
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvisaatiota sallituissa rajoissa 
Johdetun improvisaation, aleatorisen musiikin ja visuaalisen 
notaation mahdollisuuksia 

Annika Granlund  
 
 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Toukokuu 2019 
 
Musiikki 
Teatterimusiikki ja musiikkidraama 



 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Musiikki 
Teatterimusiikki ja musiikkidraama 
 
GRANLUND, ANNIKA: 
Improvisaatiota sallituissa rajoissa 
Johdetun improvisaation, aleatorisen musiikin ja visuaalisen notaation mahdolli-
suuksia 
 
Opinnäytetyö 41 sivua, joista liitteitä 0 sivua 
Toukokuu 2019 

Tässä työssä kerrotaan erilaisten sääntöjen rajoissa tehtävän musiikillisen impro-
visoinnin mahdollisuuksista käytännön projektien avulla. Projektit on toteutettu 
Sveitsissä pääasiassa musiikkikorkeakoulu Hochschule Luzernin alaisuudessa. 
 
Työssä kerrotaan improvisaatiosta yleisellä tasolla, lyhyesti improvisaation histo-
riasta sekä keskitytään kolmeen sääntöjen rajoissa tapahtuvaan improvisaatiota 
hyödyntävään menetelmään. Nämä menetelmät ovat aleatorinen ja avoimen 
muodon musiikki, visuaalinen notaatio sekä johdetut improvisaatiot. Visuaali-
sessa notaatiossa paneudutaan graafiseen notaatioon ja esitellään interaktiivi-
nen notaatio. Aleatorisessa ja avoimen muodon musiikissa analysoidaan kahta 
kyseisen tyylin kappaletta (Globokar: Dos á dos sekä Wolff: Out-take). Johde-
tuista improvisaatioista esitellään viisi erilaista johdettua improvisointimenetel-
mää, muun muassa Soundpainting ja Conduction®. 
 
Kunkin menetelmän yhteydessä kerrotaan sen käytöstä käytännön projektien 
avulla selventävin kuvin. Lopussa pohditaan opinnäytetyöprosessin aikana opit-
tuja asioita. 
 

  

Asiasanat: improvisointi, vapaa improvisointi, johdettu improvisaatio,  
aleatorinen musiikki, avoin muoto, visuaalinen notaatio 



 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Culture and Arts, Music 
Music Theater 
 
GRANLUND, ANNIKA: 
Improvisation within the Limits Set by the Rules  
Possibilities of Conducted Improvisation, Aleatoric Music and Visual Notation 
 
Bachelor's thesis 41 pages, appendices 0 pages 
May 2019 

In this work, the possibilities of musical improvisation within the limits set by  
different rules are explained through practical projects. The projects have been  
implemented in Switzerland, mainly under the Hochschule Luzern – Musik. 
 
The thesis tells about improvisation in general, briefly discusses the history of  
improvisation and focuses on three methods of improvisation within the limits set 
by the rules. These methods are aleatoric and open form music, visual notation, 
and conducted improvisations. Visual notation focuses on graphical notation and  
introduces interactive notation. In aleatoric and open form music, two pieces of 
that style are analysed (Globokar: Dos á dos and Wolff: Out-take). Finally, five 
different conducted improvisation methods are introduced, including  
Soundpainting and Conduction®. 
 
Each method is described with the help of practical projects and illustrated with 
images. At the end, the topics learned during the thesis process are discussed. 
 

Key words: improvisation, free improvisation, conducted improvisation,  
aleatoric music, open form, visual notation 



4 

SISÄLLYS 

1	 JOHDANTO ........................................................................................... 5	
2	 IMPROVISOINTI ................................................................................... 6	

2.1	 Mitä improvisointi on ....................................................................... 6	
2.2	 Improvisointi yhdistettynä sävellettyyn musiikkiin ........................... 8	

3	 VISUAALINEN NOTAATIO ................................................................. 10	
3.1	 Graafinen notaatio ........................................................................ 10	
3.2	 Interaktiivinen notaatio .................................................................. 13	

4	 ALEATORINEN MUSIIKKI JA AVOIN MUOTO .................................. 17	
4.1	 Vinko Globokar: Dos à dos ........................................................... 18	
4.2	 Christian Wolff: Out-take .............................................................. 19	

5	 JOHDETTU IMPROVISAATIO ............................................................ 22	
5.1	 Soundpainting ............................................................................... 23	
5.2	 Conduction® ................................................................................. 25	
5.3	 John Zorn: Cobra .......................................................................... 27	
5.4	 Towers .......................................................................................... 31	
5.5	 Blick ins Steinreich ....................................................................... 32	

5.5.1	 Äänimaisemaperformanssi ................................................. 33	
5.5.2	 Performanssillinen konsertti ................................................ 36	

6	 POHDINTA .......................................................................................... 38	
LÄHTEET ................................................................................................. 39	

 
 



5 

1 JOHDANTO 
 

 

Idea opinnäytetyöhöni syntyi projekteista, joita olen tehnyt musiikkikorkeakoulu 

Hochschule Luzernissa Sveitsissä opiskellessani. Improvisaatio on ollut kussakin 

projektissa osana musiikkia, mutta eri projekteissa improvisaatiota on hyödyn-

netty eri tavoin. Vapaa improvisaatio kuuluu Hochschule Luzern – Musikissa kaik-

kien opiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Lisäksi tarjolla on useita vapaavalintai-

sia improvisaatiota sisältäviä projekteja ja työpajoja ympäri vuoden. 

 

Ennen opinnäytetyötä en ollut analysoinut tai ajatellut sen tarkemmin, miten 

nämä erilaiset improvisointityylit eroavat toisistaan tai mikä niitä yhdistää. Työtä 

tehdessä huomasin kuitenkin, että projekteista löytyy yhdistäviä tekijöitä. Työhöni 

olen valinnut kolmeen eri kategoriaan kuuluvia projekteja, jotka toimivat käytän-

nön esimerkkeinä kussakin kategoriassa. Kategoriat ovat johdettu improvisaatio, 

aleatorinen tai avoimen muodon musiikki sekä visuaalinen notaatio. 

 

Työssä tarkastelen myös yleisesti, mitä kaikkea improvisointi voi tarkoittaa, miten 

se on syntynyt ja millaisia vaiheita sen kehityskaareen liittyy. Työssä keskitytään 

sooloimprovisoinnin sijaan ryhmässä tehtävään improvisointiin, jossa tärkeässä 

roolissa on myös sosiaalinen musiikin tekeminen ilman perinteistä säveltäjä, 

muusikko, kuulija -hierarkiaa. 

 



6 

2 IMPROVISOINTI 
 

Vaikka improvisointi oli pitkään merkittävä osa länsimaisen taidemusiikin histori-

assa, niin 1800- ja 1900-lukujen kuluessa se ehti miltei hävitä taidemusiikin pii-

ristä (Huovinen 2015, 1). Pitkään pidettiin yllä ajattelumallia, jossa arvoa annettiin 

vain sävelletylle musiikille, jonka ”taiteilijan jumalankaltainen toiminta synnyttää” 

(Huovinen 2015, 9). Yksi syy häviämiselle voi olla se, että improvisaatiota on vai-

keampi tutkia ja ymmärtää kuin pysyvästi paperille kirjoitettuja sävellyksiä eikä 

tutkimustietoa sen vuoksi ole niin paljoa saatavilla. Paperille kirjoitetut sävellykset 

sisältävät sellaista informaatiota, esimerkiksi säveltäjän tavan hahmottaa ja ym-

märtää musiikkiaan, jota improvisaatiosta voi olla vaikea hahmottaa tai analy-

soida. (Huovinen 2015, 2) 

 

Elävän improvisaatiokulttuurin sanotaan hävinneen 1900-luvulla taidemusiikin li-

säksi myös populaarimusiikista. Osasyy tähän saattaa olla äänilevyn synnyssä. 

Kappaleen levytetty versio alkoi toimia mallina kappaleen esittäjille, ja improvi-

saatiolle jäänyt tila kaventui. Jotkut lauluntekijät jopa vaativat, että heidän kappa-

leitaan esittävien ravintolaorkesterien tulisi pitäytyä tiukasti kappaleen levyte-

tyssä versiossa, ilman ”omia hirveitä koristeluja”. Samalla tavoin myöhemmin lu-

kemattomat cover-yhtyeet ovat pyrkineet kopioimaan alkuperäisiä, levytettyjä esi-

tyksiä mahdollisimman tarkoin, jopa improvisoituja sooloja myöten. (Huovinen 

2015, 24) 

 

Tällä hetkellä on kuitenkin käynnissä maailmanlaajuinen muutosprosessi, jossa 

improvisaatiolle ja sen opetukselle annetaan yhä enemmän jalansijaa ja arvos-

tusta, myös taidemusiikin piirissä. Tälle nousulle osasyynä saattaa olla jazzin so-

siaalisen statuksen vähittäinen nousu sekä taidemusiikin sävellysperiaatteiden 

vapautuminen. (Huovinen 2015, 4–5) 

 

2.1 Mitä improvisointi on 
 

Kaikki musiikillinen toiminta, ehkä jopa ihmisen toiminta ylipäätään, on täynnä 

tilannekohtaista improvisaatiota (Huovinen 2015, 6). Säveltäminen on hidastettua 

improvisointia, sillä useimmiten säveltäjä ei pysty kirjoittamaan niin nopeasti, että 
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pysyisi ideavirran mukana. Improvisointi on luonnollisin ja yleisin tapa tehdä mu-

siikkia. 1800-luvulle saakka se oli erottamaton osa jopa länsimaista taidemusiik-

kia. (Nachmanovitch 1990, 6) Improvisaatio on muusikon näkökulmaa edustava 

käsite, sen pääpaino kiinnittyy esityshetkeen. Improvisoija keskittyy nyt-hetkeen, 

kun taas säveltäjän keskittyminen on enemmän menneissä ja tulevissa musiikil-

lisissa ajanhetkissä. (Huovinen 2015, 7, 15) 

 

Musiikin improvisointi tarkoittaa odottamattoman musiikin tekemistä, aistimista, 

heijastamista, reflektointia ja toimimista niiden välillä. Se on inspiraation, intuition 

ja rakentavan mielikuvituksen liitto. (Jörgensmann & Weyer, 1) Improvisaatio on 

soittohetkellä sävellettyä musiikkia, jonka osuus musiikissa voi vaihdella rajoite-

tuista improvisaatioista aina lähes täydelliseen improvisaatioon (Improvisaatio, 

n.d.). Se voi perustua ennalta opituille malleille, musiikillisille säännöille tai raken-

teille, joita muusikko joustavasti muokkaa musiikin esityshetkellä. Improvisoitu 

musiikki voi perustua myös muusikon henkilökohtaiseen kontaktiin omien soitti-

miensa kanssa ja omaperäisiin soittotekniikkoihin. (Huovinen 2015, 12, 15) 

 

Improvisointi on ainutlaatuisen moniulotteista myös siksi, että yhdessä improvi-

soivat muusikot luovat musiikkia demokraattisen yhteistyön tuloksena eikä sävel-

täjän tai kapellimestarin diktatorisesti sanelemana. Improvisoija on itse vastuussa 

kaikesta soittamastaan. Hän on samaan aikaan sekä esittäjä että säveltäjä. Brit-

tiläisen kitaristi, improvisoija Fred Frithin (s. 1949) mukaan hyvässä improvisoi-

jassa on samoja piirteitä kuin hyvässä ystävässä: on osattava kuunnella, on ol-

tava sosiaalisesti herkkä, on oltava valmiina, kun tarvitaan, mutta on osattava 

astua myös syrjään. Tarvitaan kannustusta, jämäkkyyttä ja mukautumista, mutta 

myös kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta ja avoimuutta. Kanssamuusikoiden kun-

nioitus ja arvostus on tärkeää, mutta oma sisimpänsä pitää uskaltaa myös avata 

kanssasoittajille luottaen heidän hyväksyntäänsä. (Huovinen 2015, 16–18) 

 

 

 

 
1 “Improvisation in Musik heisst das Unvorhergesehene in Musik zu tun, von in-
nen heraus empfindend, fühlend, reflektierend und handelnd. Inspiration, Intui-
tion und konstruktive Phantasie gehen miteinander ein Bündnis ein.” (Jörgens-
mann & Weyer 1991, 8) 
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Vaikka improvisaatiossa usein pyritään päästämään irti ”vakiintuneista sään-

nöistä”, erilaisiin improvisaatiokulttuureihin kuuluu musiikillisia periaatteita, raken-

teita tai materiaaleja, jotka vaikuttavat improvisaatioon. Erilaisissa kulttuureissa 

improvisaatio voi tarkoittaa eri asioita. Esimerkiksi afroamerikkalaisessa  

bluesissa improvisaatiota ohjaa säerakenne, sointukulku ja sävelvalikoima, kun 

taas eurooppalainen kirkkourkuri käyttää improvisaation perustana virsisävelmää 

ja omaksumiaan soinnutusperiaatteita. Salsalaulajat puolestaan suhteuttavat  

improvisointinsa clave-rytmiin. (Huovinen 2015, 11–12) ”Lopulta improvisaatio on 

kuitenkin havaintokykymme, käytettävissä olevien soittimien ja muiden välineiden 

sekä omaksumiemme kulttuuristen lähtökohtien ja ihanteiden rajoittamaa” (Huo-

vinen 2015, 11). 

 

Vapaa improvisaatio tai vapaa musiikki tarkoittaa improvisoitua musiikkia ilman 

sääntöjä (Free Improvisation 2019). Ajatus todellisesta vapaasta improvisoinnista 

ilman minkäänlaisia sääntöjä on kuitenkin hieman ongelmallinen, koska tuskin 

kukaan muusikko voi sanoa olevansa ”täysin vapaa kaikista kulttuurinsa, ke-

honsa, soittimensa, kognitiivisten kykyjensä tai esteettisten arvostusten asetta-

mista rajoitteista” (Huovinen 2015, 10, 13). Usein vapaasti improvisoivat muusi-

kot käyttävätkin tätä hyödykseen. He tutkivat rajoituksiaan ja hyödyntävät niitä 

löytäen erilaisia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen. (Huovinen 2015, 13)  

Improvisaatio on spontaani ilmaisu, henkinen ja psyykkinen luova tarina, joka tu-

lee sisältämme, meidän tehtävänä on poistaa esteet ja antaa luovuuden virrata. 

(Nachmanovitch 1990, 9–10). 

 

2.2 Improvisointi yhdistettynä sävellettyyn musiikkiin 
 

Kun tarkastellaan länsimaisen musiikin historiaa, huomataan, että improvisaatio 

on useimmiten ollut yksilöiden tekemää. Renessanssin ja varhaisen barokin vo-

kaali- ja instrumentaali-improvisaatio, barokin basso continuo, klassisen ja myö-

hempien aikojen preludit, kirkkourkurien improvisointi, klassisten soolokonsertto-

jen kadenssit ja jazz-solistien soolot – kaikki ovat solisteina toteutettavia improvi-

saation muotoja. (Musical Improvisation 2019; van Eijden 2018) 
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1950-luvulla John Cage (1912–1992) alkoi kehittää sävellystyyliä, joka kertoi esit-

täjille informaation epätavanomaisella tavalla. Partituuri ei kertonutkaan sävelkor-

keuksia tai rytmejä, vaan informaatio oli esitetty grafiikan tai kirjoitettujen ohjeiden 

avulla. Joukko säveltäjiä liittyi Cagen rinnalle kehittämään tätä uutta, mullistavaa 

musiikin kirjoitustapaa. Sama joukko, ns. New York School, kiinnostui myös pe-

rinteisten auktoriteettien poistamisesta musiikissa. Miksi säveltäjä tai kapellimes-

tari on se, joka määrää musiikin synnystä tai tyylistä? Miksei musiikkia voitaisi 

tehdä sosiaalisesti ilman säveltäjä, muusikko ja kuulija -hierarkiaa? (Nyman1999, 

50–54; van Eijden 2018) 

 

Syntyi erilaisia sävellettyjä, mutta vapaita muotoja, joiden tavoitteena oli luoda 

esitys, joka yhdistäisi improvisaation ja sävellyksen. Improvisaatio antoi esiinty-

jälle mahdollisuuden luoda kappaleesta oma, uniikki versio sävellyksen antaessa 

sille rakenteellisen muodon. (van Eijden, 1) Näihin vapaisiin muotoihin kuuluvat 

muun muassa graafiset partituurit, aleatorinen musiikki sekä avoin muoto. Näitä 

sävellystapoja yhdistää myös sosiaalinen musiikin tekeminen. Kyse ei ollut pel-

kästään solisteille annetuista ohjeista, vaan improvisoitua musiikkia tehtiin nyt 

myös ryhmässä. 

 

Musiikin tekeminen mullistui uusien sävellystapojen myötä. 1970- ja 80-luvuilla 

kehitykseen tulivat mukaan erilaiset, organisoidut johdettujen improvisaation kie-

let, kuten Soundpainting ja Conduction®. Näissä kielissä sävellettyjä osioita ei 

ole, mutta musiikkia ohjataan erilaisilla merkeillä tai kehonkielellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 “The goal was to have a performance in which the advantages of improvisa-
tion and composition were combined: improvisation would allow the performers 
to create their own unique version; composition would ensure structural coher-
ence.” (van Eijden 2018) 
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3 VISUAALINEN NOTAATIO 
 

Muotoilu ja musiikki ovat aina kulkeneet käsi kädessä muun muassa muodissa, 

albuminkansitaiteessa ja instrumenttien muotoilussa (The Art of visualising music 

n.d.). Visuaalinen notaatio on yksi muotoilun ja musiikin yhtymiskohta. Visuaali-

nen notaatio mielletään usein pelkäksi graafiseksi notaatioksi, mutta se voi mie-

lestäni olla myös esimerkiksi improvisoijan reagointia videoon, reaaliaikaisesti 

maalattavaan maalaukseen tai visuaalisesti notatoituun, mutta tarkemmin orga-

nisoituun materiaaliin kuin graafisissa partituureissa. 

 

Visuaalisessa notaatiossa ei ole olemassa standardia, vaan jokainen säveltäjä 

voi luoda haluamansalaisen visuaalisen teoksen. Joskus mukana saattaa olla oh-

jeita helpottamaan kuvan tulkintaa. Teos voi olla yksi kuva, jota esittäjä voi tulkita 

vapaasti. Tai siinä voi olla useita vaihtoehtoja ja esittäjä voi valita, mistä aloittaa 

tai minne suunnata. Säveltäjä jättää teoksen tulkitsemisen teoksen esittäjän vas-

tuulle. Jos säveltäjä ei ole antanut tarkkoja ohjeita, on esittäjästä kiinni, miten hän 

teoksen tulkitsee. Hän voi käyttää tulkinnassa apunaan esimerkiksi muotoja, vä-

rejä tai visuaalisia rytmejä. (Marshall 2016) 

 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti graafisen notaation ja kerron interaktiivisesta no-

taatiosta ja sen käytöstä kahden eri esimerkin avulla. 

 

3.1 Graafinen notaatio 
 

Tuhansien vuosien ajan musiikki oli jotain, mitä opetettiin suullisesti ihmiseltä toi-

selle. Alun perin nuottien tarkoitus oli auttaa muistamaan. Musiikkiin kuului aina 

sävellettyjä, improvisoituja ja live-tilanteessa elävöitettyjä melodioita ja rytmejä. 

Aikojen ensimmäisessä notaatiossa musiikki oli esitetty muotoina ja aaltoilevina 

viivoina. Tästä kehittyi tiibetiläinen notaatio, joka kertoi enemmänkin, kuinka tai-

vuttaa ja esittää pyhää tekstiä, mutta ei tarkasti, millä äänenkorkeuksilla teksti 

tulisi laulaa. Keskiajalla munkit kehittivät menetelmän, jolla pystyttiin merkitse-

mään ylös myös sävelkorkeudet ja tämän seurauksena pikkuhiljaa kehittyi nykyi-

nen tuntemamme ns. perinteinen notaatio. (Rothenburg 2017) Miksi sitten pää-

dyttiin palaamaan ajassa taaksepäin ja kirjoittamaan jälleen graafisia notaatioita, 

joissa musiikki on esitetty visuaalisin symbolein perinteisen notaation sijaan? 
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David Rothenburg kirjoittaa esseessään Improvisation and the Image (Rothen-

burg, 1): ”Entä, jos emme tiedä tarkasti, mitä haluamme kuulla, mutta haluamme 

ohjata muusikoita tekemään jotain, mitä he eivät muutoin pystyisi tekemään?” 

Rothenburgiin mukaan tämä ajatus oli osittain syynä siihen, miksi notaatiosta tuli 

niin luovaa. Graafisesta notaatiosta tuli tapa antaa muusikoille jälleen vapaus tul-

kita ja improvisoida. (Rothenburg 2017) Säveltäjät käyttävät graafista notaatiota 

usein myös tilanteissa, joihin perinteinen notaatio ei sovellu (Graphic notation 

(music) 2019). Visuaalinen vertailu perinteisen ja modernin graafisen notaation 

välillä voi olla hätkähdyttävää. Perinteinen notaatio on lineaarinen ja joustamaton. 

Moderni graafinen notaatio on avoin, voi tarjota joustavuutta ja sallii esittäjän tul-

kita säveltäjän idean. (The Art of visualising music, 1) 

 

John Cage, Morton Feldman (1926–1987) ja Earle Brown (1926–2002) olivat 

graafisen notaation ensimmäisiä johdonmukaisia käyttäjiä ja tulivat siitä myös 

tunnetuiksi. He kaikki kuuluivat kokeelliseen New York Schooliin. Tähän joukkoon 

kuului myös aleatoriseen musiikkiin erikoistunut Christian Wolff (s. 1934).  

Feldman ja Cage olivat paitsi hyviä ystäviä, inspiroivat toisiaan kokeilemaan mitä 

erilaisempia tapoja säveltää ja kirjoittaa musiikkia. (Morton Feldman 2019)  

Brownin idea graafisen notaation takana oli, että hän halusi vapauttaa esiintyjät 

perinteisen notaation rajoituksista ja tehdä heistä aktiivisia musiikin tekemisen 

osallistujia (kuva 1). (Graphic notation (music) 2019). 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 “What if we don’t know exactly what we want to hear, but we want to direct these 
musicians to do something that otherwise they would be unable to do?” (Rothen-
burg 2018) 
 
1 “The visual comparison between traditional and modern graphic notation can 
be striking. Traditional notation is linear and rigid. Modern graphic notation is 
open, can offer flexibility, and allow the performer to interpret the composer’s 
ideas.” (The Art of visualising music n.d.) 
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Kuva 1. Brown halusi vapauttaa muusikot perinteisen notaation rajoituksista.  

(Kuva Brownin teoksesta SYNTAGM III) 

 

Brittiläinen Cornelius Cardew (1936–1981) puolestaan käytti graafista notaatiota 

radikaalina, poliittisena tekona. Yksi hänen ehkä merkittävimpänä pidettävä sä-

vellyksenä Treatise (1963–1967) sisältää 193 sivua graafista notaatiota (Treatise 

(music) 2019). Teoksella hän halusi julistaa visuaalisen manifestin perinteistä 

systeemiä vastaan, haastaa auktoriteetit ja luoda auktoriteetittoman kuvan siitä, 

millaista musiikin pitäisi olla (Rothenburg 2018). Treatise sisältää täydellisiä geo-

metrisia kuvioita: ympyröitä, linjoja, kolmioita, neliöitä ja ellipsejä. Lisäksi koko 

sävellyksen läpi virtaa horisontaalinen linja (kuva 2). Cardew on itse antanut esi-

merkin, miten teosta voi tulkita: erilaiset muodot voivat vastata erilaisia musikaa-

lisia kategorioita. Esimerkiksi kolmio voi merkitä kolmisointua, ympyrä trilliä, neliö 

periodisuutta jne. Cardew:n mielestä yleisesti ottaen on tärkeää, että tulkinta on 

johdonmukaista. (Nyman 1974) Myöhemmin Cardew kylläkin pyörsi mietteensä 

ja totesi koko projektin olleen epäonnistunut yritys, joka ei loppujen lopuksi anta-

nut esiintyjille mahdollisuutta oikeaan, kollektiiviseen, demokraattiseen musiikin 

tekemiseen (Rothenburg 2018). 
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Kuva 2. Kuvakaappaus Cardew:n Treatise teoksesta sivulta 131. 

 

3.2 Interaktiivinen notaatio 
 

Interaktiivinen notaatio (Interaction Notation) perustuu kalifornialaisen saksofo-

nisti, improvisoija ja säveltäjä Larry Ochsin (s. 1949) kehittämään notaatioon. 

Ochs on tutkinut vuodesta 1978 lähtien strategioita ja notaatiomuotoa jäsennel-

lylle improvisaatiolle, joka edistäisi erityisesti vuorovaikutusta muusikoiden välillä. 

Vuodesta 2008 lähtien Ochs on kehittänyt merkkikieltä yhdessä muusikko-sävel-

täjä-mediataitelija Charlotte Hugin (s. 1965) kanssa. (Creation & Scenario in  

Music n.d.) Interaktiivinen notaatio muistuttaa johdetuissa improvisaatioissa esi-

teltäviä merkkikieliä, mutta erona on se, että tätä merkkikieltä käytetään partituu-

reissa, erillistä johtajaa tai kapellimestaria ei tarvita. 

 

Interaktiivinen notaatio on joustava, erityisesti ajankäytöllisesti. Hug kuvaa merk-

kikielen mahdollisuuksia jopa leikiksi ajan kanssa. Merkkikielellä saadaan kirjoi-

tettua pitkiäkin teoksia hyvin kompaktisti, mutta selkeästi. Se on rajapinta useam-

man taiteellisen muodon välillä, esimerkiksi perinteisen notaation, videotaiteen ja 

interaktiivisten merkkien välillä. (Interaction Notation n.d.) Charlotte Hugin mu-

kaan merkkikieleen kuuluu noin 50 erilaista merkkiä. Erityisen tärkeä merkki  

interaktiivisessa notaatiossa on keltainen/oranssi ruutu (kuva 3). Sillä määrite-

tään, kuka soittajista antaa merkin siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 
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Kuva 3. Interaktiiviseen merkkikielessä keltaisella ruudulla (vasen yläkulma) ker-

rotaan, kuka esiintyjistä antaa merkin siirtyä seuraavaan vaiheeseen. (Annika 

Granlund 2019) 

 

Interaktiivista notaatiota voidaan käyttää monella tapaa. Sitä voidaan yhdistää 

perinteisen notaation kanssa tai sillä voidaan kirjoittaa partituuri, jossa kullakin 

soittajalla on oma rivinsä. Tällaiseen partituuriin kappaleen eri vaiheet merkitään 

vaakatasoon ja soittajat pystysuoraan. Kukin soittaja lukee omaa riviään ja to-

teuttaa kunkin vaiheen ruutuun merkityt toiminnot. Jos ruutu on keltainen/oranssi 

tarkoittaa tämä, että soittaja saa päättää, koska siirrytään seuraavaan vaihee-

seen. Kuvassa 4 on lyömäsoittaja Roman Näfin Step Across the Border -työpa-

jassa syksyllä 2018 säveltämä interaktiivisen notaation kappale seitsemälle esiin-

tyjälle. 
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Kuva 4. Interaktiivisessa notaatiossa soittajat on merkitty pystysuoraan ja eri vai-

heet vaakatasoon (Kuvakaappaus Näfin säveltämästä kappaleesta) 

 

Yksi vaihtoehto interaktiivisen notaation käyttämisestä on eräänlaisen notaa-

tiokartan piirtäminen. Tällöin soittajilla on useampia polkuja kappaleen toteutta-

miseen. Samaisessa Step Across the Border -työpajassa käyrätorvisti Erwin  

Fonseca ideoi Berliinin metrokartan innoittamana interaktiivista notaatiokartan 

(kuva 5). Muusikot saattoivat vaihtaa kulkemaansa polkua vaihtoasemilla eli pis-

teissä, joista lähtee useampia polkuja. Fonseca kertoo teoksestaan seuraavaa: 

”Junaan meneminen, siitä poistuminen tai junan vaihtaminen ovat osa päivittäisiä 

toimintojamme. Se on usein pelkkä rutiini, mutta samanaikaisesti voi tapahtua 

paljonkin asioita, joita emme aina tietoisesti havaitse”.  

 

Notaatiokartan käyttö vaatii ehkä enemmän tarkkaavaisuutta, sillä koko ajan pi-

tää havainnoida, missä kukakin soittaja on menossa. Loppupiste, päämäärä tai 

lopetusmerkki on hyvä sopia etukäteen, ainakin kappaleen harjoitusvaiheessa, 

jotta on helpompi tietää, koska kaikki ovat menneet valitsemansa reitin läpi ja 

kappale on valmis. 
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Kuva 5. Kuvakaappaus Erwin Fonsecan notaatiokartan ensimmäisestä versiosta 
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4 ALEATORINEN MUSIIKKI JA AVOIN MUOTO 
 

Aleatorinen musiikki tarkoittaa sitä, että säveltäjä on antanut esittäjälle enemmän 

tilaa improvisointiin ja omiin valintoihin kuin perinteisessä klassisessa musiikissa 

(Aleatorinen musiikki 2015). Sana alea on latinaa ja tarkoittaa arpaa. Aleatori-

sessa musiikissa sattuma ja ennustamattomuus ovat olennainen osa teosta. Ne 

voivat rajoittua esittäjän vapauksiin yksityiskohtien esittämisessä tai ulottua koko 

sävellyksen rakenteeseen. Aleatoriikkaa voidaan käyttää myös sävellysproses-

sissa esimerkiksi hyödyntäen sattumaa arpoen säveltasojen järjestys. (Aleato-

riikka n.d.).  

 

Aleatorisuuteen liittyy läheisesti myös avoin muoto. Tämä tarkoittaa sitä, että sä-

veltäjä ei säveltäessään päätä teoksen lopullista soivaa muotoa, vaan se tulee 

päätetyksi muusikon toimesta. Jos sävellyksen sisältämien osien järjestys, tem-

pot jne. ovat valinnaisia tai vapaita, puhutaan usein avoimesta muodosta. 

(Aleatoriikka n.d.) Muodoltaan avoimella sävellyksellä ei ole määrättyä alkua tai 

loppua ja sen sisäinen rakenne voi vaihdella esityksestä toiseen (Avoin muoto 

n.d.). Aleatorisuus voidaan määritellä olevan säveltäjän antama joukko mahdolli-

suuksia, joista lopulliset valinnat tekee muusikko (Aleatorinen 2001). 

 

Aleatoristen sävellysten voidaan ajatella juontavan juurensa 1400-luvulle ja Jo-

hannes Ockeghemin (1410/1425–1497) teokseen Missa cuiusvis toni. Kappale 

voidaan laulaa doorisessa, fryygisessä, lyydisessä tai miksolyydisessä moodissa 

(Missa Cuiusvis Toni 2017). Myöhemmin 1700–1800-luvuilla kehittyivät erityisesti 

länsi-Euroopassa suosiossa olleet musiikilliset arpapelit, joissa käytettiin arpa-

kuutiota luomaan musiikkia satunnaisesti valmiista vaihtoehdoista (Musikali-

sches Würfelspiel 2019). Ensimmäinen laajasti satunnaisuutta hyväksikäyttävä 

kappale on John Cagen vuonna 1951 säveltämä Music of Changes (Aleatoric 

music 2019), jonka säveltämiseen ainakin äänien, kestojen, dynamiikkojen, tem-

pojen ja tiheyden osalta on käytetty kiinalaista I Ching -ennustuskirjaa (Music of 

Changes 2018). 

 

Esittelen tässä luvussa kaksi aleatorista tai avoimen muodon kappaletta, joita 

olen päässyt itse esittämään. 
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4.1 Vinko Globokar: Dos à dos 
 

Vinko Globokar (s. 1934) on ranskalainen pasunisti ja avantgarde-säveltäjä, joka 

käyttää teoksissaan epätavanomaisia ja laajennettuja tekniikoita, mutta usein 

myös improvisaatiota, ehkäpä oman jazz-taustansa vuoksi. Hän on työskennellyt 

muun muassa Mauricio Kagelin (1931–2008) ja Karlheinz Stockhausenin (1928–

2007) kanssa. Hänellä on laaja tuotanto, mutta se ei välttämättä ole tunnettua 

kokeellisten musiikkipiirien ulkopuolella. (Vinko Globokar 2018) 

 

Hänen vuonna 1988 säveltämänsä kappale Dos à dos on kahdelle instrumenta-

listille, mutta instrumentaatio on vapaa. Kappale koostuu osista, joiden melodiat 

tai melodioiden sävelet on kirjoitettu ylös ja niihin on annettu yksinkertaisia oh-

jeita, kuten ”eri tyylillä ja tempolla”, mutta monista asioista, kuten nuotin pituus, 

rytmi ja artikulaatio, soittaja saa itse päättää. Kappale kertoo ihmissuhteiden dy-

namiikasta, siitä miten ihmiset kohtaavat toisensa, riitelevät tai tekevät sovinnon. 

Viehättävyys ja vastenmielisyys, viha ja rakkaus, yhteisymmärrys ja turhautunei-

suus ovat kappaleen teemoja. Tarinaa tehostetaan valoilla ja esiintyjien liikkeillä, 

jotka on kirjoitettu tarkasti partituuriin. Kun kumpikin instrumentalisti saa itse 

tehdä valintoja tyylin suhteen, voi lopputulos olla hyvinkin vaihteleva. 

 

Kuvassa 6 näkyy kappaleen alkutilanne (A). Esiintyjät (I ja II) ovat kasvotusten, 

mutta 8 metrin päässä toisistaan, kumpikin omassa valokeilassaan. Esiintyjät 

ovat valinneet itselleen etukäteen kolme erilaista artikulaatiotyyliä (kuusikul- 

mioissa olevat numerot 1–3). Esiintyjä I aloittaa sävelletyillä äänillä ja valitsemal-

laan artikulaatiolla 1. Esiintyjä II jatkaa valitsemallaan artikulaatiolla 2 ja soittaa 

äänensä vinoneliössä olevan ohjeen mukaisesti ”samalla tyylillä/tavalla kuin edel-

linen”. Tämän jälkeen esiintyjä I jatkaa tarinan kerrontaa ”samalla tyylillä/tavalla 

mutta tempoa varioiden” sekä valitsemallaan artikulaatiolla 3. 

 

 
Kuva 6. Globokar on kirjoittanut kappaleen alkuun soitettavat äänet sekä esitys-

ohjeita, mutta soittajat valitsevat itse mm. artikulaatiotyylit. (Kuva partituurista) 
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Olen päässyt esittämään kappaleen tuuballa kolme kertaa. Tammikuussa 2018 

esitin sen yhdessä trumpetisti Elisabeth Luschen kanssa Uuden musiikin akate-

mian päätteeksi Neubadissa Luzernissa ja huhtikuussa 2019 saksofonisti Juan 

José Faccion kanssa Pyynikkisalissa Tampereella (kuva 7) sekä Hyvinkään tai-

demuseossa. Eri duoparien kanssa kappaleesta muotoutui hyvin erilaiset versiot 

jo soittimien erilaisten soundien takia, mutta myös kappaleen avoimen kirjoitus-

tavan vuoksi. Luschen kanssa päädyimme riitaisaan lopputilanteeseen, mutta 

Faccion kanssa kappale loppui välinpitämättömyyteen ja turhautuneisuuteen. 

Koska soittajat myös reagoivat toistensa tekemiseen, on jokainen esityskerta 

aina oma kokemuksensa ja tekijöidensä luovan toiminnan lopputulos. 

 

 
Kuva 7. Kappaleen alkutilanne (sävellys kuvassa 6) konsertissa Tampereella 

(Isabel Piniella 2019) 

 

4.2 Christian Wolff: Out-take 
 

Ranskassa syntyneen, mutta sittemmin amerikkalaistuneen säveltäjä, esiintyjä, 

improvisoija ja kirjailija Christian Wolffin tuotanto sisältää kokeellista klassista 

musiikkia, mutta poiketen muista saman genren säveltäjistä, hänen kappaleis-

saan on usein myös improvisaatiota sisältäviä elementtejä. Hän oli aikoinaan pio-

neeri avoimien partituurien säveltämisessä. Wolff on lähes itseoppinut säveltäjä, 
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joka on toiminut yhteistyössä muun muassa John Cagen ja Cornelius Cardewin 

kanssa. (Christian Wolff, n.d.) 

 

Out-take (säv. 2005) on sävelletty soolotuuballe, tuubaduolle tai 1–2 tuuballe ja 

valinnaisen kokoiselle ryhmälle muita soittimia. Kappale on muodoltaan avoin. Se 

koostuu 15 lyhyestä, melodisesta osasta, joiden järjestyksen soittajat saavat itse 

päättää. Soolotuubisti soittaa aina kaikki osat, mutta haluamassaan järjestyk-

sessä ja loput instrumentalistit ovat vapaita valitsemaan minkä tahansa osan rea-

goiden spontaanisti joko solistin tai muiden soittajien soittamaan materiaaliin. 

Kunkin osan tyyli ja tempo ovat soittajan päätettävissä ja osittain myös taukojen 

pituudet ovat vapaavalintaisia. Muut kuin soolotuuba saavat myös korvata nuot-

teja tauoilla, vaihtaa sävelten oktaavialaa tai jättää osia soittamatta. (Kuva 8)  

 

 
Kuva 8. Wolffin kirjoittama ohjeistus Out-taken esittäjille. (Kuva partituurista) 

 

Kappaleen kantaesittäjä, yhtye Out-take, kertoo blogissaan (Christian Wolff – 

OUT-TAKE… 2017) kappaleen esittämisen olevan heille sosiaalinen kokemus, 

jossa toisten muusikoiden kuunteleminen nousee erityisen tärkeään rooliin. Kukin 
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tekee parhaansa, jotta pystyy reagoimaan muiden tekemiin valintoihin mahdolli-

simman hyvin. Kappaleessa tehdään musiikkia demokraattisemmin, mihin klas-

siset muusikot ovat yleensä tottuneet. Joskus demokratia ei toteudu, mutta tämän 

kappaleen kohdalla se on osa hauskuutta, yhtye kirjoittaa. 

 

Olen päässyt esittämään kappaleen kerran tuubasoolona ja kaksi kertaa yhtyeen 

kanssa sekä lisäksi olen harjoitellut kappaletta kontrabasistin kanssa duona. Jo-

kainen versio on varsin erilainen harjoitella ja esittää. Sooloversiossa päätin soit-

tojärjestyksen ja jokaisen osan soittotavan, dynamiikat, tempot ynnä muut jo etu-

käteen, jotta esityksessä voi keskittyä pelkästään oman versioni tulkitsemiseen. 

Ehkäpä joku toinen muusikko tekee aivan erilaiset ratkaisut eikä päätä mitään 

etukäteen, vaan tekee kaikki valinnat vasta soittotilanteessa improvisoiden. 

Omalla kohdallani pasunisti Mike Svobodan mestarikurssilla saatu neuvo etukä-

teen päättämisestä tuntui kuitenkin järkevältä, ainakin kappaleen ensimmäistä 

sooloesitystä ajatellen. Kuten improvisaatio-opettajani tuubisti Marc Unternährer 

sanoo, kappaleen osia täytyy soittaa kymmeniä kertoja ja testata erilaisia vaihto-

ehtoja, jotta tietää, miten osat todella haluaa soittaa. Sooloversiota harjoitellessa 

tosiaan tuntui siltä, että kymmenien soittokertojen jälkeen eri osat alkavat pikku-

hiljaa muotoitua omanlaisikseen. Itse pystyin päättämään osien soittojärjestyksen 

vasta sitten, kun eri osien luonne on muotoutunut. 

 

Versioissa, joissa on muita soittajia mukana, saattaa olla musiikillisesti toimivam-

paa olla päättämättä liikaa etukäteen, jotta on vapaampi reagoimaan toisten soit-

tajien antamiin impulsseihin ja esimerkiksi konserttitilan luomiin mahdollisuuksiin. 

Huomasimme tämän omakohtaisen kokemuksen kautta. Ensimmäisellä neljän 

hengen yhtyeen harjoituskerralla olimme kaikki tehneet tarkat suunnitelmat esi-

merkiksi soittojärjestyksen ja soittotyylien suhteen, mutta harjoitellessamme huo-

masimme, että toimivampi ratkaisu on se, että reagoimme toistemme soittoon 

emmekä noudata etukäteen tehtyjä suunnitelmia. Muiden muusikoiden kanssa 

soitettavissa versioissa korostuu kuunteleminen. Jokainen esityskerta saattaa 

olla täysin erilainen riippuen siitä, millaisia valintoja soittajat ovat yksilöinä ja yh-

tyeenä tehneet. 
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5 JOHDETTU IMPROVISAATIO 
 

Johdettu improvisaatio oli pitkään kyseenalainen kompromissi improvisoidun ja 

sävelletyn musiikin välillä, kirjoittaa Ivo Medek artikkelissaan Contemporary  

Classical Music (Medek 2004, 13). Sen kehityskaaren aikana syntyi joitakin me-

nettelytapoja, joita voitaisiin pitää johdettuna improvisaationa. Näistä esimerkkejä 

ovat mm. Christian Wolffin kontrolloitu improvisaatio; Karlheinz Stockhausenin 

symbolit, jotka tulee soittaa tiettyjen sääntöjen rajoissa; John Zornin sävellykset, 

joissa kerrotaan kuka soittaa, koska ja kenen kanssa; sekä graafiset partituurit. 

(Improvisation in Music 2004, 13) 

 

Jo 1960-luvulla Sun Ra (1914–1993), visionäärinen kosketinsoittaja ja The  

Archestra -orkesterin perustaja, käytti sävellyksissään kirjoitettujen partituurien ja 

kollektiivisen improvisaation yhdistelmää (Other Conducted Improvisation  

Techniques n.d.). Toinen 60-luvulla jonkinlaista johdettua improvisaatiota käyttä-

nyt oli The Mothers of Invention -yhtye johtajanaan Frank Zappa (1940–1993). 

Kitaristi Steve Vain (s. 1960) mukaan Zappa johti yhtyettä antamalla erilaisia 

merkkejä käsillä, tahtipuikolla tai vaikkapa kulmakarvoilla luoden näin musiikkia, 

joka oli joka ilta erilaista. (Other Conducted Improvisation Techniques n.d.) 

 

Walter Thompsonilla ja Butch Morrisilla on suuri vaikutus siihen, miten tunnemme 

johdetun improvisaation ja merkkikielet nykyään. Molemmat ovat kehittäneet unii-

kin improvisaatioon tarkoitetun merkkikielen, jota ovat käyttäneet ja josta ovat  

inspiroituneet monet muusikot ympäri maailmaa.  (Conducted Improvisation 

2015) Johdetussa improvisaatiossa on kyse siitä, että kappaleessa on merkkikieli 

tai säännöstö, jota kapellimestari tai kokoonpanon ohjaaja käyttää kappaleen sä-

veltämiseen reaaliajassa (Theory of Conducted Improvisation 2018). Muusikot 

improvisoivat merkkikielen tai säännöstön puitteissa ja näin syntyy kappale, joka 

on joka kerta erilainen. 

 

Esittelen opinnäytteessäni viisi erilaista johdettua improvisaatiotyyliä, joissa kus-

sakin on käytössä erilainen johtamistekniikka ja improvisaatiokieli. Näistä kaksi 

tunnetuinta, Soundpainting ja Conduction®, olisivat varmasti käyttökelpoisia esi-

merkiksi musiikkiopistoissa. Kumpikin kieli sopii kaikenkokoisille ja kaikenlaisille 

kokoonpanoille riippumatta soittajien soittotasosta tai instrumenteista. 
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5.1 Soundpainting 
 

Soundpainting on amerikkalaisen Walter Thompsonin (s. 1952) vuonna 1974 ke-

hittämä maailmanlaajuinen, monialainen live-sävellykseen tarkoitettu merkkikieli 

muusikoille, näyttelijöille, tanssijoille ja visuaalisille taiteilijoille (Soundpainting, 1). 

Vuonna 2019 kieleen kuuluu yli 1500 erilaista merkkiä, joilla ryhmän edessä oleva 

live-säveltäjä eli ns. Soundpaintaaja (eng. The Soundpainter) voi vaikuttaa esi-

tettävään materiaaliin viestimällä esiintyjille käsi- ja kehon eleillä. Joskus hän tie-

tää tarkasti, mitä tuleman pitää, mutta joskus sattuma ja kielen erityispiirteet 

muokkaavat sävellystä ja hänen tulee reagoida syntyviin tilanteisiin. (Soundpain-

ting, n.d.) 

 

Soundpaintingin syntaksi eli merkkien esitysjärjestys on aina kuka, mitä, miten ja 

milloin (eng. Who, What, How and When). Säveltäjä saattaa jättää miten-eleen 

myös näyttämättä, jolloin esiintyjät saavat itse päättää, miten toteuttavat muut 

annetut ohjeet. Syntaksi voisi olla esimerkiksi: koko ryhmä (kädet o-kirjaimen 

muodossa pään päällä), pitkä ääni (vedetään käsillä viiva keskeltä ulospäin), play 

(heilautetaan kädet takaa eteen samalla siirtäen samalla kehon paino eteen). 

 

Kieleen kuuluu monenlaisia eleitä muun muassa erilaisiin tyyleihin, käsitteisiin, 

improvisaatioon ja näyttämöeleisiin, mutta myös esimerkiksi pukuihin ja rekvisiit-

taan liittyen. Eleet jaetaan kahteen peruskategoriaan: muotoilueleet (eng. 

Sculpting gestures) ja toimintasignaalit (eng. Function signals). Muotoilueleet ker-

tovat minkä tyyppistä materiaalia esitetään ja kuinka se esitetään. Toimintasig-

naalit puolestaan näyttävät kuka materiaalin esittää ja koska esittäminen alkaa. 

Muotoilueleet voidaan jakaa neljään tarkempaan kategoriaan: sisältöeleet (eng. 

content gestures) kuten pitkä ääni tai minimalismi, määrittävät eleet (eng. mo-

difiers) kuten äänenvoimakkuus tai tempo, tyylieleet (eng. modes) kuten skan-

naus tai ns. ”pisteestä pisteeseen” -toiminto sekä paletit (eng. palettes), jotka 

identifioivat sävelletyn ja/tai harjoitetun materiaalin. Toimintasignaalit voidaan 

 
 

1 “Soundpainting is the universal multidisciplinary live composing sign language 
for musicians, actors, dancers, and visual Artists.” (Soundpainting, n.d.) 
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jakaa kahteen tarkempaan kategoriaan: identifiointieleet (eng. identifies) kuten 

koko ryhmä tai puupuhaltajat sekä aloituseleet (eng. go), jotka näyttävät koska 

kyseinen toiminta aloitetaan tai lopetetaan. (Soundpainting, n.d.) 

 

Soundpainting-koulutuksia järjestetään ympäri maailmaa ja vain sertifioidut kou-

luttajat saavat järjestää niitä. Kielen kehittäjä Walter Thompson pitää koulutuksia 

ja sertifiointitilaisuuksia useamman kerran vuodessa yhdessä François 

Jeanneaun kanssa Pariisissa Ranskassa, mutta hänen kurssilleen voi osallistua 

myös useassa muussa Euroopan maassa sekä Yhdysvalloissa. Sertifiointijärjes-

telmä on luotu pitämään Soundpaintingin taso korkeana. Järjestelmässä on kaksi 

eri tasoa (Level 1 & 2) sekä B1-taso erityisesti opiskelijoille. Taso 1 käsittää en-

simmäiset 43 elettä ja taso 2 seuraavat 75 elettä. (Soundpainting, n.d.) 

 

Osallistuin syyskuussa 2018 Thompsonin itsensä pitämään Soundpainting-työ-

pajaan Luzernissa. Itseni lisäksi työpajaan osallistui noin 25 opiskelutoveriani. 

Työpajan aikana tutustuimme muutamiin peruseleisiin ja soitimme useita teoksia 

vain näitä eleitä käyttäen. Oli mielenkiintoista huomata, että jo pienellä määrällä 

eleitä saattoi tehdä monipuolista improvisoitua musiikkia. Alussa käytimme vain 

pitkiä ääniä, mutta koska äänten säveltasot ovat täysin jokaisen soittajan päätet-

tävissä, syntyi välillä todella upeita sointuja ja äänimaisemia. Live-säveltäjän rooli 

tässä merkkikielessä on suuri. Thompsonin kanssa oli miellyttävä työskennellä, 

koska hänellä luonnollisestikin on paljon kokemusta kielen käytöstä ja hän osasi 

jo vähäisellä elemäärällä luoda upeita teoksia hyödyntäen myös taukoja. 

 

Sovelsin elekielen käyttöä Kymi Brass -tapahtumassa marraskuussa 2018, kun 

johdin musiikkiharrastuksen alussa olevien Kymi Brass III -orkesteria. Tein orkes-

teria varten kortit, joissa oli kuvilla ilmaistuna muutamia perustoimintoja kuten 

pitkä ääni, lyhyet äänet ja soolo. Lisäksi käytin eleitä osoittamaan esimerkiksi, 

kuka soittaa ja millä dynamiikalla. Loppukonsertissa esitimme yhden kappaleen 

tällä menetelmällä ja siitä tuntuivat pitäneen niin soittajat kuin yleisö. 

 

Lasten mielestä teosta oli kiva soittaa, koska ”ei voi soittaa väärin”, mutta he ko-

kivat haastavaksi sen, kun kaikki soittivat samaan aikaan eikä meinannut malttaa 

kuunnella muita soittajia tai keskittyä annettuihin merkkeihin. Johdetussa impro-
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visaatiossa kaikki ohjeet tulevat useimmiten kapellimestarilta ja mielestäni kapel-

limestarin seuraaminen korostuu, kun ei ole nuotteja, joita seurata. Kuuntelemista 

harjoittelimme esimerkiksi niin, että tietty soitinryhmä sai soittaa sooloa ja muiden 

piti keskittyä säestyksen soittamiseen. Kuunteleminen ja kapellimestarin seuraa-

minen on tärkeää myös sävelletyn musiikin esittämisessä ja uskon, että johdettu 

improvisaatio voisi olla yksi keino niiden parantamiseen lasten kanssa työsken-

nellessä. 

 

5.2 Conduction® 
 

Conduction® on amerikkalaisen Lawrence D. "Butch" Morrisin (1947–2013) 

vuonna 1985 lanseeraama omaleimainen merkkikieli, erityisesti suurten kokoon-

panojen improvisointiin. Hän itse kertoi merkkikielen olevan improvisoitu duetto 

yhtyeelle ja kapellimestarille (Conduction, 1). Merkkikielen virallisella internetsi-

vulla kerrotaan Conduction® olevan säveltäjän, kapellimestarin ja instrumentalis-

tin välillä oleva rakenteen ja sisällön vaihto, joka tarjoaa välittömiä mahdollisuuk-

sia aloittaa tai muuttaa harmoniaa, melodiaa, rytmiä, tempoa, kehityskulkua, ar-

tikulaatiota, fraseerausta tai muotoa manipuloimalla sävelkorkeutta, dynamiik-

kaa, äänenväriä, kestoa tai järjestystä reaaliajassa (Conduction, 2).  

 

Merkkikieleen kuuluu noin 40 johtamismerkkiä, joita voidaan myös yhdistellä kes-

kenään. Kuvassa 9 on muutama selitetty esimerkki Conduction®-kielen mer-

keistä. Ensimmäinen merkki (Continue) näytetään käsiä toistensa ympäri pyörit-

tämällä ja sillä ilmaistaan, että soittajat jatkavat ja kehittelevät sitä mitä ovat juuri 

soittamassa. Conduction®-kielessä merkit näytetään sormilla, käsillä tai keholla 

ja niillä ohjataan mm. äänten pituutta, dynamiikkaa tai laatua (esim. pitkä ääni, 

staccato, forzando, glissando, pianissimo), soittajien määrää (esim. kaikki,  

 
 

1 ”an improvised duet for ensemble and conductor” (Conduction n.d.) 
 
2 “The practice of conveying and interpreting a lexicon of directives to modify or 
construct sonic arrangement or composition; a structure-content exchange be-
tween composer/ conductor /instrumentalist that provides immediate possibilities 
to alter or initiate harmony, melody, rhythm, tempo, progression, articulation, 
phrasing or form by manipulating pitch, dynamics, timbre, duration and order in 
real-time.” (Conduction n.d.) 



26 

puolet, soolo, kaikki muut paitsi) tai äänenväriä (esim. soittimen ääni, hybridi soit-

timien äänen ja lauluäänen/ilman välillä, pelkkä lauluääni). Jokainen soittaja saa 

kuitenkin improvisoida vapaasti annettujen ohjeiden rajoissa vapaasti. 

 

 
Kuva 9. Esimerkkejä Conduction®-kielen merkeistä (Annika Granlund 2019) 

 

Itse pääsin kokeilemaan Conduction®-improvisointia Step Across the Border -

työpajassa Charlotte Hugin johdolla (kuva 10) marraskuussa 2018. Yhtyeemme 

kokoonpanoon kuului oboisti, käyrätorvisti, euphoniumisti, tuubisti, pianisti ja 

kaksi lyömäsoittajaa. Työpaja kesti kaksi kuuden tunnin ja kaksi kahdeksan tun-

nin tiivistä opiskelupäivää, joidenka aikana opettelimme Conduction®-merkkikie-

len peruselementit, mutta tutustuimme myös muihin improvisaatiotekniikoihin ku-

ten interaktiiviseen notaatioon. 
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Kuva 10. Charlotte Hug ohjaa yhtyettä Conduction®-merkkikielellä (Thomy 

Büchler 2018) 

 

Verrattuna muihin käyttämiini merkkikieliin mielestäni Conduction®-improvisaa-

tiossa erilaista oli se, että kapellimestari antaa ohjeita myös äänenväriä koskien. 

Kapellimestari voi esimerkiksi pyytää soittamaan hybridi-äänellä, joka tarkoittaa, 

että yhdistetään instrumentin ääni lauluäänen tai vaikka ilman kanssa. Mielen-

kiintoista oli myös se, kuinka paljon kapellimestarin kehonkieli vaikutti improvi-

sointiin, sillä merkit annetaan usein koko kehoa käyttäen. Jos kapellimestari esi-

merkiksi antaa merkin nopeasti, tulee siitä väkisinkin impulssi soittaa myös nope-

asti tai ehkä jopa aggressiivisesti. Vastaavasti hitaasti tai laiskasti annettu merkki 

antaa päinvastaisen signaalin. 

 

5.3 John Zorn: Cobra 
 

John Zorn (s. 1953) on esittänyt, tuottanut ja säveltänyt paljon kokeellista musiik-

kia (John Zorn 2019). Yksi hänen kappaleistaan on peliteoreettiseen (eli ihmisten 

väliseen strategiseen kanssakäymiseen, Peliteoria 2018) improvisaatioon perus-

tuva vuonna 1984 sävelletty kappale Cobra. Säveltäjän mukaan hän halusi sä-

veltää kappaleen, jossa muusikoille kerrotaan, milloin he soittavat ja kenen 
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kanssa, mutta jätetään muusikkojen päätettäväksi, mitä he soittavat (Cobra 

(Zorn) 2018). 

 

Kappaletta ei ole virallisesti koskaan julkaistu ja omien sanojen mukaan Zorn on 

tahallisesti päättänyt olla julkaisematta (tai jopa kirjoittamatta ylös) sääntöjä peli-

kappaleisiinsa (eng. ”game piece”) (Cobra (Zorn) 2018, 1). Tästä huolimatta kap-

paleesta kiertää muusikkojen keskuudessa versioita, joissa on hyvin yksityiskoh-

taiset ohjeet kappaleen säännöistä. Kappaleessa ei ole ennalta sovittua raken-

netta tai pituutta, joka tekee jokaisesta esittämiskerrasta erilaisen. Kappale on 

sävelletty vapaalle määrälle muusikoita vapain instrumentein sekä ”johtajalle” 

(eng. prompter eli suoraan suomennettuna kuiskaaja) ja se sisältää erilaisin nu-

meroin, kirjaimin ja symbolein varustettuja värillisiä kortteja, joilla kullakin on oma 

merkityksensä. (Cobra (Zorn) 2018.) 

 

Kappaleen ideana on, että jokainen kokoonpanon jäsen saa ehdottaa halua-

maansa toimintoa (korttia) ja yhtyeen edessä oleva johtaja päättää, kenen idea 

toteutetaan. Jokaisella kortilla on erityinen kutsumistapa ja yhtyeen johtajan teh-

tävä on huomioida yhtyeen jäsenten ehdotukset ja valmistaa yhtye seuraavaa 

toimintoa varten. Joissakin tapauksissa (esim. ”duos” ja ”buddies”) yhtyeen jäse-

net myös ehdottavat itseään tai toisiaan osallistujiksi kyseiseen toimintoon. 

 

Kappaleen epävirallisessa partituurissa selitetään, mitä mikin toiminto tarkoittaa 

ja miten sitä kutsutaan. Kuvassa 11 on viisi esimerkkiä käytettävistä toiminnoista. 

Koskettamalla ensin suuta ja näyttämällä sitten yhtä sormea, kutsutaan ”Pool”, 

joka tarkoittaa, että ne soittajat, jotka eivät kyseisellä hetkellä soittaneet, saavat 

nyt soittaa ja ne, jotka soittivat jo, joko lopettavat tai vaihtavat tyyliä radikaalisti. 

Nenä ja yksi sormi puolestaan tarkoittaa ”Duos” eli, että soittajat voivat vapaasti 

valita muusikoiden keskuudesta parin itselleen ja he voivat soittaa minkä tahansa 

pituisen duon ja miten monta kertaa tahansa. Yleensä duo-parien muodostus 

vaatii pientä kommunikointia muusikoiden välillä esimerkiksi elekielellä ja tämä 

yhtyeen johtajan tulee ottaa huomioon. Silmä ja kaksi sormea tarkoittaa ”Ordered 

  

 
1 “-- deliberately chosen not to publish (or even write down) the rules” (Cobra 
(Zorn) 2018) 
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cartoon trades” eli, että yhtyeen johtaja saa kädellä osoittamalla määrätä, kuka 

soittaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi liikettä vasemmalta oikealle, jolloin muu-

sikot soittavat aina, kun yhtyeen johtajan käsi osuu omalle kohdalle. Olen soitta-

nut myös versiossa, jossa tätä korttia käytettiin myös yleisöön eli johtaja kään-

tyikin välillä yleisöön päin ja oli yleisön vuoro improvisoida. 

 
KUVA 11. Esimerkkejä merkkikielestä, jota Zorn käyttää kappaleessaan Cobra 

(Kuvakaappaus epävirallisesta partituurista). 

 

 

Tärkeässä roolissa on myös muistikortit (eng. ”sound memory”), joita kuuluu kap-

paleeseen kolme (kuva 11, viimeinen esimerkki). Ehdottamalla muistikorttia yh-

tyeen jäsen tai johtaja voi tallentaa jonkin toiminnon tai soundimaailman. Tallen-

nuksessa yhtyeen jäsenten tulee muistaa, mitä on tallennushetkellä soittanut. 

Aina kun muistikortti kutsutaan uudelleen, pitää kyseisten soittajien soittaa sa-

maa materiaalia kuin mitä on tallennushetkellä soittanut. 



30 

 

Kappaleeseen kuuluu myös ”Guerrilla System” -systeemi, jolloin joku yhtyeen jä-

senistä alkaa toimia yhtyeen väliaikaisena johtajana (eng. Squad leader) ja mää-

rää yhtyeen toiminnoista. Tässä systeemissä on erillinen merkkikieli ja vain väli-

aikainen johtaja päättää niiden käytöstä eli yhtyeen muut jäsenet eivät ehdota 

toimintoja. Guerrilla Systemistä palataan takaisin normaaliin, kun joku muu yhty-

een jäsenistä ”käräyttää” väliaikaisen johtajan Spy-merkillä ja tällöin alkuperäinen 

johtaja palaa johtamaan yhtyettä. 

 

Olen päässyt soittamaan Cobrasta kaksi noin 15 minuutin mittaista versiota 

Wege der Wahrnehmung -festivaalilla Neubadissa Luzernissa huhtikuussa 2018. 

Kokoonpanoomme kuului laulu, viulu, huilu, euphonium, euphonium/pasuuna, 

tuuba, harmonikka, kontrabasso, sähköbasso, sähkökitara ja kaksi lyömäsoitta-

jaa. Kappaleen johtajana toimi improvisaatiosta vastaava professori Urban Mäder 

Hochschule Luzernista (kuva 12). Konserttia varten meillä oli viisi 2–3 tunnin har-

joitusta. Ensimmäisen harjoituksen tarkoituksena oli käydä kaikki peruskortit läpi 

(ilman Guerrilla Systemiä). Toisella kerralla lisättiin Guerrilla System ja lopuilla 

kerroilla hiottiin yhtyeen yhteissoittoa, painotettiin kuuntelun tärkeyttä ja haettiin 

ääripäitä esimerkiksi dynamiikkojen suhteen. 

 

 
KUVA 12. 12-henkinen yhtye johtajanaan Urban Mäder (Emilio Guim 2018) 
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Verrattuna muihin merkkikieliin Cobrassa mielestäni mukavaa on se, että muusi-

kot itse saavat vaikuttaa kappaleen rakenteeseen ja tyyliin. Vaikka johtaja valit-

seekin ehdotetuista toiminnoista toteutettavan, on kaikilla yhtäläinen mahdolli-

suus seuraavan toiminnon ehdottamiseen. Ja toisaalta kukin voi myös ryhtyä vä-

liaikaiseksi johtajaksi, jolloin pääsee itse määräämään kappaleen seuraavista 

vaiheista. Se, että kaikki pystyvät vaikuttamaan kappaleen rakenteeseen tekee 

merkkikielen käytöstä ehkä hivenen monimutkaisempaa ja esimerkiksi lasten 

kanssa Cobra saattaa olla haastavampi kuin esimerkiksi Soundpainting- tai  

Conduction®-merkkikielien käyttö. 

 

5.4 Towers 
 

Towers on pieni konseptillinen kappale, jonka toteutin Hochschule Luzern – Mu-

sikin opetussuunnitelmaan kuuluvalla konsepti-improvisointikurssilla (saks. Kon-

zeptimprovisation) keväällä 2018. Kappale perustuu sveitsiläisen säveltäjä Urs 

Peter Schneiderin (s. 1939) esittelemään konseptiin, jossa kappaleen kapelli-

mestarilla on käytössään muutamia valitsemiaan esineitä ja niitä liikuttelemalla 

hän määrää kappaleen rakenteen. Muusikot puolestaan voivat päättää, miten he 

reagoivat esineiden liikkeisiin. 

 

Omassa kappaleessani, Towers, käytin esineinä kolmea erikorkuista rakenta-

maani pahvitornia. Soittimina puolestaan toimivat tyhjät litran muovipullot. Ko-

koonpanoon kuului itseni eli kapellimestarin lisäksi seitsemän improvisoijaa (kuva 

13). Kappaleen kapellimestarina saatoin liikuttaa yhtä tai useampaa tornia sa-

manaikaisesti. Tornia pystyi liikuttamaan oikealle, vasemmalla, eteen tai taakse, 

mutta myös kallistuen kaikkiin suuntiin. Esiintyjien päätettäväksi jäi muun mu-

assa: onko jokaisella tornilla oma soundinsa vai onko tietyllä yhdistelmällä (esim. 

pieni torni kaatuneena ja keskikokoinen kallistuneena) oma soundinsa; onko tie-

tyllä liikkeellä oma soundinsa riippumatta tornin koosta (esim. liike vasemmalle 

tai kallistuva liike) vai reagoiko esiintyjä tornien liikkeisiin hetkessä eli ei tee mi-

tään ennalta määrättyä suunnitelmaa. 
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Kuva 13. Kuvakaappaus Towers-kappaleen harjoituksesta. 

 

Tässä johdetussa improvisaatiossa ei ollut niin tarkkoja ohjeita kuin edellisissä, 

mutta sekä kapellimestari että improvisoijat pääsivät vaikuttamaan kappalee-

seen. Kapellimestari voi halutessaan yrittää saada improvisoijista tiettyjä reakti-

oita liikuttamalla esineitä erilaisille tyyleillä, mutta kullakin improvisoijalla on kui-

tenkin myös mahdollista vaikuttaa, koska jokainen saa itse päättää reagointita-

pansa. Tällainen improvisaatio sopii hyvin myös ryhmälle, jossa kaikki eivät osaa 

soittaa soitinta. Instrumenteiksi voidaan valita jokapäiväisessä elämässä käytet-

täviä asioita, kunhan niistä lähtee jonkunlaista ääntä. 

 

5.5 Blick ins Steinreich 
 

Blick ins Steinreich on performanssi ja konserttikokonaisuus, joka toteutettiin tou-

kokuussa 2019 Ettiswilissä Sveitsissä 120 mieskuorolaisen ja 3 kuoronjohtajan, 

8 instrumentalistin sekä ääni- ja valosuunnittelijoiden voimin. Projektin ideoijina 

olivat projektin taiteellinen johtaja Urban Mäder sekä projektinjohtaja Benno Bau-
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meler. Projektiin sisältyi kaksi osaa: ensimmäinen 2 tunnin mittainen äänimaise-

maperformanssi luonnonpuistossa sekä 1 tunnin mittainen performanssillinen 

konsertti toiminnassa olevassa sorakuopassa. 

 

Performanssi luonnonpuistossa perustui radiolähettimen kautta saatujen ohjei-

den rajoissa tehtävään improvisaatioon. Performanssillisessa konsertissa osa 

musiikista oli täysin sävellettyä ja osa perustui tiettyjen ohjeiden rajoissa tehtä-

vään improvisaatioon. Performanssiosuuden toteuttivat mieskuorolaiset ja se oli 

täysin sävelletty. 

 

5.5.1 Äänimaisemaperformanssi 
 

Ensimmäisessä luonnonpuistossa toteutetussa osiossa 8 esiintyjää jalkautuivat 

luonnonpuistoon mukanaan kuusi instrumenttia (kuva 14): saksanpähkinät (2 

kpl), luonnonkivet (2 kpl), pikkukivet laatikossa, hiekkapaperi, ankkapilli sekä lin-

tupilli. Jokaisella esiintyjällä oli lisäksi radiolähetin, jonka kautta musikaalinen joh-

taja antoi ohjeita äänimaiseman toteuttamiseen. Lisäksi puistoon oli asetettu 25 

pientä kaiutinta, joissa kussakin soi erilaiset, lyhyet, etukäteen nauhoitetut äänet 

kuten lentokoneen pörinä tai veden solina. Näitä samoja kaiuttimia käytettiin 

myös mobiilisti, eli 12 kuorolaista yhtyi performanssiin kävelemällä puistossa 

kaiuttimet taskuissaan. Yleisö sai liikkua vapaasti puistossa ja kuunnella erilaisia 

äänimaisemia. 
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KUVA 14. Äänimaisemaperformanssissa käytetyt instrumentit vasemmalta oike-

alle: luonnonkivet (2 kpl), ankkapilli, hiekkapaperi, pikkukivet laatikossa, saksan-

pähkinät (2 kpl) ja lintupilli (Annika Granlund 2019) 

 

Äänimaiseman luomisessa suuressa roolissa oli improvisointi radiolähettimen 

kautta saatujen ohjeiden rajoissa. Tässä improvisaatiossa meillä oli käytössä  

Mäderin ideoimat kolme konseptia: ”CUT”, ”Vokales” ja ”Klang-Ketten”. Konsep-

tissa ”CUT” (suom. leikkaus) ohjeiden antaja (useimmiten Mäder) kertoi, millä 

instrumentilla seuraavaksi soitetaan vai onko kyseessä vapaavalintainen instru-

mentti, koska aloitetaan (3-2-1-LOS) ja koska lopetetaan (3-2-1-STOP). Esimer-

kiksi: ”Soita lintupillillä rauhallisia ääniä reagoiden muiden esiintyjien ääniin, 

mutta pitäen välillä myös taukoja, 3-2-1-LOS … 3-2-1-STOP” tai ”Soluttaudu ylei-

sön joukkoon ja rapistele saksanpähkinöitä huomaamattomasti. 3-2-1-LOS … 3-

2-1-STOP”. 

 

Toinen konsepti ”Vokales” (suom. vokaalit) toimi samalla tavalla, mutta tällä ker-

taa improvisoitiin pääasiassa omalla äänellä. Kuvassa 15 näkyy esimerkkivaihto-

ehtoja äänen käytöstä: nnnn hiljaisesti, rrrr ilman ääntä (eli kurkku-r), glissando 

ylhäältä alas jne. 

 

Kolmas konsepti ”Klang-Ketten” (suom. ääniketju) tarkoitti puolestaan sitä, että 

jokaisella esiintyjällä oli ennakkoon päätetty numero (1–8), joka määräsi, milloin 
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kukin soittaa. Ohjeiden antaja antoi ensin ohjeen, jonka jälkeen hän alkoi laskea 

numeroita 1-8. Lopetusmerkkinä kuulimme sanan STOP. Esimerkiksi: kukin soit-

taa ankkapillillä lyhyen äänen ketjussa. Oma numeroni oli viimeinen eli kahdek-

san, joten soitin pilliä aina, kun kuulin numero 8 radiolähettimen kautta. Ääniket-

jun kuulokuva riippui paljon kulloinkin olevasta sijoittelustamme. Joskus saa-

toimme olla jonossa, mutta joskus myös levittäytyneenä ympäri puistoa. Ääni-

maailma oli tilanteesta riippuen kuulijalle erilainen. 

 

KUVA 15. Äänimaisemaperformanssin improvisaatiossa käytettiin kolmea kon-

septia: CUT, Vokales ja Klang-Ketten (Annika Granlund 2019) 

 

Kaikki kolme konseptia olivat mielestäni hauska toteuttaa. Oli myös mukava seu-

rata kuulijoiden reaktioita, sillä varsinkin alussa heillä ei ollut käsitystä, mistä 

kaikki äänet kuuluivat tai olivatko ne osa luonnonpuiston normaalia äänimaise-

maa vai lisättyjä ääniä. Äänimaisemaperformanssissa ohjeiden antajalla on luon-

nollisesti suuri rooli performanssin rakenteen kehittämisessä, mutta improvisoi-

jilla oli myös mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi oman sijainnin ja esiintymistavan 

kautta siihen, millaisena performanssi kuulijoille näyttäytyi. 
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5.5.2 Performanssillinen konsertti 
 

Illan toinen osio toteutettiin sorakuopassa, jossa toimii normaalisti kivijalostamo 

ja -lajittelukeskus (kuva 16). Konsertin ajankohta oli illalla ja myös valoilla sekä 

tulella oli tärkeä visuaalinen rooli performanssissa. Iltakonsertin kokoonpanoon 

kuului 120 mieskuorolaista ja kolme kuoronjohtajaa sekä kahdeksan hengen yh-

tye ja äänisuunnittelija. Yhtyeeseen kuului bassoklarinetisti, saksofonisti, käyrä-

torvisti, pasunisti, tuubisti, sähkökitaristi sekä kaksi lyömäsoittajaa. Musiikki oli 

osittain sävelletty ja osittain improvisoitua perustuen Mäderin kirjoittamiin ohjei-

siin. Teokseen kuului selkeä partituuri, jota seuraamalla etenimme vaiheesta toi-

seen eikä yhtyeellä ollut varsinaisesti johtajaa kuten kuorolaisilla. Yhtye kuitenkin 

seurasi välillä kuoronjohtajan ohjeita ja osittain soitti yhteisiä osioita, jolloin joku 

soittajista otti johtajan roolin. Koko kappaleen ”johtajana” kuitenkin toimi kello. 

 

 
KUVA 16. Performanssillinen konsertti toteutettiin toiminnassa olevassa sora-

kuopassa (Thomas Studhalter 2019, www.studhalter.org) 

 

Kaikilla yhtyeen jäsenillä sekä kuoronjohtajille oli käytössään digitaaliset kellot, 

jotka synkronoitiin tarkasti näyttämään samaa aikaa. Partituurissa oli kellonajoin 

merkitty, milloin siirrytään vaiheesta toiseen ja mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. 

Vaiheita oli yhteensä 10 ja niihin sisältyi sävellettyjä melodioita (kuva 17, kohta 5 
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tuuba ja bassoklarinetti), kirjallisia ohjeita (kuva 17, kohta 6A–6B) sekä kuvin esi-

tettyjä improvisaatiokaavioita (kuva 17, kohta 6C). 

 

 
Kuva 17. Kuvakaappaus yhtyeen partituurista vaiheista 5–6C. 

 

Kuten improvisaatiossa yleensäkin, myös tässä projektissa tärkeää oli kuuntele-

minen. Vaikka joskus ohjeet oli kirjoitettu hyvinkin tarkasti partituuriin, on va-

paassa improvisaatiossa erityisen tärkeää kuunnella, reagoida ja ehdottaa itse 

uutta materiaalia. Näin saadaan aikaan musiikkia, jota yleisö jaksaa ja haluaa 

kuunnella. Tässä projektissa yksi hienoimmista puolista oli siinä, että pääsi soit-

tamaan osittain ammattilaisten kanssa. Heiltä sai valtavasti uusia ideoita ja myös 

rohkeutta toteuttaa omia ideoita muita kuunnellen. Mukavaa oli myös huomata, 

miten yksinkertaisilla ideoilla voidaan saada aikaan valtavan upeita lopputuloksia. 
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6 POHDINTA 
 

Ennen opinnäytetyöprosessiin ryhtymistä en ollut sen tarkemmin analysoinut te-

kemiäni projekteja, taikka miettinyt mikä niitä yhdistää tai erottaa. Projekteja oli 

paljon ja ne kaikki liittyivät jollakin tapaa improvisaatioon. Improvisaatio aiheena 

on minulle mielekäs, onhan improvisaatio pääaineeni Hochschule Luzernissa 

tuubansoiton ohella. Lähdemateriaaliin tutustumisen jälkeen alkoi selkiytyä, että 

projekteille löytyy paljonkin yhteisiä nimittäjiä. Valitsin kolme mielenkiintoista ai-

healuetta ja projektit aihealueiden mukaan. 

 

Oli mielenkiintoista huomata, että improvisaation erilaisiin sääntöihin perustuvia 

alalajeja oli huomattavan paljon, ja että itsekin olin jo suurimman osan kanssa 

ollut tekemisissä, vaikka en sitä ollut aiemmin ajatellut. Opin improvisaatiosta, 

sen historiasta ja kehityksestä valtavan paljon, puhumattakaan kaikista sen ala-

lajeista. Lähdemateriaalia etsiessä löysin myös useita mielenkiintoisia uusia teok-

sia ja tyylejä, joihin haluan jatkossa tutustua tarkemmin. 

 

Sosiaalinen musiikin tekeminen oli minulle täysin uusi käsite. En ollut ajatellut, 

että musiikin tekemisessä olisi jokin hierarkia. Nyt se tuntuu itsestään selvyydeltä 

ja on hienoa oppia tekemään asioita myös toisella tapaa. Improvisointi vaatii luo-

vuutta, mutta ehkä vielä enemmän se vaatii luottamusta, avoimuutta ja kuuntele-

mista. 

 

Suurin osa lähdemateriaalistani löytyi internetistä eikä käytössäni ollut kuin yksi 

suomenkielinen kirja, sillä Sveitsistä ei suomenkielistä painettua materiaalia juu-

rikaan löydy. Tämä yksikin kirja tarttui mukaani Suomen vierailulta. Onneksi 

Hochschule Luzernin kirjasto on kattava ja sieltä löytyy paljon aiheesta kuin ai-

heesta kirjoitetta kirjallisuutta, lähinnä saksaksi ja englanniksi. Internet-lähteiden 

kohdalla pyrin olemaan kriittinen ja luin samasta aiheesta useammasta eri läh-

teestä. 
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