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1 Johdanto 

Työssämme tutkimme keinoja muokata sähkökitaran soundia ja tuotamme 

oppimateriaalia aiheeseen liittyen. Keskeisenä osana työtä toimii soundiopas, jonka 

kehittäminen on ollut työmme tärkein osuus. Opasta suunniteltaessa mietimme, 

minkälaista informaatiota olisimme aloittelevina kitaristeina kaivanneet. Tutkimme jo 

olemassa olevia oppaita ja suunnittelimme oman oppaamme niiden parhaiden 

puolien pohjalta. Jarmo Hynnisen julkaisema Rhythm & Blues Workshop (2006) on 

hyvä esimerkki laadukkaasta oppaasta. Toisin kuin Hynnisen kirjassa, me emme 

keskity työssämme soitannollisiin asioihin. Työmme paino on sähkökitaralle 

suunnatussa laitteistossa. Toinen hyvä esimerkki on Ralph Denyerin Suuri Kitarakirja 

(2005). Toisin kuin Denyer, emme tee työstämme kaiken kattavaa tietokirjaa, vaan 

keskitymme tarkasti pienempiin osa-alueisiin. 

Kehittämistyömme tutkimuksellinen ote syntyi asiantuntijoiden jakaman tiedon, sekä 

omien analyyttisten kokemustemme pohjalta. Lähetimme lähes valmiin oppaamme 

kollegoillemme kommentoitavaksi. Muotoilimme oppaan sen lopulliseen muotoon 

saadun palautteen pohjalta. 

Meille sähkökitaran hienous on aina ollut sen soundissa ja niissä lukemattomissa 

tavoissa, millä sitä voi muokata. Eri kitarat, vahvistimet, pedaalit, mikrofonit, kielet ja 

jopa plektrat tuovat oman karaktäärinsä sointiväriin. Sähkökitara kaikkine eri 

oheislaitteineen on äärimmäisen ilmaisuvoimainen ja monipuolinen soitin, jonka 

kulttuurillista vaikutusta on vaikea yliarvioida. Soitin, joka on antanut äänen useille 

sukupolville, rikkonut raja-aitoja ja muovannut ihmisten maailmankatsomusta.  

Kaikesta tästä huolimatta, sähkökitaran opetuksessa aiheeseen vihkiytyminen on 

lähes nollassa. Perus- sekä ammatillisen opetuksen puolella aihetta ei käytännössä 

sivuta lainkaan. Tämä on mielestämme asia, johon tulisi tehdä korjaus. 

Useimmat kitaristit omaksuvat itsenäisesti soundin muovaamisen salaisuudet, 

tekemisen kautta. Tästä huolimatta olisi mielestämme tärkeää, että esimerkiksi jo 

musiikin perusopetuksen oppilaille annettaisiin tarvittavia työkaluja eri soundien 

hakemiseen ja muokkaamiseen. Perusraamien avulla vältyttäisiin myös turhalta 
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työltä ja oppilaan korvan ja mieltymysten kehittyminen otettaisiin selkeästi 

huomioon musiikillisen identiteetin rakentuessa. 

Tämä ei ole pois muusta opetuksellisesta sisällöstä, vaan päinvastoin. 

Soundilähtöisellä tekemisellä moni harjoiteltava ja soitettava asia kuulostaa 

uskottavammalta, sekä tuntuu siltä. Omien kokemustemme mukaan soundi ja 

soitettavat asiat kulkevat vahvasti käsi kädessä, toinen toistaan palvellen. Tästä 

johtuen soundiin olisi hyvä perehtyä jo opetuksen varhaisessa vaiheessa, koska se 

muovaa oppilaasta omanlaisensa persoonallisen muusikon, jolla on resursseja 

taiteelliseen ilmaisuun monin eri tavoin. 

 

2 Tutkimuksellinen kehittämistyö 

Yliopettajien Teemu Rantasen ja Timo Toikon mukaan kehittämistyö on lineaarisesti 

etenevä suunnitelmallinen toiminta, joka sisältää perusteellista 

tavoitteenmäärittelyä sekä huolellista suunnittelua (Rantanen, Toikko 2009). 

Toteutimme edellä mainittuja periaatteita työssämme. Näin ollen opinnäytetyömme 

täyttää tutkimuksellisen kehittämistyön kriteerit. Oppaassamme hyödynnämme 

vahvasti omaan kokemustietoomme pohjautuvaa tietoa. Johtuen hyvän 

kitarasoundin subjektiivisuudesta, sen tieteellisin metodein analysoiminen on 

käytännössä mahdotonta. Kehittämistoiminnan lähtökohtana voi olla 

kokemustietoon pohjaava käsitys (Rantanen, Toikko 2009) ja soundia, eli äänen 

fysiologisia ominaisuuksia voidaan käsitellä objektiivisesti. Lassi Ukkosen (N.d.) 

perustaman Triodipajan kotisivuilla on lainattu kosketinsoittaja Esa Kotilaista: ”Ääni 

ei ole ääni, ennenkuin se on kulkenut ilman halki. Eikä digitaalista ääntä ole, on vain 

digitaalimuotoon muunnettua analogista signaalia.” (Triodipaja, n.d.). 

Sähkökitaran soitossa muunnettu äänisignaali on korvaamattomassa osassa 

soittimen musiikillista roolia. Tästä johtuen on oleellista ymmärtää, miten 

sähkökitara ja sen soittamisessa käytettävät laitteet toimivat. Kehittämistyömme 

tutkimuksellinen ote syntyy asiantuntijoiden jakaman tiedon, sekä omien 
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analyyttisen kokemustemme pohjalta. Hyviä soundiin liitettäviä kysymyksiä ovat 

esimerkiksi minkälaisia eri efektejä käytetään, miten äänentaajuuksia muokataan ja 

milloin soundin muovaaminen on tarpeellista. Eri musiikkityylilajit vaativat 

tyylinmukaisen soundimaailman. On tärkeää ymmärtää, mistä soundimaailma 

koostuu. Työmme taustalla on tavoitteeseen pyrkivä toiminta (Rantanen, Toikko 

2009). Edellä esitetyt kysymykset kuitenkin toimivat tutkimuskysymyksinämme. 

Opinnäytetyömme on tutkimuksellisen otteen sisältävä informatiivinen 

kehittämistyö. 

2.1 Kehittämistyön tarkoitus, tavoitteet ja tarpeellisuus 

Tämän kehittämistyön tarkoitus on jakaa tarpeellista pohjatietoa sähkökitaralla 

käytetystä laitteistosta, sekä niiden tyypillisistä käyttötavoista. Kehittämistyön 

tavoite oli informatiivinen ja selkeä teos, jonka avulla lukija voi ymmärtää 

sähkökitaran teknologista puolta kokonaisvaltaisemmin. Tutkimuksen pääpaino on 

soundilähtöinen ajattelu sähkökitaran soitossa. Perimmäinen tavoite on antaa 

lukijalle ymmärrys siitä, miten tietynlaisen kitarasoundin saa aikaiseksi. Työn 

tavoitteena oli myös oman laitetuntemuksen kehittäminen, laitteiston luovan ja 

tyylinmukaisen käytön syvällisempi omaksuminen, sekä pedagogisen materiaalin 

luominen.  

Opinnäytetyömme sisältämä opas on suunniteltu pääasiassa perusopetustasoisille 

oppilaille, sekä heidän opettajilleen. Tarkoituksenamme oli luoda helposti 

lähestyttävää pohjaa eri kitaralaitteistoon tutustumiseen sekä kitarasoundin 

muovaamiseen. Oppaamme sisältää sähkökitaroiden ja efektien historiaa. Jokaisesta 

efektistä on ääninäyte ja oppaan lopussa on kuunteluharjoituksia. Oppaamme ei ole 

täydellinen läpileikkaus kaikesta mitä sähkökitaran soitto pitää sisällään, vaan tarjoaa 

selkeän katsauksen efekteihin, vahvistimiin, kitaran elektroniikkaan ja niiden 

käyttöön eri musiikkityylien välillä. 

Tutkimuskysymys ja -ongelma opinnäytetyössämme oli hyvän sähkökitarasoundin 

aikaansaaminen eri musiikillisissa konteksteissa. Useimmat sähkökitaraoppaat ja 

muu soundiin liittyvä materiaali keskittyy liian yksityiskohtaisesti äänen tieteellisiin 



6 

 

ominaisuuksiin. Toisin sanoen kynnys on suuri soundin muokkaamisen opetteluun jo 

olemassa olevista oppaista, ja vaatii asiaan erityistä vihkiytyneisyyttä. Esimerkiksi 

Ralph Denyerin Suuri Kitarakirja (2005) tarjoaa valtavan tietomäärän ja sen 

omaksuminen etenkin aloittelevalle kitaristille voi olla haastavaa. Työmme 

tarkoituksena oli madaltaa kynnystä kitarasoundien tutkimiseen ja antaa alkusykäys 

sen muokkaamisen mahdollisuuksiin. 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa (2017) 

ei ole mitään valtakunnallista ohjeistusta sähkökitaran teknologiseen puoleen 

liittyen. Toisin sanoen, laitteiston tuntemus ja opettaminen ovat täysin yksittäisen 

opiston, tai opettajan oman harkinnan alaista. Tämä johtaa opistojen välisiin suuriin 

eroihin saadun teknologisen informaation määrässä. 

Yhtenäisen linjan muodostaminen sähkökitaran opetussuunnitelmaan olisi tärkeää. 

Tällöin opetus säilyisi tasalaatuisena eri oppilaitosten välillä ja tarjoaisi tarkemmat 

valmiudet sähkökitaran äänenmuokkaukseen. Kyseessä on hyvin kokonaisvaltainen 

osa koko soittimen identiteettiä, joten siihen tulisi kiinnittää tarkempaa huomiota. 

 

3 Kehittämistyön toteuttaminen 

3.1 Kehittämistyön eteneminen 

Keväällä 2018 aloitimme aiheeseen perehtymisen ja aineiston tutkimisen. Työn 

alkuvaiheessa ongelmaksi muodostui aineiston vähäisyys, joten jouduimme 

soveltamaan eri aineistoja. Tutkimusprosessi piti sisällään lähestymistavan valinnan, 

joka muodostui tutkimukselliseksi kehittämistyöksi oppaan muodossa. Alkuperäinen 

aikataulullinen suunnitelma oli opinnäytetyön valmistuminen jouluna 2018, mutta 

aiheen laajuuden vuoksi tekeminen pitkittyi. Päätimme kaventaa aiheen sisällön 

teknologiakeskeiseksi. Materiaalin kirjoittaminen, sekä äänittäminen aloitettiin 
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alkuvuodesta 2019. Opinnäytetyön kokoaminen ja materiaalin testaaminen jatkuivat 

keväällä 2019. Opinnäytetyömme valmistui toukokuussa 2019. 

Aiheeseen perehtyminen on ollut työn alla koko meidän soittouran ajan. Olemme 

katsoneet eri Youtube-videoita, lukeneet eri oppaita ja kartuttaneet kokemusta. 

Koska emme voineet ottaa kaikkea aineistoa, rajasimme aineiston kahteen 

oppaaseen Suuri kitarakirja (Denyer 2015) ja Guitar Amps & Effects for Dummies 

(Hunter 2014). Näitä kahta kirjaa käytimme vertailukohteina, joiden avulla 

reflektoimme omaa opastamme. Aineistoa analysoimme lukemalla ja pohtimalla 

omasta näkökulmasta, kuinka selkeästi ja toimivasti asia on tuotu esille ja voimmeko 

me tehdä sen paremmin. Opasta tehdessämme rajasimme aiheen teknologiseen 

näkökulmaan. Soitannolliset seikat jätimme pois, sillä niihin perehtyminen olisi 

kasvattanut aihetta liian laajaksi. Myös oppaan käyttötavat jätimme pois, sillä 

halusimme pitää oppaan selkeänä. Mahdollisiin käyttötapoihin syvennyimme 

opinnäytetyössämme. Oppaan saadessa melkein lopullisen muotonsa, lähetimme 

sen kollegoille, jotka kommentoivat opasta kyselyn kysymyksien pohjalta. Kyselyn 

yritimme muotoilla vapaa muotoiseksi, jolloin vastaaja saa vastata niin laajasti kuin 

suinkin haluaa. Kyselyn tuloksien perusteella opas sai lopullisen muotonsa. 

 

3.2 Kehittämisympäristö ja aineisto 

Soundioppaamme luominen palvelee meitä muusikkoina ja pedagogeina 

kehitysympäristön osalta, sillä soundin ymmärtäminen ja soveltaminen ovat tärkeitä 

kehittämiskohteita työssämme. Efekteihin ja soundiin perehtyminen on kehittänyt 

meitä hyvän soundin löytämisessä, mutta alati kehittyvä teknologia vie soundia 

eteenpäin ja samalla meidän täytyy pysyä kehityksen mukana. Pedagogisessa 

mielessä meidän täytyy osata kertoa eri soundeista. Oppilas voi haluta soittaa jotain 

kappaletta, johon ei pelkkä äänenvahvistus ei riitä tuottamaan haluttua lopputulosta. 

Tällöin opettajan oma ymmärrys eri soundien koostumuksesta on tärkeää. 

Kehittämisympäristössämme toisena osapuolena ovat kitaransoitonopettajat ja 

soundeista kiinnostuneet kitaristit. Oppaamme pyrkii luomaan perusteet hyvän 
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kitarasoundin löytämiselle. Sisältö on suunnattu enimmäkseen perusopetustasoisille, 

mutta kaiken tasoiset soittajat voivat löytää oppaasta jotain uutta. 

Aiomme käyttää opasta myös omassa opetuksessamme. Parhaimmassa tapauksessa 

työ saa suurempaa huomiota ja soundilähtöinen pedagogiikka kehittyy. Aiheeseen 

liittyvää aineistoa etsiessämme emme löytäneet vastaavan tyyppistä opasta. Tämä 

oli mielestämme puute ja koimme oppaan olevan tarpeellinen. 

Suurin osa soundeihin ja niiden säätämiseen liittyvästä aineistosta on vaikeaselkoista 

ja hyvin subjektiivista.  Monet soundioppaat perehtyvät miksaamiseen ja käsittelevät 

todella edistynyttä äänenmuokkausta, kuten Bobby Owsinskin kirja The Ultimate 

Guitar Tone Handbook (Owsinski 2011), tai esittelyvideot mainostavat jotain tiettyä 

tuotetta, kuten Pete Thornin demovideot Youtubessa. Asiaan perehtyneenä 

aineistoista saa irti paljon hyvää, mutta jos asia ei kiinnosta tai perehtyminen on ollut 

vähäistä, voi olla vaikeaa ymmärtää mistä on kyse.  

4 Sähkökitaran ja soundin muokkaamisen historia  

Sähkökitara on soitin, joka vaatii nimensä mukaisesti sähköä toimiakseen. Sähkö tuo 

mukanaan mahdollisuuden signaalin muokkaamiseen elektronisin keinoin. Tässä 

kappaleessa avaamme hieman sähkökitaran sielunmaisemaa. 

 

4.1 Sähkökitara 

Sähkökitara syntyi 1930-luvun lopulla ja kasvatti suosiotaan läpi 1940- ja 1950-luvun. 

Se muutti se koko populäärimusiikin- ja kulttuurin tavalla, josta ei ole ollut paluuta 

(Hunter 2014, 43). 
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Kitaran suosio on itsestään selvää nykypäivänä, mutta vielä 1930-luvulla se oli 

marginaalisoitin. Big bandit hallitsivat maailmaa. Soittimet, kuten mandoliini ja banjo 

olivat huomattavasti suositumpia kielisoittimia kitaraan verrattuna. Kitaraa käytettiin 

orkestereiden rytmisektioissa, mutta akustisen kitaran synnyttämän matalan 

äänenvoimakkuuden haitat varjostivat kitaran roolia. Kitaristit kehittivät useita 

nokkelia keinoja saada kitara kuulumaan lujempaa bändin seassa, joista mikrofonilla 

sähköisesti vahvistettu tapa oli kaikkein onnistunein (Hunter 2014, 43). 

Kitaran paremman kuuluvuuden myötä kitaristit halusivat enemmän näkyvyyttä 

itselleen ja soittimelleen. Tämä muovasi tulevia musiikkityylejä kitaravetoisemmiksi. 

Rock ’n’ rollin myötä 1950-luvulla sähkökitara oli synnyttänyt jo oman kokonaisen 

populäärikulttuurin nuorten ihmisten keskuudessa. Tästä alkoi sähkökitaran 

vallankumous, joka vain vahvistui tulevien vuosikymmenten saatossa (Hunter 2014, 

43). 

Ensimmäiset sähkökitarat kehitettiin Yhdysvalloissa. Vuosina 1920-1924 Lloyd Loar 

teki kokeiluja onttokoppaisille kitaroille, mutta kiinteärunkoisten sähkökitaroiden 

avainhenkilöinä toimivat Leo Fender ja Les Paul 1930- ja 1940-luvuilla omine 

kokeiluineen (Denyer 2005, 54-55). 

Toimintaperiaate sähkökitarassa on yksinkertainen. Kitarassa oleva mikrofoni 

muuttaa kielten värähtelyn sähköisiksi impulsseiksi, jotka vahvistetaan vahvistimella 

(Denyer 2005, 50). Kitara pitää sisällään mikrofonien lisäksi kaulan, otelaudan, 

otenauhat, virittimet, tallan, mikrofoninvalitsimen sekä mikrofonien volume- ja tone-

säätimet (Denyer 2005, 50-51). Nämä kaikki vaikuttavat kitaran soundiin ja 

soitettavuuteen, mutta emme perehdy sen tarkemmin kitaran rakenteellisiin ja 

fysiologisiin ominaisuuksiin. Keskitymme ulostulevaan ääneen ja sähköisiin 

äänenmuokkauksen keinoihin. 
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4.2 Sähkökitaran soundi 

Sähkökitaran soundia on muokattu jo sen alkuajoista lähtien. Gerlinda Grimes (2011) 

kirjoittaa kitaraefekteistä artikkelissaan käyttäen Dave Hunteria (2004) lähteenään, 

että 1930-luvulla Rickenbacker kehitti Vibrola Spanish –kitaran, jossa oli motorisoidut 

rattaat. Nämä rattaat heiluttivat kitaran tallaa luoden äänenkorkeutta muuttavan 

vibratoefektin (Grimes 2011). 1940-luvulla DeArmond valmisti tremolon, 

ensimmäisen yksittäisen kitaraefektin (Grimes 2011). 

Kitaristi Duane Eddy käytti varhaisissa nauhoituksissaan tyhjää 500 gallonan 

vesitankkia kaiutetun kitarasoundin luomiseen. Hän asetti kitaravahvistimen tankin 

alkupäähän ja nauhoitusmikrofonin tankin loppupäähän. Näin hän sai aikaan reverb –

eli kaikuefektin äänitettyyn sähkökitaraan luonnollista kaikupohjaa käyttäen (Grimes 

2011). 

1950-luvun lopulla monissa kitaravahvistimissa oli jo sisäänrakennettuna kaiku –ja 

tremoloefektit. 1950-luvulla yleistyivät myös nauhakaiut. Nauhakaiun 

toimintaperiaate oli yksinkertainen; kelanauhuri tallensi soitetun kitaran signaalin ja 

toisti sen uudelleen n. 75-250 millisekunnin viiveellä. Tämä loi ns. slapback-soundin, 

jota pidetään varhaisen rockin yhtenä keskeisimpänä kulmakivenä (Grimes 2011). 

Slapback-kitarasoundin varhaisimpia käyttäjiä olivat mm. Chet Atkins, Luther Perkins 

ja Roy Orbison (Grimes 2011). 

Rockin kehityksen myötä sähkökitaralla soitettu musiikki muuttui rajummaksi ja 

kovaäänisemmäksi ja 1960-luvulla ensimmäiset äänensärkijäefektit tulivat 

markkinoille. Kitaraefektimarkkinat räjähtivät 1960-luvun loppuun tultaessa etenkin 

Jimi Hendrixin edelläkäyvän soiton ja efektien käytön myötä. Tulevien 

vuosikymmenten kuluessa sähkökitaran ja sen oheislaitteiden markkinat kasvoivat 

huimasti. Tänä päivänä sähkökitaramarkkinat ovat isommat kuin koskaan. Erilaisia 

valmistajia ja tuotteita on lukemattomia, eikä kehitykselle näy loppua. Oppaassa 

käsittelemme yleisimpiä efektejä ja niiden käyttämistä. 
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5 Pedagoginen lähestyminen ja sen keinot 

Tässä kappaleessa avaamme pedagogisia keinoja sekä ihmiskäsityksiä, joiden 

tiimoilta opastamme voidaan lähestyä.  

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiopiskelijoiden Juho Kososen, Antti 

Raivion ja Vilpertti Salmisen (2018) nettiartikkelin mukaan soundin etsimisen 

lähtökohta on kuulonvarainen ymmärtäminen siitä, mitä mikäkin säädin tekee 

kitarasignaalille. Säätimiä löytyy signaalitien joka osiosta ja hallitun lopputuloksen 

saavuttamiseksi on ymmärrettävä niiden käyttötarkoitukset ja toimintaperiaatteet. 

Kuulonvarainen ymmärtäminen eri säätimistä on käytännössä välttämätöntä. Sen 

oppimiseen ja omaksumiseen tekeminen on paras keino. Kun oppija saa yhdistettyä 

kuulokuvan muutokset fyysiseen muokkaamiseen, aivot vastaanottavat uuden tiedon 

kokonaisvaltaisemmin. 

Joensuun yliopiston kasvatustieteiden professori Lenni Haapasalon mukaan sellainen 

oppilas, joka itse rakentaa tiedon vapaasti spontaanien yritystensä avulla, kykenee 

myös säilyttämään tiedon ja hyödyntämään sitä läpi elämänsä (Haapasalo 2000, 96). 

Tämä on tärkeää muistaa etenkin luovan työn opetustilanteessa. Vaikka opettaja itse 

kokisi esimerkiksi kitaraefektin ääriasetusten käyttämisen mauttomana tai 

tarpeettomana, on se oppilaan henkilökohtaisen kehityksen kannalta tärkeää. Tällöin 

oppija kokee luovan prosessin sallittuna ja vaalittuna osana omaa musikaalisuuttaan, 

eikä hän luo itselleen tarpeettomia rajoitteita. 

Yliopettaja Outi Pylkkä on tuottanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimia 

oppimateriaalia oppimiskäsityksistä. Oppimateriaalin mukaan opettajan toimintaa 

muokkaavat hänen käsityksensä opetustavoista. Oppimiskäsitysten teoreettiset 

käsityspohjat jakavat ne kahteen ihmiskäsitykseen. Mekanistinen ihmiskäsitys pitää 

oppijaa passiivisena tiedonvastaanottajana, kun taas humanistinen ihmiskäsitys pitää 

oppijaa aktiivisena tiedonhankkijana. (Pylkkä n.d.). 
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Koulutus –ja kehittämispalvelu Aducaten mukaan oppimisstrategiat ovat määritelty 

pinta- ja syvätason oppimisstrategioihin ruotsalaisen Ference Martonin ja hänen 

tutkijatovereidensa toimesta (Oppimisteoriat ja –strategiat, n.d.). Soundin 

pintatasoinen osaaminen ei välttämättä luo pohjaa ”hyvälle” tai ”huonolle” soundille, 

sillä pintatason oppimisessa opiskelu on heikosti tiedostettua. Syvätason oppimisella 

oppija pyrkii ymmärtämään opittavan asian sekä suhtautuu kriittisesti oppimaansa. 

(Oppimisteoriat ja –strategiat, n.d.) 

 

5.1 Mekanistinen ja humanistinen ihmiskäsitys 

Yliopettaja Outi Pylkän (N.d.) mukaan mekanistiseen ihmiskäsitykseen liittyy 

behavioristinen oppimiskäsitys. Tämän juuret ovat luonnontieteellisessä ajattelussa, 

jossa ihmisen ja eläimen oppiminen on perusmuodoltaan samanlainen. Oppija on 

tabula rasa eli tyhjä taulu, oppiminen tapahtuu kokemuksien ja aistihavaintojen 

kautta luoden jälkiä tyhjään tauluun. Behavioristisen pedagogiikan periaatteita ovat: 

vahvistamisen periaate, välittömän palautteen periaate, opetettavan aineksen 

pilkkominen pieniin osiin, sekä virheellisten vastausten nopea sivuuttaminen (Pylkkä 

N.d.). 

Pylkän (N.d.) mukaan Sava (1993) kertoo kasvatuksen tehtävän olevan ulkoisesti 

näyttäytyvän tai kuuluvan toiminnan ohjaamista niin, että suoritus voidaan todeta 

hyväksi ja oppimistavoitteet saavutetuiksi. Opetus koostuu ulkoisesta ohjauksesta, 

säätelystä, sekä tietojen ja taitojen vakiinnuttamisesta. Oppijaa ei tueta opittavina 

olevien asioiden ajattelussa tai ymmärtämisessä. 

Humanistinen ihmiskäsitys pitää sisällään kognitiivisen ja konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen. Itse humanistinen oppimiskäsitys on kokemuksellista oppimista. 

Tässä oppijan oppiminen on muutakin kuin tiedon prosessointia, sillä tavoitteena 

ovat itsensä toteuttaminen ja ”minän” kasvu. Tämä tapahtuu itsereflektointina eli 

kykyyn arvioida omia kokemuksiaan ja käyttää niitä pohjana tulevalle tiedolle. 

Ihmiselle myötäsyntyisinä nähdään valmiudet itsereflektioon, ”minän” kasvuun ja 
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itseohjautuvuuteen. (von Wright 1997, 17). Soundin oppiminen on erittäin vahvaa 

itsereflektointia, sillä jokainen kokee soundit eri tavalla ja oikeita vastauksia soundin 

osalta on yhtä monta kuin on kuulijaa. Soundi on kokemuspohjainen abstrakti käsite, 

jonka opettaminen vaatii asiantuntevuutta, ja oppiminen motivaatiota. 

Subjektiivisista kokemuksista muodostuu objektiivista tietoa sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kautta (Pylkkä n.d.). 

Konstruktivismin pohjana on omaksua tietoa jo aiemmin opitun päälle ja toimia 

aktiivisena tiedon omaksujana ja soveltajana. Oppiminen on konstruktivistisen 

tiedonkäsityksen mukaista jatkuvaa tiedon syventämistä ja ymmärtämistä, oman 

tietämyksen rakentamista (Leppilampi & Piekkari 2001, 8). Humanistiseen 

ihmiskäsitykseen liittyy myös kokemuksellinen oppiminen. Tämän kokemuksellisen 

oppimiskäsityksen mukaan oppija käyttää monia aistikanavia, kokemuksia, 

hyödykseen oppimisessa. Kasvatustieteiden maisteri Päivi-Sinikka Kupiaan mukaan 

tämä oppimiskäsitys on kokemusten muuttumista ja laajentumista (Kupias 2001, 16). 

Johtuen jokaisen yksilön ainutlaatuisesta kehityskaaresta ja vaikutteista, jokaisella 

kitaristilla on oma käsitys hyvästä kitarasoundista. Aikaisemmat kokemukset sekä 

mieltymykset ohjaavat soittajaa luomaan soundin, jonka he itse kokevat mieleiseksi. 

Konstruktiivisesta näkökulmasta tarkastellen, oma käsitys hyvästä kitarasoundista 

toimii pohjana uudelle informaatiolle. Esimerkiksi kitaristi, joka on kuunnellut ja 

soittanut vain metallimusiikkia, voi saada klassisen musiikin kautta uutta näkökulmaa 

soundin muodostamiseen.  

 

5.2 Pedagogiset keinot 

Opas toimii itsenäisenä pedagogisena tiedonsiirtotyökaluna. Eniten siitä kuitenkin 

saadaan irti ohjatussa opetuksessa, jossa opas toimii oppimista tukevana 

pedagogisena työkaluna. Olemme pohtineet kolmea eri keinoa käyttää opasta. 

Jokaisessa niistä olemme yrittäneet soveltaa eri oppimiskäsityksiä. Oppilaita ja 

oppijoita on paljon erilaisia. Näin ollen on tärkeää olla monipuolinen ja löytää 
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toimivimmat keinot oppia. Oppimisen ollessa laaja-alainen ilmiö, ei ole vain yhtä 

oppimisteoriaa, jonka alle kaiken voisi laittaa. 

Konstruktivismi on kuitenkin näissä keinoissa kantava ja yhdistävä tekijä. Soundin 

muodostuksen pohjana toimii yksilön mieltymykset, sekä aikaisempi kokemus. 

Tavoitteena ei ole romuttaa jo olemassa olevaa käsitystä, vaan tukea ja kehittää 

soundin kokonaisvaltaista ymmärrystä. 

 

5.2.1 Kuulonvarainen ymmärtäminen 

Kososen, Raivion ja Salmisen mukaan soundin etsimisen lähtökohta on 

kuulonvarainen ymmärtäminen siitä, mitä mikäkin säädin tekee kitarasignaalille 

(Kosonen, Raivio & Salminen 2018). Säätimiä löytyy niin vahvistimista kuin efekteistä 

ja pystyäkseen säätämään eri soundeja, on ymmärrettävä säätimien 

käyttötarkoitukset. Oppaassamme emme kerro miten tietty soundi pitäisi säätää. 

Keskitymme siihen, millaisia eri efektejä on olemassa ja missä yhteyksissä niitä 

voidaan kuulla. Oppaan opastuksella voi itsenäisesti tai ohjattuna testata eri efektejä 

ja asetuksia. Ymmärrys säätimien merkityksestä kasvaa, mitä enemmän niiden 

parissa toimii. Hyvänä tavoitteena voidaan pitää oppilaan tai mahdollisen itsenäisen 

oppijan luovaa oma-aloitteellisuutta asian ympärillä. 

Behavioristisen ajattelun mukaan tavoitteiden kehittäminen on tärkeää. Yksi 

tavoitteista voi olla eri efektien kuulonvarainen tunnistaminen ja erottaminen 

toisistaan. Tekemäämme opasta hyödyntämällä näitä tavoitteita voidaan luoda 

ohjaajan toimesta, esimerkiksi muistipelin muodossa. 

Kognitiivinen näkemys korostaa ymmärryksen ja havainnoinnin merkitystä. Kuten 

aakkosia opetellessa, kirjaimen ääntämisen ymmärrys on tärkeää voidakseen käyttää 

sitä tarkoituksenmukaisesti. Tätä ajatusta voidaan soveltaa soundin kuulonvaraisessa 

ymmärtämisessä. Jotta päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen, on 
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soittajan ymmärrettävä soundin rakentavat tekijät – olivat ne sitten eri efektejä tai 

vaikkapa vahvistimia. 

 

5.2.2 Kuulokuvan jäljittely 

Kuulokuvan jäljittely on yleisin tapa päästä kitarasoundien maailmaan. Tässä oppija 

pyrkii saamaan samanlaisen soundin aikaiseksi, minkä hän kuulee. Oppaassa on 

soivia esimerkkejä erilaisista soundeista ja listoja eri kappaleista, joissa niitä voi 

kuulla. Näitä jäljitellessään oppija kehittyy kuulemaan eri soundeja ja ymmärtämään 

niiden koostumuksen. Behavioristisessa mielessä, näiden soundien onnistunut 

uudelleenluonti toimii tavoitteena sekä palkintona. 

Kitarapedagogi Kristian Wahlströmin YAMK-opinnäytetyön mukaan äänitteen 

mukana soittamisella korva saa mallin soundin säätämisestä kappaleen 

kokonaisuuden mukaiseksi (Wahlström 2008, 39). Kognitiiviselta kantilta oppija pyrkii 

ymmärtämään soundia ja tuottamaan vastaavaa lopputulosta itse. Nykyään 

Internetistä löytää kappaleista erillisiä kitararaitoja, jolloin soundin jäljentäminen on 

helpompaa ja harjaantumattomankin kuulijan korva voi tunnistaa siitä enemmän 

piirteitä. Myös pelkkä musiikin kuunteleminen kehittää kuulijan korvaa ja oppaan 

avulla kuulemalleen voi saada konkreettisen käsityksen. 

 

5.2.3 Luentomainen esittely 

Luentomainen esittely eli ”workshop” tai ”klinikka” on oppimistilanne, jossa 

asiantuntija kertoo omista tiedoistaan ja kokemuksistaan. Klinikkatyylisessä 

opetuksessa opas toimisi yhteisenä kielenä ja tukena. Oppaan objektiivisen luonteen 

vuoksi klinikan pitäjälle jää tilaa omille näkemyksille. Luentomaiseen esittelyyn 

voidaan luontevasti yhdistää kuulonvaraista ymmärtämistä sekä kuulokuvan 

jäljittelyä. Klinikan parhaimpia puolia on sen muokkausmahdollisuudet eri tilanteisiin 

sopivaksi sekä ihmisten välinen vuorovaikutus. 
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6 Soundiopas 

Teimme soundioppaan, joka kuuluu työhön erillisenä PDF-liitteenä. Lähetimme 

oppaan erikseen luettavaksi ja kommentoitavaksi neljälle testihenkilölle. 

Testihenkilöt osallistuivat kyselyyn, jonka tarkoituksena oli oppaan kehittäminen. 

Käsittelemme kyselyä ja sen tuloksia kappaleessa 7. 

Soundiopas kehiteltiin tukemaan sähkökitaran soundi- ja laitteistolähtöistä 

lähestymistapaa. Pyrimme pitämään oppaan mahdollisimman selkeäsanaisena, jotta 

opas olisi helposti lähestyttävä myös kokemattomammalle sähkökitaristille. Opas on 

myös tarkoitettu opettajille, jotka voivat hyödyntää sitä soitinopetuksen yhteydessä. 

Oppaassa käsittelemme sähkökitaralle suunniteltua laitteistoa, sekä käymme läpi 

tyypillisiä tyylilajeja ja kappaleita soundilähtöisyyden kautta. Soundiopas pitää 

sisällään sähkökitaraan liittyvää, yleissivistävää informaatiota. Opas toimii myös 

hyvänä tapana tutustua eri yhtyeiden ja artistien musiikkiin oppaassa lueteltujen 

musiikkiteosten kautta. 

Seuraavaksi selitämme termistöä, jota soundioppaamme ja ylipäätään kitaramaailma 

pitää sisällään. Oletuksena on, että opasta lukeva henkilö on jo hieman perehtynyt 

kitaransoittoon ja ymmärtää kitaratermistön alkeet.  

- Soundi = (rinn. saundi) on kevyessä musiikissa: sointi, ääni (Kielitoimiston 

sanakirja). 

- Signaali (ääni) = äänen välittävä signaali. (Kielitoimiston sanakirja) 

- Signaalitie = sähkökitaran ja sen kanssa käytetyn laitteiston luoma 

kokonaisuus. Sisältää useimmiten kitaran, efektipedaalit ja vahvistimen.  
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- Analoginen (ääni) = analoginen, sähköiseksi jännitteeksi muunnettu ääni on 

äärettömistä jännitetasoista koostuva. Analoginen ääni on portaatonta ja 

jatkuvaa (Kenttämies 2006). 

- Digitaalinen (ääni) = digitaalinen, sähköiseksi jännitteeksi muunnettu ääni on 

rajallisista numeraalisista arvoista koostuvaa. Digitaalinen ääni on paloiteltua 

ja numeraalista (Kenttämies 2006). 

- Ulostulo (engl. output) = lähtö, lähtöliitäntä (Ruippo 1999.) 

- Särö (engl. distortion) = nauhurin, vahvistimen tai kaiuttimen yliohjautuminen 

ja siitä johtuva äänen vääristymä – ääni menee ”ruvelle” tai ”kuralle”. 

Kitaristit käyttävät säröä efektinä (overdrive, fuzz) (Ruippo 1999.) 

- Taajuus = äänenkorkeus (Ruippo 1999). 

- Efekti = äänenmuokkaus, tehosteet (Ruippo 1999.) 

- Vahvistin = Sähköisen signaalin vahvistamiseen ja kuuluviin saamiseen 

käytetty laite (Ruippo 1999). 

- Pedaali = Lattiamallinen kitaraefekti, jonka on-off -kytkintä operoidaan jalalla. 

- Soittotatsi, tatsi = Englanniksi ”touch”, suom. ”kosketus”, kuvaa soittajan 

instrumentin yleishallintaa. 

Useimpien efektien nimet ovat anglistisia, eikä niitä suomenneta. Esim. ”phaser” olisi 

suoraan suomennettuna ”vaiheistaja”, mutta tällaista termistöä pyritään välttämään 

musiikkimaailmassa sen kömpelyyden vuoksi. 
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7 Kysely ja tulokset 

Lähetimme sähköpostilla kyselyn oppaastamme, joka oli erillisenä liitteenä, neljälle 

eri henkilölle. Yksi henkilöistä ei vastannut kyselyyn. Valitsimme kyselyyn osallistujat 

omista tutuista kollegoista, jotta saisimme rehellistä ja informatiivista palautetta. 

Kyselyn pohjalta saimme palautetta oppaastamme. Palautteen avulla pystyimme 

kehittämään oppaan sen lopulliseen muotoon. Kyselyn tulokset otimme 

opinnäytetyöhömme suoraan korjaamatta kirjoitusvirheitä tai kirjoitusasua. 

Kyselyssämme käytimme harkinnanvaraista otantaa, jotta saisimme mahdollisimman 

tehokasta palautetta. Säilytimme vastaajien anonymiteetin. 

Kyselyn tarkoituksena ei ollut tilastotieteellisen reliabiliteetin tavoittelu, vaan saada 

käytännönläheistä palautetta oppaan kehittämistä varten. 

Kyselyn avulla saimme valideja pointteja sekä näkökulmia oppaan sisällön suhteen. 

Seikat, jotka olisivat ilman kyselyä saattaneet jäädä huomiotta, saivat tarvitsemansa 

toteutuksen. Kyselyn tärkeimmistä tarkoituksista oli saada ulkopuolisia näkemyksiä. 

Halusimme saadun palautteen kautta eliminoida mahdollisen negatiivisen 

puolueellisuuden, sekä asenteellisuuden työssämme. 

 

7.1  Kysely 

Kysely piti sisällään seuraavat kysymykset: 

1. Miten Sinua on opetettu lähestymään kitarasoundia? 

2. Millä muilla tavoilla olet lähestynyt kitarasoundia? 

3. Miten Sinä opetat säätämään soundia? 

4. Mitä mieltä olet meidän oppaastamme? 

5. Kuinka tärkeänä koet soundin opettamisen? 

6. Vapaa sana 
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7.2  Tulokset 

7.2.1 Henkilö A 

1. Miten Sinua on opetettu lähestymään kitarasoundia? 

 

Musiikkilukiossa opiskellessani kitaransoitonopettaja piti jokaisen lukuvuoden 

pääteeksi kaikille oppilaille yhteisen klinikan, jossa käytiin läpi signaalitietä, efektejä 

ja vahvistimen perustoimintaa.  

Tämän pohjalta oli helpompi lähestyä omaa laitteistoa rohkeammin. 

Yksityistunneilla ei juurikaan käsitelty soundia teknisesti vaan pohjalta "särö tai 

puhdas". 

Tosin esimerkiksi soolotranskriptioissa opettajani hyödynsi korvanvaraisa soundien 

jäljittelyä. Soolon kitarasoundi puhuttiin auki ja koettiin saada mahdollisimman 

samankaltainen soundi aikaan omalla laitteistolla. 

 

2. Millä muilla tavoilla olet lähestynyt kitarasoundia? 

 

Eri musiikkityylien tyylinmukaisten soundien muodostaminen omalla laitteistolla oli 

varsinkin alkuvaiheessa erittäin opettavaista. Korva kehittyi poimimaan paremmin 

esimerkiksi vahvistinsäätöjen ominaisuuksia ja oman laitteiston hyödyntäminen kävi 

paljon helpommaksi. 

 

Olen myös itsenäisesti perehtynyt sähkökitaralaitteistoon esimerkiksi artikkelien ja 

internetin esittelyvideoiden pohjalta. (Kuuluisien levytysten soundit, arvostettujen 

soittajien käyttämä laitteisto) 

 

3. Miten Sinä opetat säätämään soundia? 

 - Useimmiten soivan esimerkin avulla. Oppilaan kanssa harjoiteltava kappale avataan 

myös kitarasoundin kautta ja pyritään tekemään tästä toisinto, siten että oppilas 

vastaa soundin ”suunnista” itse (ts. Ymmärtää mitä on tekemässä nappeja 

käännellessään)  

 

 - Omien oppilaideni kanssa pyrin pitämään myös soundipainotteisempia tunteja, 

jossa kokeillaan vahvistimen säätöjä esimerkiksi ääripäistä havannoiden (paljon säröä 

-> ei säröä, EQ:n äärikorostukset -> EQ:n äärileikkaukset jne.) . 

   

 

4. Mitä mieltä olet meidän oppaastamme? 

 

- TIP-osat tekstissä ovat erittäin hyviä ja selkeitä. Käytännön kokeilussa pysytään tällä 
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lailla hyvin kiinni.  

Saman plussan saavat myös helposti aukeavat soundiesimerkit tekstin lomassa.  

 

- EQ:n esittely on hyvin kattava siitä plussaa. Graaffisen EQ:n kuva voisi auttaa vielä 

entisestään asian hahmottumista, koska taajuuksista puhuminen jää helposti vähän 

abstraktiksi. 

 

- Efektit on esitelty sopivan tiiviisti ja selkeästi. Aiheessa olisi helppo sortua 

nippelitietoon ja historian havinaan, mutta tiivis esittely palvelee hyvin käytäntöä 

oppaan kanssa. Jes!  

Efektimallit ja biisiesimerkit ovat myös hyvä lisä näin internetin aikakaudella. 

Googleen copy pastena nimet ja ostoksille! 

 

- Oppaassa käytetään alkuun aika paljon termejä, jotka avataan vasta myöhemmillä 

sivuilla. Noihin sivuihin voisi 

viitata aiemmassa tekstissä [ Esim. ”(ks. s.X wah wah) ”]. Ensilukemalta nämä termit 

jäävät vähän etäisiksi, jos niistä ei ole aiempaa pohjatietoa.  Opasmuodossa tälläinen 

sivuille hyppääminen ei kuitenkaan ole epätavallista. 

 

- Opaan kappalejärjestys on kuitenkin hyvä. Syventävä eteneminen (efektien 

yhdistäminen tyylinmukaisissa soundeissa) ja lopun harjoitukset ovat hyvä sinetti 

sounditutkimuksen ensiaskelille. 

 

 

5. Kuinka tärkeänä koet soundin opettamisen? 

 

Erittäin tärkeänä.  Hyvällä soundilla on usein positiivinen vaikutus soittomotivaatioon 

ja tietyt soittoteknisetkin asiat helpottuvat, jos soundi on kohdallaan. Sähkökitaran 

soundiin on mahdolista vaikuttaa niin monella tapaa, että se on mielestäni oleellinen 

osa instrumenttia siinä missä soittotekniikkakin.  

Soundiasioita oppii usein joka tapauksessa kantapään kautta, mutta soundia 

opettamalla monet ongelmatilanteet saadaan selvitettyä paljon tehokkaammin. 

 

6. Vapaa sana 

Erinomainen opinnäytetyön aihe, jonka merkitys tulee  lisääntymään 

sähkökitaranopetuksessa tulevaisuudessa varsinkin, kun soundivaihtoehdot tulevat 

entistä helpommin saataville teknologian kehittyessä.   

Opas on kelpo pelinavaus näiden asioiden opetuksessa, jossa variaatiota piisaa ja 

aiempaa aineistoa aiheen opetuksesta ei juurikaan ole. 

Aiheesta pystyy myös jatkamaan hienosti syventymällä vaikkapa yhteen tiettyyn 

musiikkityyliin ja käymällä läpi perinpohjaisesti eri aikaukauden tapoja soundin 

muodostamiseen tai silloisiin lähestymistapoihin. 
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7.2.2 Henkilö B 

1. Miten Sinua on opetettu lähestymään kitarasoundia? 

 

Ei mitenkään konkreettisesti. Opettajat ovat kehottaneet kuuntelemaan eri 

kitaristeja ja matkimaan heidän soundejaan. 

 

2. Millä muilla tavoilla olet lähestynyt kitarasoundia? 

 

Kokeilemalla kaikenlaista ja matkimalla eri kitaristien soundeja. 

 

3. Miten Sinä opetat säätämään soundia? 

 

Jos oppilaan kanssa on ollut jokin kappale työn alla, kuuntelemme sen tunnilla 

yhdessä läpi ja pohdimme, mikä tekee kappaleen kitarasoundista tunnistettavan 

(esim. kirkas tai tumma soundi) ja tämän jälkeen lähdemme ’’metsästämään’’ 

kyseistä soundia (esim. mitä mikkiä olisi hyvä käyttää, onko kuinka paljon trebleä, 

middleä ja bassoa, efektit yms). 

 

4. Mitä mieltä olet meidän oppaastamme? 

 

Oppaanne on loistava kitaristille, jolta puuttuu tietämystä kitarasoundeista. Tämä on 

hyvä paketti lähiopetuksen ohessa. 

 

5. Kuinka tärkeänä koet soundin opettamisen? 

 

Todella tärkeänä. Kitara on moniuloitteinen soitin ja eri tyylilajit vaativat tietynlaisen 

kitarasoundin, jotta päästään oikeanlaisiin tuloksiin. Kuitenkaan eri kitarasoundien 

oppiminen ja ymmärtäminen ei ole yksinkertaista, joten mielestäni se vaatii 

opetusta. Paljon on ’’kentällä’’ kitaristeja, jotka kuulostavat suoraan sanottuna 

kauhealta, koska heillä ei ole tällaisia tietämyksiä aiheesta (Itse olen ollut tällainen 

:D). 
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6. Vapaa sana 

 

Muutama kommentti liittyen oppaseen: 

 

Hienoa kun olette maininneet eri pedaalimerkkejä ja kappaleita, joissa eri efektejä on 

käytetty. 

 

Hyvät ääninäytteet 

 

Kompressori ei korosta hiljaisia ääniä vaan lyttää pelkästään kovia ääniä ja tästä 

johtuu se että ääni hiljenee kompressoria käyttäessä. 

 

Perunoiden keittämisestä plussaa! :D 

 

Sound Tippeihin lisää konkreettisuutta esim. Mitä tarkoittaa säädä soundi puhtaaksi 

ja neutraaliksi? Eli kaikkiin ehkä konkreettisempi EQ-asettelu (imo). Tietenkään se ei 

ole niin yksiselitteistä mutta lähtökohdan voi siihen selittää. Kaikkiin kohtiin myös 

maininta siitä, että mitä mikkiä pitäisi käyttää missäkin tyylilajissa. 

HYVÄ JÄTKÄT!! OLETTE TÄRKEIDEN ASIOIDEN ÄÄRELLÄ!! 
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7.2.3 Henkilö C 

1. Saundin opiskelu tullut aika luontevasti omasta tutkailusta ja kokeiluista. 
Opettajilta tullut tietoa tarvittaessa.  
2. Yleensä lähden hakemaan jotain esimerkkisaundia, jota lähdetään tavoittelemaan. 
Eli käytännössä haluan kuulostaa vaikkapa Stevie Ray Vaughanilta ja sitä kautta lähen 
hakemaan sitä saundia. Myöhemmässä vaiheessa on sitten ruvennut miettimään 
omaa saundia ja mitä se voisi olla.  
3. Ensin pyrin käymään läpi vahvistimen ominaisuudet ja säätömahdollisuudet, sen 
jälkeen säröt ja sitten muut efektit. Tätäkin lähestyisin esimerkkisaundien kautta.  
4. Oppaasta:  
Ääniesimerkit ovat hyvä konkreettinen havainnollistaminen efekteistä.  
 
Kokonaisuutena asioita voisi syventää enemmän ja koittaa tuoda jotain lisävinkkejä 
efektiosioihin, jotta saundiopas voisi palvella saundeista paremmin perillä olevia 
myös.  
 
Oppaanne kappale-esimerkit ovat hyviä, mutta ne voisi vielä tarkentaa siltä varalta, 
että löytyykin esimerkkienne kappale, joka on soitettukin erilaisilla mikeillä tai 
vahvistimella jne.  
 
Mad Professor ei mielestäni ole vielä saavuttanut "tunnettuja efektejä" -asemaa 
vaikka hyviä pedaalaje ovatkin. Tosin jos haluaa mainostaa suomalaista, niin eipä 
siinä mittää. 
 
Wah wah -kappale-esimerkkeihin Hendrixiä. 
 
Sound tip -osio oli hyvä. Tämä antaa hyvät lähtökohdat säätää saundia.  
 
Tekstiasussa oli jonkin verran kielioppivirheitä.  
 
5. Saundin opettaminen on tärkeä aihe sähkökitarassa ja itse toisin tätä opetukseen 
enemmän kuin mitä sitä nyt opetetaan. 
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7.3  Tulosten analysointi 

Kyselyn tulosten pohjalta voimme päätellä, että soundin opetusta tapahtuu mutta 

tavat ja sen tärkeyden painotus vaihtelevat oppilaitoksesta tai opettajasta riippuen. 

Soundi on suuressa osassa sähkökitaran soittoa ja sen tärkeyttä voisi vastaajien 

mukaan korostaa nykyistä enemmän. 

Tulosten reliabiliteetti on mielestämme yleistettävissä. Lähetimme kyselyn jo 

valmistuneille kitarapedagogeille, sekä kitarapedagogiopiskelijoille. Oppaamme on 

suunniteltu kitaranopetuksen tueksi ja halusimme palautetta sellaisilta henkilöiltä, 

jotka voisivat käyttää opasta työelämässä. Kyselyyn osallistuneet ovat joko 

opettamisen ammattilaisia tai ammattiin valmistuvia. On syytä uskoa, että 

palautteen laatu korvaa osittain palautteen määrän. Olisimme voineet lähettää 

kyselyn useammalle henkilölle saadaksemme tarkempaa tilastollista reliabiliteettia. 

Johtuen pienestä osallistujamäärästä, olemme voineet keskustella aiheesta 

yksityiskohtaisesti osallistujien kanssa. Koimme keskusteluiden kautta tulleen 

palautteen olevan kuitenkin niin triviaalia, ettemme tehneet niiden tiimoilta erillistä 

osiota. 

Vastauksissa oli toistuvia teemoja, jotka olivat pääpiirteissään yhteneväisiä. Kyselyyn 

osallistuneiden mielestä oma aktiivisuus on isossa roolissa soundin kehittämisen 

kannalta. Sähkökitaran soundin muokkaaminen on universaali ilmiö, joka koskettaa 

käytännössä jokaista sähkökitaristia. Näkemykset lähestyä kitarasoundia ovat 

yhteneväisiä kyselyyn vastanneiden kesken. Soundin muokkauskeinojen opetuksessa 

toistuvat samankaltaiset tavat.  

Opas sai positiivisen vastaanoton kyselyn perusteella. Se koettiin tarpeelliseksi, sekä 

informatiiviseksi. Kehitimme opasta saamamme kritiikin pohjalta ja teimme siihen 

parannuksia. Kaikki vastaajat olivat yksimielisiä soundipedagogiikan 

tarpeellisuudesta. Tämä vahvisti ajatuksemme työmme tärkeydestä. 
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8 Pohdinta 

Tavoitteenamme oli luoda helposti lähestyttävä opas sähkökitaran laitteistosta ja sen 

käyttämisestä. Työmme kantava teema oli käytännönläheisyys. Tästä johtuen 

teoreettinen tutkiminen oli toissijaista halutun lopputuloksen saavuttamisen 

kannalta. Tutkimuskysymyksiämme olivat, minkälaisia eri efektejä käytetään, miten 

äänentaajuuksia muokataan ja milloin soundinmuovaaminen on tarpeellista. 

Yritimme ratkaista asiaa soundioppaalla, jonka kehittäminen oli vaativaa. Opasta 

tehdessämme tutustuimme eri oppaisiin, Internetin tarjoamaan materiaaliin, sekä 

opetusvideoihin. Aineistoa tutkiessamme oma ymmärryksemme sähkökitaran 

soundin muokkauksesta syventyi. Kehittämisympäristömme parissa työskentely on 

konkretisoinut soundipedagogiikan tarpeellisuuden. Useampi eri kysely olisi 

mahdollistanut objektiivisemman näkökulman oppaan pedagogiseen kehitykseen. 

Kyselyt olisivat voineet sijoittua työn alku –ja loppuvaiheeseen. Useampi vastaaja 

olisi myös tuonut suurempaa otantaa kyselyymme. Tästä huolimatta koimme kyselyn 

onnistuneeksi. Pidimme kyselyyn osallistuneiden henkilöiden ammattitaitoa ja 

mielipiteitä suuressa arvossa. 

Aktiivisempi konsultointi eri opettajien kanssa olisi voinut kehittää työtämme 

tehokkaammin. Koska teimme työmme auditiivisesta aiheesta, äänimateriaalia olisi 

voinut vielä enemmän. Olisimme voineet sisällyttää työhön myös tarkempia 

visuaalisia ohjeita efektien käyttöön. Johtuen markkinoilla olevien efektien 

lukemattomasta määrästä ja niiden toiminnallisista eroavaisuuksista, tämä olisi ollut 

epäkäytännöllistä. Eri firmojen valmistamat laitteet toimivat eri tavoilla, eikä yhtä 

kaiken kattavaa asetusta ole olemassa. 

Suurin osa laadukkaasta materiaalista on maksumuurin takana. Mielestämme 

oppaamme on tarpeellinen läpileikkaus sähkökitaran laitteistosta ja voi toimia 

alkutekijänä näihin asioihin perehtymiseen. Oppaan teko kehitti pedagogisia 

lähestymiskeinojamme ja uuden opetusmateriaalin luomiskykyämme. Opas on 

mielestämme soveltamiskelpoinen kaikille sähköisille instrumenteille ja uskomme 

sen antavan työkaluja soundilähtöiseen pedagogiikkaan. 
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Opinnäytetyömme aihetta olisi mahdollista jatkaa ja jalostaa eteenpäin. Oppaan 

hyödyntäminen eri pedagogisin lähestymistavoin voisi tuoda työhön lisää sisältöä. 

Tiettyyn musiikkityyliin tai efektilaitteeseen kohdistuva tarkempi syventyminen olisi 

myös vaihtoehto. Soundin opettamisen keinoja voisi tutkia moniulotteisemmin ja 

marginaalisemmin lähestymistavoin. Jos olisimme lähestyneet syväluotaavammin 

tiettyyn työn osa-alueeseen, olisi lopputuloksesta tullut valtava. 

Koemme oppaan sisällön olevan sellaista, joka koskettaa lähes kaikkia 

sähkökitaristeja. Uskomme työmme helpottavan oppaassa käsitellyn materiaalin 

syvempää perehtymistä. Työmme on mielestämme onnistunut ja kelpo pelinavaus 

soundipedagogiikan maailmaan! 
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