää on huomata myös se näkökulma, että yhteislauluun osallistumisen pitää olla helppoa – obligaton kanssa ei kannata nähdä vaivaa, jos melodiaa ei enää sen jälkeen erota
kokonaisuudesta.
Sävelmän muuntelutaidolla voi olla käyttöä esimerkiksi juuri alku- tai loppusoittoina, siksi
harjoitus 39. Muunnellaan. Muuntelu on myös tapa oppia tekemään omia melodioita.
Koristelu on yksi osa muuntelua, ja siitä olen ottanut esimerkiksi Tuiki, tuiki tähtönen sävelmän koristelun. Koristeluharjoituksen jälkeen kehotetaan jatkamaan sävelmän
muokkaamista ja annetaan siihen vinkkejä. Mallina olevaa kolmijakoista ”Tuikkari”-variaatiota voi soittaa ja analysoida, jotta työkalupakkiin kertyisi lisää sisältöä myös tältä saralta. Kokemukseni mukaan muunteluun ja improvisoimiseen tarvittava luovuus on salaperäinen voimavara; välillä ideat lähtevät lentoon ja luovuus kukkii – ja toisessa hetkessä
ajatukset ovat aivan lukossa, eikä mitään soittamisen arvoista tunnu syntyvän. Myös
Stephen Nachmanovitch toteaa, että improvisoidessa tunnelma vain välillä hetkessä katoaa, ja siksi on tärkeää oppia ”venyttämään” noita luovuuden hetkiä niin, että niistä tulisi
osa arkielämää (Nachmanovitch 1990, 18-19). Jännitys, kiire ja pakko tuntuvat tyrehdyttävän ainakin oman luovuuteni. Siksi tein koristeluharjoitukseen monia harjoitusvaihtoehtoja, koska ideat syntyvät usein vähitellen, ja näiden erilaisten koristelumotiivien ajatus
on virittää soittajan ajatuksia tuohon luovaan mielentilaan.
C-vireisille instrumenteille suunnitellun Sävel on vapaa! -kirjan improvisointitehtävien
joukossa on esimerkki kansanlaulun Katselin taivaan tähtiä -muunnelmista argentiinalaisen tangon ja ranskalaisen valssin tyyliin. Kappaleeseen liittyvien tehtävien parissa viihdytään pitkään ja sävelmän muuntelua käsitellään monipuolisesti. Ohjeina tonaalisen
melodian rakentamiseen annetaan muun muassa, että fraasin aloitus- ja lopetussävelten
tulee sopia harmoniaan ja että asteikkokulkua kannattaa täydentää hypyillä. Myös liian
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usein toistuvan sävelen, rytmin tai sekvenssin todetaan tekevän melodiasta yksitoikkoisen. Tämän jälkeen vertaillaan laulusta tehtyjä muunnelmia, esitellään helppoja keinoja
melodian muunteluun sekä tutustutaan alkuperäisen laulun asteikkoon ja soinnutukseen.
Sävelmän sointujen pohjalta johdatellaan lukija tekemään myös oma tango- ja valssivariaatio. Vaikka kansanlaulun sävelmä ja soinnutus ovat Tuiki, tuiki tähtöstä monipuolisempia, löydän omasta muunteluharjoituksestani pohjimmiltaan hyvin samanlaisen ajatuksen. Molemmissa painotetaan tutustumaan esimerkkeihin ja harjoittelemaan muuntelua monipuolisesti. ”Melodian muuntelu on tärkeä osa improvisoinnin opettelua”, korostaa improvisointikirja heti muunteluharjoitusten alussa. (Gummerus-Putkinen & Rehnström 2013, 58-68.)
Halusin ottaa työkalupakkiin mukaan myös 40. Asteikkokulut säestyksenä -harjoituksen.
Soinnut voi joskus täyttää asteikkokuluiksi, ja tässä se toimii mainiona tunnelman luojana
– onhan kappaleessa kyse aamun kiireistä. Tällä kertaa asteikkokulut ovat mahdollisimman yksinkertaisia; ne kaikki lähtevät soinnun pohjasävelestä, jotta ei tarvitse uhrata
ajatustakaan sille, mikä muu sävel kuuluisi kyseiseen sointuun. Tällainen asteikkolurittelu onnistuu vain, jos melodia yksinkertaisuudellaan antaa sille tilaa. Kun melodian sävelet ovat kaikki säestyssoinnun säveliä, mahtuu säestäjän soittoon erityisen helposti
myös muita kuin sointusäveliä. Melodialla onkin siis säestyksen kaltainen rooli ja säestyksestä tulee uusi melodia. Harjoituksen lopussa mietitään laulun sanojen vaikutusta
säestystapaan: ”Aamulla herätys, sängystä pois, kiire jo pukemaan, pestäkin vois!”. Jos
sanat kuuluvatkin: ”Pikkuinen tonttu se hyppeli näin”, ei asteikkokulku ole enää ollenkaan
paras vaihtoehto säestykseksi. Myös Gummerrus-Putkinen ja Rehnström viittaavat heti
kirjansa ensimmäisen tehtävän parissa siihen, että jokaiselle soinnulle voi ajatella oman
asteikon, jossa käytetään vallitsevan sävellajin säveliä alkaen kulloisenkin soinnun perussävelestä (Gummerus-Putkinen & Rehnström 2013, 10) ja myöhemmin kirjassa mainitaan, että ”nopeammissa fraaseissa sointuun kuulumattomat sävelet menevät usein
nopeasti ohi ja ovat luonnollinen osa fraasia” (Gummerus-Putkinen & Rehnström 2013,
46). Näin näen tapahtuvan juuri harjoituksessani 40. Asteikkokulut säestyksenä.
Vuorottaisesta tyhjän tilan täyttämisestä ja tilan antamisesta melodialle on ollut puhetta
muuallakin materiaalissa. Työkalupakin harjoituksessa 41. Lepää ja lurittele asiaa pääsee soveltamaan säestyksen alusta loppuun asti. Opettelun kohteena on laulussa Hermanni ja Miina asteikkokulun päättäminen seuraavaan sointuun sopivasti; välillä täytyy
soittaa asteikkokulun lopuksi terssi tai muuta kulkua pitempi sävel, jotta seuraavan tah-
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din alkusäveleksi saadaan sointusävel. Ohjeistus säestysäänen laatimiseen on ylimalkainen ”lepotahdin ja asteikkotahdin vuorottelu” – persoonallisille toteutusvaihtoehdoille
on aivan tarkoituksella jätetty tilaa, koska hyvin toimivia vaihtoehtoja on niin monia. Malliesimerkistä löytyy työkalupakkiin vielä pieniä yksityiskohtia, kuten asteikkokulun lomaan laitettava vuorottelevia toonika- ja dominanttisointuja yhdistävä d-sävel. Myös Sävel on vapaa! -kirjassa on harjoitus asteikkokulkujen rytmisestä muotoilusta siten, että
tähdätään soinnun vaihtuessa uuden soinnun sävelelle. Lyhyt ja ytimekäs ohje kuuluu:
”Asteittain ylöspäin tai alaspäin, tähtää seuraavan soinnun säveleen.” (Gummerus-Putkinen & Rehnström 2013, 41.)
Pienenä välipalana vaativampien tehtävien keskellä on kvinttisäestystehtävä 42. Kvintti
toimii! Musiikkiopiston joulukonserteissa kuulee Joulu on taas -laulua säestettävän avosoinnuin esimerkiksi pianolla, ja viululla kvinttisäestys toimii yhtä hyvin. Kvintti- eli avosointu ”non 3” luo säestykseen kansanomaisen vaikutelman, ja sointua käytetäänkin yleisesti pelimannisoitossa (Logren 2001, 12, 32). Muita perinteisiä kvinttisäestyslauluja
ovat esimerkiksi Mörri-Möykky tanssii, jonka peikkomaiseen tunnelmaan kvintti sopii
mainiosti – tai Autiomaa, johon kvintti luo autiutta.
Franz Gruberin Jouluyö, juhlayö innoittaa maalailemaan murtosoinnuilla. 43. Nopeampia
ja hitaampia murtosointuja -harjoituksessa sointujen liike elävöittää melodian liikkumattomia kohtia ja välillä soinnut saavat olla kuudestoistaosien sijaan rauhallisempia kahdeksasosia. Kun melodia liikkuu, voi säestysääni levätä – tai vaikkapa kaksintaa melodiaa. Pitkillä murtosoinnuilla saadaan stemma nousemaan korkeuksiin, mikä lisää juhlavuutta. Säestysstemmassa neuvotaan alkuun, mutta valmis esimerkkisäestys on jo
enemmän sovitus kuin sointumerkeistä hetkessä muovautunut kokonaisuus. Silti takana
ovat samat lainalaisuudet; melodian ja säestyksen liikkeet täydentävät toisiaan, ja sointuun kuulumattomia säveliä käytetään harkiten – mieluummin silloin, kun melodiassa ei
ole liikettä.
Esittelemättä ovat vielä jääneet muutamat kansanmusiikkiin liittyvät soittotavat, joihin tutustumme harjoituksessa 44. Pariääniä ja puntitusta. Kansanmusiikkistemmoissa on monenlaista pariäänien käyttöä – borduunamaista soinnuista riippumatonta pohjasäveltä,
paljon vapaakielten sieltä täältä mukaan noukkimista sekä rauhallisemmassa puntitusstemmassa monesti avosävyisiin intervalleihin perustuvaa soittoa. Lassi Logren on
kirjassaan Stemmasoittoa viululla sovittanut useita esimerkkisävelmiä, ja Hanni Autere
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esittelee tohtorinväitöskirjassaan Viululaulaja viulun (suurelta osin kaksiäänisen) säestyksen ja laulun yhdistämistä (Autere 2011, 16). Yhtaikaa soittamisen ja laulamisen taitoa olen ihaillen kuunnellut myös musiikkiopistoni kansanmusiikkiyhtyeissä. Puntitus, rytmin korostaminen kesken jousenvedon, on kansanmusiikissa yleinen tapa (Logren 2001,
15). Näistä ideoista sekä kansanmusiikin sovituskokemuksieni pohjalta muotoilin harjoituksen kahteen valssiin Kiteeltä, Suorlahden kylästä.
Fillien soittaminen, improvisatorinen kommentointi silloin, kun melodia antaa sille tilaa,
on mainio taito. 45. Fillit ja tauot pitää sisällään myös toisen asiaan liittyvän puolen –
taukojen tärkeyden. Negrospirituaalissa Oh, When the Saints on mukavasti kohtia harjoitella fillejä. Kuten aiemmin esimerkiksi sointukiertotreenissä tehtiin, melodiaa kannattaa soittaa aina uudelleen ja vuoron perään keksiä ja testata mahdollisimman monenlaisia fillejä. Ensin voi aloittaa yhden sointusävelen rytmisestä kommentista tai parin sointusävelen kuviosta, sitten laajentaa sävelvalikoimaa soinnun mukaiseen pentatoniseen
asteikkoon ja kun oikein intoutuu, luritella mielen mukaan ja kokeilla, istuvatko päähän
pälkähtäneet fillit kokonaisuuteen. Tätä harjoitusta ei saa ottaa vakavasti, vaan uteliaalla
ja kokeilevalla mielellä! Sävel on vapaa! esittelee yhdessä harjoituksessaan fillit ”minisooloina”, jotka – tavallisesti fraasien lopuissa – täydentävät melodiaa (Gummerus-Putkinen & Rehnström 2013, 43). Fillien muotoilussa pätevät samat lainalaisuudet kuin muuhunkin sointupohjan päälle improvisointiin – melodiaa ei ole tarkoitus peittää, vaan tuoda
sen liikkumattomiin kohtiin eloa.
Lopuksi työkalupakkiin laitetaan vielä muutama ajatus hiukan erilaisista näkökulmista
säestämistä katsellen. Mitä mahdollisuuksia soittajalla on, kun häntä pyydetään esittämään jokin tietty melodia? Mikä tekee melodiasta viulistisen? Pienillä kikoilla sävelmän
esittäminen ”nousee taiteeksi” arkisen läpi soittamisen sijaan. Mukava sävellaji, jousitusten miettiminen, dynamiikka ja koristelu sekä mahdolliset muut artikulointiin liittyvät seikat kannattaa miettiä valmiiksi ennen esitystä. Tällainen minimuotoinen sovittamistyö on
tuttua viuluopettajille, mutta näen tärkeäksi, että myös oppilaat huomaisivat pienen vaivannäön tuomat edut. Siksi nostin asian erikseen esiin osaksi materiaalini työkalupakkia.
Alttoviulistina ole oppinut hyödyntämään f-avaimen lukemisen taitoa. Myös viulisti voi
soittaa f-avaimen ääniä rajoitetusti kirjoitetultakin korkeudelta, mutta oktaavilla ylöspäin
transponoiminen on tarpeellinen taito. Neliäänisen satsin väliäänistä saa usein hyviä ideoita omalle stemmalle, ja barokkinuottien basso on hieno tapa säestää viulumelodiaa.

49

Myös nopea sointuanalyysi pianonuoteista auttaa tilanteissa, joissa sointuja ei ole erikseen kirjattu sointumerkein.
Viimeisimpänä on maininta YouTuben mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Yläkoulun
aloittanut oppilaani tuli tunnille innoissaan, ja kertoi soittaneensa musiikin tunnilla ukulelella netistä löytyvän säestyspohjan mukaisesti. Kävisikö samantyylinen säestäminen
viulullakin – otteet vain, ja soittamaan? Hiukan jouduin toppuuttelemaan ja kertomaan
soittimien eroista, mutta tein sitten seuraavaksi kerraksi musiikin tunnin ukulelekappaleeseen pari sointusäestysvaihtoehtoa viululle, ja yritimme soittaa YouTuben soidessa
taustalla ja sointujen vaihtuessa kännykän ruudulla. Tällainen yhteissoitto kaipaa kuitenkin kaiuttimia tai korvanappeja – sen verran voimakas ääni omasta soittimesta tuli, ettei
pelkällä kännykällä toistetusta musiikista juuri mitään kuullut. Idea on kuitenkin mielestäni toteutuskelpoinen, kunhan äänentoisto on kunnossa. Kun tuntee sointumerkit, pystyy yhdessä netin musiikkipohjien kanssa soittamaan ja harjoittelemaan taitoaan eteenpäin. Oiva ja nykyaikainen mahdollisuus!

5

Tutkimuskysymysten esiin nostamia ajatuksia

Kun tein ja kehitin ryhmille tätä viulun improvisointi- ja vapaan säestyksen materiaalia,
keskityin mielestäni aiheeni kannalta oleellisiin tutkimuskysymyksiin, joita olivat:
•

Kuinka viulu melodiainstrumenttina sopii vapaasäestykseen?

•

Miten viululla on luontevaa ja toimivaa opettaa vapaasäestystä?

•

Miten nuori viulisti oppii hahmottamaan ja luomaan musiikillisia aiheita kuulonvaraisesti?

•

Kuinka lineaarisesti ajatteleva melodiainstrumentin soittaja oppii hahmottamaan
harmonioita ja luomaan sointujen avulla omia ideoita?

•

Kuinka luodaan improvisoinnin ja vapaa säestyksen ryhmäopetukselle positiivinen ilmapiiri?

Pohdin vapaan säestämisen tehtävää melodiasoittimen soittajan näkökulmasta sekä se
jälkeen viulistin näkökulmasta. Mietin kuulonvaraisen hahmottamisen tärkeyttä ja sitä,
kuinka tätä taitoa voisi opettaa. Tarkastelin vapaaseen säestykseen oleellisesti liittyvää
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melodioiden muotoilua harmoniapohjan varaan. Tärkeäksi tutkimuksen aiheeksi nousi
myös ryhmäopetuksen ilmapiiriin vaikuttavien tekijöiden pohtiminen. Tässä luvussa kerron, millaisia ajatuksia kysymykset herättivät ja millaisia vastauksia niihin vuoden aikana
löysin.
5.1

Melodiainstrumentti vapaan säestyksen soittimena

Vapaa säestys musiikkiopiston oppiaineena liittyy nimenomaan harmoniasoittimien opetukseen, ja niin pianolle, harmonikalle, kitaralle kuin kanteleellekin löytyy SMOL:n sivuilta
vapaan säestyksen opetussuunnitelman perusteet (Suomen musiikkioppilaitosten liitto,
2005, 2006 ja 2013). Sen sijaan yhdellekään melodiainstrumentille valtakunnallisia vapaan säestyksen opetussuunnitelman perusteita ei SMOL:in sivuja selaamalla löydy.
Silti on selvää, että myös melodiainstrumentteja käytetään vapaan säestyksen tehtävissä. Näiden instrumenttien kohdalla vapaan säestyksen opetus riippuu opettajan perehtyneisyydestä asiaan, innosta opettaa taitoa eteenpäin sekä siitä, mitä tuntiresurssien
puitteissa ehditään oman soittimen opetussuunnitelmassa oleellisiksi eriteltyjen asioiden
lisäksi opiskelemaan.
Harmoniainstrumentilla säestettäessä yhden soittajan on luontevaa soittaa niin bassosävelet, komppi kuin melodiakin. Melodiainstrumentilla säestäessään yksi soittaja ei
vaivattomasti saa aikaan moniäänistä säestystä, mutta sen sijaan säestävän ryhmän
osana melodiainstrumentin soittajalle löytyy useita luontevia tehtäviä, rooleja. Tästä
syystä suunnittelin oppimateriaalin nimenomaan ryhmälle. Käsittelin materiaalissani erilaisia melodiainstrumentille luontevia säestysrooleja ja kolmeksi perusrooliksi yleisen
”sointukuviosäestämisen” lisäksi nimesin basson, väliäänen ja obligaton. Toki viulua voi
käyttää myös vaikkapa komppaamiseen, mutta mikäli säestämässä on myös harmoniasoittimia, komppirooli istuu niille viulua paremmin. Viulistin säestysrooli ei aina ole yhtä
selkeästi vain yksi edellä mainituista perusrooleista. Mitä suurempi säestävä ryhmä on,
sitä tärkeämpää on tavalla tai toisella päästä yhteisymmärrykseen siitä, mistä palasista
säestyksen kokonaisuus rakennetaan. Näin säestyskokonaisuus muotoutuu tasapainoiseksi ja kaikki soittajat kokevat tehtävänsä mielekkääksi ja osaavat antaa tilaa myös
muiden soitolle.
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5.2

Viulun erityispiirteiden huomioiminen vapaan säestyksen opetuksessa

Koska oppimateriaalissani kyse on nimenomaan vapaan säestyksen perusteiden opettamisesta, on tärkeä lähestyä asioita siten, että ne luontuvat suhteellisen nuoreltakin
soittajalta – tällä kertaa viulistilta – mahdollisimman mutkattomasti. Mitä tämä näkökulma
tarkemmin ottaen pitää sisällään?
Ensinnäkin käytettävät sävellajit ovat viulunsoittajalle tuttuja. Suurin osa harjoituksista
liikkuu D-duurissa tai d-mollissa. Näiden asteikkojen viisi ensimmäistä säveltä voi soittaa
yhdellä kielellä, mikä helpottaa niin tekniikkaa kuin asioiden hahmottamista. Lisäksi asteikon tärkeät sävelet, toonika ja dominantti, ovat viulun vapaita kieliä – helppoja ja kauniita säveliä, joihin voi intonaation nojata. Koko asteikon voi soittaa ensimmäisessä asemassa kahdella kielellä, mikä sekään ei ole itsestään selvyys soitettaessa viululla oktaavin matka. Erityisesti D-duurin sormitukset tulevat tutuksi aivan opintojen alkumetreillä.
”Korkea kakkossormi”, viulun d-kielellä sävel fis, on ensimmäiseksi opeteltavan sormiryhmittelyn tunnusmerkki. Kun asteikko on tuttu, voi paremmin keskittyä sävelillä leikkimiseen ja harjoitella pienten melodiapätkien muotoilua.
Sävellajin kolme perustehoa D-duurissa ja d-mollissa ovat viulunsoittajan kannalta monien muiden sävellajien vastaaviin sointuihin verrattuna helpommin hallittavia. Subdominanttisointu pohjautuu toonikasoinnun tavoin vapaakieleen – samoin dominanttisointu,
joka on kuitenkin säestettäessä loogisempi soittaa oktaavia vapaata a-kieltä alempaa
aloittaen g-kielen ykkössormella.
Vapaa säestäminen perustuu soinnuille, ja sointumerkkien ymmärtäminen ja sointusävelten tunteminen ovat oleellisia asioita. Sävelten nimien hallinta ja sävelten löytyminen otelaudalta on viulun soittajalle usein haasteellista. Soitetaanhan eri oktaavialojen
samannimiset sävelet viululla hyvinkin erilaisista paikoista otelaudalta. Niinpä nuottien
nimet eivät tahdo jäädä viulistin mieleen ilman erityistä opettelua. Säestystehtävissä kannattaakin aluksi pitäytyä kahden soinnun vaihteluun, jotta nimetyn soinnun hakemiseen
viulun otelaudalta ei tarvitse käyttää liikaa energiaa. Kahden soinnun komppaaminen on
toki tuttua myös pianon vapaan säestyksen materiaalista (Pesola 2008, 8; Hakkarainen
2008, 8-17). Se luo rutiinia säestämisessä tarvittaviin taitoihin, jotta sointujen määrän
kasvaessa vaikkapa rytmin käsittelytaidot ja erilaiset kompit jo sujuisivat.
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Kuten jo improvisointiosuudessa sointuharjoitusten kohdalla totesin, harmonioiden ja
sointusuhteiden hahmottaminen ei ole melodiainstrumentin soittajalle, kuten viulistille,
yksilötuntien soolokappaleita soitettaessa kovin oleellinen asia. Tästä syystä on tärkeää
lähteä tarkastelemaan sointuja lähtien aivan alkeista – millaisia ovat suuri ja pieni terssi
viulun otelaudalla, kuinka muodostetaan perusmuotoinen duuri- ja mollisointu ja minkä
kuuloinen harmonia niistä syntyy monen viulistin soittaessa yhtä aikaa soinnun eri säveliä.
5.3

Kuinka opettaa kuulonvaraista hahmottamista

Niin vapaa säestys kuin improvisointikin perustuvat toimimiseen ilman kirjoitettua nuottikuvaa ja taitoon hahmottaa musiikkia kuulonvaraisesti. Sisällytin improvisointiharjoituksia vapaan säestyksen materiaalini alkuun herkistämään nuoteista soittamaan tottuneita
oppilaita uudenlaiseen kuuntelemiseen. Kun viulutunneilla keskitytään tuiki tärkeän nuotinlukutaidon oppimiseen ja tuon taidon vahvistamiseen, saattaa musiikista tulla vain
nuottien ”suorittamista” ilman ajatusta siitä, mitä nuoteilla on haluttu tuoda esiin.
Ilman nuotteja toimimisessa oli paljon uutta niin opettajalle kuin oppilaillekin. Kulloisenkin
tehtävän ymmärtäminen ilman konkreettista kuvaa siitä vaikutti hankalalle. Pelkkien
suullisten ohjeiden varassa toimiminen tuntui olevan välillä melkein mahdottomuus.
Kuinka helppoa olisikaan ollut antaa nuotit eteen ja todeta, että soittakaa tuosta – tätä
tarkoitin! Mutta koska ajatus oli oppia toimimaan ilman nuotteja, en halunnut antaa edes
asioita selittäessäni nuottiesimerkkiä tehtävästä. Jälkeen päin ajatellen jokin konkreettinen katseltava olisi saattanut selventää tehtävänantoa ja helpottaa keskittymistä –
vaikka kahdenväriset palikat havainnollistamassa ”Kalevalaisen” soolon rytmiä tai neljän
tahdin pituista pentatonisen soolon sointukiertoa. Ilman nuotteja toimimisen ei tarvitse
tarkoittaa havainnollistamisen välttämistä!
Kuulonvarainen hahmottaminen alkoi heti ensimmäisestä tehtävästä, 1. Kaikutreenistä.
Hahmotimme rytmiä ja sävyjä yhden sävelen kanssa. Kaikutreenien hyödyllisyyden huomasin monta kertaa myöhemminkin; se selvitti asioita monesti paljon paremmin kuin pitkät selitykset. Sävelvalikoiman, vaikkapa bluesasteikon, sai tutuksi kaikutreenin avulla
muutaman sävelen pätkissä ja tyylinmukaisia rytmejä pystyi esittelemään sen kanssa.
Rytmikin on tärkeä osa kuulonvaraista hahmottamista, ja kaikutreenin avulla voi tuoda
erilaisia rytmiaiheita esille ja ”ideapankkiin” käytettäväksi. Ilman rytmi-ideoiden jakamista
ennen varsinaista harjoitusta sooloista tuli rytmiltään monesti aika tylsiä.
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Kuulonvaraisesti soittaminen vaatii soittajalta otelaudan tuntemista – miten saada soitettua mielessä pyörivä melodia? Laulaminen auttaa melodioiden hahmottamiseen. Silloin
ei tarvitse keskittyä soittotekniikkaan, ja yhdessä laulaminen vahvistaa myös yhteenkuuluvaisuuden tuntua. Kun asia on tullut laulaen selväksi, se hahmottuu myös viulun otelaudalla helpommin.15. Parin sävelen valssissa hahmotetaan toonika- ja dominanttisointuihin kuuluvia säveliä, ja kun tehtävän tekee ensin laulaen, asia tulee soittajalle tutuksi
ja ymmärrettäväksi. Kahden soinnun vaihtelusta ja muutamasta soolosävelestä on hyvä
aloittaa. Harjoitus tekee tässäkin mestarin ja säveltapailuopeista on paljon iloa.
Sanat ”ideapankki” tai ”työkalupakki” kuvaavat hyvin metodia, jolla nuorta viulistia voi
houkutella omien aiheiden kuulonvaraiseen luomiseen. Improvisointitehtäviin tutustuttaessa voi hyvin esimerkiksi kaikutreenien avulla jakaa ideoita siitä, millaisia mahdollisuuksia on – miten monenlaisia rytmejä on olemassa, miten monia eri sävyjä, miten erilaisia
vaihtoehtoja käyttää muutamaa säveltä. Pienistä sooloista tulee monipuolisempia, kun
työkalupakissa on, mistä valita. Vaikka aiheita olisikin käyty läpi etukäteen, on niiden
yhdistelytyö kuitenkin jokaisen viulistin oma, luomista vaativa tehtävä.
Kuulonvaraisen soiton harjoittamisen muistilistaa lyhyesti:

5.4

•

havainnollista visuaalisesti, vaikka et käytä nuotteja

•

hyödynnä kaikutreenejä

•

tee asia tutuksi laulamisen avulla

•

osa kuulonvaraisuutta ovat rytmit – nekin kaipaavat harjoitusta

•

kerrytä ideapankkia

Harmoniat – uusi näkökulma melodiainstrumentin soittajalle

Ilman nuotteja soittaminen ja kuulonvarainen asioiden hahmottaminen tuo asiaan tottumattomalle nuorelle viulistille oman haasteensa vapaan säestyksen ja improvisoinnin
opettelussa. Melodioiden ja rytmin hahmottamisen lisäksi tärkeä osa kuulonvaraista hahmottamista on harmonioiden kuuleminen. Melodiainstrumentin soittajana harmonioihin
ei kiinnitä samalla tavalla huomiota kuin sointusoittimen soittoa opiskellessa. Harmoniakuulon kehittäminen onkin tärkeä osa niin ryhmässä tapahtuvan improvisoinnin kuin vapaan säestyksen opiskelua.
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Edellä mainitsemani 15. Parin sävelen valssi sekä koko asteikon sointuja hyödyntävät
20. Improportaat ja 21. Alaspäin kun ei sovi sisältävät vahvasti juuri harmoniakuuloon
tukeutumisen ajatuksen. ”Parin sävelen valssissa” aloitetaan sointujen kanssa puuhailu
aivan alkeista toonika- ja dominanttisointuihin tutustumisella ja kun asia tuntuu selkeältä,
edetään sointujen kuulonvaraiseen vertailuun. 20. Improportaat tutustuttaa siihen, millaiselta sointusävelten välinen sävel kuulostaa soinnun harmonian taustaa vasten. 21.
Alaspäin kun ei sovi -harjoituksessa kuunnellaan edellisestä soinnusta muistoksi jäänyttä pidätyssäveltä ja sen mukanaan tuomaa harmoniaa.
26. ja 30. Säestetään sointukuvioilla -harjoituksissa perehdytään melodioiden taustalla
olevien sointujen hahmottamiseen. Aluksi (harjoitus 26.) kahden soinnun käyttäminen on
oikean kokoinen haaste – ja melodiainstrumentin soittajalle kokee ahaa-elämyksen, kun
korva alkaa erottaa toonika- ja dominanttitehojen erilaiset funktiot. Hiukan myöhemmin
(harjoitus 30.) joukkoon lisätään subdominanttiteho ja vuorossa on lisää korvakuulosoinnuttamista. Sointuja näihin lauluihin voi tietenkin etsiä myös nuottikuvan perusteella, ja
tämä tapa on itselleni se tavallinen. Välillä kannattaa kuitenkin haastaa niin itsensä kuin
oppilaansakin kokeilemaan asiaa, joka on hiukan ”epämukavuusalueella”, kehittäähän
tällainen työskentely meissä uusia taitoja. Melodian soinnuttamisen taitoa onkin hyvä
lähestyä sekä korvan että nuottikuvan kautta. Joku meistä kaipaa teoreettista tietoa taustalle, ja soinnut löytyvät helposti, kun teoria on hallussa. Toinen taas etsii harmoniat mieluummin käytännössä kokeilemalla, mutta uskon, että paras lopputulos saavutetaan, kun
soinnuttamista lähestytään molemmista näkökulmista.
Sointufunktio on käsite, jota moni melodiainstrumentin soittaja ei tule ajatelleeksi. Soinnut melodian taustalla kyllä vaihtelevat, mutta harmonian rakentumisen lainalaisuudet
jäävät melodian soittajalta helposti huomaamatta. Sointusuhteiden ymmärtäminen ja
kuulonvarainen hahmottaminen selkiyttävät myös viulistin toimintaa vapaassa säestyksessä. Jos esimerkiksi hahmottaa säestyksestä II7 -soinnun, voi olettaa seuraavan soinnun olevan V7, ja tämä taas useimmiten purkautuu I asteen soinnulle. Kun samankaltaiset kadenssit toistuvat monessa laulussa, kertyy ideapankkiin erilaisia malleja käsitellä
tätä sointuyhdistelmää. Sointujen sävelien tullessa tutuksi melodisten ratkaisujen löytyminen stemman äänenkuljetukseen helpottuu.
Paitsi sointusävelien käyttämiseen osana omia melodian pätkiä, viulisti törmää vapaata
säestystä harjoitellessaan myös kysymykseen siitä, miten sointuun kuulumattomia säveliä voi ja kannattaa stemmoissa käyttää. Tämä asia riippuu paljolti musiikin tyylilajista
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ja soittajan persoonasta. Käsittelen asiaa oppimateriaalissani suhteellisen perinteisesti;
sointuja voi esimerkiksi täydentää asteikkokuluiksi, joissa tärkeimmillä tahdinosilla on
sointuun kuuluva sävel – tästä esimerkkinä mm. 40. Asteikkokulut säestyksenä – tai
soinnun voi soitossaan laajentaa saman pohjasävelen mukaiseksi pentatoniseksi asteikoksi, jolloin varsinaisten sointusävelien lisänä mukaan tulevat sävelet eivät muodosta
puolisävelaskeleen kaltaisia teräviä dissonansseja soinnun kanssa – tästä esimerkki
kohdassa 45. Fillit ja tauot. Näen samankaltaisen lähestymistavan myös monissa pianon
vapaan säestyksen materiaaleissa, esimerkiksi niiden improvisointiharjoituksissa. Sävelten määrä on rajattu siten, että terävät dissonanssit puuttuvat, mutta säveliä on silti
enemmän kuin pelkästään soinnuissa. Esimerkiksi Ranttila (2017, 12) kertoo jo kirjansa
alussa tällaisesta periaatteesta.
Harmonioiden hahmottamisen kuulonvaraista harjoittelua voi jatkaa myös muiden materiaalin kolmen soinnun laulujen kanssa – sekä etsimällä muutaman soinnun lauluja erilaisista laulukirjoista.
Harmonian hahmottamisen muistilistaa lyhyesti:
•

Sekä kuulonvarainen hahmottaminen että asian teoreettinen ymmärtäminen tukevat harmonian hahmottamistaitoa.

•

Harmonioihin tutustuminen kannattaa aloittaa kahden soinnun lauluista.

•

Taustasoinnun sävelten lisäksi melodian pätkissä voidaan käyttää myös
muita säveliä, esim. lomasäveliä, pidätyssäveliä, pentatonista asteikkoa
sekä asteikkokulkua, jossa tärkeillä tahdinosilla on sointusävel.

•

Sointufunktioiden ja tavallisten sointuyhdistelmien ymmärtäminen tukee
vapaan säestyksen taidon oppimista.

5.5

Ryhmän ohjaaminen yksilöopettajan uutena haasteena

Tiedostin improvisointiharjoituksia kehittäessäni ja testatessani, että improvisoinnissa on
kyse hyvin henkilökohtaisesta ja herkästä asiasta, ja että kynnys soittaa muiden kuullen
ilman perinteistä etukäteisharjoittelumahdollisuutta voi olla korkea. Toisaalta tunsin, että
asia kiinnosti oppilaita ja vaikka tilanne oli uusi, se kiehtoi ja haastoi opettelemaan. Välillä
tuntui, että kaikki olivat innoissaan ja että improvisointiharjoitukset todella ryhmäyttivät
orkesterilaisia. Toisena päivänä kaikki taas vaikutti menevän alusta alkaen nihkeästi ja
olin ihmeissäni. Joskus taas joku tehtävä tuntui toimivan ja joku toinen ei. Talven aikana
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olen pohtinut näitä onnistumisia ja epäonnistumisia ja löytänyt joitain vastauksia siihen,
millä keinoin positiivinen ilmapiiri ryhmäopetuksessa syntyy ja miten sitä pidetään yllä.
Ryhmässä tekeminen on tätä päivää. Uskon, että jos musiikkiopiston oppilailla on musiikkiopistossa ”oma jengi”, soittoharrastuksen jatkuminen on vahvemmalla pohjalla kuin
jos musiikkiopistossa käymiseen ei liity sosiaalisten suhteiden verkostoa. Ryhmätoimintaan ja ryhmän positiiviseen ilmapiiriin kannattaa siis panostaa. Ryhmähengen luominen
ja ylläpitäminen ei välttämättä ole tuttu asia yksilöopetukseen tottuneelle soitonopettajalle. Ryhmätoiminnan ammattilaisiksi kutsuisin musiikkiopistossa erityisesti varhaisiän
musiikkikasvattajia. Muskarien toimintatavoissa löytyykin monta asiaa, joita voi soveltaa
myös vanhempien oppilaiden ryhmätoimintaan; leikinomaisuus, monien aistien käyttäminen, havainnollistaminen, laulaminen, kaikumenetelmä, laulava käsi (Hongisto-Åberg
& Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen, 1993, 110-113). Samoja toimintatapoja voi tietenkin
käyttää myös yksilöopetuksessa, mutta koen, että ryhmätilanteessa toimintatapojen valinnan tärkeys korostuu.

Kuvio 2. Maslow’n tarvehierarkian pyramidi

Maslow’n tarvehierarkian pyramidista huomaamme, että itsensä toteuttamisen tarve on
hierarkiassa fysiologisten, turvallisuuden, sosiaalisten ja arvostuksen tarpeiden yläpuolella (Internetix, luettu 17.3.2019). Jotta improvisoimisen harjoittelu – osana itsensä to-
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teuttamisen tarvetta – onnistuisi, täytyy muiden, hierarkiapyramidissa alempana sijaitsevien tarpeiden olla ensin tyydytettyjä. Saadaksemme ryhmän improvisoimaan on siis
huolehdittava, että ryhmän jäsenillä on turvallinen olo, ryhmä on tullut keskenään tutuksi
ja jäsenet kokevat, että heitä arvostetaan. Joissain lähteissä Maslowin tarvepyramidin
ylin, itsensä toteuttamisen tarve, on jaettu vielä kahteen osaan, jolloin esteettiset ja älylliset tarpeet on eroteltu omaksi kokonaisuudeksi. Ajattelen, että esteettiset ja älylliset
tarpeet liittyvät kiinteästi improvisoimiseen itsensä toteuttamisen tarpeen tavoin, ja niihin
on mahdollista löytää tyydytystä improvisointitilanteessa.
Maslow’n mainitsema turvallisuudentarve on heti fysiologisten tarpeiden jälkeen kaikelle
muulle toiminnalle pohjaa luova perustava tarve. Opettajan merkitys on suuri turvallisuuden tunteen luomisessa. Vaikka opettaja toimiikin improvisointiharjoituksissa enemmänkin yhtenä ryhmäläisenä kuin mestari-kisälli-asetemassa, hän on silti ohjaaja ja se aikuinen, joka pitää tilanteen hallussaan (Öystilä 2002, 96). Turvallisuutta luodaan yhteisillä
pelisäännöillä (Hyry-Beihammer ym. 2013, 176); kaikkia kannustetaan, harjoitellaan yhdessä, kokeillaan, toiselle ei naureta, saa mokata. Turvallisuutta luo kokemukseni mukaan myös kiireettömyys sekä tehtävien selittäminen niin selkeästi, että jokainen ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. Kaikutreenien hyödyntäminen ja kaikenlainen havainnollistaminen auttavat myös tehtävän ymmärtämisessä.
Ryhmässä sosiaalisten kontaktien määrä on yllättävän suuri, ja jo muutaman hengen
lisäys ryhmäkokoon aiheuttaa merkittävän nousun mahdollisten vuorovaikutuskontaktien määrässä. Kontaktien määrän hahmottamisessa auttaa kaava n(n-1):2. Neljän hengen ryhmätilanteessa on siis kuusi kontaktia, mutta kuuden hengen ryhmässä kontakteja
syntyy jo 15. Isossa ryhmässä oman musiikillisen idean esitteleminen vaatii enemmän
rohkeutta. Eduta Oy:n kouluttaja Satu Öystilä kertoo diasarjassaan ”Ryhmädynamiikka
ja ryhmän ohjaaminen” ryhmän vetovoimasta ja koheesiosta seuraavaa:
”Keskinäinen vetovoima edistää alaryhmien muodostusta ja koko ryhmän koheesiota. Useat erilaiset tekijät lisäävät keskinäistä vetovoimaa. Läheisyys lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta, mikä puolestaan lisää kiintymystä. Siksi yhteinen toiminta auttaa muodostamaan siteitä ryhmän jäsenten välille. Myös samanlaisuus
lisää vetovoimaa.” (Öystilä 2012, luettu 28.3.2019)

Mitä suurempi ryhmä, sitä tarpeellisempaa on käyttää aikaa tutustumisen ja ryhmäytymiseen. Vaikka ollaan musiikkiopiston ryhmässä ja fokus on soittamisessa, ei ole yhtään
hukkaan heitettyä aikaa käyttää hetki tutustumisleikkien parissa aivan ilman soittimia
(Hyry-Beihammer ym 2013, 176). Sopiva leikki luo positiivista ilmapiiriä ja muistuttaa
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meitä siitä, että myös improvisoinnin on tarkoitus olla hauskaa eikä totista puuhaa. Improvisointiharjoitukset ”3. Esittelykierros” ja ”10. Maalari maalas taloa”, joihin liittyy harjoitus ilman soittimia, olivat orkesterissa onnistuneita harjoituksia. Myös erilaiset ryhmätehtävät, joita löytyy esimerkiksi otsikon ”Kuvaillaan ja arvuutellaan” alta, tutustuttavat
ryhmäläisiä toisiinsa ja siten edesauttavat Maslow’n tarvehierarkian ylempien osa-alueiden tavoittelussa.
Öystilän maininta siitä, että samanlaisuus lisää vetovoimaa, on huomionarvoinen. Heterogeenista ryhmää on homogeenista vaikeampaa saada toimimaan kaikkia tyydyttävällä
tavalla. Vapaan säestyksen harjoituksia tehdessämme pystyimme jakamaan tehtäviä
ryhmäläisten taitojen ja mieltymysten mukaan onnistuneesti. Myös improvisointia voi
suhteuttaa omille taidoille sopivaksi. Yhteiset improvisointitehtävät voivat tuntua joistain
oppilaista hankalilta ja toisille ne taas ovat ”tylsiä”, ennen kuin ryhmässä opitaan löytämään vapaus tehdä asiat suhteuttaen ne omiin taitoihin. Improvisointisoolo voi olla yhtä
lailla muutaman sävelen yksinkertainen fraasi kuin haasteita sisältävä lurittelu, ja molemmilla on oma arvonsa. Tämän esiin tuominen ja oppilaiden haastaminen luovaan ajatteluun on opettajan jatkuva tehtävä.
Ryhmäkoko vaikuttaa paitsi sosiaalisten kontaktien määrään, myös siihen, mitkä harjoitukset ovat kulloinkin mielekkäitä. Esimerkiksi improvisointiharjoitukset, joiden säestyksenä on yksi ääni, eivät ole kovin mielekkäitä orkesterille, koska yhden äänen soittaminen jatkuu puuduttavan pitkään ja latistaa kiinnostusta muiden soolojen kuuntelemiseen.
Isolle ryhmälle sopivampia ovat erilaiset vuorotteluun perustuvat harjoitukset, joissa
kaikki pääsevät soolojen välissä vastaamaan imitoiden tai yhtymällä ”kertosäkeeseen”.
Maslow’n neljäs tarveluokka on arvostuksen tarve. Vilpittömiä kehuja ja kannustusta voi
tuskin koskaan antaa liikaa. Arvostusta on kuitenkin myös se, että jos joku ei ole valmis
soittamaan vuorollaan omaa pientä sooloa, hänen ei tarvitse sitä tehdä. Jos ryhmä on
suhteellisen pieni ja samaa harjoitusta tehdään monta kierrosta, saattaa ensimmäisellä
kierroksella soolovuorosta kieltäytynyt rohkaistua mukaan uusintakierroksella – näin kävi
sekä minun että kollegani orkestereissa syksyn aluksi. Soolon kynnystä voi madaltaa
pilkkomalla tehtävän tarpeeksi pieniin osatehtäviin – ensin toimitaan yhden soinnun
kanssa, ja sitten kahdella, tai ensin käytetään kolmisoinnusta vain perusmuotoa ja sitten
laajennetaan sointua useampaan oktaavialaan. Tarkoitus on saada soittajille itsetuntoa
vahvistavia onnistumisen kokemuksia, ja siksi kannattaa aloittaa yksinkertaisilla tehtä-
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villä ja edetä pikkuhiljaa kohti päämäärää. Kun edellä mainitut tarpeet ovat tulleet huomioiduiksi, on Maslow’n mukaan myös ylimmälle, itsensä toteuttamisen tarpeelle olemassa perusta, ja luovat ajatukset voivat turvallisesti nousta esiin.
Hyvistä valmisteluista huolimatta kaikki ei sittenkään aina mene suunnitelmien mukaan.
Tällaisia hetkiä varten ryhmän vetäjällä kannattaa olla mietittynä jokin harjoitus tai leikki,
joka palauttaa positiivisen ilmapiirin ryhmään, ja pienen tauon jälkeen saattaa itse kukin
olla motivoituneempi keskittymään uudelleen.

6
6.1

Oppimateriaalin kehitystyötä
Alusta tähän päivään

En aivan tarkkaan muista, milloin aloin työstää vapaan säestyksen materiaalia. Säestysten tekeminen on kiinnostanut minua koko opetusurani ajan. Viuluoppilaiden alkeismateriaaleihin tekemäni säestykset mahdollistavat yhteissoittokokemukset tunnilla ja antavat mahdollisuuden esittää lauluja myös ilman pianosäestäjän läsnäoloa. Lisäksi pystyn
toteuttamaan oppilaiden omia kappaletoiveita, kun teen niihin säestyksen itse, jos en
löydä valmista. Opetusurani alkuaikoina kirjoitin säestykset nuoteiksi, mutta kokemus
harjaannutti vähitellen säestämään myös ilman ennakkoon tehtyä sovitusta. Lisärutiinia
vapaasti säestämiseen olen saanut mm. Tuomasmessujen bändin viulistina. Idea vapaan säestyksen opettamisesta viulun kanssa sekä kolmen paperin tiivistelmä tällaisia
”Sointukursseja” varten minulla on ollut 2000-luvun alkuvuosista asti. Materiaalin kehittäminen edelleen on hautunut mielessä, mutta mitään konkreettista en saanut aikaan,
ennen kuin päätin hakea YAMK-koulutukseen. Uuden opetussuunnitelman perusteissa
mainittu painopistealue ”Säveltäminen ja improvisointi” haastoi tarttumaan asiaan. Samalla aloin kehittää vapaan säestyksen materiaalin oheen improvisointiharjoituksia samaan tapaan kuin monissa pianon vapaan säestyksen oppikirjoissa on tapana.
Aloitin improvisointiharjoitusten kokoamisen keväällä 2018, ja pääsin heti testaamaan
harjoituksia jousiorkesterin kapellimestarin sijaisena. Suhteellisen pian tehtäviin löytyi
looginen etenemistapa; yhden ja kahden äänen sooloista yhden kielen soolojen kautta
kolmisoinnun hahmottamiseen ja oktaavin käyttöön. Syksyllä kävin jousiorkesterissa tes-
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taamassa uusia harjoituksia. Myös opistomme jousiopettajat pääsivät kokeilemaan harjoituksia muutaman aineryhmäkokouksen yhteydessä. Kollegan vihjeestä lisäsin mukaan erikseen kolmen sävelen soolot, ja otin lopulta mukaan myös pentatoniset asteikot
sekä bluesasteikon lyhyen esittelyn. Ensin mietin improvisointiharjoitusten sijoittamista
vapaan säestyksen opetuksen lomaan, mutta päädyin syksyn aikana siihen, että materiaalissa on kaksi erillistä osaa, joista kukin käyttäjä voi valita eri tilanteisiin sopivia yhdistelmiä. Kevättalvella vierailin vielä jousiorkesterissa muutamia kertoja.
Työni kirjallisen osan eli materiaalin kehitysprosessista kirjoittamisen aloitin toden teolla
vasta helmikuussa 2019. Kirjoittaessani improvisointitehtävistä ja niiden testauksesta
pohdin uudelleen mm. sävelten määrän rajaamista. Joissain harjoituksissa oli ollut luontevaa käyttää kahta tai kolmea säveltä ja koin, että rajaus oli tukenut arempien oppilaiden
pääsemistä mukaan tehtävään tasavertaisena. Toisissa tehtävissä taas sävelten tarkka
rajaaminen oli pikemminkin hankaloittanut improvisointia. Niinpä muotoilin ohjeita ja järjestelin tehtäviä uuteen järjestykseen. Lisäksi siirsin neljä harjoitusta otsikon ”Kuvaillaan
ja arvuutellaan” alle ja jätin näiden tehtävien sävelet rajaamatta.
Vuosi sitten minulla oli vapaan säestyksen opettamisesta varten kasassa kolme paperia
tiivistä asiaa sekä mielessäni monenlaisia ideoita. Vapaan säestyksen opetuksen asiat
olivat vuosien varrella ehtineet jäsentyä mielessäni improvisointitehtäviä paremmin, ja
materiaalin kirjoittamisen alkuun pääsin helposti kahden ja kolmen soinnun laulujen
kanssa. Tätä osaa materiaalista kävin läpi viiden 12-14-vuotiaan oppilaan ryhmän
kanssa lokakuisella lauantaipäivän kurssilla. Sen jälkeen oli kuitenkin mietinnän paikka,
sillä monet pianisteille opetettavat tehtävät – esimerkiksi sävelmien soinnuttaminen korvaavin sointutehoin tai erilaisten komppien opettelu – eivät ole viulistin näkökulmasta
oleellisimpia asioita. Lopulta päädyin laajentamaan säestämistä ensin rinnakkaissävellajien yhteensä kuuden perustehon käyttöön, sitten lisäsin mukaan muutamia tärkeimpiä
muunnesointuja ja lopuksi esittelin tukun erilaisia sointumerkintöjä. Tässä vaiheessa olin
sisällyttänyt materiaaliin jo ne musiikin teorian asiat, jotka katsoin tarpeellisiksi ottaa mukaan.
Oli kuitenkin vielä paljon asioita, joita olisin halunnut materiaaliin, mutta en keksinyt niille
loogista paikkaa. Näin syntyi osio ”Ideoita työkalupakkiin”, jossa sovelletaan edellä opeteltuja soinnuista säestämisen taitoja eri tyylisiin kappaleisiin. Työkalupakki laajeni yllättävän suureksi, mutta saatuani sen valmiiksi koen, että olen ammentanut materiaaliin
aika lailla kaiken sen, mitä itse olen oivaltanut. Materiaalin sävelmävalikoimaa rajaa se,
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että halusin käyttää vain tekijänoikeuksista vapaita melodioita. Niinpä tarkempi tutustuminen esimerkiksi iskelmien maailmaan ja nelisointujen kanssa säestämiseen jäivät materiaalin ulkopuolelle. Toisaalta ajattelen, että kun oppii soinnuista säestämisen perusasiat, on taitoja helppo syventää omien mieltymysten mukaisiin musiikkityyleihin.
Opponoinnissa saamaani palautetta hyödynsin tekemällä materiaaliin sisällysluettelon
sekä yleiset ohjeet ennen varsinaisten improvisointiharjoitusten alkua. Sisällönohjaajani
taas auttoi minua ymmärtämään, että tekstini kohdentamisessa opettajille oli selkeitä
puutteita, ja hioin lauseitani uudelleen.
6.2

Kuinka eteenpäin

Liitän muotoilemani materiaalin opinnäytetyöni liitteeksi. Koen, että olen tehnyt osuuteni
viulun vapaan säestyksen oppimateriaalin luomiseksi, ja tästä on hyvä muiden jatkaa.
Itse en aio muokata materiaalia painovalmiiksi, mutta jos löydän asiasta innostuneen
kollegan, niin mahdollisuus kehittää materiaalia ja melodiainstrumentin vapaan säestyksen opetusta yhdessä kyllä kiinnostaisi.
Kun vuoden aikana on eri yhteyksissä tullut puhe siitä, että kokoan vapaan säestyksen
opetusmateriaalia viululle, olen saanut pelkästään positiivisia kommentteja: ”Juuri tuollaista musiikkiopistoarkeen tarvitaan!” Samalla olen huomannut resurssien puutteen;
viulutunneilla ei tunnu löytyvän aikaa vapaan säestyksen opetteluun tai improvisointiin.
Tarvittaisi pienryhmiä, joissa asiaan perehdyttäisiin. Ryhmän ei tarvitse olla nimenomaan
viuluryhmä, vaikka itse käsittelenkin materiaalissani vapaata säestystä viulistin näkökulmasta. Näkisin, että useimmat asiat sopivat sellaisenaan tai hiukan sovellettuina myös
muille melodiainstrumenteille. Koen, että vapaan säestyksen opetuksen laajentaminen
melodiasoittimiin vastaisi osaltaan vuoden 2017 Taiteen perusopetuksen (TPO) laajan
oppimäärään opetussuunnitelman perusteiden ajatukseen hyvän musiikkisuhteen syntymisestä sekä valmiuksien antamisesta musiikin itsenäiseen harrastamiseen.
”Musiikin laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda
edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia
musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.” (TPO 2017, 47)
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Yksi neljästä oppimisen arvioinnin osa-alueesta TPO:n laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa on Säveltäminen ja improvisointi. Tuon alueen tavoitteina ovat oppilaan ohjaaminen tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja sekä oppilaan kannustaminen harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja
(TPO 2017, 48). Syventävissä opinnoissa oppilasta kannustetaan säveltämiseen sekä
improvisoitujen tai itse sovitettujen osuuksien sisällyttämiseen esityksiin (TPO 2017, 50).
Ajattelen, että vapaan säestyksen opiskelun mahdollisuuden oman instrumentin kanssa
tulisi sisältyä oleellisena osana tämän päivän soitonopetukseen myös muiden kuin harmoniainstrumenttien osalta. Samankaltaiseen ajatukseen päätyi jo yli 10 vuotta sitten
Aira Maria Lehtipuu opinnäytetyössään, jossa hän selvitti vapaan säestyksen opetuksen
ja sisältöjen soveltuvuutta viulunsoiton opetukseen (Lehtipuu 2007, 66). Muutos ei siis
näytä syntyvän hetkessä. Tarvitaan opetussuunnitelma ja resurssit. Tarvitaan materiaalia ja koulutusta. Tarvitaan yhteistyötä eri soittimien opettajien kesken ja erityisesti
avointa keskustelua musiikkiopistojen ja perheiden välillä siitä, miten tärkeäksi vapaan
säestämisen kaltaiset käytännön muusikkouden taidot musiikkioppilaitoksen arjessa
nähdään.

7

Yhteenveto

Opinnäytetyöni päätarkoituksena on ollut tehdä viululle vapaan säestyksen oppimateriaalia. Käytin toiminnallista tutkimustapaa, joten testasin laatimiani harjoituksia oppilaiden
kanssa ja kehitin niitä edelleen. Näin syntynyt materiaali on opinnäytetyöni liitteenä. Kuluvan vuoden aikana olen reflektoinut ajatuksiani vapaan säestyksen ja improvisointiharjoitusten opettamisesta ja oppimateriaalin muokkaamisesta selkeäksi ja johdonmukaiseksi, ja tätä prosessia kuvaan opinnäytetyöni tekstiosassa. On ollut mielenkiintoista
seurata omien ajatusten muovautumista ja materiaalin prosessointia. Koen, että pala
palata asiat ovat loksahdelleet paikoilleen. Projekti on yllättänyt tekijänsä moneen kertaan ja vuosi on ollut antoisa.
Materiaali koostuu kahdesta osasta; improvisointiharjoituksista, jotka rakentavat pohjaa
vapaan säestyksen taidoille, sekä varsinaisesta vapaan säestyksen opetuksesta. Improvisointiharjoitukset aloitin yhden äänen sooloista, ja laajensin sävelvalikoimaa vähitellen
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käsittämään noin oktaavin alueen, kolmisoinnut sekä pentatoniset ja bluesasteikon. Improvisointiharjoitusten luominen ja testaaminen on ollut minulle uutta ja avartavaa. Olen
oppinut vuoden aikana improvisoinnin maailmasta monenlaisia asioita, mutta voi silti
olla, että hetken kuluttua tekisin harjoituksista aivan erilaisia. Improvisointiharjoitusten
parissa olen joutunut miettimään uudelleen viulutuntien konseptia – sitä, miten suuria
vaikutuksia voi olla kuulonvaraisella soittamisella, oman musiikin luomisella ja monipuolisella ilmaisulla soittotunnin elävyyteen ja oppilaan motivaatioon. Tätä, oppilaan luovuutta herättelevää opetustapaa jään kehittämään omassa opetuksessani opiskeluvuoden jälkeenkin.
Vapaan säestyksen osuus materiaalista oli suhteellisen helppo tehdä – olihan minulla
vuosikymmenien ideavarasto, mistä ammentaa. Silti ajatusten saaminen järjestykseen
ja muotoiltua loogiseksi kokonaisuudeksi vei aikansa. Tuotti yllättävästi mielihyvää, kun
materiaalipaketti vihdoin tuntui olevan koossa. Tutustuin pianon vapaan säestyksen materiaaleihin ja punnitsin mielessäni, mitkä asiat ovat viulistin kannalta olennaisimpia vapaan säestyksen perusmateriaalia luotaessa. Jaoin säestystehtävän erilaisiin rooleihin
ja tein materiaalin ryhmää varten, jotta musiikin harmoniat saataisi viulistien (tai muiden
melodiainstrumenttien) yhteistyöllä kuuluviin. Otin käyttöön viululle mukavat sävellajit ja
soinnut. Laulumateriaali valikoitui siten, että halusin käyttää vain tekijänoikeuksista vapaata musiikkia. Vapaan säestyksen lainalaisuudet tulevat yhtä hyvin trad.-lauluissa
esille, ja siitä on hyvä jatkaa itselle mieleisten laulujen pariin.
Koska testasin materiaaliani ryhmässä – lähinnä jousiorkesterin kanssa – jouduin reflektoimaan myös ryhmän ohjaamisen taitojani. Mietin, mitkä ongelmat johtuivat minun puutteellisista taidoistani, mitkä ryhmästä ja mitkä kehittämästäni materiaalista. Opin pilkkomaan asioita yksinkertaisiin palasiin, joista rakensimme vähitellen kokonaisuutta. Opin
havainnollistamaan ja käyttämään kaikua opettaessani uutta asiaa. Opin, että harjoituksia suunnitellessa kannattaa huomioida ryhmän koko. Opin, että taidoiltaan heterogeenisessä ryhmässä asiat eivät aina onnistu sataprosenttisesti vaikka kuinka yrittäisi. Opin
myös, että yhteisellä tekemisellä, ryhmätöillä ja leikillä on tärkeä osa turvallisuuden tunteen rakentumisessa. Vasta turvallisessa ryhmässä on tilaa luovuudelle.
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteissa 2017 tuodaan vahvasti esiin säveltämisen ja improvisoinnin juurruttaminen musiikkiopiston opetukseen. Tämä asia on
hieno ja kannatettava – luen myös vapaan säestyksen opettelun osaksi tuota omien luovien taitojen kehittämisen ajatusta. Olen saanut monelta taholta kannustavaa palautetta
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siitä, kuinka työstämäni materiaali tukee juuri sellaista käytännön muusikkouden ja luovuuden opetusta, joita niin opettajat kuin oppilaatkin musiikkiopistoarkeen kaipaavat. Sinänsä tärkeiden ja oleellisten asioiden, kuten soittotekniikan kärsivällisen hiomisen ja
vuosisataisen klassisen musiikin kulttuuriperinnön eteenpäin siirtämisen lisäksi opetussuunnitelman perusteet odottaa nyt soitonopetukselta käytännönläheisyyttä ja luovuutta.
Suunnitelma perää työkaluja arkisiin tilanteisiin – vaikkapa siihen, miten hetken varoitusajalla voi sointumerkkien pohjalta luoda säestyksen yhteislaululle tai kuinka vastata
pyyntöön: ”Soittaisitko jotain, kun odotetaan puhujaa paikalle!” – esimerkiksi muuntelemalla tuttua sävelmää. Uskon, että luomani materiaali antaa taitoa selvitä tällaisissa tilanteissa, kun materiaalin eri harjoituksissa opetellaan kuulonvaraista hahmottamista,
omien melodianpätkien luomista ja vuorovaikutustaitoja toisten soittajien kanssa toimittaessa.
Materiaalia työstäessäni olen huomannut, etten itse, eivätkä monet kolleganikaan, löydä
aikaa edellä mainitun kaltaisen käytännön muusikkouden systemaattiseen opettamiseen. Pitäydymme niin helposti samaan viulutuntien sisältöön kuin mihin olemme omilla
viulutunneillamme vuosikymmeniä sitten tutustuneet. On hyvin mahdollista, että vapaan
säestyksen opetus ei vielä muutamaan vuosikymmeneen tule osaksi viulutuntiarkea,
koska meillä opettajina ei ole tarmoa muuttaa opetuskäytäntöjämme. Pallo on nyt meillä
– otammeko haasteen vastaan?
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Ja viululla jotain ihanaa… – viulun vapaan säestyksen oppimateriaali

JA VIULULLA JOTAIN IHANAA...
- viulun vapaan säestyksen oppimateriaali
Tämä oppimateriaali on syntynyt vastaamaan toiveeseen nivoa viulunsoiton opiskelua arjen tarpeisiin.
Viulisteja pyydetään mukaan säestystehtäviin ”soittamaan siihen päälle jotain ihanaa”. Silti viulunsoiton
opiskelijoille opetetaan vapaasti säestämisen taitoa kokemukseni mukaan hyvin satunnaisesti. Toivon tämän
oppimateriaalin auttavan vapaan säestyksen opiskelun alkuun ja tuovan uusia ideoita viulutunneille!
Olen laatinut nämä improvisointi- ja vapaan säestyksen harjoitukset erilaisia viuluryhmiä ajatellen. Niitä on
helppo soveltaa myös yksilötunneille – ja toisaalta muillekin instrumenteille. Lähtökohtana on yhdessä
tekeminen. Ajattelen niin improvisointitehtävien kuin vapaan säestyksen harjoitusten parhaimmillaan
ryhmäyttävän soittajia ja luovan iloa musiikkioppilaitoksen arkeen. Oppilaista on hauska kuunnella toisten
oivalluksia ja vuorovaikutuksessa opitaan asioita eri näkökulmasta kuin yksilötunnilla kokeillen.
Materiaalissa on kaksi osaa. Alkupuolen pienissä improvisointiharjoituksissa totutellaan irti nuottikuvasta,
treenataan kuulonvaraista hahmottamista ja herätellään omaa luovuutta yhden sävelen sooloista
kolmisointujen ja koko asteikon käyttöön. Kehyksissä olevat johdantotekstit ovat opettajaa varten ja avaavat
tulevien harjoitusten tarkoitusta. Näissä johdannoissa pyrin myös kertomaan, kuinka selittäisin kuhunkin
jaksoon liittyvän musiikin teoria-asian oppilasryhmälle. Näiden improvisointiharjoitusten tehtävä on
valmistella ja tukea viululla tapahtuvan vapaan säestyksen opiskelua.
Materiaalin loppupuoliskossa perehdytään siihen, miten viulua voi käyttää vapaaseen säestykseen. Vapaan
säestyksen harjoituksissa tutustutaan niin sointukuviolla säestämiseen, bassolinjan luomiseen, väliäänen
muotoilemiseen kuin obligatostemman rakentamiseenkin. Työkalupakkiin kertyy monenlaisia ideoita
sovellettavaksi erilaisten säestystehtävien kanssa. Loppujen lopuksi harjoituksia on kovin vähän; tarkoitus on
soveltaa materiaalissa opittuja asioita ihan tavallisten laulukirjalaulujen kanssa! Vapaan säestyksen osuuden
ohjeet on suunnattu suoraan viuluryhmälle. Mitä nuoremmista soittajista on kysymys, sitä enemmän
kuitenkin tarvitaan opettajan asiantuntemusta ja ohjausta säestystehtäviä harjoiteltaessa.
Tehtävien vaikeustasoa on hankala määritellä – yhden äänen sooloja tai vapaakielisäestystä voi harjoitella jo
aivan viulunsoiton alkutunneista asti, mutta toisaalta improvisointiin tottumattomien tai sointumerkkejä
tuntemattomien nuorten kanssa voi aloittaa asioihin tutustumisen aivan samoista tehtävistä. Opettajan tehtävä
on valita kokoelmasta mielekkäät harjoitukset ja muokata niitä omalle ryhmälleen selkeiksi ja mukavan
tasoisiksi. Improvisointitehtävien äänivalikoimaa voi rajata tai laajentaa ja vapaan säestyksen rooleista voi
keskittyä ensin vaikka bassostemmaan tai väliääneen.
Ryhmätunneilla opettajan on tärkeä vaistota ilmapiiri ja soveltaa harjoituksia siten, että kaikki saavat
onnistumisen kokemuksia. Jos improvisointisoolon soittaminen yksin tuntuu oppilaista ensin vaikealle, voi
soolotehtävän antaa pienelle ryhmälle, joka valmistelee sitä hetken ennen esittämistä. Kokemukseni
perusteella ryhmätehtävät ovat monelle erityisen mieleisiä. Kaikki eivät heti halua soittaa toisten kuullen
sooloja. Turvallisen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen ja oppilaiden kannustaminen ja rohkaisu on siksi
hyvin tärkeää. Selkeään ohjeistamiseen ja tehtävän pilkkomiseen tarpeeksi yksinkertaisiin osatehtäviin
kannattaa panostaa. Tavallisesti ujompikin uskaltaa, kun hetken kuuntelee, mistä oikeastaan on kyse.
Nuottiesimerkit on valittu siten, että tekijänoikeudet eivät sido nuottien julkaisua. Tästä syystä nuotit ovat
pääasiassa kansanlauluja ja kansanmusiikkia. Perusteet soinnuista säestämiseen pysyvät samoina, vaikka
tyylilaji vaihtuisi. Kullekin tärkeiden tyylilajin musiikkia oppii säestämään kuuntelemalla eri esittäjien
valmiita sovituksia ja nappaamalla ideoita – sekä ideoimalla itse lisää.
Tämä materiaali on tehty vapaasti käytettäväksi ja ideoita saa mielellään jatkojalostaa. Huolellinen
perehtyminen asiaan, harjoitusten muokkaaminen oman ryhmän taitoja vastaavaksi, oma innostus
harjoituksiin sekä selkeä ohjeistus ovat oleellinen osa onnistunutta kokonaisuutta.
Iloa uuden löytämiseen ja luomiseen!
Mäntsälässä 27.4.2019

Kristiina Mäkinen
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IRTI NUOTEISTA – pieniä improharjoituksia

OHJEITA HARJOITUSTEN OHJAAJALLE
Ryhmä:
Harjoituksia voi käyttää viuluryhmässä tai orkesterissakin, ja niitä voi myös soveltaa soittotunneilla
tehtäviksi. On tärkeää, että ryhmän jäsenten välillä vallitsee turvallinen ja salliva ilmapiiri.
Opettajan tehtävä on aistia ilmapiiri, innostaa oppilaita, muokata tehtävien vaikeustaso heille
sopivaksi ja auttaa heitä onnistumaan heille annetuissa improvisointitehtävissä. Ryhmäyttämiseen
kannattaa panostaa ja etsiä tunneille myös ilman soittimia tehtäviä lämmittely- ja
ryhmäytymisharjoituksia.
Harjoituksia voi soveltaa eri ikäisille ja eri tasoisille soittajille sopiviksi. Ison ryhmän kanssa
kannattaa tehtävää valitessa punnita myös säestystehtävän mielekkyys. Seuraavassa muutamia
ajatuksia helpottamaan harjoitusten käyttöä
Metodeja:
Mieti etukäteen, kuinka kerrot ohjeet selkeästi. Voitko havainnollistaa asian myös visuaalisesti,
vaikka et käytäkään nuotteja? Kokeile palikoita, värikoodeja, kuvia, hahmoja…
Pilko harjoitus niin pieniin palasiin, että tekeminen ei tunnu vaikealta vaan leikkimiseltä. Ota yksi
palanen kerrallaan ja esittele. Tehkää sen kanssa esiharjoitus. Sitten toinen palanen tutuksi, kaksi
palaa yhteen jne.
Kaikutreeni on usein kätevä tapa esitellä harjoitus pala palalta. Samalla kartutat oppilaan
ideapankkia melodianpätkä- ja rytmiesimerkeillä.
Laulaminen on hyvä työtapa. Aina kun mahdollista, ensin lauletaan ja sitten vasta soitetaan. Näin
sävelet löytyvät viulun kanssa helpommin.
Sävelet:
Nuotinlukuun tottuneelle oppilaalle korvakuulolta soittaminen on uusi haaste ja pienten aiheiden
luominen omasta päästä toinen uusi asia. Siksi harjoitusten vaikeustason tulee olla helppo.
Ideapankkiin kannattaa kerätä melodianpätkiä kaikutreenin avulla.
Sovella sävelvalikoimaa soittajien taitoihin sopivaksi. Taitavampienkin kanssa kannattaa aloittaa
mieluummin liian yksinkertaisesta valikoimasta, jota sitten laajennetaan esim. eri oktaavialoihin.
Mollissa soittaminen tuo vaihtelua ja haastetta. Lisähaastetta saa myös transponoimalla tehtävän.
Rytmi:
Ideapankkiin kannattaa koota myös rytmiaiheita.
Kolmijakoisuus on tasajakoisuutta haasteellisempaa.
Välillä soolotehtävän pituutta ei tarvitse sopia – toisissa harjoituksissa se on oleellista. Soolon
pituutta voi auttaa hahmottamaan kaikutreenein ja visuaalisin keinoin, vaikka palikoilla.
Säestysrytmeistä yksinkertaisin on tasainen ¼-rytmi. Muitakin komppeja kannattaa opetella. Näin
myös säestystehtävän mielekkyys kasvaa. Monimutkaisiin komppeihin voi keksiä sanoituksen asiaa
selkeyttämään.
Sävyt ja ilmaisu:
Tärkeä ja hauska osa improvisointia on vahva ilmaiseminen. Siihen kannattaa paneutua aina kun
mahdollista. Viljelkää monipuolista dynamiikkaa ja rytmiikkaa, sforzatoja, sul ponticello -soittoa,
tremoloa, vibratoa, glissandoa, spiccatoa, pizzicatoa…
4

SOOLO YHDELLÄ SÄVELELLÄ

Yhdelläkin sävelellä voi ilmaista itseään monella tavalla, ja yhdenkin sävelen soittaminen vaatii
rohkeutta. Soitatko hiljaa vai voimakkaasti, teetkö ehkä crescendoa tai häivytät lopun? Millaisia
rytmejä ja tunnelmia saat aikaan toistamalla säveltä? Huojuttamalla sitä? Sopiiko sooloosi
taukoja?

1. Kaikutreeni
Miksi? Herättämään ideoita yhden sävelen mahdollisuuksista, alkutreeni
Solisti muotoilee tahdin pituisen rytmin käyttäen sovittua säveltä, esim. a-kieltä. Ryhmä toistaa
rytmin. Tätä jatketaan käyttäen erilaisia rytmejä ja taukoja – myös sävyjä, soittotapaa ja nyansseja
voi muunnella. Kaikki halukkaat pääsevät vuoron perään soittamaan soolorytmin ja toiset vastaavat
kaikuna. Voidaan myös sopia, että solisti saa valita minkä tahansa sävelen, ja muut vastaavat tähän
itse valitsemallaan sävelellä.
Muutama esimerkki alkuun pääsyä helpottamaan:

2. Satu meni saunaan
Miksi? Kysymys – vastaus, herätellään mielikuvitusta yhden sävelen mahdollisuuksista
Soittakaa vuoron perään yhden sävelen sooloja muuntelemalla sävelmän ”Satu meni saunaan”
toisen ja neljännen tahdin rytmiä ja tunnelmaa. Yhdessä soitetaan alkuperäisen melodian ja rytmin
mukaisesti ensimmäinen ja kolmas tahti, mutta toinen tahti on vuorotellen kunkin soittajan oma
soolotahti ja viimeisessä tahdissa kaikki pääsevät toistamaan solistin muotoileman rytmin.
Soolotahdin sävelkorkeus siis säilyy, mutta sen rytmiä ja tunnelmaa saa muokata haluamallaan
tavalla.

Muunnelmia ja vaihtoehtoisia ohjeita:
•

Solisti soittaa koko alkupuolen yksin muunnellen rytmiä / artikulointia / tempoa, ja ryhmä
vastaa sooloon soveltaen saman tunnelman ja muuntelurytmin loppupuolen tahteihin:

•

Solisti saa kertoa, mitä tunnelmaa hakee, tai ryhmä voi arvailla Sadun mielialaa soolon
kuultuaan.
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SOOLO KAHDELLA SÄVELELLÄ

Kaksi säveltä taipuu monenlaiseen kuvailuun, ja soolotehtävän rajaaminen kahden äänen
käyttöön helpottaa arkoja soittajia pääsemään mukaan tehtävään tasavertaisina.

3. Esittelykierros
Miksi? Tutustumisleikki, kuunnellaan ja vastataan kahdella sävelellä
Kauden aluksi orkesterissa tai soitinryhmässä kannattaa esittäytyä. Tehdään ensimmäinen kierros
piirissä ilman soittimia. Jokainen kertoo nimensä ja tekee sen jälkeen jonkin pienen eleen. Muu
ryhmä toistaa esittäytyjän nimen ja tämän tekemän eleen. Toinen kierros tehdään soittimien kanssa.
Nyt oman nimen perään saa soittaa keksimänsä ”tunnarin” valitsemillaan kahdella sävelellä. Muu
ryhmä vastaa esittäytyjälle sanomalla tämän nimen sekä matkimalla samaa rytmistä aihetta, mutta
sävelien ei tarvitse olla samat – eiväthän puheäänetkään ole samanlaisia.
Muunnelma:
•

Orkesterissa voidaan lisäkierros esittelyä toteuttaa ryhmittäin, jolloin kukin sektio saa
hetken aikaa luodakseen ryhmälleen yhteisen tunnarin muutamalla sävelellä ja tämän
jälkeen tunnari esitetään muille ryhmille.

4. Kaiku kahdelle
Miksi? Intervallien tunnistaminen, kuulonvaraisen soittamisen harjoittelu
Idea on sama kuin yhden sävelen kaikutreenissä (ks. kohta 1.), mutta tällä kertaa soolossa käytetään
kahta säveltä – ensin vapaita d- ja a-kieliä. Solisti soittaa tahdin pituisen melodia-aiheen ja muut
toistavat sen kaikuna. Tätä jatketaan uusilla rytmeillä. Yhteisestä sykkeestä ja rytmistä pidetään
tarkasti kiinni – sävyjen ja soittotapojen vaihtelua unohtamatta.
Kun vapaakielitreeni alkaa tuntua liian yksinkertaiselta, vaihdetaan sävelparia d-kielen säveliksi d ja
e – taas kertoen, mitkä sävelet ovat kyseessä. Kun tämäkin harjoitus sujuu, yhdistetään sävelet e ja a
vielä yhdeksi kahden sävelen kaikutreeniksi. Tämän jälkeen monipuolistetaan harjoitusta niin, että
soolon sävelpari voi olla mikä tahansa jo harjoitelluista – nyt tulisi siis kuulla, mitkä kaksi säveltä
kulloinkin ovat käytössä.
Vähitellen lisätään sävelparien määrää ottamalla mukaan lisää d-kielen säveliä. Soolot pidetään
kuitenkin kahden sävelen sooloina, ja aina kun otetaan mukaan uusi sävelpariyhdistelmä, se
esitellään soittajille. Jos harjoitus tuntuu yhtäkkiä liian haasteelliselle, voidaan palata
yksinkertaisempiin sävelpareihin. Jos taas kaivataan lisähaastetta, voi huomion kiinnittää
vaihteleviin sävyihin ja artikulaatioon – tai voidaan toistaa kaikuna sävelet päinvastoin.
Toki myös useamman kuin kahden sävelen käyttäminen yhdessä soolossa lisää haastetta, mutta
silloin harjoituksen nimi ei enää ole Kaiku kahdelle, vaan kyse on jo uudenlaisesta haasteesta.
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KOLMAS SÄVEL ON TÄRKEÄ

Asteikon kolmas sävel kertoo, onko kyse duurista vai mollista. Tehdään siis muutama harjoitus
myös kolmella sävelellä.

5. Kuinka vastaat?
Miksi? Duurin ja mollin kuulonvarainen vertailu
Solisteilla on käytössään d-kieli sekä ykkös- ja kakkossormet (e ja f / fis). Kerrataan käytettävien
sävelten nimet ja kuunnellaan, miltä molli- ja duuriasteikkojen alut d-e-f ja d-e-fis kuulostavat.
Lisätään taustalle kvintti d-a ja kuunnellaan uudelleen äskeiset sävelet.

Harjoituksen taustana on d-a-kvinttisäestys. Säestetään pizzicato, jotta soolot kuuluvat. Sovitaan
säestykselle yhteinen rytmi. Kahdesta solistista ensimmäinen soittaa muotoilemansa soolon
valitsemansa asteikon (duurin tai mollin) kolmella alkusävelellä, ja toisen tehtävä on tunnistaa,
soitetaanko mollissa vai duurissa ja vastata samoilla sävelillä. Vastauksen ei tarvitse olla kaiku,
vaan vastaussoolon voi muotoilla oman mielen mukaan.
Kun tehtävä on tullut tutuksi, voidaan harjoitusta varioida niin, että toisella solisteista (sovitaan
kummalla) on käytössään uudet sävelet – asteikon kolmas, neljäs ja viides sävel (f / fis, g ja a).
Edelleen toisen soittajan tehtävä on tunnistaa, soitetaanko duurissa vai mollissa ja vastata samassa
sävellajissa.
6. Tunnelman maalailua
Miksi? Mielikuvituksen herättely ja yhteisen tunnelman jakaminen
Harjoituksen säestyksenä hiljainen oktaavi d1 – d2 pitkänä äänenä. Solisti valitsee mitkä tahansa
kolme säveltä säestysoktaavin alalta ja soittaa niillä mietiskellen ja rauhallisesti, vapaassa rytmissä
ilman varsinaista pulssia. Soolovuoro kiertää soittajalta toiselle.
Sitten vaihdetaan säestys rytmikkääksi ja tarkoitus on, että kukin ilmentää – samoin kolmella
sävelellä – vuorollaan aktiivista ja reipasta tunnelmaa. Onnistuuko tunnelman vaihtaminen?
Näitä kahta vastakkaista tunnelmaa voi vuorotella useamman kerran edestakaisin myös etukäteen
sopimatta, solistia seuraten. Kun ryhmä tunnistaa uuden solistin valinneen toisen tunnelman, myös
säestys vaihtuu mahdollisimman nopeasti toiseksi. Solistin on siis oltava erityisesti rytmisessä
ilmaisussaan selkeä.
Muunnelma:
•

yksi ryhmän jäsenistä esittää ensin hitaita ja rauhallisia liikkeitä ja vaihtaa yhtäkkiä
liikkeidensä rytmin nopeaksi, sähäkäksi, pomppivaksi… Sekä solisti että säestävä ryhmä
reagoivat muutokseen kuten edellä.
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YHDEN KIELEN SOOLOT

Kun asteikosta on käytössä viisi säveltä, ollaan jo yli puolivälin matkalla kohti seuraavaa
perussäveltä. Viulunsoittajalle viisisävelikkö alkaen vapaakielestä on mukavasti hahmottuva
kokonaisuus, koska näiden sävelten soittamiseen voi käyttää yhtä kieltä ja kaikkia neljää sormea.
Vastaavasti asteikon loppuosa dominantista seuraavaan toonikaan onnistuu käyttäen seuraavaa
kieltä.
Nimitykset toonika eli perussävel ja dominantti eli huippusävel kannattaa tässä vaiheessa tehdä
tutuiksi. Viides asteikon sävel on ikään kuin vastakohta asteikon ensimmäiselle sävelelle –
monissa lauluissa säeparin ensimmäinen puolisko päättyy juuri viidennelle sävelelle ja toinen
puolisko taas asteikon ensimmäiselle sävelelle. Yksinkertainen esimerkki tästä on laulu ”Satu
meni saunaan”.
7. Kalevalaista
Miksi? Kalevalainen soolo – tutti -vuorottelu tutuksi, viisisävelikön käyttö
Lauletaan Kapo, kapo karhunpoika tai Vaka, vanha Väinämöinen. Voidaan myös soittaa.

Kalevalaisille sävelmille ominaista on 5/4-tahtilaji ja rytmi toistuu samanlaisena (vrt. äskeiset
laulut). Sävelmissä käytetään viittä säveltä – nykyisen duuri- tai molliasteikon alkuosan säveliä.
Kalevalainen sävelmä koostuu yhdestä tai useammasta säeparista, joita on usein laulettu siten, että
alkupuoli on ollut soolo-osuus, ja loppupuoli laulettu tutti.
Kalevalaisissa runoissa on tavuja yhdessä säkeessä aina kahdeksan. Toinen säe kertaa tai täydentää
ensimmäisen tekstiä. Keksittekö aivan uusia kalevalamittaisia sanoituksia?
Muodostetaan omia kalevalamittaisia sooloja. Rytmi on valmiina, ja käytössä on viisi säveltä d:stä
a:han. Soolo-osa eli alkupuoli alkaa perinteisesti perussävelestä (d) ja päättyy e- tai a-säveleen. Kun
yksi on soittanut oman soolonsa, muut yhtyvät loppuosaan, joka päättyy d-säveleen. Sitten
soolovuoro siirtyy seuraavalle soittajalle. Ensin sovitaan ja opetellaan yhdessä tuttiosan melodia,
joka voi olla jompikumpi edellä lauletuista tai aivan uusi esim. tähän tapaan:
Esimerkki duurisävelmän loppuosasta (duurin sävelet siis myös alkupuolen soolossa):

Mollissa esim.
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8. Duubaduubaa
Miksi? Kahden lyhyen ajatuksen yhdistäminen
Opetellaan säkeistön rytmi lausuen duuba-rytmisanoja (katso nuottiesimerkki). Taputetaan
takapotkuja tahdin 2. ja 4. neljäsosalle, jotta saadaan rytmi svengaamaan elävästi. Soolo-osuus on
kaksi ensimmäistä tahtia, joista solisti muodostaa kysymyksen (1. tahti) ja vastauksen (2. tahti)
valitsemillaan D-duurin tai -mollin sävelillä d-kielellä. Loppuosa on kaikkien yhdessä soittama
kertosäe. Alkuosaan muut soittavat em. takapotkuja näppäillen a-säveltä valitsemastaan
oktaavialasta. Kertosäe soitetaan jousella. Solisti vaihtuu säkeistöittäin.

Muunnelmia:
•

Soolon kysymykseen vastaa kaveri, eli tahdeissa 1 ja 2 on eri solistit. Osaako toisen tahdin
soittaja ottaa huomioon vastauksessaan ensimmäisen tahdin soittajan muotoileman
melodian?

•

Voidaan sopia, että soolon sävelet saa valita myös D-duurin tai -mollin ja/tai d-kielen
ulkopuolelta.

9. Meno-paluu
Miksi? Viisisävelikön haltuunotto, toonika ja dominantti
Kiivetään yhdessä kohti dominanttia (d:stä a:han) ja etsitään sitten vuorotellen sooloreitti takaisin
alas. Tehtävänä on alkaa soolo dominantista (a) ja päättää se toonikaan (d). Kaikkia säveliä ei
tarvitse käyttää, rytmin saa muotoilla itse ja reitti voi ”mutkitella” oman mielen mukaan. Kokeilkaa
sekä duuria että mollia!
Melodia:
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10. Maalari maalas taloa
Miksi? Lämmittelyineen yhteisöllinen kokemus, asteikon täydentäminen ylätoonikaan
Lämmittelyharjoituksena luetaan Maalari maalas -lorua yhdessä ja taputetaan samalla käsiä
tasaisella rytmillä esim. polviin ja yhteen. Sanojen ”Illan tullen sanoi hän” jälkeen lorun lausuminen
ja taputus lopetetaan ja joka säkeistössä yksi ryhmästä keksii, mitä maalari illan tullen sanoi. Myös
kehorytmejä voi käyttää sanojen sijaan omana soolona.
Sitten sama soittimien kanssa: lorua lausutaan ja säestyksenä näppäillään vapaakielikvinttiä d-a.
Sanojen ”Illan tullen sanoi hän” jälkeen loru ja säestäminen lopetetaan ja jokainen vuorollaan
muotoilee jousella soittaen sopivan loppuosan D-duurin dominantista (a) toonikaan (d). Lopetuksen
saa tehdä joko a-kieltä ylöspäin (a:sta säveleen d) tai d-kieltä alaspäin (samoin a:sta d-säveleen).

Vaihtoehtona lorun lausumiselle on soittaa ja laulaa alla olevan nuottikuvan mukaisesti. Tällöin
kvinttisäestystä ei käytetä. Jos halutaan säestys, niin oheiset säestyssoinnut esim. pianolla toimivat
paremmin. Soolotehtävän sävellajituntuma on näin tehden selkeämpi:
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SOINTUJEN MAAILMAA

Sointu on yhteissoiton tärkeä rakennuspalikka. Oppilaiden kanssa kannattaa siis kerrata
perusmuotoinen kolmisointu viulistin näkökulmasta:
Kolmisointuja on neljänlaisia; tutumpien duuri- (perusmuotoisena suuri terssi s3, jonka päällä on
pieni terssi p3) ja mollisointujen (p3 + s3) lisäksi on vähennettyjä (p3 + p3) ja ylinousevia (s3 +
s3) sointuja.
Kun kaikki soittajat soittavat yhtaikaa saman soinnun säveliä, lopputulos kuulostaa yhteen
sopivalta. Soinnuista muodostuu harmonia melodiaa säestämään ja tukemaan.
Kolmisoinnussa on kolme erinimistä säveltä. Sävelten järjestystä tai oktaavialaa voi muuttaa,
mutta sointu pysyy siitä huolimatta saman nimisenä. Soinnussa voi soida saman niminen sävel
myös monelta eri korkeudelta, siis D-duurisoinnussa vaikkapa pieni a, yksioktaavinen fis,
kaksioktaavinen d ja ylimpänä kaksioktaavinen a. Jos viulusta etsii kaikki D-duurisointuun
kuuluvat sävelet, niitä löytyy todella monta – kaikki d-, fis- ja a-sävelet – joten D-duurisoinnun
saa kuulostamaan hyvinkin monenlaiselta riippuen siitä, ovatko äänet lähekkäin vai kaukana
toisistaan, ja mikä äänistä soi soinnun alimpana ja mikä korkeimpana.

Sointujen rakenteluharjoitus:
Soitetaan yhdessä perusmuotoisina murtosointuina duurisointu d-fis-a ja mollisointu d-f-a.
Rakennetaan sen jälkeen d-sävelelle myös vähennetty sointu d-f-as ja ylinouseva sointu d-fis-ais.

Kun sointujen sävelet tulevat tutuiksi, jakaudutaan kolmeen ryhmään ja soitetaan yhden soinnun
äänet yhtäaikaisesti ja kuunnellaan niiden erilaisia sävyjä. Yksi ryhmä soittaa ensin kaikissa
soinnuissa pohjasäveltä, toinen terssiä ja kolmas kvinttiä; myöhemmin osia vaihdetaan. Opetellaan
vaihtamaan soinnusta toiseen sujuvasti soinnun nimen perusteella, ensin edestakaisin järjestyksessä
vähennetty, molli, duuri, ylinouseva ja sitten järjestystä vaihdellen. Kuunnelkaa sointujen erilaisia
sävyjä! Tämän jälkeen voidaan harjoitella sointuja, jotka alkavat e-sävelestä, f-sävelestä jne.
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11. Fanfaari
Miksi? Yhden soinnun kuulokuvan muuntumisen vertailu, kapellimestarin seuraaminen
Kerrataan D-duuri sointu perusmuotoisena d1 – fis1 – a1 sekä
laajempana (esim. kaikki ensimmäisen aseman D-duurisointuun
kuuluvat sävelet). Jokainen soittaja valitsee sekä
perusmuotoisesta että laajemmasta soinnusta yhden sävelen.
Muistellaan ”Joulu on taas” -laulun sanarytmi tai keksitään oma
fanfaarirytmi. Soitetaan rytmi ensin perusmuotoisen soinnun
sävelillä ja toiseen kertaan käyttäen laajemman D-duurisoinnun
säveliä. Valitaan joukosta kapellimestari, joka näyttää, milloin
vaihdetaan perusmuotoiseen sointuun / laajaan sointuun. Soitetaan em. rytmiä fanfaarimaisen
rytmikkäästi. Samalla voidaan harjoitella dynamiikkaa, hidastuksia ym.
Fanfaarissa voi olla lisäksi solisti, joka soittaa mukana vaihdellen D-duurisoinnun säveleltä toiselle
oman valintansa mukaan.
Muunnelmia:
•

Fanfaarin voi alkaa pelkällä d-sävelellä, lisätä sitten fis-sävelen, seuraavaksi a-sävelen ja
lopuksi soittajien valitsemat laajan hajautuksen sävelet.

•

Solisti voi käyttää myös muita D-duuriasteikon säveliä. Painokkailla tahdinosilla kannattaa
tähdätä jollekin sointusävelelle.

•

Millaisen säväyksen tuo sävellajin vaihtuminen d-molliin?

12. Piippolan vaari
Miksi? Yhden soinnun hallinta vapaammin ja laajemmin
Kerrataan kaikki G-duurisoinnun sävelet, jotka voidaan soittaa I asemassa. Soitetaan Piippolan
vaaria G-duurissa. Mää, mää -jakso on soolo, jonka aikana solisti saa soittaa vapaasti oman
soolonsa G-duurisoinnun sävelillä (sävelet voi myös rajata esim. yhden oktaavin soinnuksi). Toiset
näppäilevät soolon taustalla melodiaa.
Soolon rytmi saa noudattaa alkuperäistä rytmiä. Tämä helpottaa soolon pituuden hahmottamista, ja
solisti voi keskittyä valitsemaan G-duurisoinnun sävelistä mieleisiään.
•

Solisteja voi olla yhtä aikaa useampiakin, esim. orkesterisektio.

•

G-duurisoinnun sävelten sijaan soolon aikana voidaan myös tuottaa viululla eri eläinten
ääniä.
Piippolan vaari
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13. Vuoropuhelu
Miksi? Kolmisointu tutuksi, toisen ideoihin reagoiminen
Valitaan duuri- tai mollisointu ja etsitään perusmuotoisen soinnun kolme ääntä. Säestäjät jaetaan
kolmeen ryhmään; yhden tehtävä on soittaa pohjasäveltä, toisen terssiä ja kolmannen kvinttiä.
Säestys soitetaan näppäillen. Aluksi kaikki soittavat tasaista ¼-rytmiä. Sovitaan tahtilaji ja tahdin
ensimmäistä neljäsosaa korostaa hiukan. Harjoituksen tultua tutuksi voidaan säestyksessä siirtyä
myös erilaisiin komppirytmeihin. Kahden solistin käytössä on samat kolme säveltä kuin säestäjillä.
Solistien tehtävänä on vuorosooloin ”keskustella” säestävän ryhmän pizzicato-pohjan soidessa
taustalla. Solistit soittavat jousella.
Tarkoituksena on paitsi tulla tutuksi sointujen kanssa, myös opetella toisen kuuntelemista ja toisen
sooloon reagoimista. Jos tehtävä tuntuu haastavalta, miettikää, miten tavallisesti jutellessa
vastaillaan. Jos toinen kuiskaa, voiko huutaa takaisin? Toistaako joskus saman, mitä toinen on juuri
sanonut? Voiko käyttää ihan erilaista äänenpainoa vai puhelevatko juttukumppanit aina yhtä
innostuneesti tai rauhallisesti keskenään? Osaanko kuunnella toista vai puhelenko omiani?
Musiikissakin mahdollisuuksia on monia – vastaako aivan saman asian, muunteleeko hiukan vai
tekeekö jotain päinvastaista? Säilyykö rytmi vai muuttuuko se täysin? Entä vastauksen pituus?
Helpoin vaihtoehto on vapaakielelle perustuva sointu, mutta sointua vaihtelemalla erilaiset soinnut
sormiryhmittelyineen tulevat tutuiksi. Sama sointu voi olla käytössä myös siten, että toinen solisti
soittaa oktaavia korkeammalta tai sointua voidaan soittaa laajemmin kuin vain perusmuotoisena.
Lisähaasteita saa, jos toiselle soittajalle annetaan toonika- ja toiselle dominanttisointu. Silloin
soolojen pituudet kannattaa sopia valmiiksi esim. neljän tahdin pituisiksi, jotta säestäjät ja toisaalta
myös solistit kokevat tilanteen olevan hallinnassa.
14. Vuoropuhelua sointujen välillä
Miksi? Harmoniakuulon kehittäminen, sointujen rakenteen ymmärtäminen, toisen
vuoropuhelunomainen kuuntelu
Kerrataan harjoituksen ”Vuoropuhelu” ohjeistus. Nyt säestyksessä soitetaan (näppäillen) vain
soinnun pohjasäveltä ja terssiä ja sointujen kvintti jätetään solisteille, joista kummallakin on
käytössään oma sointunsa. Ensin säestetään äänillä d ja fis, ja toinen solisteista käyttää Dduurisointua ja toinen D-ylinousevaa. Sitten vaihdetaan säestysääniksi d ja f, ja uudet solistit
keskustelevat käyttäen d-mollisointua ja d-vähennettyä.
Valinnaisia ohjeistuksia:
•

Yhden soittajan soolon pituus voi vaihdella soittajan mielen mukaan. Toinen soittaja saa
aloittaa vastauksensa jo ensimmäisen soittaessa, jolloin ensimmäinen tekee tilaa toisen
soolovuorolle ja taas vähän ajan kuluttua soittovuorot vaihtuvat.

•

Saman sävelen kanssa voi viihtyä kauankin; soita niin kuin laulaisit, ja anna musiikin
hengittää.

•

Sooloon voi ottaa mukaan myös muiden oktaavialojen sointuääniä, jos perusmuotoinen
sointu tuntuu liian ”ahtaalta” rajaukselta.

•

Tehkää kehysmuotoinen sävellys, jossa palataan vielä kolmannen solistiparin kanssa duuriin
ja ylinousevaan sointuun.

•

Älkää unohtako kokeilla kolmijakoisuutta ja erilaisia säestysrytmejä!

•

Kokeilkaa sointujen pohjasävelenä muitakin kuin d-säveltä!
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15. Parin sävelen valssi
Miksi? Harmoniakuulon kehittäminen, toonika- ja dominanttitehoihin tutustuminen
Johdannoksi harjoitukselle käydään oppilaiden kanssa läpi toonika- ja dominanttisointutehot:
On olemassa lauluja, jotka voi säestää yhdellä soinnulla. Suurin osa melodioista perustuu
kuitenkin vähintään kahdelle soinnulle. Sointujen vaihtelu tuo melodiaan jännitettä ja
mielenkiintoa. Tavallisimmat kaksi sointua melodian taustalla ovat sävellajin ensimmäiselle
sävelelle rakentuva toonikasointu ja sävellajin viidennelle sävelelle rakentuva dominanttisointu.
Viidennen asteen sointuna käytetään myös nelisointua, dominanttiseptimisointua. Siinä
duurisointuun on lisätty vielä yksi (pieni) terssi ja pohjasävelen ja ylimmän sävelen ero on pieni
septimi. Sointumerkinnässä soinnun nimen perään lisätään numero 7, siis esim. A7. Septimi
korostaa soinnun tarvetta purkautua I asteen sointuun.
D-duurissa I asteen sointu on D-duurisointu ja V asteen sointu A tai A7.

Kerrataan D-duurin I ja V asteen soinnut D ja A7 ja jaetaan sointujen sävelet ryhmän kesken.
Säestetään näppäillen ¾-tahdin ”valssikomppia”, jotta tahdin alku erottuisi selkeästi. Soitetaan
vuorotellen D-duurisointua ja A7-sointua, esimerkiksi neljä tahtia kumpaakin kerrallaan.
Solisteja on kaksi – molemmilla käytössään yksi sointu. Ensin D-duurisoinnun soittaja saa käyttää
vain säveltä d ja A7-soinnun soittaja säveltä e. Seuraavaksi käyttöön otetaan kaksi säveltä per
soittaja, esim. d – fis ja e – a, ja sitten kolme säveltä d – fis – a ja e – g – a.

Yhden sävelen soolossa on paljolti kyse rytmin muotoilusta, ja kannattaa huomioida, että ¾-tahtilaji
on rytmisesti hiukan oudompi kuin tasajakoinen. Yhdessä voidaankin etukäteen ideoida, millaisia
rytmejä ¾-tahti voisi sisältää. Vuoropuhelunomaisuutta ja toisen solistin kuuntelemista kannattaa
myös painottaa.
Kun harjoitus tulee tutuksi, voidaan harjoitella myös kuulonvaraista soittamista tai laulamista.
Valitaan kapellimestari, joka näyttää, milloin soinnut vaihtuvat (soinnut eivät siis vaihdu enää
tasaisin väliajoin), ja vain yksi solisti soittaa / laulaa taustasointuun sopivia säveliä.
Kuulonvaraiseen musisointiin kuuluu sietää välillä myös ns. vääriä säveliä, koska solisti ei voi
ennalta tietää soinnun vaihtumista. Pieni viive uuteen sointuun vaihtamisessa kuuluu siis asiaan.
Muunnelmia:
•

Monta laulavaa solistia yhtä aikaa

•

Sama mollissa / eri tahtilajeissa
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KUVAILLAAN JA ARVUUTELLAAN

Edellisissä harjoituksissa on rajattu soolossa käytettävien sävelten määrää, jotta oppisimme
käyttämään muutamia säveliä kerrallaan ja löytämään niiden mahdollisuuksia. Improvisoimista
voi lähestyä monella eri tavalla, ja yksi tapa on niin sanottu”free impro”, jossa sävelten määrää ei
rajoiteta tai tyylisuuntaa määritellä. Vapaan improvisoinnin etuna on, että se vapauttaa ajatukset
keskittymään ilmaisuun. Seuraavissa harjoituksissa on tarkoitus tuottaa viululla monenlaisia
ääniefektejä ja löytää tapoja ilmaista asioita rohkeasti.
Etsikää viulusta mitä erilaisimpia ääniä ja testatkaa eri soittotapoja. Kokeilkaa crescendoja ja
diminuendoja, sforzatoja, sul ponticello -soittoa, tremoloa, pitkiä ääniä, rytmikkäitä aiheita,
vibratoa, glissandoa, spiccatoa, pizzicatoa…

16. Eläimellistä menoa
Miksi? Ilmapiirin vapauttaminen, selkeän ilmaisun etsiminen, kontaktin ottaminen
Tämä tehtävä sopii nimenomaan isolle ryhmälle. Jokaiselle jaetaan lappu, jossa lukee yksi eläin,
esim. koira, kissa, hevonen tai hiiri. Eläinlappua ei näytetä muille. Soittajien tehtävä on tuottaa
soittimellaan ääni, joka muistuttaa lappuun kirjoitetun eläimen ääntelyä. Hajaannutaan ympäri tilaa,
ja kaikki alkavat soittaa oman eläimensä ”ääntä” ja etsiä lajitovereitaan. Tehtävä on kokoontua
omaksi laumaksi äänten perusteella. Kun laumat ovat löytyneet, kuunnellaan vielä kunkin
eläinlauman kuoroa vuorotellen ja arvuutellaan muilta ryhmiltä, mistä eläimistä on kyse. Jos alkuun
pääseminen tuottaa vaikeuksia, voidaan ensin yhdessä ideoida kaikenlaisia eläinääniä ja vasta sitten
ryhtyä varsinaiseen tehtävään.
Muunnelmia:
•

Voidaan sopia, että oman eläimen ääntä ei soiteta koko ajan, vaan kuljetaan ensin toisen
soittajan luo ja tervehditään silloin vertailemalla ääntelyitä. Jos äänet sopivat saman eläimen
ääniksi, jatketaan etsimistä yhdessä.

•

Harjoitusta voi varioida esim. kirjoittamalla lappuihin eläinten sijasta erilaisia tunnelmia
kuvaavia sanoja, ja tehtävänä on löytää samaa tunnelmaa ilmaisevat soittajat.

•

Tehtävä on myös eräs tapa jakaa ihmiset sattumanvaraisiin ryhmiin jotain muuta
ryhmätehtävää ajatellen vaikkapa leirillä tai illanvietossa.

17. Millainen?
Miksi? Harjoitellaan selkeää ilmaisua
Lapuille on kirjoitettu adjektiiveja, joita kuvaillaan muutamalla äänellä. Jokaiselle jaetaan yksi
lappu, ja vuorotellen arvuutellaan, mikä on soitettu tunnelma. Adjektiivit on listattu myös kaikkien
nähtäväksi, jotta oikean sanan löytäminen helpottuu. Sopivia adjektiiveja voivat olla esim.
aurinkoinen, tylsä, välinpitämätön, vihainen, reipas, pelokas, paleleva, vauhdikas, kiireinen,
rauhallinen, onnellinen, lämmin, surullinen, kulmikas, pehmeä...
Oma-aloitteisen ryhmän kanssa harjoituksen voi tehdä myös siten, että jokainen valitsee itse
adjektiivin listasta. Aremman ryhmän kanssa itse valitseminen hidastaa tehtävää. Aloittelijoiden
kanssa vaihtoehtoja kannattaa olla vähemmän ja useammalla sama adjektiivi.
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Muunnelmia:
•

Kun oikea adjektiivi on arvattu, kokeillaan yhdessä samanlaista soittotapaa ja keksitään
muitakin tapoja ilmaista samaa sanaa.

•

Adjektiiveihin voi liittää myös tarinan. Kun kertomusta luettaessa mainitaan jokin lappuihin
kirjotetuista adjektiivista, tarina pysäytetään hetkeksi, jolloin tuon sanan lapulla saanut
kuvailee sitä soitollaan ensin, ja sen jälkeen kaikki yhtyvät kuvailuun omilla soittimillaan.

•

Orkesterissa: joka sektiolle jaetaan lapuilla kaksi adjektiivia, jotka ovat toistensa
vastakohtia. Sektio sopi keskenään, kuinka sanoja ilmennetään ja sitten soittamalla
arvuutellaan muilta ryhmiltä, mistä sanaparista on kyse.

18. Kerro kuvasta!
Miksi? Monien sävyjen ja erilaisten kerrontatapojen yhdistäminen
Katsellaan kuvaa, jossa tapahtuu paljon erilaisia asioita. Kerrotaan kuvasta soittaen. Kerronta ei
tarvitse yhteistä sävellajia, pulssia tai sovittuja vuoroja, vaan saa soittaa heti kun keksii, miten jotain
kuvan asiaa soitollaan kuvailisi. Sävelten määrä on vapaa – usein muutama riittää oikein hyvin.
Keskitytään vahvaan ilmaisuun ja etsitään soittamiseen erilaisia tunnelmia.
Jos kerrontaa ei tunnu syntyvän, voidaan yhdessä keskustella kuvan aiheista ja kokeilla erilaisia
kerrontatapoja. Voidaan myös arvuutella, mihin kunkin keksimä soitettu aihe liittyy.
Tunnelmia voi arvuutella myös emojien avulla. Esillä on suuria kännykästä tuttuja
hymynaamakuvia, joista kukin saa valita mielessään kaksi ja keksiä niitä kuvaavat soinnut, sävyt ja
soittotavat. Arvaavatko muut, mistä emojeista on kyse?
19. Arvaa aihe?
Miksi? Yhdessä tekeminen, ilmaiseva soittotapa
Keksitään pareittain kolme keskustelun aihetta, ja esitetään soittamalla yksi keskustelu muille.
(Pieni tuumaustauko on paikallaan, jotta voidaan yhdessä ideoida esitystä.)
Soiton jälkeen kerrotaan keskusteluvaihtoehdot muille, joiden tehtävä on päätellä, mikä kolmesta
vaihtoehdosta esitettiin (ja mahdollisesti, mikä oli keskustelun lopputulos).
Tässä tehtävässä kannattaa panostaa ilmeikkääseen soittoon ja monipuoliseen rytminkäsittelyyn,
jotta asia tulee selväksi. Mieti, minkälaisella äänellä puhuisit ja juttelisitko rauhallisesti, nopeasti,
monisanaisesti, rohkeasti, ujosti – sisältäisikö puheesi mietintätaukoja...
Keskustelunaiheet voivat myös olla valmiina paperilla, tai vaikka yksi aihe on annettu ja loput voi
keksiä itse.
Esimerkkejä keskusteluaiheiksi:
-

Lähdetäänkö mieluummin kävely- vai juoksulenkille?

-

Pidätkö talvesta vai kesästä enemmän?

-

Tanssitaanko valssia vai hypitäänkö letkajenkkaa?

-

Ihailkaa ja kuvailkaa keväistä linnunlaulua.

-

Kertokaa toisillenne kokemuksia rajuilmasta.
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KOKONAINEN ASTEIKKO JA SOINNUT SEN TAUSTALLA
Edellä olemme ensin rajanneet lyhyiden improvisointitehtävien sävelten määrän hyvinkin
tarkasti ja sitten toisaalta soittaneet ilman rajauksia ja määriteltyä sävellajia.
Yksi melodia ei tavallisesti sisällä hirmuista määrää säveliä laajalta alueelta. Rajautuvathan
laulumelodioissa käytettävät säveletkin tavallisesti oktaavin alueelle, ja monesti niitä on vielä
paljon vähemmän. Improvisoiduissa sooloissa ei välttämättä tarvita ääniä yhtään sen enempää –
soolon soittaja voi itse määritellä kokemuksensa ja taitonsa parhaiten tuntien rajat, joiden
puitteissa soolonsa muotoilee. Asteikko ja sen soinnut on hyvä kokonaisuus tuntea.
Improvisoidessa on tärkeä tuntea viulun otelauta hyvin – mistä löytyvät soolotehtävässä
tarvittavan sävellajin sävelet ja mitkä soinnut ovat tuossa sävellajissa tärkeitä?

Sointujen kuuntelutehtävä:
Olemme tähän mennessä tutustuneet asteikon I ja V sävelille perustuviin sointuihin. Ne ovat
tavallisimmat ja tärkeimmät, mutta nyt rakennamme sointuja myös muille sävelasteille.
Soitetaan ensin D-duuriasteikko sekä harmoninen d-molliasteikko. Jakaudutaan sitten kolmeen
ryhmään ja kuunnellaan harmonioita, jotka syntyvät, kun yksi ryhmä aloittaa asteikon soittamisen
sen ensimmäisestä, toinen kolmannesta ja kolmas viidennestä sävelestä. Mitkä sävelyhdistelmät
herättivät huomionne? Erottuiko joukosta vähennettyjä tai ylinousevia sointuja?

20. Improportaat
Miksi? Kaikki asteikon sävelet käyttöön, erilaiset sointuihin kuuluvat terssit tutuiksi ja
kuulonvaraista vertailua sointutaustaa vasten.
Soolo-osuuksia on kahdeksan. Ensimmäisellä solistilla on käytössään D-duuriasteikon kolme
ensimmäistä säveltä, toisella solistilla toinen, kolmas ja neljäs sävel, seuraavalla 3., 4. ja 5. sävel
jne.
Viimeisessä, kahdeksannessa
soolo-osuudessa on käytössä
samat sävelet kuin
ensimmäisessä, mutta vain
oktaavia korkeammalta.
Kutakin sooloa säestetään yhdellä soinnulla. Jaetaan säestyssointujen sävelet säestäjäryhmän kesken
ja sovitaan yhteinen komppirytmi. Sovitaan, montako tahtia (esim. kaksi tai neljä) soolon pituus on,
eli montako tahtia kullakin soinnulla säestetään.
Säestyssoinnut (eipä anneta rinnakkaiskvinttien haitata!):
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Pari esimerkkiä säestysrytmiksi:

21. Alaspäin kun ei enää sovi
Miksi? Pidätyksiin tutustuminen, kuulonvarainen soinnusta toiseen vaihtaminen
Tässä harjoituksessa kuunnellaan pidätyssäveliä. Tutustutaan pidätyssävelen määritelmään:
Säveltä, joka ei enää sovi uuteen sointuun, mutta joka soi ikään kuin muistona vanhasta
soinnusta vielä uuden soinnun aikana, kutsutaan nimellä ”pidätys”. Pidätyssävel ”purkautuu”
luontevasti uuden soinnun aikana laskeutumalla askelen alemmas uuden soinnun sävelelle.
Tällä kertaa laskeudutaan D-duuriasteikkoa alaspäin. Solisteja on vain yksi. Hän aloittaa soolonsa
improvisoimalla kaksiviivaisella d-sävelellä (sooloon voi sisältyä muutamia lähisäveliäkin) kunnes
hän kuulee, että säestyssointu muuttuu ja d-sävel ei enää sovi vaihtuneeseen sointuun. Silloin
solistin on aika vaihtaa alaspäin asteikon seuraavalle sävelelle, jonka pohjalta soolo jatkuu. Kun
tämäkään sävel ei enää sovi sointuun, solisti laskeutuu taas asteikon seuraavalle sävelelle, kunnes
päästään asteikko alas asti vapaaseen d-kieleen.
Valitaan ryhmälle kapellinmestari ja sopikaa säestyksen rytmi. Kapellimestarin tehtävä on näyttää
säestävälle ryhmälle soinnun vaihtuminen. Yhden säestyssoinnun kestoa ei siis tiedetä etukäteen,
vaan ryhmä seuraa kapellimestaria ja solistin tehtävä on kuunnella soinnun vaihtuminen.
Pieni viive siinä, että solisti vaihtaa uuteen sointusäveleen, ei haittaa ollenkaan. Kokeilkaa
rohkeasti, miltä sävelten pidätykset ja purkaukset kuulostavat!
Säestäjien soinnut:

22. Kerro tarinaa asteikkojen ja sointujen avulla
Miksi? Innostavaa ja luovaa asteikkoharjoittelua, merkitys perusasioiden osaamiselle
Valitaan runo tai lyhyt, tapahtumarikas kertomus, jota väritetään kerrontaan sopivilla efekteillä
käyttäen kulloinkin harjoituksen kohteena olevaa asteikkoa ja sen yhteydessä harjoiteltavia sointuja.
Tarkoitus on ymmärtää tekstin tunnelma ja löytää sama tunnelma kätkeytyneenä sointuun tai
asteikonpätkään. Sopivan runon tai kertomuksen etsimiseen kannattaa satsata – on hyvä, jos
tunnelmat vaihtuvat nopeasti, jotta kertomus ruokkii soittajan mielikuvitusta.
Kertomus luetaan pätkissä ja pysähdytään välillä värittämään tunnelmaa soittamalla.
Ideoidaan monia eri vaihtoehtoja ilmaista sama tarinan kohta. Orkesterissa harjoitus voidaan
toteuttaa myös niin, että kukin sektio saa tehdä oman esityksen samasta kertomuksesta, tai jos
kertomus on pitempi, jokainen ryhmä värittää soitollaan osan siitä.
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ERILAISIA ASTEIKKOJA
Soittotunneilla harjoittelemme tavallisesti duuri- ja molliasteikkojen soittamista. On olemassa
monia muitakin asteikkoja, joista tutustumme nyt muutamiin.
23. Kiinalaiset portaat
Miksi? Tutustutaan pentatoniseen asteikkoon ja sen sävyihin. Viiden/kuuden sävelen impro.
Tutustutaan pentatonisen asteikon rakenteeseen:
Pentatonisessa asteikossa on vain viisi eri säveltä eikä yhtään puolisävelaskelta. Pentatonisen
sävelmän kuuleminen tuo helposti mieleen Kiinan tai Japanin, mutta samaa asteikkoa on käytetty
hyvin monessa muussakin kulttuurissa. Seuraava pentatoninen asteikko on kuin duuri, josta 4. ja
7. sävel – ja sitä myötä puolisävelaskeleet – puuttuvat:

Koska asteikossa ei ole puolisävelaskeleita, sen sävelistä ei synny voimakkaasti dissonoivia
intervalleja kuten pieni sekunti tai suuri septimi. Asteikon äänillä voi siis musisoida vapaasti
pelkäämättä, että säestyksen ja soolon välille syntyy suurta ristiriitaa.
Luodaan yhdessä soittaen kiinalaista tunnelmaa! Inspiraation lähteeksi voi kuunnella tuokion
perinteistä kiinalaista musiikkia. Kuunnelkaa, millaisia rytmejä musiikki sisältää, ja miettikää,
millainen rytmi säestykseen sopisi.
Asteikkoon tutustuminen onnistuu kaikutreeninä (soolo-tutti) soittaen pieniä asteikon osia esim.
musiikkinäytteessä kuulluin rytmein.
Säestysääniksi sopii rytmikäs d-a-kvintti tai esimerkiksi seuraavat intervallit (sopikaa säestysrytmi):

24. Kiinalaisen muodonmuutos
Miksi? Tutustutaan mollipentatoniseen ja sen erilaisiin sävyihin. Johdanto bluesasteikkoon.
Pentatonisesta asteikosta on – kenties vielä yleisempänä muotona – käytössä myös
molliasteikkoa muistuttava viisisävelikkö. Asteikko muistuttaa mollia, mutta tässäkään
pentatonisessa asteikossa ei ole puolisävelaskeleita; mollin toinen ja kuudes sävel puuttuvat.

Soittakaa d-mollipentatonisella asteikolla
sooloja d-a-kvintin päälle tai käyttäkää näitä
intervalleja – sopikaa yhteinen rytmi:
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Mollipentatonisella asteikolla voi siis luoda kiinalaisen tunnelman – tai sitten jotain aivan muuta!
Kokeilkaapa, millaisia sooloja asteikon sävelillä syntyy, jos säestys vaihtuu seuraavanlaiseksi.
Säestyksen tyyliin sopivia rytmejä voi ensin ideoida vaikkapa kaikutreenissä.

25. Bluesasteikko, olkaa hyvä!
Miksi? Bluesasteikon ja blueskaavan esittely
Kun d-mollipentatoniseen lisätään yksi sävel, as, siitä muodostuu bluesasteikko ja pääsemme
kurkistamaan jazzin maailmaan.

Bluesasteikolla voi vapaasti improvisoida esimerkiksi seuraavan 12 tahdin sointukulun päälle:

D7 - D7 - D7 - D7 - G7 - G7 - D7 - D7 - A7 - G7 - D7 - A7
Tätä sointukiertoa kutsutaan blueskaavaksi, ja se toistuu usein jazzmusiikissa. Kaavasta on
olemassa monia muunnoksia. Myös bluesasteikkoja on hiukan erilaisia.
Klassiseen harmonia-ajatteluun tottuneesta on kummallista, että duurisoinnuilla D, G ja A
säestetään bluesasteikkosooloa, joka muistuttaa d-mollia. Se, että soolon sävelvalikoimassa on
mukana rutkasti taustasointujen kanssa riiteleviä säveliä, kuuluu kuitenkin tyyliin.
Bluesasteikon neljättä säveltä kutsutaan nimellä ”blue note”. Samalla blue-note -nimellä
voidaan kutsua myös bluesasteikon toista ja kuudetta säveltä – niitä, jotka eivät ole vastaavan
duurin säveliä. Kuunnelkaa, millaisia lisävärejä ne tuovat musiikkiin! Tarkkakorvainen saattaa
jazz-musiikkia kuunnellessa huomata, että – niillä instrumenteilla, joilla se on mahdollista –
näitä säveliä ei soiteta tai lauleta aivan puhtaasti, vaan esim. D-bluesasteikon as on lähempänä
a-säveltä kuin vaikkapa pianolla soitettu as. Blue note on siis ”alakuloinen sävel”.
Jazzin rytmiikalle on tyypillistä kolmimuunteisuus: kahdesta 1/8-nuotista ensimmäinen on
pidempi ja toinen lyhyempi; ne siis muodostavat yhdessä triolin, jossa on ¼- ja 1/8-nuotit.
Myös säestysrytmiä valittaessa kannattaa ottaa kolmimuunteisuus huomioon.

Keksikää svengaava komppirytmi blueskaavan sointukiertoon. 12 tahdin soolon voi jakaa esim.
kolmeen neljän tahdin osuuteen, tai siten, että aina kahden tahdin soolopätkän jälkeen kaikki solistit
soittavat yhdessä sovitun chorus-osan. Ja sitten improvisoimaan!
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II osa

SÄESTÄMÄÄN SOINNUILLA – vapaata säestystä viululla

Olemme jo tutustuneet kolmisointuihin. Nyt jatkamme matkaa eteenpäin ja opettelemme
käyttämään niitä melodioiden säestämiseen. Usein säestämisen hoitaa sellainen soitin, jolla on
helppo soittaa monta säveltä yhtä aikaa – harmoniainstrumentteja ovat vaikkapa piano,
harmonikka ja kantele. Viulu on melodiainstrumentti, jolla soitetaan tavallisesti vain yhtä ääntä
kerrallaan. Siksi viulu on säestäessään usein osa ryhmää, ja monen soittimen yhteistyö luo
tukevan pohjan säestettävälle melodialle. Riippuen ryhmän kokoonpanosta viululla voi olla
monenlaisia rooleja tuossa ryhmässä. Nyt tutustumme viulun erilaisiin rooleihin säestäjänä.

KAHDEN SOINNUN LAULUT
26. Säestetään sointukuvioilla
Seuraavissa lauluissa tarvitaan kunkin sävellajin I ja V asteen sointuja. D-duurin soinnut D ja A
ovat jo tulleet tutuiksi edellisissä harjoituksissa, mutta mitkä ovat vastaavat soinnut G-duurissa?
Entä A-duurissa ja C-duurissa?
Soittakaa ensin laulun melodia ja miettikää taustalle kulloinkin sopivat säestyssoinnut. Valitkaa
sitten säestykseen sopiva sointukuvio, jota sovellatte molempiin perusmuotoisiin sointuihin.
Esimerkkejä sointukuvioista (eritelty harjoituskirjaimin A-M) löydät laulujen jälkeen. Osa ryhmästä
soittaa melodiaa, osa säestää sovitulla kuviolla. Vertailkaa sointukuvioiden sopivuutta eri
melodioiden kanssa. Miettikää, miksi jokin sointukuvioista kuulosti toista paremmalle. Keksikää
omia säestystapoja ja testatkaa myös niitä! Kuinka orkesteri voisi soveltaa vastaavia sointukuvioita?
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Esimerkkejä sointukuvioista, kun säestyssointuna on D:

27. Luodaan bassolinjaa
Tukevan pohjan säestykselle luovat matalat äänet, jotka usein ovat soinnun pohjasäveliä.
Orkesterissa näitä säveliä soittavat tavallisesti sello ja basso, ja pianonsoittajan vasemmalla kädellä
on normaalisti sama tehtävä. Viulun matalilla kielillä voi myös luoda pohjaa säestykselle.
Edellisen harjoituksen kahden soinnun laulujen lisäksi mm. laulun Kevätsää voi säestää duurin I ja
V asteen soinnuilla, jotka D-duurissa ovat D ja A.
Luokaa ensin säestys käyttämällä sointujen pohjasäveliä, siis D-duurisoinnussa d-säveltä ja Aduurisoinnussa a-säveltä. Linjakkuutta säestykseen luo tasainen rytmi puolinuoteilla soitettuna.
Joissain paikoissa soinnuksi käyvät molemmat. Kappaleen voi soinnuttaa oman mieltymyksen
mukaan korvakuulolta tai käyttää tässä merkittyä soinnutusta.

Seuraavaksi opettelemme vaihtobasson käyttöä. Bassolinjaan saa tervetullutta vaihtelua käyttämällä
vuorotellen soinnun pohjasäveltä ja soinnun kvinttiä; D-duurisoinnun aikana vuorotellaan d- ja asäveliä ja A-duurisoinnun aikana a- ja e-säveliä. Sävelet d ja e on hyvä soittaa samasta
oktaavialasta, jotta säestys kuulostaa luontevammalta. Dominanttisoinnusta voidaan soittaa ensin
kvintti eli A-duurisoinnusta e, jotta molemmille soinnuille yhteinen a-sävel vuorottelisi tasaisesti dja e-sävelten välissä.
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Vaihtobasso rauhallisempana ja nopeampana:

Vuorotelkaa rauhallisempaa ja nopeampaa bassokuviota kappaleen eri osissa. Kumpi säestys sopii
mielestänne paremmin laulun alku- ja loppuosaan ja kumpaa käyttäisitte keskiosassa? Entä missä
kohdassa kappaletta tekisi mieli hengittää ja pysäyttää tasaisena jatkuva säestysrytmi hetkeksi
pitkään säveleen?
Yksi tapa luoda bassoon liikkuvuutta on käyttää kaikkia soinnun säveliä. Bassolinjan rytmiksi
sopiva on esim. Kevätsää-rytmille käänteinen rytmi, jolloin basso pysyy paikoillaan, kun
melodiassa tapahtuu, ja vastaavasti basso liikkuu, kun melodian liike pysähtyy. Aloittakaa siis näin:

Edellä esitellyt säestystavat sisälsivät paljon sointukulkuja. Vaikka säestyksen pohjana on
kolmisointu, voi bassolinja kulkea myös asteittain siten, että sointujen bassosävelten väliset hypyt
täydennetään asteikkokuluiksi. Tässä muutama ”tavallinen” täydennystapa, kun
dominanttisoinnusta vaihdetaan toonikaan:

Kaikkien basson sävelten ei siis tarvitse kuulua säestyssointuun. Tahdin ensimmäinen sävel on
tärkeä, ja luonteva ratkaisu säestyksessä on aloittaa tahti soinnun pohjasävelellä varsinkin, jos
käyttää säestyksessä asteikkokulkua. Asteikkokulut bassossa toimivat parhaiten silloin, kun
melodiassa ei tapahdu liikettä – esimerkiksi säerajoilla johdattelemassa uuteen jaksoon. Mihin
kohtaan Kevätsää-kappaletta voisi soittaa tuollaisen kulun?
Saatoitte jo huomata, että myöskään kaikki melodian sävelet eivät aina kuulu säestävään sointuun.
Säestyssointu valitaan siten, että se soi hyvin painollisten tahdinosien kanssa, siis esim. tahdin
alussa ja puolivälissä. Jos melodiassa on asteikkokulkua ja siten myös sointuun kuulumattomia
säveliä, voi basson säestyslinjan rakentaa myötäilemällä melodiakulkua siten, että bassossa on
sointuun kuuluva sävel silloin kun melodiassakin on. Terssi- tai sekstikulut säestyksen ja melodian
välillä ovat korvalle tutun kuuloisia säestysratkaisuja. Tässä yksi tapa säestää Kevätsää-laulun
kolmatta ja neljättä tahtia:
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Bassostemman on hyvä pysyä suhteellisen yksinkertaisena, jotta se tukee melodiaa ja muita ääniä ja
kuljettaa kappaletta eteenpäin ”tasaista vauhtia” ollen itse aika huomaamaton. Joskus
bassostemmaakin silti piristää pieni poikkeama säännöstä ja on sen vuoro tulla esiin.
Minkälaisen kokonaisuuden bassostemmaksi saatte rakennettua edellä esitellyistä aineksista?
Soveltakaa asioita myös muihin edellisessä harjoituksessa esiteltyihin kahden soinnun kappaleisiin!
28. Perinteinen välistemma
Helppo välistemma pohjautuu tavallisesti melodian alapuolisiin, säestyssointuun sopiviin tersseihin
aivan kuin kuoron yksinkertainen alttoääni. Kuten edellä todettiin, melodian kaikki äänet eivät aina
kuulu sointuun – ja tämä pätee myös välistemmaan: tahdin alun ääneksi kannattaa etsiä sointuun
kuuluva ääni, ja samoin muulloinkin, kun myös melodiaääni kuuluu sointuun.
Kevätsää-kappaleen välistemman voisi siis luoda näin:
1. Säestäkää laulua terssiä alempaa käyttäen D-duuriin kuuluvia säveliä.
2. Etsikää ne tahdit, joissa ensimmäinen säestyssävel ei kuulu sointuun ja vaihtakaa se lähellä
olevaksi soinnun säveleksi. Sävel voi olla myös sama kuin melodiassa.
3. Miettikää, missä kohdassa terssikulku alkaa kuulostaa ”puuduttavalta” ja kokeilkaa siihen
jotain muuta vaihtoehtoa. Voiko välistemmaa hiukan ”suoristaa” ja pysyä samassa soinnun
sävelessä pidempään? Voiko stemma jatkaa liikettä, kun melodia toistaa samaa säveltä?
Millaista säestystä melodia mielestänne kaipaa? Käyttäkää mielikuvitusta ja kokeilkaa
monia erilaisia vaihtoehtoja!
Melodiasoittajan näkökulmasta seuraavanlainen säestys näyttää mukavalle – mutta mikä ristiriita
siinä piilee?

Koska a-sävel kuuluu sekä D- että A-duurisointuihin, jälkimmäisen tahdin voi soinnuttaa
kummallakin soinnulla. Jos yhdessä sovittu sointu on A-duuri, kannattaa välistemmassa käyttää
pääsääntöisesti A-duurisoinnun säveliä, jotta säestys soisi muiden instrumenttien kanssa. Jos olet
säestämässä yksin, voit toki käyttää fis-säveltä ja se soi melodian kanssa oikein hyvin. Taustalla
oleva sointu on kuitenkin silloin D. Mitä enemmän soittajia on mukana, sitä tärkeämpää on sopia
yhteisistä soinnuista ja säestysrooleista, jotta lopputulos on toimiva ja soi hyvin.
Nyt voitte muotoilla välistemmoja muihin kahden soinnun kappaleisiin! Kuinka luomanne stemmat
eroavat bassosäestyksestä? Sopivatko välistemmat ja bassostemmat keskenään yhteen?
29. Vastaääni eli obligato
Viulistia pyydetään silloin tällöin soittamaan ”siihen päälle jotain”. Melodian yläpuolella kulkevaa
säestysääntä kutsutaan milloin ylästemmaksi, milloin taas obligatoksi eli vastaääneksi. Joskus tuo
obligato koostuu palasista; helposti tunnistettavista ja samantapaisena toistuvista lyhyistä aiheista.
Välillä taas obligato sisältää pitkiä, melko muuttumattomia säveliä, jotka luovat tunnelmaa
melodian tarinaa värittämään. Yhteistä näille erilaisille vastaäänille on, että ne selkeästi erottuvat
melodiasta toisin kuin välistemma, joka tavallisesti myötäilee melodiaa.
Minkälaisilla vastaäänillä Kevätsää-kappaletta voisi värittää?
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Kokeillaan ensin viulunsoittajalta säestykseen usein pyydettyjä ”pitkiä ääniä”. Aloitetaan
valitsemalla molemmista säestyssoinnuista sopiva melodian yläpuolella oleva sävel. Sointusävyiset
intervallit – terssit ja sekstit – ovat perinteinen ja sopuisan kuuloinen välimatka melodian ja
säestysäänen välille. Jos kuitenkin haluaa luoda säestysäänelle oman luonteen, ei kannata noudattaa
orjallisesti saman intervallin välimatkaa melodiaan, ja rytmiäkin on tarpeen muuttaa melodiasta
eroavaksi.
Jos D-duurisoinnun tahdeissa soitetaan sävel d ja A-duurisoinnun tahdeissa sävel cis, saadaan joka
tahtiin melodian ja obligaton välille myös sointusävyisiä intervalleja. Soittakaa melodian kanssa
säestysääni, jossa käytätte näitä kahta säveltä. Mistä piditte ja mitä haluaisitte muuttaa?
Saatoitte huomata, että kahden sävelen toistaminen on hiukan tylsän kuuloinen säestysääni, eikä se
tuo säestykseen sellaista persoonallista lisää, jota obligatolta toivotaan. Lisäksi ylinouseva kvartti
melodian ja säestyksen välisenä intervallina toistuu yhä uudelleen ja kiinnittää kuulijan huomion
”ei-niin-hyvänä” ratkaisuna.
Pienellä muuntelulla tästä obligatosta saa huomattavasti värikkäämmän, ja samalla äänten väliset
intervallit muuttuvat vaihtelevammiksi ja alkavat sulautua paremmin kokonaisuuteen.
Kolmannessa tahdissa melodiassa on nouseva asteikkokulku ja säestyksessä sävel d, kun taas
neljännessä tahdissa melodia toistaa vain yhtä säveltä. Nyt vastaäänellä on tilaa liikkua, ja
esimerkiksi alaspäinen asteikkokulku vastauksena edellisen tahdin melodiakululle sopii
johdattelemaan seuraavaan tahtiin:

Myös A-osan loppua voi hiukan kuvioida, vaikkapa kuten edellä (tahdissa 7) on esitetty.
Keskiosan obligato kaipaa liikettä, koska sama sointu jatkuu peräti kaksi tahtia peränjälkeen. Kun
melodiaääni lopettaa liikkeensä, voi obligato jatkaa ylöspäistä asteikkokulkua tähän tapaan:

A-osaan palatessa on luontevaa jatkaa sointusävelestä fis, koska obligato on jo valmiiksi tuolla
sävelellä. Muuntelua voi jatkaa lisäämällä tahdin loppuun toisen sointusävelen, esimerkiksi a:n, ja
toistaa kuvion sovellettuna A-duurisointuun seuraavassa tahdissa:
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Stemman muokkaamista voi jatkaa vielä pitemmälle, vaikka tästä seuraakin usein, että niitä
pyydettyjä ”pitkiä ääniä” ei lopulta ole jäljellä montaakaan. Monen säkeistön laulussa pystyy
testaamaan erilaisia pitkien äänien muunteluvaihtoehtoja ja löytämään monia ratkaisuja sopiviksi
säestysääniksi.
Pitkiin ääniin pohjautuminen on siis yksi tapa muodostaa obligato. Toisaalta obligaton ”alkuidea”
voi tulla myös pienestä rytmisestä aiheesta. Kevätsää-laulun melodia on linjakas ja rytmi tasainen.
Sille vastakohtana voisi ajatella jotain rytmisesti napakkaa ja pirteää aihetta, joka toistuu hiukan
muuntuneena tahdista toiseen – luomme sen avulla linnunlaulua, puron solinaa ja auringonsäteitä
kevätaiheiseen lauluun.
Tässä eräs mieleen tullut aihe, jota lähdemme nyt kehittelemään:

Aiheessa on käytetty lähinnä D-duurisoinnun säveliä – sointuun kuulumaton sävel on heikolla
tahdinosalla kahden sointusävelen välissä eli lomasävelenä. Tauko tahdin alussa antaa tilaa
melodialle.
A-duurisoinnun aikana säveliä tarvitsee muuttaa vain hiukan:

Melodian kolmas ja neljäs tahti ovat nivoutuneet kiinteästi yhdeksi kokonaisuudeksi. Niinpä myös
obligaton ”palaset” on luontevaa yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi jatkamalla 1/8-kuviota ja
samalla muotoilla fraasin loppu luontevaksi:

Alkuosan loppupuolisko muotoillaan samankaltaisesti siihen kuuluvia sointuja käyttäen.
Kappaleen keskiosa, ns. B-osa, muodostuu neljästä tahdista, joista 9-10 on yksi kokonaisuus ja 1112 toinen hyvin samankaltainen. Aluksi muotoilemme kahden tahdin pituisen A-duurisointuun
pohjautuvan obligaton, ja sitten sovellamme saman asian D-duurisointuun:

Lopuksi palaamme vielä lyhyeen A-osaan, jonka säestys jo kerran muotoiltiin.
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Tässä esimerkki siitä, millaiseksi Kevätsää-obligato voisi muodostua:

Vertailkaa vielä pieniä eroja tahtien 3 ja 11 stemmassa (ja vastaavasti tahdeissa 7 ja 9). Keksittekö,
miksi tahdin loppu muuntuu? (Vihje: mikä sointu on seuraavassa tahdissa?) Luontevia tapoja päästä
aloittamaan uusi tahti sointuun kuuluvalla sävelellä on toki paljon muitakin!
Muistiin kirjoitettu obligatostemma onkin jo oikeastaan sovitus – kirjoittamattomalla obligatolla
taas on vapaus muuntua kerrasta toiseen hiukan erilaiseksi sen mukaan, mitä soittajan mieleen
milloinkin putkahtaa. Usein stemma vain paranee vanhetessaan, kun mielikuvitus oikein pääsee
valloilleen!
Kokeilkaapa, millaisia obligatostemmoja keksitte muihin kahden soinnun lauluihin!
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KOLMAS SOINTUTEHO
Kolmas tärkeä sointu ensimmäisen asteen toonika- ja viidennen asteen dominanttisointujen ohella
on subdominanttisointu, joka pohjautuu asteikon neljännelle sävelelle – tärkeimmät soinnut
esimerkiksi D-duurissa ovat siis D, G ja A. Kolmella soinnulla pystyy jo säestämään huikean
määrän lauluja, koska kaikki asteikon sävelet kuuluvat vähintään yhteen näistä soinnuista ja
sointujen värit eroavat toisistaan selkeästi. Toonika-, subdominantti- ja dominanttisoinnut ovat
suomenkielisiltä nimiltään perus-, lepo- ja huippusoinnut.
Jakautukaa kolmeen ryhmään (yksi ryhmä soittaa alimmat sävelet, toinen keskimmäiset ja kolmas
ylimmät) ja soittakaa seuraavat kadenssit läpi kuunnellen. Soittakaa lisäksi lyhyemmät kadenssit
D-A-D ja D-G-D sekä vastaavat kadenssit mollissa. Verratkaa sointujen värejä ja miettikää, miten
sointujen suomenkieliset nimet perus-, lepo- ja huipputeho mielestänne kuvaavat sointujen
luonteita.

Dominanttisointuna on tässä käytetty nelisointua A7. Siitä on tapana jättää kvintti eli e-sävel pois
silloin, kun soinnun neljästä äänestä käytetään vain kolmea.
Murtosointujen taitaminen on melodiainstrumentin soittajalle tärkeää. Tässä edellisiä sointuja
murtosointuina, joihin on poimittu sointujen säveliä useamman oktaavin alalta:
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30. Säestetään sointukuvioilla
Etsikää seuraaviin lauluihin luontevia säestyssointuja ja käyttäkää omia tai aiemmin esiteltyjä
sointukuvioita. Miettikää ensin sävellaji ja siihen kuuluvat I, IV ja V asteen soinnut!

31. Sama sointupohja monessa laulussa - Kukkuva kello ja sen kaverit
Ovatko laulut Kukkuva kello, Mää mää lampaani, Asikkalan puiset rattaat ja Kaksipa poikaa
Kurikasta tuttuja? Kaikkiin neljään lauluun sopii samanlainen sointukierto säestykseksi. Etsikää
soinnutus (käyttäen G-duurin sointuja G, C ja D) ensin yhteen lauluun ja testatkaa, kuinka sama
soinnutus sopii muihin lauluihin. Kokeilkaa erilaisia säestyskuvioita kunkin laulun taustalle ja
miettikää, miksi jokin kuvio sopii paremmin toiseen lauluun ja jokin erilainen taas toiseen.
Koska soinnut taustalla ovat samat, nämä laulut voidaan myös soittaa yhtä aikaa. Miltä ne
kuulostavat yhtä aikaa soitettuina? Kaivataanko silloin mielestänne enää komppia taustalle? Jos
komppi lisätään, pohtikaa, minkälainen säestys hyödyttäisi kokonaisuutta – tarvitaanko lisää
sointusäveliä, rytmiä tai bassoa?
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32. Erilaisia säestysrooleja kolmen soinnun kappaleessa

Eräs tapa säestää tätä kansansävelmää on pariäänikvintit.
Testatkaapa säestämistä seuraavilla soinnuilla:

Seuraavaksi teemme lauluun selkeän bassostemman. Tähän kappaleeseen sopii hyvin vaihtobasso,
koska soinnut eivät vaihdu kovin nopeasti. Useimmiten vaihtobassossa vaihdellaan soinnun
pohjasäveltä ja kvinttiä, mutta neljännen asteen soinnussa (tässä siis Gm) käytetään useammin myös
soinnun pohjasäveltä ja terssiä. Esimerkiksi tahteihin 5-6 sopivat bassot g ja b, jolloin seuraavan
tahdin d on niille luonteva jatko. Tahdeissa 9-10 melodiassa on ensin g ja sitten b, jolloin bassossa
sävelet kannattaa soittaa juuri toisessa järjestyksessä. Samalla saamme aikaan vastaliikkeen, joka
kuulostaa melodian ja bassolinjan välillä hyvältä; kun melodia nousee, basso laskee – tai sama
toisinpäin. Mieti vielä, kuulostaisiko jonkin toisenkin soinnun kohdalla vaihtobasson terssi kvintin
sijasta hyvältä?
Bassoon voi halutessaan lisätä liikettä täydentämällä bassostemman sävelten väliset terssit ja kvartit
asteikkokuluksi. Niissä tahdeissa, joissa melodia pysyy yhdellä sävelellä, on bassolla enemmän tilaa
liikkua. Kokeile, kummasta pidät enemmän – vain sointusäveliä käyttävästä bassolinjasta vai myös
asteikkokulkuja sisältävästä? Seuraavassa esimerkissä on käytetty vaihtobassoa, mutta sitä ei ole
täydennetty asteikkokuluin.
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Kun miettii tähän sopivaa välistemmaa, yksi vaihtoehto on kokeilla vuorottelua melodian kanssa.
Kun melodia liikkuu, stemma pysyy yhdellä sointusävelellä (tahdit 1-2), ja kun melodia pysähtyy,
stemma liikkuu imitoiden äskeistä melodiakulkua sointusäveleltä toiselle (tahdit 3-4). Tärkeää on
siis hahmottaa sointuihin kuuluvat sävelet – sen jälkeen stemman tekeminen on yksinkertaista.
Melodian jäljittely voi olla myös peilikuva itse melodiasta, jolloin ylöspäinen sävelkulku korvataan
alaspäisellä ja toisin päin (tahdit 7-8). Tässä yksi toteutusvaihtoehto:

Obligatostemmassa voi kokeilla 2+2 tahdin vuorottelua: ensin stemma liikkuu melodian
yläpuolella yhtä aikaa melodian liikkeen kanssa, ja kun melodia pysähtyy, stemmasoitossa
hyödynnetään sointusäveliä murtosointuna ylös- tai alaspäin. Sekä tahdeissa 1-2 että 9-10 tärkeät
sävelet ovat soinnun säveliä, kun melodiakulun soittaa terssiä korkeammalta. Tahdeissa 5-6
ylästemma soi paremmin sekstin melodiaa korkeammalta, koska silloin stemmassa on tahtien alussa
sävelet g ja b, ja ne ovat g-mollisoinnun säveliä. Tahtien 3-4 sointukulun voi siis suunnitella siten,
että se luontevasti johdattaa stemman tahdin 5 alussa kaksiviivaiseen g-säveleen, ja vastaavasti
tahdeissa 7-8 ollaan menossa kohti tahdin 9 aloittavaa b-säveltä.
Jos obligaton alku seuraa liian tiiviisti melodiaa, molemmat stemmat kärsivät. Obligaton pitkä ääni
ennen murtosointukulkua tuo esiin melodian liikettä ja toisaalta herättää kuulijan huomion
murtosointukulun alkaessa. Tässä esimerkki edellä selostetusta tavasta toteuttaa obligato:
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MUIDEN SOINTUJEN KÄYTTÖ
Sävelmän soinnuttaminen ei usein ole viulistille lankeava tehtävä, mutta on silti hyvä tietää, mitä
vaihtoehtoja on olemassa yleisimmin käytetyille I, IV ja V asteen soinnuille.
Pelkkä kolmen perussoinnun käyttö tuntuu joskus riittämättömältä. Silloin voi kokeilla tutun
soinnun sijaan ns. korvaavaa sointua. Korvaavalla soinnulla on säestyksessä sama funktio eli
tehtävä kuin soinnulla, jonka se korvaa.
I asteen soinnun voi tavallisesti korvata III tai VI asteen soinnuilla, joissa molemmissa on kaksi
samaa säveltä kuin I asteen soinnussa. Seuraavien esimerkkien sävellaji on D-duuri.

IV asteen soinnun sijaan käytetään usein II asteen sointua. Myös näissä soinnuissa on kaksi yhteistä
säveltä. Toisen asteen septimisoinnussa yhdistyvät kaikki II asteen ja IV asteen kolmisointujen
sävelet ja tämä sointu on erityisen yleinen kadensseissa ennen viidennen asteen sointua.

V asteen kolmi- tai nelisoinnun tilalle voi kokeilla VII asteen sointua, joka on sama kuin
dominanttiseptimisointu ilman pohjasäveltä. Duurin VII aste on suhteellisen vähän käytetty sointu.
Mollissa VII asteen sointu nelisointuna – vähennetty septimisointu – on tavallisempi.
D-duurin V7 ja VII

d-mollin V7 ja VII7

Käytännössä rinnakkaissävellajien kolmella tärkeimmällä soinnulla voi säestää suuren osan
lauluista. Mollikappaletta säestäessä on siis hyödyllistä tuntea myös rinnakkaisduurin soinnut, ja
sama kääntäen.
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33. Kuusi sointua käytössä
Seuraavassa laulussa pääsee käyttämään sekä D-duurin (D – G – A) että h-mollin (Hm – Em – F#)
tärkeimpiä sointuja. Harjoitelkaa erilaisia säestystapoja – säestämistä sointukuvioilla, bassosävelten
soittamista sekä välistemman ja obligatostemman muotoilua.

Obligatostemmaa varten on tässä valittu rytminen aihe, joka toistuu melkein loppuun asti samana.
Sävelistä ensimmäinen ja viimeinen kuuluvat aina kulloiseenkin säestyssointuun. Rytmi on
yksinkertainen, koska itse
melodiassa on paljon liikettä ja
vaihtuvia säveliä. Kokeilkaa jatkaa
obligatoa samaan tyyliin!
Yksi mahdollinen toteutus:
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34. Muunnesoinnut mukaan
Sävellajin sävelistä muodostettujen sointujen lisäksi harmonioissa voidaan käyttää ns. muunne- eli
lainasointuja, jotka on lainattu jostain toisesta sävellajista. Niissä on siis melodian sävellajiin
kuulumattomia säveliä. Lainasoinnut tuovat kappaleen tunnelmaan uutta väriä – ripauksen pirteyttä,
kirpeyttä, juhlavuutta tai muuta värikästä… Kun viulisti valitsee soinnusta säestykseen juuri
sävellajiin kuulumattoman sävelen, muunnesoinnun teho korostuu.
Tavallisesti muunnesoinnut ovat tavalla tai toisella ”sukua” kappaleen alkuperäiselle sävellajille.
Duurikappaleisiin voidaan esim. lainata sointu samannimisestä mollisävellajista, vaikkapa Dduuriin d-mollin IV asteen sointu, joka tuo säestykseen hitusen haikeutta ja dramatiikkaa.

Eräs tärkeimmistä lainasoinnuista on välidominantti. Se on dominanttisoinnun kaltainen (V, V7 tai
VII) ja kuuluu sitä seuraavan soinnun sävellajiin. D-duurikappaleissa voi esiintyä esim.
seuraavanlaisia välidominanttisointuja:

Seuraavassa laulussa on mukana muutamia muunnesointuja. Etsikää ne! Mitkä näiden sointujen
sävelistä eivät kuulu D-duuriin? Osaatteko hyödyntää niitä obligatostemmassa?
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Obligatostemman, väliäänen ja bassostemman eron ei aina tarvitse olla selkeä. Välillä obligato voi
kulkea melodian alapuolella ja välillä sen liike muistuttaa paljolti bassokulkua. Löytyykö
seuraavasta stemmasta tällaisia kohtia? Stemma on suhteellisen ”riisuttu”; siihen on käytetty vain
sointuihin kuuluvia säveliä, eikä ylimääräistä rytmiikkakaan juuri ole. Soittakaa lauluun monta
säkeistöä ja kokeilkaa stemman muuntelua täydentämällä sointukulkuja asteikkokuluiksi ja
lisäämällä säestykseen rytmiikkaa.

Alla on saman laulun loppupuoli eri tavoin soinnutettuna. Toiseksi viimeisessä tahdissa on monta
muunnesointua perän jälkeen. Ne muodostavat välidominanttiketjun, jossa F#7 on H-duurin
dominanttisointu, H7 on E-duurin dominanttisointu ja E7 A-duurin dominanttisointu. Löydätkö
riviltä lisäksi kaksi muutakin muunnesointua?

Näiden sointujen avulla syntyy vaikkapa tällainen obligato, joka sisältää paljon kromaattisia
kulkuja:
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35. Erilaisia sointumerkintöjä
Kolmi- ja nelisointujen merkitsemiskäytäntöjä on monia – tässä yleisimpiä:
Kolmisoinnut:
-

soinnun perussävel kirjoitetaan isolla kirjaimella, ja pelkkä kirjain kertoo duurisoinnusta.

-

m-kirjain perussävelen perässä merkitsee mollisointua

-

-5, dim tai pieni ympyrä oikeassa yläkulmassa merkitsevät vähennettyä sointua

-

+, +5 tai aug merkitsevät ylinousevaa sointua

-

avosointua (puhdas kvintti ilman terssiä) kuvataan numerolla 5 (tai non3)

-

jos soinnussa on pidätys eli terssin sijaan kvartti tai sekunti, merkintä on sus tai sus4 ja sus2

-

huomaa, että H-sävelestä käytetään usein kevyessä musiikissa merkintää B, ja alennettuna
sävel on Bb. Päättele sävellajista ja melodian sävelistä, mitä sointua merkinnällä ”B” eri
materiaaleissa tarkoitetaan.

Nelisoinnut:
-

pieni septimi soinnun pohjasävelelle merkitään 7, suuri septimi maj7, ja vähennetty
septimisointu dim7 tai o7

-

vähennettyjen ja ylinousevien sointujen kohdalla merkitään ensin septimin laatu ja vasta
sitten kvintin laatu. Vähennetyn pienseptimisoinnun merkintä on m7-5 tai m7b5 (jossa m
kuvaa alimman terssin laadun mollin kaltaiseksi, vaikka kyseessä onkin lopulta vähennetty
sointu eikä molli), ylinouseva pienseptimisointu merkitään 7+5 tai 7#5, ja pidätyssointu 7sus4.
Vähennettyä kvinttiä voidaan siis kuvata alennusmerkillä tai miinusmerkillä ja ylinousevaa
kvinttiä vastaavasti ylennysmerkillä tai plusmerkillä.
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-

lisäsekstisointua, jossa duuri- tai mollisoinnun päällä on suuri sekunti, kuvaa numero 6.

Sointumerkkien tunteminen on säestäessä tärkeää. Melodiainstrumentin soittaja voi kuitenkin valita
soinnun sävelistä ne, joita säestyksessä käyttää. Nelisoinnut voi halutessaan yksinkertaistaa
kolmisoinnuiksi, vaikka lisäsävelet tuovatkin sointuun uutta väriä. Soinnun perussävy säilyy silti
samana, vaikka harmonia yksinkertaistuukin.
Soinnun terssisävelen puuttumista tai muuttumista koskevien merkintöjen – avosointujen ja
pidätysten – kanssa tulee sen sijaan olla tarkkana. ”Omien” sävelien lisäily muuttaa soinnun
luonnetta ja voi aiheuttaa ristiriitaa muiden sointusävelien kanssa.
Harjoitellaan vielä nelisointujen soittamista. Diatoninen kvinttikierto on sointuketju, jossa jokainen
asteikon sävel on vuorollaan soinnun pohjasävelenä. D-duurissa tällainen sointukierto on
Dmaj7 – Gmaj7 – C#m7b5 – F#m7 – Hm7 – Em7 – A7 – D.
Sointujen pohjasävelet ovat saman välimatkan eli kvintin päässä toisistaan, ja soinnusta toiseen
vaihdettaessa muodostuvat intervallit ovat toistensa kaltaisia. Jatkakaa kvinttikierron sointujen
soittamista murtosointuina vuorotellen ylös ja alas esimerkin mukaisesti! Treenatkaa sointukiertoa
myös erilaisilla rytmeillä!

jatka eteenpäin!

Osaatteko soittaa vastaavan sointukierron G-duurissa? Entä B-duurissa? Nimetkää soittamanne
soinnut!
Koska sointujen bassosävelistä muodostuu samoja intervalleja toistava jono – kvartti ylös, kvintti
alas jne. – voi bassolinjasta helposti muotoilla lyhyen, sekvenssinomaisesti toistuvan aiheen.
Varsinaisena bassokulkuna tuo sekvenssi onnistuu laajan ulottuvuutensa vuoksi paremmin
alttoviululla tai sellolla, mutta samaa ideaa voi toki käyttää myös obligatoa luodessa. Tässä yksi
kvinttikierron bassosävelille pohjautuva, yksinkertainen sekvenssi, jota voitte jatkaa ja varioida:
jatka!

Kvinttikierron pohjalta on sävelletty monia tunnettuja melodioita, esimerkiksi Jukka Kuoppamäen
Sininen ja valkoinen sekä Joseph Kosman Autumn Leaves. Kuunnelkaa nämä kappaleet ja
analysoikaa sointujen vaihtumista. Vaihtuivatko ne tasaiseen tahtiin vai viivyttiinkö joillain
soinnuilla kauemmin kuin toisilla? Tehtiinkö kvinttikierrosta poikkeamia vai perustuiko koko
sävellys kvinttikierrolle?
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36. Bassomerkinnät
Jos bassoon halutaan tietty soinnun sävel, merkitään sointumerkin jälkeen vino viiva ja sitten
soinnun alimmaksi haluttu sävel.
Bassosävel voi olla myös sointuun kuulumaton. Merkintä on myös tällöin vino viiva ja soinnun
alimmaksi haluttu sävel. Jos vain basson sävel muuttuu, voidaan sointumerkintää lyhentää
merkitsemällä vain muuttuva bassosävel, esim. /E.

Seuraavassa laulussa voitte harjoitella basson kuljettamista sointujen bassomerkintöjen mukaisesti.
Testatkaa myös melodian soittamista oktaavia ylempää, jotta basson kuljetukselle melodian alla jää
tilaa!

Osaatteko muotoilla basson lisäksi komppiäänen takapotkuineen?
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IDEOITA TYÖKALUPAKKIIN
Monet vapaasäestäjät ja improvisoijat kerryttävät kokemuksista ja ideoista ns. työkalupakkia, ja
tästä ideavarastosta haetaan aina tarpeen tullen aineksia säestyskuvioiden hiontaan ja omien
improvisointisoolojen rakenteluun. Tässä muutamia harjoituksia oman työkalupakin pohjalle!
37. Sointukiertotreeni
Joissain lauluissa soinnut kertautuvat samassa järjestyksessä aina uudelleen; esimerkiksi
sointukierto I – VI – II – V7 (D-duurissa D – Hm – Em – A7) toistuu usean melodian taustalla. Mitä
tutummaksi jokin sointukierto soittajalle tulee, sitä helpompi on sen sointujen pohjalta keksiä uusia
säestystapoja ja improvisoida omia melodioita.
Kokeilkaapa, minkälaisia säestystapoja ja vastamelodioita keksitte seuraavalle laululle!
Voitte etsiä aiheita esim. tällaisten vinkkien avulla:
-

Mitkä sävelet ovat saman tahdin soinnuille yhteisiä? Muotoilkaa niihin tukeutuen (muita
ääniäkin voi ottaa lisukkeeksi) tahdin pituinen aihe, ostinato, jonka sovellatte seuraavaan
tahtiin. Kerratkaa nyt tätä kahden tahdin pituista säestystä koko laulun ajan. Osaatteko
muunnella sitä hiukan?

-

Kokeilkaa, millainen stemma syntyisi soittamalla puolinuotteja siten, että ääneksi valitaan
melodian ylä- tai alapuolinen sointuun kuuluva terssi? Millaisilla asteikkokuluilla säveliä
voisi yhdistellä?

-

Lähtekää jokaisen soinnun pohjasävelestä lyhyt kulku ylöspäin. Kerratkaa taas kahden
tahdin säestystä. Entä jos säestys lähteekin sointujen terssisävelistä? Entä jos joka toinen
kulku onkin äskeisillä sävelillä, mutta alaspäinen?

-

Testatkaa A7-soinnun aikana jotain muista sävelkuluista poikkeavaa!

-

Ylöspäiset sointukulut ja niiden muuntelu on vielä yksi kokeilemisen arvoinen kikka!

Kun säestäminen sujuu D-duurissa, vaihtakaa sävellajia ja testatkaa taitojanne uusien sointujen
parissa!
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38. Alku-, väli- ja loppusoitot – Introt, Interludet ja Outrot
Alkusoitolla on varsin tärkeitä tehtäviä; se kertoo laulajille sävellajin ja osoittaa yhteisen tempon.
Lisäksi hyvä alkusoitto luo tunnelmaa ja innostaa laulamaan. Yksinkertainen ja usein oikein toimiva
tapa luoda alkusoitto on soittaa muutama säe laulun lopusta. Tällöin huonomuistisempikin pääsee
melodiakuluista kiinni, ja yhteislaulun aloitus sujuu luontevasti, kun loppusäkeet on soitettu. Toinen
luonteva tapa muotoilla alkusoitto on sopia yhteinen sointukierto, jonka pohjalle rakennetaan
kappaleeseen sopiva melodia säestyksineen. Uuteen melodiaan voi napata aiheita itse laulusta, tai se
voi olla aivan oma tunnelmapalansa. Sopiva sointukierto löytyy vaikkapa laulun kertosäkeestä tai
kenties parista alkutahdin soinnusta, joita vuorotellaan.
Välisoitto antaa laulajille hengähdystauon ja on ikään kuin ”puheenvuoro”, joka täydentää laulun
kertomusta. Jos tunnelma tai kappaleen luonne on vaihtumassa, välisoiton tehtävä on erityisen
merkityksellinen palanen kokonaisuudessa. Se antaa aikaa laulun sanojen sulattelulle ja valmistaa
uuteen jaksoon. Kun yhteislauluun sovitaan välisoitto, sen toteutus onnistuu parhaiten, jos mukana
on esilaulaja. Häntä on muiden luonteva seurata laulamisen aloittamisessa ja lopettamisessa.
Välisoitto voi olla esim. kappaleen A- tai B-osa kokonaan tai melodian sointujen pohjalle tehty uusi
aihe. Laulun melodiaa voi myös muunnella ja sillä tavalla tuoda lisää väriä esitykseen.
Hyvä loppusoitto viimeistelee laulun tarinan; riemu nousee ylimmilleen, haikeus pääsee valloilleen
tai sävelet hiipuvat hiljaa pois – mitä milloinkin tarvitaan, jottei laulu katkea yhtäkkiä, vaan
kappaleen tunnelman ehtii ikään kuin hyvästelemään. Hyvin rakennettu loppusoitto puhuttelee ja
kruunaa kokonaisuuden. Loppusoitossa tunnelma on erityisen herkässä asemassa – kuuntele siis,
millaisen tunnelman luot soitollasi!
Millaiset alku-, väli- ja loppusoitot loihtisitte kappaleeseen ”Tuol on mun kultani”? Päättäkää ensin
soinnut, joiden pohjalle luotte melodian. Sopikaa sointusäestykseen rytmi. Voitte käyttää laulusta jo
löytyviä rakennusaineita; sen sointukiertoja, rytmejä, melodian ja obligatostemman pätkiä – tai
toisaalta kehitellä jotain aivan uutta ja omaa.
39. Muunnellaan
Säestyksen luominen on kuin palapeli, jonka osaset muistuttavat toisiaan. Yhteistä muotoa palasille
luovat esim. toistuva rytmi ja samankaltaiset sävelkulut, jotka kuitenkin hiukan muuttuvat taustalla
olevan soinnun mukaan. Nyt harjoitellaan ”Tuiki, tuiki tähtösen” melodian koristelua toistuvilla
rytmiaiheilla. Melodian jälkeen on kuusi erilaista vaihtoehtoa (A-F) koristella ensimmäisen tahdin
säveliä. Tutustukaa yhden koristeen rakenteeseen kerrallaan ja soveltakaa samaa ajatusta koko
melodian ajan. Keksikää itse lisää koristeaiheita!
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Millaisissa tilanteissa voisitte kuvitella, että tällaisesta muuntelutaidosta on hyötyä?
Jatketaan saman laulun muuntelua. Yhdistelkää edellä kuvattuja tai itse muotoilemianne
koristelutapoja. Muuttakaa tunnelmaa erilaisilla artikulaatioilla, uusilla tempoilla ja nyansseilla,
muokatkaa rytmiä mielenne mukaan, vaihtakaa sävellaji molliksi tai tahtilaji kolmijakoiseksi.
Minkälaisia variaatioita saatte aikaan? Seuraavassa on yksi esimerkki kolmijakoisesta
muunnelmasta. Paljon on muuttunut, mutta jotain alkuperäisestä melodiasta on säilynyt - soinnut
taustalla ovat pysyneet samoina, ja melodiasäveletkin löytyvät kaiken koristelun keskeltä:

Vinkki: kolmijakoinen muunnelma sopii usein myös tasajakoisen melodian koreaksi loppusoitoksi!
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40. Asteikkokulut säestyksenä

Säestäkää tätä sävelmää käyttäen asteikkokulkuja, esim. seuraavia:

Huomionarvoista on, että käytettävät sävelet ovat A-duurin säveliä, joten esim. E7-tahdin
asteikkokulku ei ole E-duuriasteikko, vaan A-duurin pätkä aloitettuna e-sävelestä. Esimerkin
asteikkokulut on aloitettu kunkin säestyssoinnun nimisävelestä, mutta aloittaminen muilta soinnun
säveliltä käy myös päinsä. Kun sointusävelillä liikkuvaa melodiaa säestetään asteikkokuluilla, hyvä
lopputulos on helpompi saada aikaan käyttämällä vastaliikettä. Kun melodia laskee, säestys nousee
– ja vastaavasti toisin päin.
Molempien rivien viimeisinä olevissa kadenssitahdeissa on monta sointua. Kokeilkaa erilaisia
tapoja muotoilla kadenssitahdin säestys.
Nopeat asteikkokulut sopivat hyvin kuvaamaan kiireistä aamua. Samaa sävelmää lauletaan myös
sanoilla ”Pikkuinen tonttu se hyppeli näin”. Silloin nopea asteikkosäestys ei olekaan enää yhtä
osuva säestystapa. Minkälaisen ”hyppelysäestyksen” muotoilisitte tähän muskaritunnin
tonttulauluun?
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41. Lepää ja lurittele
Monissa lauluissa on vuorotellen tahteja, joissa melodia pysyy paikoillaan ja tahteja, joissa se
liikkuu asteittain. Kun melodia liikkuu, säestys voi olla hyvinkin yksinkertainen – vaikkapa vain
yksi sävel – ja kun melodia pysyy paikoillaan, on säestyksen liikkeelle tilaa. Tuo liike voi olla yhtä
lailla asteikko- tai murtosointukulkua.
Minkälaisilla asteikkopätkillä voisi koristella tätä Setä-Hermannin valssia? Ensimmäiseen tahtiin
valitaan G-duurisointuun kuuluva pitkä sävel, ja seuraavassa tahdissa ”luritellaan” asteikkokulku,
joka johtaa kolmannen tahdin a-mollisoinnun säveleen, jolla sitten taas levätään koko tahti ennen
seuraavaa luritusta. Asteikkotahdin alkusäveleksi valitaan jokin säestyssoinnun sävelistä, ja
kuulostaa hyvältä, jos sointusäveliä on myös muilla painollisilla tahdinosilla. Aina se ei kuitenkaan
ole tarpeen. Valitsemalla tahdin alkuun sointusävyisen intervallin – terssin tai sekstin – saat
melodian ja stemman välille perinteisen, lämminsävyisen soinnin.
Harjoittelun myötä ”luritukset” oppii muotoilemaan siten, että uusi pitkä sävel sopii luontevasti
asteikkokulun loppuun. Asteikkokulkutahdin loppuun voi soittaa pitemmän sävelen, lisätä hiukan
kromatiikkaa tai tehdä terssihypyn, jotta viimeinen sävel nivoutuisi paremmin yhteen seuraavan
tahdin alun kanssa.
Kokeilkaa asteikkoluritusten paikalle myös sointulurituksia!
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Seuraavassa säestysversiossa on käytetty vuorotellen alas- ja ylöspäisiä asteikkopätkiä. Sävelmän
loppupuolella, jossa käytetään vain kahta sointua, on hyödynnetty näille soinnuille yhteistä säveltä,
joka on sopivasti vapaa d-kieli ja helppo poimia asteikkokulun äänten väliin.
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42. Kvintti toimii
Kun säestyssoinnusta jätetään terssi pois, sen väri muuttuu. Avosoinnuilla säestäminen sopii
joihinkin lauluihin erityisen hyvin. Esimerkiksi kappaleessa ”Joulu on taas” käytetään usein
avosointusäestystä. Avosoinnut tekevät lauluun raikkaan ja kansanomaisen tunnelman. Viulistin
kannalta kvintti on mukava säestystapa erityisesti silloin, kun sen voi soittaa käyttäen vapaakieliä
tai ykkössormea.

Tässä säestyssoinnut:

Keksittekö muita lauluja, joiden tunnelmaan kvinttisäestys sopisi hyvin?

43. Nopeampia ja hitaampia murtosointuja
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Tässä laulussa melodia lepää lähes joka tahdissa. Melodian pitkän sävelen aikana ehtii soittaa
kuuden sävelen murtosoinnun, joka päättyy seuraavan tahdin alkuun uuden tahdin sointuun
kuuluvalle sävelelle. Siis esim. näin:

Pitkän äänen aikana voi säestyksessä käyttää
myös kolmea ⅛ -nuottia, jottei säestys käy
liian kaavamaiseksi, ja toisaalta ⅟16 -kulku
voi olla osa asteikkoa:

Seuraavan sovituksen pohjana on ollut em. kaltaisia asioita, joita on sitten vielä hiottu tarkemmin:
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44. Pariääniä ja puntitusta
Pelimannimusiikissa on tärkeää kuulla rytmin syke selkeästi, onhan sävelmät alun perin tarkoitettu
tanssittaviksi. Aikoinaan yksi viulupelimanni saattoi säestää tanssia, ja jotta rytmi kuuluisi erityisen
selkeästi, viulisti käytti sen korostamiseen puntitusta ja aksentteja. Puntituksella tarkoitetaan
heikompien tahdinosien korostamista hiukan portato-jousilajin tapaan. Pitempikin nuotti sykkii
puntitettuna kuin monta ¼- tai ⅛-nuottia soitettuna samalla jousella ilman, että jousi pysähtyy
äänten välissä. Valssissa puntti tehdään erityisesti tahdin toiselle neljäsosalle ja tasajakoisessa
tahtilajissa puntitusta käytetään tahdin toisella ja neljännellä iskulla.
Myös pariäänien käyttö on kansanmusiikissa tuttua. Sopivissa sävellajeissa vapaakieliä napataan
tuon tuostakin mukaan koristamaan soittoa. Vapaakieli voi soida melodian alla myös borduunan
omaisesti riippumatta siitä, kuuluuko se säestävään sointuun. Tai sitten pariäänisäestys noudattaa
sävelmän sointuja, ja puntitus tekee siitä elävän kuuloisen.

Tähän valssipariin on suhteellisen helppo luoda pariäänisäestys, joka noudattaa soinnutusta.
Testatkaa puntittamista esim. seuraavilla pariäänivaihtoehdoilla:

Pariäänisäestys on usein samalla myös välistemma, jota vahvistetaan toisella äänellä. Seuraavalla
sivulla valssipariin on luotu yksinkertainen stemma. Tutustukaan siihen. Osaatteko yhdistää
stemmaan pariäänisäestyksen ja puntituksen? Tässä muutama ohjeistus alkuun pääsemiseksi:
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Jatka mollivalssin säestämistä samalla tavalla!

Duurivalssissa voi vaihtelun vuoksi ottaa pariäänikieleksi a-kielen. Myös puntituksen pois
jättämistä voi testata, jos haluaa tuoda valssien eroja esiin:

Kansanmuusikot osaavat kaikenlaista – miten teiltä luonnistuisi melodian laulaminen (oktaavia
merkittyä alempaa) yhtä aikaa säestämisen kanssa? Kokeilkaapa!
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45. Fillit ja tauot
Säestävän viulistin ei aina tarvitse keksiä soitettavaa koko sävelmän ajaksi. Tauoilla on oma, tärkeä
tehtävänsä. Kun puhuu liikaa, sanojen painoarvo laskee. Sanojaan harkitsevaa kommentoijaa
kuunnellaan tarkemmin kuin jatkuvasti äänessä olevaa höpöttäjää.
Fillit, soivat ”täytteet”, ovat musiikkimaailman välikommentointia. Fillit sopivat kohtiin, joissa
melodia hengittää tai pysyy paikoillaan. Ne perustuvat taustasoinnulle, mutta mukaan voi toki
soittaa paljon muitakin kuin sointusäveliä. Fillien määrää voi luontevasti vaihdella säkeistöittäin;
aluksi niitä voi olla harvemmin ja ne ovat suhteellisen yksinkertaisia, ja kappaleen jatkuessa
mukaan tulee uusia fillejä ja entisiä varioidaan ja väritetään.
Kokeilkaa vuorotellen muotoilla erilaisia fillejä värittämään seuraavaa sävelmää – melodian alla on
esimerkkinä yhden säkeistön fillit, mutta mahdollisuuksia ja tyylejä on loputtomiin. Kokeilkaa
fillien lisäksi taustalle yksinkertaista komppia takapotkuineen.
Voit aloittaa ”fillailun” käyttämällä pelkästään sointuun kuuluvia säveliä. Sitten voit laajentaa
sävelvalikoimaa. Esimerkiksi kunkin soinnun pohjasäveleen perustuvan pentatonisen asteikon
käyttöä kannattaa kokeilla!
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46. Sävelmän muokkaamisesta viulistiseksi
Viulistia pyydetään usein esittämään jokin laulusävelmä. Muutama yksinkertainen keino
viimeistelee esityksen:
-

Jos voit itse vaikuttaa sävellajiin, kannattaa valitse omalle soittotaidolle sopiva.

-

Laulunuoteissa kaaret on merkitty vain niihin kohtiin, joissa samalla tavulla lauletaan monta
säveltä. Jos soitat laulukirjasta, käytä pieni hetki legatokaarien ja toimivien jousitusten
suunnitteluun, jotta saat sävelmän laulamaan kauniisti.

-

Kaipaako melodia muunlaista artikulointia – esim. staccatoja, aksentteja? Jopa pizzicatoa?

-

Osaatko soittaa saman sävelmän kahdesta eri oktaavialasta? Kokonaisuus esim. kolme
säkeistöä, joista viimeinen oktaavia korkeammalta?

-

Käytä vaihtelevaa dynamiikkaa tukemaan kokonaisuutta.

-

Löytyykö koristeille – vaikkapa heleille, trilleille tai akordeille – sopivia paikkoja?
Muuntelukin sopii kuvaan, mutta jos soitat muiden kanssa, tee muunnelmat alkuperäisten
sointujen pohjalta.

-

Jos tehtäväsi on säestää yhteislaulua, melodian muokkaamisessa tulee olla varovaisempi.
Melodian tärkeä tehtävä on silloin tukea laulua, ja liiallinen muuntelu voi vaikeuttaa
epävarmojen laulajien osallistumista yhteislauluun.

47. Viulisti ja F-avain
F-avaimen lukutaidosta on säestäessä monenlaista hyötyä:
-

Kun säestetään pianonuoteista, joihin ei ole merkitty sointuja, on tarpeellista osata
analysoida soinnut nuottikuvasta. Tällöin voi sointujen pohjalle luoda omia stemmoja.

-

Neliäänisistä kuorosovituksista löytyy tenori- tai bassostemmoista mukavia sävelkulkuja.
Transponoi ne oktaavilla tai kahdella ylöspäin, ja rakenna niiden avulla viulustemmaa
eteenpäin.

-

Barokkimusiikissa pianosäestyksen (cembalon) bassokulku on tavallisesti samalla
continuostemma, jota on soitettu cembalolla ja sellolla. Transponoimalla tämän bassoäänen
oktaavia ylemmäs viulisti saa hienon säestysäänen melodialle. Alimpien äänien
soittamisessa saatetaan kaivata alttoviulun c-kieltä, mutta pienellä muokkauksella myös
nämä kohdat saa muotoiltua viululla soitettaviksi.

48. YouTube työkalupakin osana
Oivan mahdollisuuden harjoitella yhdessä soittamista sointujen pohjalta tarjoaa YouTube.
Harjoitukset on usein alun perin tarkoitettu sointusoittimille (esim. ukulelelle), mutta sointumerkit
ovat samoja viulisteillekin – säestyksen toteutustavan saa itse valita. Harjoittelua varten valitaan
sellainen kappale, jonka aikana näytöllä näkyy kulloinkin käytössä oleva sointu. Ainakin seuraavilla
hakusanoilla löytyy erilaisia pohjia, joiden päälle voi luoda oman stemmansa:
-

Play Along

-

Backing Track

-

Chord Guide

Siispä testaamaan!
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