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Opinnäytetyöni käsittelee kitarakvartettimme Los Quatron konserttia. Järjestin konsertin 18.2.2019 Pirkanmaan musiikkiopiston aulassa. Toimin itse konser-tin tuottajana, ja kitarakvartetti vastasi itse musiikillisen osuuden harjoittelemi-sesta ja johtamisesta. Opinnäytetyökonserttiin oli vapaa pääsy ja se saavutti tavoittelemamme yleisömäärän. Taiteellinen osuus oli 40 minuutin mittainen konsertti, joka sisälsi ranskalaista, brasilialaista, saksalaista ja suomalaista ki-tarakvartetille sävellettyä ja sovitettua musiikkia. Konsertissa soittivat Tuomas Kiiski, Sofia Ondruska, Mikael Wilska ja Jaakko Wirtanen. Kirjallisessa osi-ossa keskityn konsertin tuottamiseen, teoksiin, säveltäjiin, harjoitteluun ja kita-rakvartettitoimintaan.  
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Culture and Arts, Music Music Pedagogy  KIISKI, TUOMAS: Organising and Implementing Los Quatro Guitar Quartet Concert   Bachelor's thesis 29 pages, appendices 5 pages December 2019 
This bachelor's thesis discusses the guitar quartet Los Quatro's concert, which the author is part of. The concert was organised by the author on 18.2.2019 at the lobby of Pirkanmaa Music Institute. The author produced the concert and was part of the team who was in charge of music and rehearsing. The concert had a free entry and the number of lis-teners was as expected. The production was 40 minutes long and included French, Brazilian, German and Finnish guitar quartet compositions and ar-rangements. The guitarists performing in the concert were Tuomas Kiiski, So-fia Ondruska, Mikael Wilska and Jaakko Wirtanen. The thesis is about the production, the compositions, the composers, the rehearsing and the guitar quartet.   
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1 JOHDANTO 
 
 
Halusin järjestää opinnäytetyökonsertin, ja kitarakvartettimme oli siihen täy-
dellinen valinta. Olimme soittaneet yhdessä kitarakvartettimme Los Quatron 
(Tuomas Kiiski, Sofia Ondruska, Mikael Wilska ja Jaakko Wirtanen) kanssa, ja 
näin opinnäytetyökonsertin loistavana mahdollisuutena päästä esittämään val-
mistamaamme ohjelmistoa kitarakvartettikonsertin muodossa. 
 
Kasasimme kitarakvartetti Los Quatron syksyllä 2017 kvartetin jäsenien aloit-
teesta. Kaipasimme solistisen kitaransoiton lisäksi myös yhteissoittoa ja yhtei-
söllisyyttä muiden TAMKin kitaristien kanssa. Aluksi tavoitteenamme oli vain 
soittaa yhdessä kitarakvartettiohjelmistoa ja kehittyä yhteismusisoinnissa. 
Huomattuamme harjoitusten lähtevän hyvin käyntiin hankimme lisää ohjelmis-
toa ja haastavampaa materiaalia. Kun valmista ohjelmistoa alkoi kerääntyä, 
päätimme sitä myös esittää. Muutamien pienten esiintymisten jälkeen sain 
idean järjestää Los Quatrolle oman konsertin opinnäytetyökonserttini muo-
dossa. Harjoituksia pidimme kerran viikossa puolitoista tuntia lähes joka 
viikko, minkä lisäksi harjoittelimme stemmat omalla ajallamme.  
 
Ohjelmisto koostui kahden vuoden aikana työstämistämme teoksista, ja 
otimme ohjelmistoon mukaan myös uutta materiaalia. Karsimme ohjelmistosta 
teokset, jotka eivät tuntuneet istuvan hyvin kvartetillemme tai olivat teknisesti 
hieman liian hankalia esitettäväksi. Lopullinen ohjelmisto tuntui meille oikealta 
ja oli tyyliltään erittäin monipuolinen. Ohjelmiston ja konsertin kokonaisuus oli 
laaja ja tarkkaan suunniteltu. 
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2 Teokset 
 
 
2.1 Teosten valinta 
 
Syksyllä 2017 perustimme Los Quatro -kitarakvartetin ja aloimme harjoitella 
kitaraopettajamme Jorma Salmelan suosittelemia kitarakvartettiteoksia. Kun 
olimme saaneet kitarakvartettiharjoitukset hyvään vauhtiin ja oppineet soitta-
maan keskenämme, aloimme etsiä lisää ohjelmistoa kirjastoista ja interne-
tistä. Meille oli tärkeää kasata ohjelmisto teoksista, jotka toimivat parhaiten 
juuri meidän kokoonpanollemme. Käytyämme läpi useita kitarakvartettiteoksia 
löysimme meille sopivat teokset, joita aloimme harjoitella säännöllisesti ja ta-
voitteellisesti konserttia varten. Teokset olivat tyyliltään monipuolisia, ja mu-
kana oli mm. barokkia, romantiikkaa, kansallisromantiikkaa, bossa novaa ja 
jazz-vivahteita. Konserttiohjelmiston lisäksi harjoittelimme Paulo Bellinatin A 
Furiosa ja Enrique Granadoksen Valse Poeticos. 
 
Jokainen harjoitteli omat stemmansa itsenäisesti kotona, ja kokoonnuimme 
kerran viikossa harjoittelemaan ja työstämään teoksia yhdessä. Yhteisharjoi-
tuksissamme pureuduimme teosten musiikillisiin tekijöihin ja pohdimme ana-
lyyttisesti, miten saisimme teokset toimimaan yhdessä mahdollisimman musi-
kaalisesti ja tasapainoisesti. Harjoitukset sisälsivät siis yhteissoiton lisäksi 
myös pohdintaa ja ideointia, sävyjen ja fraasien tulkintaa ja luomista. Harjoi-
tuksiin sisältyi myös satunnaiset harjoitusesiintymiset. Harjoitusten ulkopuo-
lella ja vapaa-ajallamme kävimme myös jatkuvaa keskustelua teoksista ja ki-
tarakvartetin toiminnasta. 
 
Tammi-helmikuussa 2019 järjestimme muutaman harjoitusesiintymisen Tam-
pereen Musiikkiakatemian tiloissa ja esitimme Jorma Salmelalle koko konsert-
tiohjelmamme. Keväällä 2018 esiinnyimme Save TGF -kitarakonsertissa Suo-
malaisella Klubilla Tampereella ja Joensuun konservatoriolla. Näissä konser-
teissa soitimme teoksia, jotka olivat myöhemmin mukana myös opinnäytetyö-
konsertissani. Äänitimme Orfeu negron ja Impressions de Habaneran Tampe-
reen Musiikkiakatemian studiossa huhtikuussa 2019. 
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2.1.1 L. Bonfa – Orfeus Negro 
 
Musta Orfeus (portugaliksi Orfeu Negro) on ranskalais-italialais-brasilialaisen 
Marcel Camuksen ohjaama elokuva vuodelta 1959. Antiikin Orfeus-myyttiä tul-
kitsevaa elokuvaa kuvattiin Brasiliassa, ja se tuli tunnetuksi Luiz Floriano 
Bonfán ja Antônio Carlos Jobimin säveltämästä bossa nova -musiikista. Elo-
kuva aiheutti bossa nova -villityksen 
 
Luiz Floriano Bonfá (1922-2001) on brasilialainen säveltäjä ja kitaristi, joka par-
haiten tunnetaan Musta Orfeus -elokuvaan säveltämästään musiikista. Bonfá 
aloitti klassisen kitaran opinnot 11-vuotiaana kotikaupungissaan Rio de Ja-
neirossa Isaías Sávion oppilaana. Lahjakkaan Bonfán menestys alkoi 25-vuo-
tiaana, kun hän pääsi soittamaan radiokanavalle Rádio Nacionaliin. Myöhem-
min 1950-luvulla Bonfá nauhoitti Dick Farneyn kanssa ensimmäisiä sävellyk-
siänsä muun muassa Ranchinho de Palha ja O Vento Nâo Sabe. Farney tutus-
tutti Bonfán Antônio Carlos Jobimiin, mistä seurasi maailmanlaajuinen bossa 
nova -kuume. (https://en.wikipedia.org/wiki/Luiz_Bonf%C3%A1) 
 
Orfeus Negro on tyypillinen bossa nova -teos, jossa kaunista melodiaa säestää 
bossa nova -komppi. Bossa nova on ottanut vaikutteita jazzista ja sambasta, ja 
sitä yleisimmin soitetaan nylonkielisellä akustisella kitaralla. Tästä syystä Or-
feus Negro oli täydellinen valinta kitarakvartetillemme. Kitarakvartettisovituk-
sessa 1. stemma soittaa melodiaa, 4. stemma soittaa bossa nova -komppia 
soinnuilla ja 2. sekä 3. stemmat tukevat melodiaa kauniilla harmonioilla. Neljän 
klassisen kitaran yhdessä luoma sävymaailma tukee teoksen tyylilajia ja tun-
nelmaa.  
 
Olen soittanut Orfeus Negrosta soolosovitusta klassiselle kitaralle vuonna 2012 
Helsingin konservatoriolla opiskellessani, joten teos oli minulle ennestään tuttu. 
Orfeus Negro oli myös kitarakvartettiohjelmistomme ensimmäisiä teoksia, ja 
pitkään sitä yhdessä soitettuamme saavutimme ikään kuin syvemmän musiikil-
lisen ilmaisun tason. Orfeus Negro on ehdottomasti Los Quatron kulmakivi. 
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2.1.2 G. Telemann – Concerto (Sonata) In C Major TWV 40:203 
 
Georg Philipp Telemann oli saksalainen säveltäjä, joka oli eläessään suosi-
tuin barokin ajan säveltäjä. Hän yhdisti ensimmäisenä saksalaisena säveltä-
jänä teoksissaan musiikillisia vaikutteita koko Euroopan alueelta. Telemannin 
kamarikonsertto (sonaatti) C-duuri, TWV 40:203 on alun perin sävelletty neljälle 
viululle. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Georg_Philipp_Telemann) 
 
Kamarikonsertto (sonaatti) C-duuri, TWV 40:203 koostuu neljästä osasta: 
Grave, Allegro, Largo e staccato ja Allegro. Grave on tempoltaan erittäin hidas, 
hitaasti kehittyvä, raskas ja soljuva lyhyt aloitus suurelle kokonaisuudelle. Hi-
dastempoisissa teoksissa akustisesti kaikuva tila tukee sävellystä, kun sitä soit-
taa klassisella kitaralla, jonka sävelet sammuvat hyvinkin nopeasti. Toinen osa, 
Allegro, on taas nopeatempoinen ja suoraviivainen osa, jossa soitetaan lähes 
pelkästään kuudestoistaosanuotteja. Largo e staccatossa tapahtuu jälleen tun-
nelman muutos, kun tahtiosoitus muuttuu nelijakoisesta kolmijakoiseksi ja 
tempo hidastuu huomattavasti. Kolmannen osan hidasta tempoa ja rauhalli-
suutta maustetaan staccatolla. Viimeisessä osassa, Allegrossa, palataan takai-
sin nopeaan tempoon ja nelijakoisuuteen. Allegrossa pyöritään yhden teeman 
ympärillä, jonka lisäksi osan koostumus muistuttaa jonkin verran teoksen toista 
osaa. Teos loppuu nopeaan ja mahtipontiseen nostatukseen.  
 
Neljällä kitaralla soitettuna tämä konsertto on sävyltään hyvinkin erilainen kuin 
alkuperäinen neljälle viululle sävelletty versio. Klassisella kitaralla on lähes 
mahdotonta tuottaa samanlaista pitkää linjaa kuin viululla. Mielenkiintoisinta tä-
män teoksen harjoittelemisessa ja esittämisessä olikin kitarakvartettimme oma 
tulkinta ja lähestymistapa. 
 
2.1.3 F. Laurent – Impressions de Habanera 
 
Francois Laurent (1959-) on ranskalainen säveltäjä ja kitaristi, joka on aloitta-
nut kitaraopinnot kymmenen vuoden ikäisenä La Celle St Cloudin ja Cachanin 
konservatorioissa ja on voittanut useita kansanvälisiä kitarakilpailuja. Nykymu-
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siikin säveltäjä Laurent on säveltänyt kitaralle sooloteoksia, etydeitä ja kitarayh-
tyeteoksia. Laurentin sävellys Impressions de Habanera (suom. Vaikutelmia 
Habanerasta) on tunnelmaltaan mysteerinen ja herkkä teos, jota on maustettu 
kuubalais-espanjalaisella habanera-tanssilla. Impressions de Habanera on yksi 
Laurentin neljästä impressions-sarjan sävellyksestä, johon sisältyy myös Im-
pressions de mouvement, Impressions mecaniques ja Impressions nocturnes. 
(http://www.medardomascagni.it/web/index.php/gli-insegnanti/francois-lau-
rent), (https://www.stringsbymail.com/sheet-music-3/classical-guitar-168/solo-
guitar-1244/j-k-l-1473/laurent-francois-2256/) 
 
Impressions de Habanera on kitarakvartetille sävelletty teos, joka omalaatui-
sella harmoniamaailmallaan luo jännittävän ja suorastaan maagisen tunnel-
man. Teos jakautuu kolmeen osaan, joista keskimmäisessä soi habanera. Mys-
tisen alkusoiton tunnelma ja harmoniamaailma jatkuvat läpi teoksen loppuun 
asti, mutta toisessa osassa yhdistyy kaksi maailmaa, nykymusiikki ja habanera. 
Habanera-säestyksen funktio on enemmän rytminen tausta kuin harmoniaa 
luova säestys ja se soi läpi habanera-osion D-duurin sävelin. Habanera-osion 
jälkeen tunnelma palaa alun tapaan herkkiin ja hauraisiin säveliin. Loppuosan 
sävelletty materiaali on paikallaan pysyvää ja vellovaa äänimaailmaa, jossa ki-
tarateknisinä tehokeinoina käytetään esimerkiksi huiluääniä ja puoliksi sammu-
tettuja säveliä. Suurimmassa roolissa teoksessa on jatkuva jännite ja kahden 
eri tyylilajin kohtaaminen. Myös rytmin monipuolinen käyttö korostuu varsinkin 
eri stemmojen välillä, esimerkiksi habanera-säestyksessä soi pisteellinen rytmi, 
jonka päälle melodia soittaa trioleita ja tasaista kahdeksasosarytmiä. Tem-
pomerkintä on Adagio. Kitaralle teknisesti haastavinta Impressions de Ha-
banerassa oli rytmin käsittely ja sävyjen luominen.  
 
 
2.1.4 E. Gismonti – Gismontiana Concerto: II. Agua e Vinho 
 
Egberto Amin Gismonti on brasilialainen säveltäjä, kitaristi ja pianisti, joka 
säveltää ja soittaa useita eri tyylilajeja mm. rockia ja jazzia. Kuubalainen kitaristi 
ja säveltäjä Leo Brouwer on sovittanut Gismontin sävellyksen Agua e Vinho 
(suom. Vesi ja viini) kitarakvartetille ja jousiorkesterille, ja italialainen kitaristi 
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Lucio Matarazzo on tehnyt siitä sovituksen kitarakvartetille. Agua e Vinho on 
Gismontin tunnetuimpia sävellyksiä. 
 
Gismonti aloitti pianonsoitonopinnot kuusivuotiaana Brasilian konservatori-
ossa, ja 15 vuotta myöhemmin hän lähti Pariisiin opiskelemaan modernia mu-
siikkia Nadia Boulangerin johdolla. Boulanger rohkaisi Gismontia säveltämään 
omalla tyylillään. Kitaransoiton Gismonti on opetellut kokonaan itse ilman opet-
tajaa ja on myös suunnitellut kitaroita, joissa on enemmän kuin kuusi kieltä. Hän 
lähestyi kitaransoittoa pianonsoiton näkökulmasta, ja lisäämällä kieliä kitaraan 
sai Gismonti vahvistettua illuusiota useammasta samaan aikaan soivasta kita-
rasta. Hän on myös tunnettu loistavasta improvisaatiokyvystään. (https://fi.wi-
kipedia.org/wiki/Egberto_Gismonti) 
 
Egberton yhdistää sävellyksissään brasilialaisen kansanmusiikin ja klassisen 
musiikin, missä kuuluu hänen musiikillinen virtuoottisuus ja kyky luoda harmo-
nisesti monipuolista musiikkia. Kun kuuntelimme Agua e Vinhon ensimmäistä 
kertaa yhdessä kitarakvartettimme kanssa, se teki meihin välittömästi vaikutuk-
sen, ja päätimme siinä hetkessä ottaa sen konserttiohjelmistoomme. Olen kuul-
lut Agua e Vinhoa soitettavan usealla eri kokoonpanolla, muun muassa pia-
nolla, sellolla ja haitarilla, pianolla ja kitaralla sekä erilaisilla kitarakokoonpa-
noilla. Alkuperäisestä kitarakvartetille ja jousiorkesterille sävelletystä teoksesta 
on tehty useita nimenomaan kitarayhtyeille: kitaraduolle, kitaratriolle, kitara-
kvartetille ja soolokitaralle. Lucio Matarazzon kitarakvartettisovitus Agua e Vin-
hosta ei ollut ainoa kitarakvartettisovitus, jonka löysimme, mutta se oli mieles-
tämme paras. (https://www.ecmrecords.com/artists/1435045864/egberto-gis-
monti) 
 
Lucio Matarazzon sovitus Egberton Agua e Vinhosta soi neljällä kitaralla lähes 
täydellisesti. Tämä teos sai kitarakvartettimme soimaan aivan uudella tavalla. 
Teos avasi oven emotionaalisempaan tulkintaan koskettavalla melodialinjal-
laan ja herkällä säestyksellään. Alun haikea tunnelma kasvaa jatkuvasti musii-
kin edetessä ja melodia toistuu eri stemmoissa. Teoksessa on suvantomainen 
väliosa, josta palataan taas teemaan. Väliosan jälkeisen teeman koskettava 
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melodia kasvaa kohti loppua, jonka harmoninen maailma on kuin jostain toi-
sesta maailmasta. Agua e Vinho pysäyttää, koskettaa ja tekee vaikutuksen tun-
nelmallaan. 
 
 
2.1.5 J. Sibelius – Valse Triste 
 
Johan Julius Christian ”Jean” Sibelius (1865–1957) oli suomalainen myö-
häisromantiikan taidemusiikin säveltäjä, jonka säveltämä musiikki Arvid Järne-
feltin Kuolema-näytelmään osoittautui kauaskantoiseksi. Se sisälsi säveltäjän 
suurimman hitin, Valse tristen (suom. surullinen valssi). Kuolema-näytelmän 
ensimmäinen numero oli Valse tristen alkuversio. Siinä sairas nainen näkee 
Kuoleman entisen aviomiehensä hahmossa ja antautuu tanssiin. Aamulla hä-
net löydetään kuolleena.  
 
Valse triste sai alkunsa ravintola Kämpin yläkerrassa. Sibelius oli lääkinnyt it-
seään flunssan vuoksi kiniinillä, joka sai hänen korvansa soimaan. Pitkän illan 
aikana Valse triste olisi saanut hahmonsa, ja lopullisesti säveltäjä sai sen val-
miiksi nautittuaan kiniiniä vielä kotonakin. Vuoden 1905 aikana kahdeksankym-
mentä orkesteria tilasi saksalaiselta nuottikustantamolta Breitkopfilta Valse tris-
ten nuotit, ja pian se soi erilaisina sovituksina myös ravintoloissa. Sibeliuksen 
rahapulaa tämä suurhitti ei helpottanut juuri lainkaan, mutta hän johti kyllä te-
osta – usein yleisön vaatimana ylimääräisenä – koko aktiivisen kapellimestari-
kautensa. (http://www.sibelius.fi/suomi/elamankaari/sib_kuolemanvalssi.htm), 
(http://www.sibelius.fi/suomi/musiikki/ork_muita_valsetriste.htm) 
 
Valse triste on haastava teos kitarakvartetille. Orkesteriteoksen sovittaminen 
neljälle kitaralle on kuin säveltäisi teoksen kokonaan uudestaan. Sävelet ja 
harmonia ovat tuttuja, mutta sointikuva täysin päinvastainen. Kitarakvartetil-
lemme ennestään tutun Sibeliuksen Valse tristen orkesterisovituksen toteutta-
minen neljällä kitaralle oli erittäin kehittävä ja avartava prosessi. Kaikista Los 
Quatron konserttiohjelmiston teoksista Valse tristeen käytimme eniten aikaa 
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yhdessä. Suuri osa ajasta meni teoksesta keskustelemisessa ja analysoimi-
sessa. Suurimmat muutokset verrattuna alkuperäiseen sovitukseen olivat 
tempon muutos ja dynaamiset elementit. 
 
 
 
 



13 

 

3 Harjoitusprosessi 
 
 
3.1 Harjoitukset 
 
Valitsemamme konserttiohjelmisto koostui kahden vuoden aikana työstämis-
tämme kitarakvartettiteoksista, joista viimeisintä aloimme harjoitella muutama 
kuukausi ennen konserttia.  
 
Kahden lukuvuoden ajan harjoittelimme yhdessä kitarakvartetin kanssa lähes 
joka viikko, kerran viikossa puolitoista tuntia. Osaa ohjelmistosta harjoitte-
limme pienimuotoisia konsertteja varten ja osaa uuden kitarakvartettiohjelmis-
ton ja yhdessä soittamisen takia. Opinnäytetyökonserttini oli kitarakvartet-
timme ensimmäinen oma täysmittainen konsertti, jonka kokonaisuutta 
aloimme harjoittelemaan joulukuussa 2018. Konsertin lähestyessä tammi-hel-
mikuussa esitimme konserttiohjelmiston muutamaan otteeseen silloiselle kita-
raopettajallemme Jorma Salmelalle, joka antoi kehittävää palautetta soitos-
tamme. 
 
Kitarakvartettiteokset olivat tyylikausiltaan hyvin monipuolisia, mikä oli yksi 
suurimmista harjoittelun kohteista. Kävimme läpi teoksista useita eri sovituk-
sia, kunnes löysimme mielestämme kitarakvartetille ja kitaralle parhaiten so-
veltuvat sovitukset. Haastavaa oli myös luoda neljällä kitaralla selkeitä balans-
sieroja ja kokonaisia linjoja, joissa melodia ja tärkeät fraasit sekä stemmat ko-
rostuvat ajoittain. Stemmajaot pyrittiin tekemään huomioiden jokaisen soitta-
jan vahvuudet ja monipuolisuudet. 
 
Kun neljä kitaraa soittaa samaan aikaan, jakautuvat stemmat yleensä seuraa-
vanlaisesti: yksi soittaa melodiaa ja loput säestystä. Tässä tapauksessa kol-
men kitaran on soitettava sävyllisesti ja dynaamisesti tarkasti yhteen ja kuun-
neltava melodiaa ja reagoitava siihen. Melodian soittajalla on yleensä enem-
män vapauksia oman sävynsä ja dynamiikkansa suhteen. Kitaran monipuoli-
sia sävyjä hyödyntäen kitarakvartetin voi saada kuulostamaan lähes sinfonia-
orkesterilta.  
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Kitarakvartettiharjoituksissa työskentelymetodeissamme oli monta tasoa ja ta-
paa, joita hyödynsimme tilanteen mukaisesti. Oletus oli, että jokainen on har-
joitellut omat kitarastemmansa itsenäisesti aina ennen kvartettiharjoituksia. 
Harjoitukset etenivät pala kerrallaan: soitimme teosta yhdessä niin pitkälle, 
kunnes huomasimme ongelmakohtia. Tämän jälkeen aloimme hiomaan teosta 
pienemmissä osissa, esimerkiksi fraasi tai tahti kerrallaan. Tavoitteenamme 
oli selvittää tekniset haasteet yhdessä mahdollisimman luontevalla tavalla, ja 
kun ongelmakohtiin sai neljä näkökulmaa, oli ongelmien ratkaisu tehokasta. 
Toinen tärkeä aspekti oli hyvän yhteissoinnin hakeminen ja toteuttaminen. 
Neljällä soittimella täytyy tarkkaan miettiä jokaisen teoksen osan sointi ja ää-
nenväri, että saadaan maksimoitua soinnillinen balanssi ja tunnelma. Olosuh-
teisiin ja sovitukseen nähden parhaan soinnin ja sävyn määrittäminen vaatii 
soittamisen lisäksi keskustelua mielipiteiden ilmaisua kvartetin kesken. Ensin 
keskustelimme, sitten teimme päätöksen, joka saattoi olla yksimielinen tai jon-
kin tasoinen kompromissi. Seuraavaksi soitimme pohtimamme kohdan teok-
sesta perustuen aikaisempiin keskusteluihimme. Soitettuamme työstämämme 
asiat uudella näkökulmalla annoimme siitä avointa suullista palautetta. Jos te-
kemämme muutokset miellyttivät koko kvartettia, siirryimme eteenpäin. Näistä 
palasista kokosimme selkeitä perusteltuja kokonaisuuksia, jotka musiikillisella 
ilmaisulla muodostivat esityskelpoisia teoksia.  
 
Kun olimme työstäneet ja suunnitelleet kitarakvartettiteokset yksityiskohtai-
sesti soittovalmiiseen kuntoon, soitimme niitä harjoituksissa alusta loppuun 
niin kuin soittaisimme niitä konsertissa. Lopulta harjoittelimme koko konsert-
tiohjelmistoa läpi, kunnes olimme tyytyväisiä lopputulokseen. Tästä eteenpäin 
etsimme teoksista kohtia, joita voisimme vielä hioa. Viimeisen hiomisen jäl-
keen pidimme muutaman harjoituskonsertin, joista saimme rakentavaa pa-
lautetta. Palautteeseen perustuen teimme viimeiset muutokset ja pidimme vii-
meiset harjoitukset ennen konserttia.  
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3.2.   Omat harjoitukset 
 
Suurin osa konsertin harjoituksista tapahtui yksin omia stemmoja harjoitel-
lessa. Tärkeää itsenäisessä harjoittelussa on tietää, miten harjoitella oikein. 
Pelkkä keskittyminen ja se, että soittaa paljon ei aina riitä hyvään lopputulok-
seen. Uusien kitarateosten nuottien harjoitellessa ensimmäinen haaste on 
miettiä paras toimiva sormitus ja vähiten kuormittava tapa soittaa. Harjoitel-
tava teos on jaettava pienempiin osiin. Tehokkain ja perinteisin tapa saada tu-
loksia on soittaa hitaasti ja tehdä paljon toistoja. 
 

Sormitusten laatiminen kitaransoitossa on henkilökohtainen asia 
riippuen kitaristin teknisistä taidoista ja kappaleen haastavuudesta. 
Ei ole olemassa vain yhtä toimivaa ratkaisua sormittamiseen, 
mutta tässä alaluvussa annan omia käyttämiäni vaihtoehtoja vai-
keimpiin paikkoihin. Pyrin sormituksissani välttämään ikäviä kielen-
vaihtoja oikeassa kädessä, sillä kielen ylitys on helpompaa luonte-
valla sormituksella. Esimerkiksi toiselta kieleltä ensimmäiselle kie-
lelle siirtyminen on luontevinta soittaa i-m-sormituksella (i=etu-
sormi, m=keskisormi), jolloin vältytään ristiin menemiseltä. (Zi-
bulski 2014, 13–14.) 

 
Mikko-Matthias Zibulski kertoo opinnäytetyössään kitaran harjoittelun tekni-
sistä monimutkaisuuksista. Laadittaessa sopivaa sormitusta kitarateokseen 
on huomioitava, mitkä asiat toimivat sinulle parhaiten. Jokaisen ihmisen kädet 
ja keho ovat erilaisia, ja toisilla ei esimerkiksi ylety sormet kitaran otelaudalla 
yhtä pitkälle kuin toisilla. Vasta kun on kartoittanut omat vahvuutensa ja rajoit-
teensa, on mahdollista alkaa suunnittelemaan toimivaa sormitusta. Vasta sen 
jälkeen on järkevää aloittaa soiton harjoitteleminen. 
 
Esimerkiksi Gismontin Agua e Vinho oli äänenmuodostuksellisien haasteiden 
lisäksi myös paikoittain teknisesti haastava. Teknisesti vaikein kohta teok-
sessa oli väliosan loppupuoli, missä oli nopeita kuudestoistaosakuviota ja kie-
lien yli hyppimistä. 
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Kuva 1. Agua e Vinho, kitara 1. Tahdit 59–66. 
 
 
Teknisesti haastavia kohtia varten soitin harjoituksia Scott Tennantin klassi-
sen kitaristin tekniikan käsikirjasta Pumping Nylon. Nopeusharjoituksina tein 
Speed bursts ja Right-hand velocity -harjoituksia. Kielten yli hyppelemiseen ja 
arpeggioihin käytin Walking ja Full planting and sequential planting -harjoituk-
sia. 
 
 

 
 
Kuva 2. Speed bursts. Pumping Nylon s. 69. 
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Kuva 3. Right-hand velocity. Pumping Nylon s. 63. 
 
 

 
Kuva 4. Walking. Pumping Nylon s. 37. 
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Kuva 5. Full planting and sequential planting. Pumping Nylon s. 78. 
 
 
Scott Tennant painottaa kirjassaan Pumping Nylon, että kitaristin käsien tulisi 
soittaessa olla jatkuvasti rennot, ilman mitään ylimääräistä jännitettä. Samaan 
aikaan käsien tulisi olla soittovalmiudessa, valmiina soittamaan välittömästi, ja 
valmiina rentoutumaan yhtä nopeasti. Jotta kaikki tämä olisi mahdollista, tulee 
kitaristin käsien asennon olla mahdollisimman luonnollinen ja ergonominen. 
(Tennant 1995, 6.) 
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4 Konsertin järjestäminen ja toteutus 
 
 
4.1 Konserttitilan järjestäminen 
 
Etsin kitarakvartettikonsertillemme klassiselle kitaralle mahdollisimman hyvää 
akustista tilaa. Kuulin, että Pirkanmaan musiikkiopiston aulassa on ehdotto-
masti Tampereen paras akustinen tila klassiselle kitaralle, joten päätin ottaa 
yhteyttä Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori Jouni Auramoon ja varata tilan 
konserttiamme varten. Kävimme kvartetin kanssa kokeilemassa Pirkanmaan 
musiikkiopiston aulan ja se teki meihin välittömästi vaikutuksen: akustiikka oli 
täydellinen. Tämä kokemus motivoi meitä entistä enemmän, ja minulle alkoi 
konsertin suunnitteleminen selkeytymään löydettyämme konserttitilan. Tie-
simme myös, että koska harjoitustilamme akustiikka on lähes päinvastainen 
kuin konserttitilassa, saattaa esiintymisemme sisältää meille pieniä akustisia 
yllätyksiä. 
 
 
 
4.2    Mainostaminen 
 
Tein konserttia varten pienet julisteet, joita laitoin Tampereen Musiikkiakate-
mian ja Pirkanmaan musiikkiopiston ilmoitustauluille ja seinille. Julisteiden li-
säksi loin Facebook-tapahtuman, johon kukin kitarakvartetin jäsen sai kutsua 
tuttujaan. Suuri osa konsertin mainostamisesta tapahtui suullisesti kertomalla 
tutuille tulevasta konsertista.  

 
 

 
4.3    Käsiohjelma 
 
Konserttia varten tein myös käsiohjelman, joka sisälsi tietoa konsertin ajan-
kohdasta, paikasta, kitarakvartetista, konserttiohjelmasta sekä teoksista ja nii-
den säveltäjistä. Otimme myös kitarakvartetistamme kuvan käsiohjelmaan.  
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Olen oppinut tekemään käsiohjelmia vuodesta 2011 Helsingin konservatori-
olla opiskellessani. Oppimillani taidoilla tein konservatorion aikana jokaiseen 
omaan konserttiini käsiohjelmat. 
 
Haastavinta käsiohjelman kirjoittamisessa oli löytää tietoa teoksista ja joistain 
vähemmän tunnetuista säveltäjistä. Kaikista kuitenkin löysin internetistä jotain 
tietoa ja sain kirjoitettua mielestäni informatiiviset tiivistelmät teoksista ja sä-
veltäjistä. Esitetyt teokset heräävät uudella tavalla eloon, kun kuuntelija lukee 
ensin esimerkiksi säveltäjän omat ajatukset ja tarinan liittyen kyseiseen teok-
seen. 
 

 
 
 
Kuva 6. Käsiohjelman kansi. 
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4.4   Tilan valmistelut 
 
Käytyämme kitarakvartetin jäsenten kanssa katsastamassa Pirkanmaan mu-
siikkiopiston aulan aloitimme suunnittelemisen tilan käytön suhteen. Pirkan-
maan musiikkiopiston vahtimestari Olli Kanerva järjesti tilaan tuolit, nuottiteli-
neet ja nuottivalot. Lainasimme Tampereen Musiikkiakatemialta kuvaus- ja 
äänitystarvikkeet ja asensimme ne konserttitilaan. Tuolit riittivät jokaiselle noin 
30 kuuntelijalle. Käsiohjelmia jaettiin Pirkanmaan musiikkiopiston sisäänkäyn-
nin läheisyydessä. 
 
 
 
4.5    Konsertti 
 
Konsertin valmistelut olivat sujuneet täydellisesti, ja odotimme takahuo-
neessa, kunnes kaikki kuuntelijat olivat saapuneet paikalle, ja siirryimme la-
valle vähän kello 20.00 jälkeen. Laitoin kuvaus- ja äänityslaitteen päälle, ja 
asettauduimme kitarakvartettimme kanssa lavalle. Aplodien jälkeen pidin aloi-
tuspuheen ja kerroin kvartetistamme ja teoksista, joita aiomme soittaa. Toivo-
tin kuuntelijat lämpimästi tervetulleiksi konserttiin, minkä jälkeen ryhdyimme 
soittamaan. 
 
Tavoitteenani oli järjestää kitarakvartettimme ensimmäinen oma konsertti, 
jossa on tyyliltään monipuolinen ohjelmisto ja joka saavuttaa mahdollisimman 
paljon yleisöä. Konserttia tuli kuuntelemaan hieman vähemmän yleisöä kuin 
tilaan olisi mahtunut, mutta siihen vaikutti varmasti myöhäinen ajankohta kon-
sertin mainostamisen suhteen. Pirkanmaan Musiikkiopiston aulan akustiikka 
oli todella hyvä klassiselle kitaralle, ja tästä syystä soittaminen oli erittäin miel-
lyttävää. Myös hyvä valmistautuminen konserttiin ja hyvä yhteishenki kvarte-
tilla vaikutti konsertin positiiviseen lopputulokseen. 
 
Muutamaa pientä väärää ääntä soitossamme huomioon ottamatta konsertti 
meni soittamisen ja tulkinnan puolesta erittäin hyvin. Kaikki kvartetin jäsenet 
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olivat tyytyväisiä lopputulokseen, ja yleisön reaktio konserttiin oli myös sen 
mukainen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Konsertti. 
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5 POHDINTA 
 
 
Konsertti oli onnistunut kokonaisuus. Saavutin tavoitteet, jotka olin asettanut 
opinnäytetyöni aikana. Halusin järjestää konsertin itse alusta alkaen, että ym-
märtäisin ja oppisin konsertin tuottamisen prosessin ja että voisin hyödyntää 
oppimiani taitoja työelämässä. Eniten opin kuitenkin yhteismusisoinnista ja ki-
tarakvartetissa toimimisesta. Yhteismusisointi on monimutkainen koko-
naisuus, jossa yhdistyy soittotaito, ymmärrys musiikista ja sen soveltamisesta 
ja sosiaalinen kanssakäyminen muiden yhtyeen jäsenien kanssa. Opin myös 
paljon puheen pitämisestä ja suunnittelemisesta. Olen vain muutaman kerran 
aikaisemmin puhunut yleisölle lyhyesti konsertin yhteydessä, mutta tällä ker-
taa tein sen vähän pidemmän kaavan kautta. 
 
Projektin toteuttaminen sujui lähes ongelmitta, koska kitarakvartetissamme on 
hyvin ammattitaitoisia ja yhteistyökykyisiä ihmisiä. Kun jokainen kvartetin jä-
sen hoiti oman osa-alueensa, meni projekti eteenpäin omalla painollaan. Har-
joituksiin tultiin aina valmistautuneina ja ajoissa. Yhteistyömme sujui sulavasti, 
vaikka kvartetissamme on neljä henkilöä. Aikataulumme osuivat hyvin yhteen, 
ja sovimme hyvissä ajoin tulevat harjoitukset ja esiintymiset. Muiden kvartetin 
jäsenien tuki oli erittäin tärkeää minulle projektia suunnitellessani ja tuottaes-
sani. Ajatus oli, että järjestän ja suunnittelen koko konsertin itse, mutta tarvit-
taessa voin pyytää kvartetin muita jäseniä apuun.  
 
Konsertin mainontaan olisi voinut käyttää enemmän aikaa ja aloittaa sen ai-
kaisemmin. Kuuntelijoita saapui paikalle noin 30, mutta paikkoja jäi vapaaksi 
muutama. Puhetta olisi voinut harjoitella enemmän ja samoin kaikkea muuta 
musiikin ulkopuolella olevaa konserttiin liittyvää. Kokonaisuudessaan näen 
konsertin kuitenkin suurena mahdollisuutena ja positiivisena kokemuksena, 
joka kasvatti minua ja varmasti koko kvartettiakin muusikkona ja konsertin 
tuottajana. 
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Liite 5.      1 (1)   Konsertin tallenne on arkistoituna TAMK Musiikin kirjastoon. 


