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The objective of the study was to write and publish a book about improvisation.
The inspiration for writing a book rose from the lack of existing material suitable
for music theory and instrument teaching. The study showed that both teachers
and students struggled with improvisation studies. The ”Avaimet improvisaatioon” book is a tool for both teachers and students. It was written to
help them approach improvisation with easy to understand exercises. The practical use of these exercises is presented in this thesis.
The study consists of a summary of the written book titled “Avaimet improvisaatioon” and the thesis. The thesis is divided into three sections. The first
section explores the history of improvisation. The writing and publishing process
of the “Avaimet improvisaatioon” book is described in the second section. Lastly, the thesis outlines techniques to teaching improvisation from a teacher´s
point of view.
The thesis concluded that improvisation classes could be constructed easily
with the help of exercises presented both in the book and in the thesis. With a
student-focused approach, pupils got inspired and excited about improvisation
studies.
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ERITYISSANASTO
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Diskanttiklaavi
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äänenvoimakkuuden vaihtelu
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soittotekniikkaa kehittävä harjoituskappale
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jäljittely

Improvisointi

esittäessä syntyvää säveltämistä
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Kirkkosävellajit

moodit

Klaavi

Nuottiavain

Riffi

toistuvasti muutaman tahdin mittainen sointukuvio
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JOHDANTO

Huomasin jo opetusharjoittelun alussa, että oppilaitoksissa ei harjoitella improvisointia juuri olenkaan klassisella puolella. Tämän takia päätin kirjoittaa kirjan, jota voisin
itse käyttää opetuksessa ja jota oppilaat voisivat myös hyödyntää.
Sain vuoden 2019 lopussa valmiiksi Avaimet improvisaatioon –kirjan, jonka julkaisin
Tampereen pääkirjastossa.
Tekemäni Avaimet improvisaatioon -kirja johdattaa lukijan improvisaatioon maailmaan. Kirja lähestyy improvisointia eri asteikkojen kautta. Jokaisesta esimerkistä
löytyy äänitys ja myös harjoitustausta. Tavoitteenani oli tehdä kirja, joka olisi helposti
lähestyttävä. Yritin myös tehdä monipuolisen kirjan, jota voisi hyödyntää musiikin
teorian perusopinnoissa ja instrumenttiopetuksessa sekä myös esimerkiksi toisen
asteen ja ammattikorkeakoulun opetuksessa. Halusin antaa lukijoille monipuolisia
esimerkkejä ja uusia ideoita improvisoinnin lähestymistapoihin.
Musiikkikasvatuksen professori Christian Bernhard (Bernhard 2014) on tehnyt useita
tutkimuksia siitä, miten improvisointia opetetaan. Tutkimukset osoittavat, että improvisaatiota ei opeteta juuri ollenkaan länsimaisen taidemusiikin instrumenttiopetuksessa ja myös opettajat ovat epävarmoja improvisaation suhteen. Opinnäytetyössäni
pohdin, miten improvisointia voidaan opettaa, sen historiaa ja sitä, miten itse käytän
improvisaatiota opetuksessa.
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1 Mitä improvisaatio on? Läpileikkaus improvisaatioon 1600-luvulta nykyaikaan

Improvisaatio (lat. Improvisus = ennalta näkemätön, odottamaton) on esityksen luomista esittämishetkellä. Sitä käytetään paljon musiikissa ja myös esimerkiksi näyttelemisessä. Improvisaatiotaitoja ja säveltämisestä painotetaan paljon tämän hetken
opetussuunnitelmassa. Kokemuksien ja keskusteluiden perusteella sitä ei vielä kuitenkaan opeteta paljon. Monilla on vielä vaikeuksia lähestyä sitä, mikä osittain varmaan johtuu siitä että sitä ei olla mitenkään opetettu heille. Improvisaatiota opetetaan myös harvoin ammattiopistoissa ja korkeakouluissa, poikkeuksena jazz-linjan
opinnot, missä improvisoidaan koko ajan. Yritän tässä tekstissä selvittää mitkä asiat
ovat voineet vaikuttaa siihen että improvisointia on vaikea lähestyä tänä päivänä.
Improvisaatio kehittää luovuutta ja heittäytymiskykyä. Improvisaatiossa ei koskaan
tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että keksitään jatkuvasti täysin uutta musiikkia. Improvisaatio voi myös tarkoittaa sitä että tehdään
pieniä muutoksia dynamiikkaan, tempoon ja artikulaatioon ja niin edelleen. Ihmisen
puhetta voidaan myös ajatella improvisaationa. Kun ihminen oppii kielen, oli se sitten
oma äidinkieli tai uusi vieras kieli, hän osaa muodostaa lauseita eri tavalla. Tämä
tapahtuu usein nopeasti ilman mitään valmistelua. Se johtuu siitä että ihminen on
elämänsä aikana oppinut lukemaan, kielen sääntöjä ja osaa puhua ja muodostaa
lauseita vapautuneesti. Nämä samat asiat pätevät myös musiikkiin.
1.1 Improvisaatio 1600-1700-luvuilla
Barokin aikakaudella improvisaatio oli hyvin yleistä kosketinsoittajien keskuudessa
(Randel, 392). Myös barokinajan sävellysmuodot

kuten esimerkiksi, chaconne,

ground ja passacaglia antoivat tilaa improvisaatiolle. Improvisaatio terminä ei kuitenkaan ollut käytössä. Sen sijaan tietyt sävellysmuodot nähdään kappaleina jotka ovat
tullut improvisaatiosta, kuten esimerkiksi Preludi, Fantasia, Impromptu ja niin edelleen. ( Blum, 36-40)
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Kuva 1. Bach Preludi C-duuri

Tästä kuvasta nähdään preludin idea/kuvio joka toistuu läpi kappaleen.
Kaikista soittimista joilla sooloimprovisaatio tapahtui barokin aikana, uruilla on pisin
rikkain historia. (Tandberg, Svein Erik 2008) Urkurilla piti myös olla hyvät improvisaatiotaidot, jotta hän voisi saada työpaikan. Aina kun kirkko oli etsimässä uutta urkuria,
kirkko antoi hakijalle tehtäväksi improvisoida ja asetti vain vähän kirjoitettua musiikkia hakijan eteen varmistuakseen siitä että hakija pystyi lukemaan musiikkia. ( Rampe, 60)
Samalla tavalla kuten esimerkiksi jazzmusiikissa käytetään sointumerkkejä, basso
continuo oli barokin aikana osa teosta joka luo sille harmonisen ja rytmisen pohjan.
Basso continuo -soitossa improvisaatio on hyvin läsnä koska nuotteihin on ainoastaan merkitty numeroitu bassomelodia. Basso continuon avulla samaa nuottia pystyttiin käyttämään eri tilanteissa ja säveltäjät säästivät aikaa kirjoittamalla numeroidun
bassomelodian sen sijaan että olisivat kirjoittaneet kaikki yksittäiset äänet.
Historian asiantuntija Ernst Ferand mukaan basso continuo oli niin tärkeä elementti
musiikissa 1600-1750 välissä että sen ajan voisi nimetä Basso continuo aikakaudeksi. ( Ferand, 18)
Wolfgang Amadeus Mozart oli myös hyvin tunnettu improvisaatiotaidoistaan. Mozartin improvisaatiot olivat joskus hyvin yksinkertaisia, kuten esimerkiksi pienet koristekuviot, jotka lisättiin jo nuotinnettuun teoksen, ja toisinaan improvisaatiot olivat isoja,
kuten kokonaiset orkesteriteokset, jotka luotiin esityksen aikana. ( Poulter, 79)
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1.2 Improvisaatio 1800-luvulla
1800-luvusta eteenpäin improvisaatio alkoi vähitellen kadota ja yksi syy tähän oli se,
että säestävälle kosketinsoittajalle ei ollut kysyntää samalla tavalla kuten aikaisemmin oli ollut. Nyt säestäjän rooli oli paljolti säveltäjän käsissä. Säveltäjät päättivät
dynamiikat, tempon ja soittajat komennettiin soittamaan ainoastaan se mikä oli kirjoitettu.
Romantiikan säveltäjät halusivat että sävellys esitetään juuri niin kuten oli kirjoitettu
ilman mitään improvisaatiota mukaan lukien kadenssit. Esimerkiksi Chopin ja Liszt
olivat taitavia improvisoimaan mutta kirjoittivat myös miten kadenssit piti soittaa. (
Brockman, 4)
1.3 Improvisaation kehittyminen 1900-2000-luvuilla
Improvisaation uudelle tulemiselle laajemman kiinnostuksen kohteeksi on ollut monia
osasyitä, kuten jazzin sosiaalisen statuksen vähittäinen nousu ja Jimi Hendrixin kaltaisen rockmusiikin improvisoijien ja heidän musiikillisten tyyliensä vähittäinen kanonisoituminen osaksi kollektiivista ymmärrystä länsimaisesta kulttuurista. (Huovinen, 6) Jazz on Yhdysvalloissa afroamerikkalaisessa kulttuurissa syntynyt musiikkityyli, joka sai alkunsa Länsi-Afrikasta, Pohjois-Amerikkaan orjiksi tuotujen mustien
keskuudessa. Orjat eivät saanet puhua keskenään työskennellessään, mutta laulaminen oli sallittua. Tästä kehittyi erilaisia huutoja ja lauluja, joissa oli kuultavissa afrikkalainen musiikkiperintö.
Alusta lähtien jazz erottui sen ajan muista musiikkityyleistä siinä että musiikkiin kuului soolo-osuuksia jossa solisti improvisoi. Alussa jazz-improvisaatio oli usein pelkästään kappaleen melodian muuntelua. Improvisaatio muuttui vapaamuotoisemmaksi
kun jazz kehittyi. 1920-luvulla jazzista tuli tanssimusiikkia ja samoihin aikoihin alettiin
myös tallentamaan musiikkia levyille. Swing on 1930-luvulla kehittynyt muoto jonka
tahdissa tanssittiin. Swingin kaupallistumisen ja viihteellistymisen myötä solistit kyllästyivät ja ryhtyivät kilpailemaan soittotaidostaan. Muusikot kokoontuivat New Yorkissa edelleen olemassa olevaan Minton´s Playhouse klubiin, jossa syntyi Beboptyyli. Jazz on kehittynyt moneen eri suuntaan vuosien varrella ja siihen on tullut vai5	
  

kutteita eri musiikkilajeista. Improvisaatio on tänäänkin hyvin olennainen osa jazzmusiikkia.
Tunnettu yhtyeenjohtaja, pianisti ja säveltäjä Duke Ellington kirjoitti vuonna 1962 esseen Music Journal lehteen, jossa hän pohti onko improvisaatio illuusio:

Ei ole olemassa improvisointia mitä ei olisi millään tavalla valmisteltu. Minun uskomukseni on että ei ole olemassa ketään joka olisi soittanut edes kaksi tahtia ilman
mitään ideaa siitä mitä hän soittaisi ennen kuin hän aloittaa. Jos vain soitat asteikoita
tai soinnun säveliä se on ainoistaan tekniikka harjoituksia. Hänen mielestä pitää hyväksyä se että improvisaatio ei ole täysin uusien asioiden keksimistä, useimmiten se
on jo olemassa olevan sanaston uudelleen järjestämistä. Kenenkään kirjoittajan ei
tarvitse keksi uutta kieltä, hänen pitää vain järjestää jo olemassa olevat sanat uuteen
järjestyksen.
(Music Journal 1962)
1.4 Miksi improvisaatio ei innosta?
Ennen 1800-lukua muusikot kokivat improvisaation tärkeäksi ja hyödylliseksi, mutta
tänä päivänä koulutetut klassiset muusikot harvoin improvisoivat. Mistä tämä johtuu?
Itse ajattelen että romantiikan aikana muusikoille tuli enemmän vaatimuksia ja musiikkiharrastus, joka levisi 1800- luvulla myös porvariston keskuuteen, aiheutti sen
että taitavia muusikkoja tarvittiin enemmän. Ajan puute on esteenä improvisaation
oppimisessa koska vaativat teokset ottaa suuren osan harjoittelusta. 1800-luvulla
myös opettajien tehtävänä oli kouluttaa virtuooseja. Tänä päivänä meillä on niin paljon musiikkia, vanhaa ja uutta. Huomaan usein opettajana kun oppilaiden kanssa
harjoitellaan improvisointia, että improvisointia usein verrataan jo olemassa oleviin
teoksiin. Toinen syy miksi klassisesti koulutetut muusikot harvoin improvisoivat on se
että sitä ei opeteta. Sitä ei myöskään välttämättä vaadita, jos haet opiskelemaan
korkeakouluun. Jazzmusiikin koulutuksessa improvisaatio on aina pakollinen osa
pääsykokeita. Monet opettajat tuntevat myös että heillä ei ole tarpeeksi tietoa improvisoinnista että he voisivat opettaa sitä eteenpäin.
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Tähän ehkä myös edelleen liittyy uskomus siitä että improvisointia ei voi oppia ja että
sinulla pitää olla erityisiä taitoja että pystyt siihen. Itse ajattelen myös, että sinulta
puuttuu iso pala muusikkoutta, jos et koskaan improvisoi. Hyvä esimerkki tästä ovat
nuoret soittajat, jotka eivät koskaan ole kokeilleet mitä kaikkia ääniä soittimesta edes
löytyy. Minullakin on ollut oppilaita jotka eivät ole kokeillut soittaa jotain ääniä vain
sen vuoksi koska niitä ei ole tullut vastaan nuoteissa. Improvisaatio on myös tärkeä
osa säveltämistä. C.P.E Bach on itse sanonut, muusikko pystyy varmasti säveltämään musiikkia ilman kokemuksia improvisaatiosta, mutta hyvän tulevaisuuden säveltämisessä voi odottaa häneltä joka osaa improvisoida ( Bach essay, 430).
Musiikkikasvatuksen professori Christian Bernhard (Bernhard 2014) on tehnyt useita
tutkimuksia siitä miten improvisointia opetetaan. Tutkimus osoittaa sen että improvisaatiota ei opeteta juuri olenkaan länsimaisen taidemusiikin instrumenttiopetuksessa
ja myös opettajat ovat epävarmoja improvisaation suhteen. Opettajan omakohtainen
kokemus improvisaatiosta, oli yksi seikka, joka lisäsi itseluottamusta opettaa improvisaatiota. Opettajilla jotka ovat opiskelleet jazzmusiikkia oli myös ryhmä, joilla on
itseluottamusta opettaa improvisaatiota. (Bernhard 2014)
Sain viime vuoden lopussa valmiiksi tekemäni improvisaatiokirjan. Olen harjoitellut
improvisointia omien oppilaiden kanssa sekä ryhmä- että yksityisopetuksessa. Opin
koko ajan uusia asioita ja tapoja miten voin opettaa improvisointia. Improvisaation
historia on hyvin laaja aihe ja siitä on vaikea kirjoittaa lyhyesti. Tässä tekstissä olen
yrittänyt pohtia, mitkä asiat on vaikuttaneet siihen, että monet kokevat improvisaation
haastavaksi. Olen huomannut että improvisaatio kehittää myös oppilaiden kykyä
hahmottaa teoreettisia asioita.
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2 Avaimet improvisaatioon –kirja
Sain idean omasta kirjasta kun ryhdyin opettamaan improvisointia yhä enemmän.
Improvisaatio-oppaita on kirjoitettu paljon, esimerkiksi kitaralla ja pianolle. Suurin osa
improvisaatiota käsittelevistä kirjoista painottuu jazzmusiikkiin. Aloitin tekemällä erilaisia harjoituksia ja äänityksiä, joita käytin opetuksessa. Tässä vaiheessa minulla ei
vielä ollut ajatusta kirjan tekemisestä. Suunnitelma kirjan tekemisestä syntyi, kun olin
tehnyt materiaalia ja käyttänyt sitä opetuksesta. Sain vahvistuksen siitä että harjoitukset toimivat hyvin ja niitä oli myös kiva tehdä. Improvisaatioharjoituksien tekeminen oli minulle opettavaista. Ajattelin että voisin oppia ja kehittyä vielä enemmän, jos
yrittäisin tehdä kirjan joka käsittelee improvisointia. Avaimet improvisaatioon -kirja on
jaettu kolmeen eri osaan. En päättänyt heti alussa, että siihen tulee kolme osaa. Idean siitä sain, kun minulla oli suurin osa materiaalista tehtynä ja pohdin, miten voisin
esitellä kaiken materiaalin selkeästi.
Ensimmäinen osa kirjasta käsittelee duuriasteikon moodit, sekä duuri- ja molli- pentatonisen asteikon. Harjoitukset ensimmäisessä osassa, on suunniteltu niin että ne
voi soittaa pianolla, käyttäen vain valkoisia koskettimia. Pianosta on helppoa hahmottaa sävelet, ja varhaiskasvatuksessa käytän myös paljon kellopeliä, joka soveltuu
myös hyvin harjoitusten soittamiseen. Kirjan jokaiselle nuottiesimerkille löytyy äänitys. Kaikkiin harjoituksiin löytyy myös taustanauha, jonka päälle voi itse improvisoida.
Taustanauha toimii erityisen hyvin yksilöopetuksessa ja itsekseen harjoitellessa.
Ryhmäopetuksessa toimin usein niin että oppilaat tuottavat omilla soittimilla taustan,
jonka päälle jokainen saa vuorollaan improvisoida. Tällä tavalla oppilaat saavat myös
harjoitella säestämistä.
Kirjan nuottiesimerkit voivat olla haastavia aloittelijoille ja siksi ohjeistin kirjan käyttäjiä aloittamaan harjoittelun improvisoinnilla. Sen jälkeen on helpompi siirtyä nuottiin
ja vaikka harjoitella yksi tahti kerrallaan. Kun ollaan ensimmäisiä kertoja harjoiteltu
improvisointia musiikin perusteiden ryhmissä, olen käyttänyt nuottiesimerkkejä monella eri tavalla. Olen esimerkiksi leikannut nuotista tahdin mittaisia osia ja jakanut
yhden tahdin jokaiselle. Oppilaan tehtävänä on ollut käyttää tahdin säveliä tai rytmiä
ja improvisoida sen pohjalta.
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Kirjan toisessa osassa on enemmän asteikkoja ja myös tekemäni nuottiesimerkit
ovat haastavampia. Kuten ensimmäisessä osassa, jokaiselle esimerkille löytyy äänitys ja taustanauha. Toisen osan nuottimateriaali on suhteellisen vaativaa. Kirjan
kolmas osa käsittelee teoriaa. Siihen halusin kirjoittaa tietoa monesta eri aiheesta,
muun muassa asteikoista, rytmistä ja soinnuista.
Vaikka kirjan aihe on improvisaatio, minusta oli tärkeä myös lisätä musiikin teoriaa,
koska improvisoinnin kautta voidaan myös oppia teoriaa. Heti kirjan alussa on myös
erikseen tietoa sävelten nimistä, oktaavialoista ja etumerkinnästä. Pohdin pitkään,
pitäisikö tämä osa jättää kirjan loppuun ja aloittaa kirja improvisaatioharjoituksilla.
Päädyin siihen että lisään asiat kirjan alkuun. Teoriaopetuksessa yksi ensimmäisistä
asioista mitä käydään läpi, on sävelten nimet. Tämän vuoksi halusin laittaa ne heti
kirjan alkuun, jotta oppilas voisi helposti palata niihin ja kerrata asioita. Seuraavalla
sivulla yksi sivu kirjan alusta.
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Aloitus
Sävelten nimet
•
•
•
•
•
•
•

Sävelet on nimetty aakkosten mukaan.
Järjestelmä sai alkunsa keskiajalla.
B-sävel esiintyi keskiaikaisessa musiikissa myös alennettuna.
= Pehmeä (b molle) ja kova ( b durum)
Sävel oli vaikeasti hahmotettava, kun samaa nimeä käytettiin
alennetusta ja alentamattomasta sävelestä
Saksalaisella kielialueella ”kovan” sävelen nimeksi tuli H.
Englanninkielisessä
merkintätavassa
ne
erotettiin
toisistaan
nimillä. = b durum ja b molle
Alettiin käyttämään latinalaista b-kirjanta ja goottilaista b-kirjainta
joista muodostuivat tänään käytetyt alennus- ja palautusmerkit.

Englanninkielisellä alueella
Suomessa, Saksassa,
Skandinaviassa

!

ABCDEFG
AHCDEFG

11!

Kuva 2. Sävelten nimet Avaimet improvisaatioon -kirjasta.
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2.1 Kirjan suunnittelu

Aluksi minun piti päättää mitä asioita haluan ottaa mukaan kirjaan ja mikä kirjan
kohderyhmä olisi. Tavoitteenani oli koostaa teos, jota voisi käyttää teoria- ja
instrumenttiopetuksessa, ja että kirja sopisi sekä aloittelijoille että myös edistyneemmille soittajille. Tiesin että kirja vaatisi paljon suunnittelua ja myös paljon
materiaalia. Ensimmäisenä hahmottelin tyhjään vihkoon kaikki kirjan eri osat.
Kirjoitin mihin nuottiesimerkit tulisi, mihin kohtiin sijoittaisin kuvat ja niin edelleen. Tämä auttoi minua tekemään kirjan sisällysluettelon ja tiesin myös suunnilleen kuinka monta sivua kirjaan tulisi.
Kuva 3. Avaimet improvisaatioon kirjan sisällysluettelo.
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2.1.1 Improvisaatioesimerkit
Äänitin kirjaa varten esimerkkejä joissa itse improvisoin. Tämän tarkoitus on
antaa oppilaille kuulokuvan siitä miltä tietty asteikko kuulostaa. Äänitykset toimi-

vat myös esimerkiksi diktaattiharjoituksina. Oppilas voi myös tutkia nuotteja ja
poimia sieltä asioita, mitä hän voi käyttää omassa soitossa.

Duuriasteikko (Jooninen)
Äänitys 5-6

Sävelet
C
D
1
2

E
3

F
4

G
5

A
6

H
7

C
8

Riffiesimerkki

!
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Kuva 4. Esimerkkisivu kirjan ensimmäisestä osasta.
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Otsikkona on asteikko, jota käytetään ja asteikon sävelet. Olen numeroinut
kaikki äänitykset, jotta ne löytyisivät helpommin. Tässä tapauksessa äänitys
numero viisi on improvisaatioesimerkki, jossa soitan itse. Äänitys numero kuusi
on taustanauha jonka päälle opiskelija voi harjoitella.
Kirjan ensimmäiseen osaan kirjoitin jokaiseen lukuun riffiesimerkin. Riffiä voidaan käyttää ryhmäopetuksessa sillä tavalla että, kaikki oppilaat soittavat riffiä
ja vuorotellen joku saa improvisoida. Yksityisopetuksessa opettaja voi soittaa
riffiä ja oppilas improvisoida.
Kirjasta löytyy myös paljon tyhjää nuottiviivastoa. Oppilas voi kirjoittaa viivastoon omia ideoita. Nuottiviivastoa voi hyödyntää ryhmäopetuksessa niin, että
ensin äänitetään oppilaiden soittoa, jonka jälkeen voidaan tehdä transkriptio
äänityksestä tai jostain äänityksen osasta. Ryhmäopetuksessa aloitan usein
sillä että kokeillaan heti improvisoida. Joskus oppilailla on kuitenkin vaikeaa
keksiä soitettavaa ja tilanne voi tuntua jännittävältä, jos oppilas ei ole soittanut
paljon. Näissä tapauksissa nuottiesimerkit voivat toimia apuna. Oppilas pystyy
valitsemaan esimerkiksi yhden tahdin ja soittamaan sitä. Kun oppilas on oppinut
sen, hän voi esimerkiksi käyttää tahdissa olevaa rytmiä ja muita säveliä. Tämä
on yksi tapa jonka olen kokenut toimivaksi, kun halutaan rohkaista oppilasta
lähestymään improvisointia.
Toinen osa kirjasta toimii myös samalla tavalla. Esimerkkejä on vähän enemmän ja ne ovat eri sävellajeissa. Toisen osan esimerkit ovat haastavia, ja soveltuvat parhaiten jo vähän pidemmällä oleville soittajille. Mutta äänitykset ovat
kuitenkin hyviä kuunteluesimerkkejä myös aloitteleville opiskelijoille.
Ensimmäisen osan harjoituksissa improvisaatio tapahtuu toistuvan riffikuvion
päälle. Toisessa osassa ei ole riffiä, tarkoitus toisessa osassa on että myös
soinnut vaihtuvat vähän enemmän. Tämän tarkoituksena on, että oppilas myös
huomioi vaihtuvaa harmoniaa. Kun taas ensimmäisessä osassa pysytään samalla soinnulla.
Seuraavaksi esittelen nuottiesimerkin kirjan toisesta osasta. Tässä esimerkissä
asteikko on Fryyginen dominantti, joka on harmonisen mollin viides moodi.
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Kuva 5. Nuottiesimerkki kirjan toisesta osasta
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2.1.2 Nuottiesimerkkien äänitys
Jokaisesta kirjan nuottiesimerkistä löytyy äänitys. Kaikkiin harjoituksiin löytyy
myös taustanauha, jonka päälle voi improvisoida. Äänitykset oli toinen suurempi
kokonaisuus, jonka tein sen jälkeen kun minulla oli sisällysluettelo valmiina.
Nuottiesimerkit syntyivät niin, että tein erityylisiä taustanauhoja, minkä päälle
äänitin omaa soittoa. Tämän jälkeen kirjoitin kaiken nuottipaperille. Kaikki esimerkit ovat improvisointia ilman mitään isompaa suunnittelua. Yritin kuitenkin
soittaa sillä tavalla että esimerkit olisivat monipuolisia.
Ensimmäisessä osassa soitin paljon pitkiä ääniä, ja yritin välttää isoja hyppyjä
jotta aloittelijoilla olisi myös helpompi lähestyä esimerkkejä. Toisen osan nuottimateriaali on suhteellisen vaativaa. Ajatuksenani oli että materiaali soveltuisi
edistyneemmille, toisen asteen koulutuksessa ja korkeakouluissa opiskeleville
soittajille. Äänitin kaikki taustanauhat kotona. Yritin tehdä taustoista helposti
lähestyttäviä. Kaikissa taustoissa on komppi, jonka äänitin joko rumpusetillä tai
rytmisoittimilla. Sen lisäksi käytin myös pianoa, bassoa ja kitaraa.
Haluaisin tulevaisuudessa äänittää improvisaatioesimerkkejä myös muilla soittimilla. Opetusmielessä olisi hyödyllistä, jos esimerkit olisivat kuunneltavissa
esimerkiksi myös pianolla, viululla, huilulla ja sellolla. Opetuksessa voisi puhua
siitä, miten soittimet eroavat toisistaan ja mitä on hyvä ottaa huomioon, kun improvisoidaan eri soittimilla.

2.1.3 Materiaalin kokoaminen
Kun minulla alkoi olla kaikki nuottiesimerkit tehtynä ja kirjan teoriaosuus kirjoitettuna, aloin liittää osia yhteen. Päätin jakaa kirjan kolmeen eri osaan. Kirjan ensimmäinen osa käsittelee duuriasteikon moodit sekä pentatonisen asteikon duurissa ja mollissa. Halusin tehdä haastavammille nuottiesimerkeille oman osionsa, joten sijoitin ne kirjan toiseen osaan. Kirjan kolmas osa on teoriaa käsittelevä osio, josta löytyy tietoa monista eri aiheista, muun muassa asteikoista, rytmistä ja soinnuista.
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Minulle oli tärkeää, että kirja olisi helposti luettava. Kiinnitin erityistä huomiota
kirjan lukujen järjestykseen ja jäsentelyyn. Kun kirjan avaa, vasemmalta sivulta
löytyy uusi asteikko sekä asteikon sävelet ja viereiseltä sivulta löytyy kyseisen
asteikon improvisaatioesimerkki.
Koin tärkeäksi liittää kirjan materiaaliin myös kuvia. Kirjan kannen ja muut kuvitukset on tehnyt Veera Nelimarkka.

Kuva 6. Avaimet improvisaatioon kirjan kansikuva.
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2.2 Kirjan julkaisu ja työpaja
Avaimet improvisaatioon -kirja on omakustanne, jonka julkaisin Books on demand -palvelun kautta. Tein sopimuksen kustantajan kanssa ja he painavat kirjaa ja myyvät sitä eteenpäin. Omakustanneteos tuntui olevan paras vaihtoehto
minulle. Olen tehnyt oman kotisivun ja halusin että halusin pitää oikeuden myydä kirjaa omalla kotisivulla ja lukutilaisuuksissa. Järjestin yhteistyössä Tampereen pääkirjaston kanssa improvisaatiotyöpajan 19.11.2019. Työpajan yhteydessä julkaisin myös Avaimet improvisaatioon -kirjan.
Työpajassa tutustuttiin improvisaatioon ja puhuin siitä miten improvisaatiota voi
harjoitella. Työpaja oli avoin kaikille ja osallistujat saivat myös ottaa mukaan
oman soittimen. Työpajassa puhuin myös kirjantekoprosessistani ja näytin osallistujille mitä asioita kirjasta löytyy.

Kuva 7. Kirjan julkaisu
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2.2.1 Työpajan suunnittelu ja toteutus
Tavoitteenani oli suunnitella työpaja, jossa osallistujat pääsisivät tutustumaan
improvisaatioon matalalla kynnyksellä. Koska en tiennyt miten paljon osallistujia työpajaan tulisi, enkä myöskään voinut tietää kuinka monella osallistujalla
olisi oma soitin mukana, tein kaksi suunnitelmaa työpajaa varten (ks. Liite 1).
Toinen suunnitelma oli enemmän luento improvisaatiosta ja toinen painottui
enemmän yhdessä soittamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Työpajan alussa puhuin yleisesti improvisaatioista, mitä se voi olla ja miten sitä
voidaan harjoitella. Osa osallistujista kertoi myös omista soitto- ja improvisaatiokokemuksistaan sekä miksi olivat tulleet työpajaan. Työpaja toteutui molempien suunnitelmien yhdistelmänä. Osalla oli oma soitin mukana ja päästin yhdessä improvisoimaan. Osallistujilla oli myös paljon hyviä kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten improvisaatiota voi harjoitella ja miten asteikoita voi harjoitella.
Esittelen seuraavaksi pari esimerkkiä, joiden avulla harjoittelimme asteikkojen
soittamista työpajassa. Kerroin osallistujille, että asteikkoharjoittelussa rytmissä
pysyminen on tärkeää ja siinä voi käyttää metronomia apuna. Käytin työpajassa
myös rumpukomppitaustaa, jonka päälle soitimme. Lähdimme liikkeelle neljäsosanuoteista, jonka jälkeen siirryimme nopeampiin aika-arvoihin.

Kuva 8. Asteikkoharjoituksia
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On hyvä oppia soittamaan asteikot sekä hitaasti että nopeasti. Alussa on tärkeää pitää itselle sopiva tempo, jotta kaikki äänet soivat puhtaasti. Itse nauhoitan
usein omaa soittoani, jotta pystyn jälkeenpäin pohtimaan mitä osa-alueita olisi
vielä hyvä kehittää. On myös hyvä miettiä, miten fraseeraa ja käyttää dynamiikkaa, jotta harjoittelu olisi musikaalista.
Olen tehnyt kirjan kaikista nuottiesimerkeistä, myös tabulatuurit ( ks Liite 3).
Työpajaan osallistui myös pari kitaristia, joten pääsin myös esittelemään tabulatuurinuotteja ja sormituksia kirjan nuottiesimerkeistä.
Yhdellä työpajan osallistujalla oli haaveena se, että voisi improvisoida ja soittaa
jazzmusiikkia. Puhuin tämän vuoksi myös, miten jazzimprovisointia voi lähestyä
ja harjoiteltiin yhdessä. Minun kirjassa on myös oma luku, joka käsittelee II-V-I
kadenssia ja miten sen päälle voi improvisoida.
Seuraavaksi esittelen lyhyesti, miten puhuin II-V-I kadenssista kirjassa ja työpajassa.

•

Kadenssi/Sointukulku on sarja säveliä tai sointuja, jotka kuljettavat harmoniaa eteenpäin.

•

Yleensä kohti lepotehoa (I aste).

•

II-V-I sointukierto on yksi käytetyimmistä jazzmusiikissa.

•

Klassisen musiikin teoriaopetuksessa lähdetään usein kolmisointuharmoniasta, jossa käytetään IV-V-I kadenssia.

•

Jazzmusiikki pohjautuu nelisointuharmoniaan. Siinä sama subdominantti
(IV), dominantti (V) ja toonika (I) kadenssi on II-V-I muodossa.
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I aste

Toonika

Usein kadenssin ja kappaleen viimeinen sointu

IV aste

Subdominantti

Väliaikainen lepotaso/välittäjäsointu joko
toonikalle tai dominantille

V aste

Dominantti

Vahva taipumus purkautua I asteelle

•

Muut sointuasteet ovat niin sanottuja korvaavia asteita

•

Toonikatehoisia asteita ovat myös III ja VI.

•

Dominantti voi myös purkautua esimerkiksi VI asteelle( VI aste Cduurissa on A-molli).

•

Subdominanttitehoisia sointuasteita ovat IV ja II.

•

Dominanttitehoisia sointuasteita ovat V ja VII.

•

Jazzimprovisaatiossa etsitään yleisesti jokaiselle sointuasteelle ja
soinnulle sopiva asteikko.
Duurissa läheisimmät asteikot ovat

Dm7

D-doorinen

G7

G-miksolyydinen

Cmaj7

C-jooninen

•

Jazzmusiikissa on yleistä, että muunnetaan viidennen asteen ääniä.

•

Voit käyttää esimerkiksi seuraavalla sivulla olevia asteikkoja
improvisoidessasi.
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Kuva 9. Asteikkoehdotuksia II-V-I kadenssiin.
Kirjasta löytyy myös tästä aiheesta nuottiesimerkki ( Liite 3). Työpajassa aloitimme harjoituksen soittamalla neljää tahtia ja toistamalla tahteja kunnes ne
sujuivat. Tämän jälkeen siirryimme seuraavaan fraasiin. Koska aikaa oli rajatusti, emme ehtineet käydä läpi kaikkia esimerkkejä työpajassa. Tämä luku oli kuitenkin myös mukana materiaalissa, joka jaettiin kaikille. Osallistujat olivat iloisia
siitä että, saivat uusia ideoita siihen miten improvisointia voidaan lähestyä sekä
saamastaan materiaalista, jonka avulla he pystyivät jatkamaan myös itsenäistä
harjoittelua.
2.2.2 Työpajan raportti
Avasin työpajan kertomalla mitä asioita työpajan aikana tehdään. Minulle oli
tärkeää heti alussa luoda hyvä tunnelma ja saada osallistujat innostumaan työpajan aiheista. Osallistujat kertoivat rohkeasti omasta soitto- ja laulukokemuksesta. Keskustelimme alussa yhdessä siitä mitä improvisaatio voi olla ja miten
sitä voi tehdä. Osallistujat olivat heti alusta hyvin mukana ja osallistuivat innokkaasti harjoituksiin.
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Olin tehnyt työpajaan materiaalia, jossa oli katkelmia kirjastani. Olin myös valmistellut taustanauhoja jonka päälle soitettiin. Kolmella osallistujalla oli oma soitin mukana ja he lähtivät rohkeasti mukaan improvisaatioharjoituksiin. Yhdistelin
ensimmäistä ja toista suunnitelmaa. Koska soittajia ei ollut niin paljon, minulla
oli myös hyvin aikaa vastata kysymyksiin ja selittää asiat tarkemmin.
Kuudessakymmenessä minuutissa on vaikea käydä läpi monta asiaa. Mutta
mielestäni onnistuin hyvin yhdistämään toiminnallisia harjoituksia ja teoriaa.
Työpaja meni hienosti ja osallistujia oli myös paljon. Yleisössä oli kaiken ikäisiä,
osa oli myös aikaisemmin opiskellut musiikkia. Sain paljon hyvää palautetta ja
monet osallistujat tulivat työpajan jälkeen ostamaan kirjan. Tässä muutama palaute työpajaan osallistuneilta. Sain palautetta sekä suullisesti työpajan lopussa
että myöhemmin kirjallisesti sähköpostitse ja WhatsAppin kautta.
”Opin paljon uutta työpajassa ja selitit asiat hyvin”
”Kirjan on tehty hienosti ja asiat on selitetty selkeästi”
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3 Improvisaatio opetussuunnitelmassa
Musiikin yleisen oppimäärän taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ja yhteismusisoinnin
ilo sekä oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman musiikin tekemisen ja kokemisen kautta. ( Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman
perusteet 2017, 41) Improvisointia painotetaan myös hyvin paljon nykyisessä
opetussuunnitelmassa. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta esiintymään
erilaisissa tilanteissa ja kokoonpanoissa, ohjata oppilasta elävään musiikilliseen
ilmaisuun ja ohjata oppilasta improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen.
(Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet
2017, 43)

Mielestäni ajatellaan usein klassisella puolella että improvisaatio kuuluu pelkästään jazzkoulutukseen. Joskus jopa ajatellaan että improvisaatio on ajantuhlausta. Improvisaatio kuitenkin opettaa meille taitoja jotka ovat hyödyllisiä riippumatta siitä mitä musiikkia soitetaan. Improvisaatio vaatii luovuutta ja heittäytymistä, se kehittää kykyä kuunnella muita soittajia, kehittää kykyä ottamaan johtajan roolin improvisoidessa ja myös antamaan tilaa ja vuoron muille soittajille.
Olen oppinut opettamaan improvisointia kokeilemalla paljon erilasia lähestymistapoja. Sen kautta olen oppinut mitkä harjoitukset toimivat hyvin ja mitä harjoituksia voisin vielä kehittää. Jokainen oppilas ja ryhmä on erilainen ja opettajana
minun pitää jatkuvasti kehittää itseäni ja tapojani opettaa improvisointia.
Improvisaatioharjoituksilla opettaja pystyy vahvistamaan oppilaiden persoonallisia ja luovia ominaisuuksia.
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3.1 Improvisaatio opetuksessa
Pyrin opettajana siihen että improvisointia harjoitellaan usein ja että oppilaat
saisivat positiivisia kokemuksia harjoituksista. Improvisaatio antaa oppilaille
mahdollisuuden kehittää omaa luovuutta. Improvisoinnin arviointi ja palautteen
antaminen voi tuntua vaikealta opettajille, jos ei tiedä miten sitä voisi arvioida.
Olen luonut asteikon, jota käytän apuvälineenä omien oppilaideni arvioinnissa.
Asteikko ei perustu siihen, että annan arvosanan, vaan enemmän siihen missä
vaiheessa oppilas on. Perustelut arvosanoille ovat seuraavanlaiset:
Arvosana 1/5: Oppilas kokeilee/soittaa vapaasti erilaisia ääniä/rytmejä yksinkertaisen taustan päälle.
	
  
Arvosana 2/5: Oppilas keskittyy enemmän muotoon, harmoniaan ja soittaa rytmissä. Oppilas pystyy muodostamaan pidempiä fraaseja.
Arvosana 3/5: Oppilas huomioi improvisaation kokonaiskaaren, aloitus-kehittelylopetus. Oppilas pystyy luomaan strategian siihen miten hän lähestyy improvisointia.
	
  
Arvosana 4/5: Oppilas pystyy improvisoimaan tyylinmukaisesti eri tyyleissä.
	
  
Arvosana 5/5: Oppilas pystyy käyttämään oppimiaan asioita ja luomaan oman
tyyliin.

Improvisaatiossa soittajan tai laulajan pitää keksiä idea, yhdistää se harmoniaan ja löytää oikeat nuotit soittimesta. Tämä tarkoittaa että tarvitaan myös hyvä
sävelkorva. Itse pyrin improvisaatiossa siihen että kuulen idean päässä ennen
kuin soitan sen. Hyvän sävelkorvan harjoittaminen ja sen tärkeys oli iso syy siihen, miksi lisäsin teoriaosan kirjaani. Musiikin teoria ja säveltapailu opetuksessa
harjoitellaan asioita, jotka ovat myös tärkeitä improvisaatiossa. En kirjoittanut
kirjaan paljon ohjeita siitä, miten teoriamateriaalia voi käyttää opetuksessa, koska halusin että opettajat voisivat käyttää teoriamateriaalia haluamallaan tavallaan.
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Esittelen seuraavaksi, joitain improvisaatioharjoituksia, joita itse käytän opetuksessa.

Rytmiharjoituksia
Dizzy Gillespie sanoi kerran haastattelussa: Rakennat soolon ajattelemalla rytmiä. Melodia tulee siitä, mitä ajatuksia sinulla on. Mieti miten haluat rytmin menevän. Sitten lisää nuotit siihen. Minä ajattelen rytmiä ensin. (Hal Galper Forward Motion, Sheer Music Co)
Rytmistä on usein hyvä aloittaa. Rytmi-improvisointia voidaan myös harjoitella
ilman soitinta, esimerkiksi kehorytmiikalla taputtamalla käsiä.
Käytän usein harjoitusta, jossa oppilaalle annetaan erilaisia rytmejä. Harjoituksessa oppilas voi soittaa pelkästään yhtä ääntä, tai sitten keksiä melodia käyttäen samaa esimerkin rytmiä. Seuraavaksi esimerkkejä siitä miten harjoitukset
voidaan kirjoittaa.

Kuva 10. Rytmiharjoituksia

Intervalliharjoituksia
Intervallien soittaminen ja tunnistaminen.
Oppilaiden on hyvä oppia intervallien nimet ja pystyä soittamaan niitä. Vastakohtana siihen, on myös hyvä että oppilas nimeää intervallit ja soittaa ne. Im25	
  

provisaatio harjoituksissa voidaan antaa tehtäviä, jossa oppilas saa käyttää vain
tiettyjä intervalleja, esimerkiksi terssiä ja kvarttia.

Kuva	
  11.	
  Intervalliharjoitus	
  

Sointuharjoituksia
Sointujen soittaminen ja tunnistaminen. Harjoituksissa lauletaan kolmisointuja ja
kolmisointujen käännöksiä. Tämän jälkeen voidaan siirtyä septimisointuihin ja
siitä myös laajempiin sointuihin. Avaimet improvisaatioon -kirjan toisen osan
improvisaatioesimerkkiä voidaan soveltaa harjoitukseen, jossa oppilas improvisoi käyttäen vain soinnun säveliä.

	
  
Kuva	
  12.	
  Sointuharjoitus	
  
	
  
Asteikkoharjoituksia
Samalla tavalla kuten edellisissä esimerkeissä, asteikkoja on myös hyvä sekä
laulaa että soittaa. Harjoitukset voidaan esimerkiksi tehdä niin, että opettaja
soittaa asteikon, minkä jälkeen oppilas laulaa sen. Oppilas voi myös soittaa asteikon ja sen jälkeen laulaa. Asteikkoja voidaan harjoitella eri sävellajeista, ja
myös asteikkoja samasta sävelestä kuten seuraavassa esimerkissä. Opettaja
voi soittaa esimerkiksi pianolla perussävelen, jonka päälle lauletaan erilaisia
asteikkoja. Myös improvisointia on hyvä harjoitella sekä soittaen että laulaen.
Jos oppilaan pääaine on joku soitin, voidaan harjoitella improvisointia laulaen.
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Samalla tavalla jos oppilaan pääaine on laulu, improvisointia voidaan harjoitella
soittimen kanssa, esimerkiksi pianolla.

Kuva13.	
  C-‐duuri,	
  luonnollinen	
  c-‐molli,	
  harmoninen	
  c-‐molli	
  jne.	
  
On myös hyvä muistaa keskustella oppilaan kanssa siitä, mitä hän ajattelee kun
hän improvisoi, ja miten hän lähestyy improvisointia. Ryhmäopetuksessa keskustelut on erittäin hyödyllisiä, koska oppilaat oppivat toisiltaan.

3.1.1. Improvisaatio ryhmäopetuksessa
Tässä osiossa esittelen improvisaatioharjoituksia, joita olen käyttänyt opetuksessa. Olen myös pohtinut, miten harjoitukset ovat onnistuneet opetustilanteissa.
Ryhmäimprovisaatio

1. Ilman säestystä
Ryhmäimprovisaatiota voidaan harjoitella ilman säestystä siten, että
ryhmä tuottaa yhdessä jotain ääntä laulamalla tai soittamalla. Laulaessa
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voidaan käyttää sanoja tai hyminää. Opettaja voi antaa tarkemmat ohjeet
siitä, mitä säveliä tai rytmejä käytetään. Mitä nuorempia oppilaat ovat sitä
tarkempia ohjeiden tulee olla.
Ilman säestystä harjoitellessa, olen huomannut että toimivaksi harjoitukseksi sellaisen tehtävän, jossa sanon että oppilaat saavat soittaa neljä
säveltä. Sävelten lisäksi voidaan vielä ohjeistaa, mitä säveliä käytetään.
Oppilaat kokeilevat usein heti soittaa jotain. Tämän jälkeen, kun oppilaat
rohkaistuvat, voidaan soittaa pidempiä melodioita.
2. Säestyksen tai taustanauhan kanssa
Tässä harjoituksessa ryhmä improvisoi yhdessä. Improvisaatiossa on
tärkeää että koko ryhmällä on sama pulssi, joten harjoitus voidaan aloittaa sillä että taputetaan perussykettä.
Myös tässä harjoituksessa opettaja voi ohjata mitä asteikon säveliä käytetään tai mitä asteikkoa soitetaan.
Ryhmässä harjoitteleminen kehittää muiden kuuntelemista ja havainnointia. Oppilas saa itsevarmuutta omien ideoidensa ilmaisuun ja hän oppii
myös antamaan muille tilaa.
Harjoitus voidaan esimerkiksi tehdä niin että soitetaan riffiesimerkkiä,
Avaimet improvisaatioon -kirjan sivulta 18. Opettaja varmistaa että kaikki
oppivat soittamaan riffiesimerkin, ennen kuin siirrytään improvisointiin.
Tämän jälkeen jokainen oppilas saa omalla vuorolla improvisoida hetken,
jonka jälkeen oppilas antaa vuoron seuraavalle katsomalla häntä silmiin.
Tässä harjoituksessa on tärkeä että, opettaja antaa hyvin aikaa jokaiselle
oppilaalle. Monelle se voi olla vaikea lähteä improvisoimaan, joten on
tärkeä huomioida jos joku tarvitsee enemmän aikaa. Opettaja voi lopuksi
antaa ohjeen että kaikki saavat improvisoida samaan aikaan, ja pyytää
oppilaita kuuntelemaan ja reagoimaan siihen, mitä muut soittavat.
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Kuvan / videon tai tarinan tulkintaa
Tämän harjoituksen ideana on improvisoida ja luoda musiikkia tietylle kuvalle tai
tarinalle. Opettaja voi käyttää historiaan liittyviä maalauksia tai kuvia. Harjoitus
voidaan myös toteuttaa niin että oppilaat saavat itse piirtää kuvan harjoitusta
varten. Ryhmäopetuksessa oppilaat voidaan jakaa pienempiin ryhmiin. Pienryhmät voivat yhdessä piirtää kuvan jonka esittävät muille. Kuvat voidaan jakaa
eri ryhmille, jonka jälkeen saavat keksiä musiikkia siihen liittyen.
Variaationa voidaan myös tehdä harjoitus jossa oppilas piirtää taululle tai keksii
oman tarinan ja muut oppilaat improvisoivat sen mukana.
Tämän harjoituksen ideana on, että oppilaat eivät tiedä miten tarina kehittyy,
joten heidän pitää koko ajan keskittyä kuvaan/tarinaan ja myös miettiä mitä soittavat/laulavat.
Teeman toisto
Tämä harjoitus voidaan tehdä koko ryhmän kanssa yhdessä tai pareittain niin
että muut seuraavat. Harjoituksen ideana on että oppilas keksii oman rytmin tai
melodian (teeman) jota toinen alkaa toistamaan. Tätä toistetaan niin kauan
kunnes teeman keksijä huomaa että kaikki ryhmässä ovat oppineet sen, jonka
jälkeen vuoro annetaan parille tai seuraavalle oppilaalle. Tätä harjoitusta voidaan soveltaa monipuolisesti. Rytmi-improvisaatiossa voidaan tehdä niin että
kaikki kävelevät paikallaan pulssissa jonka päälle jokainen keksi oman rytmin
jota muut toistavat.
Melodian kanssa voidaan tehdä esimerkiksi niin että otetaan idea, jonka ensimmäinen oppilas on keksinyt, ja yritetään varioida sitä tai muutetaan jokin tietty ääni siitä. Jos oppilaat soittavat eri soittimia, harjoituksen avulla voidaan keskustella, miten tietty melodia soitetaan eri instrumenteilla ja mitä soittaessa tulisi
huomioida. Voidaan esimerkiksi keskustella, pitääkö melodia transponoida tai
fraseerata toisella tavalla.
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Tämä harjoitus sopii hyvin kaikenikäisille oppilaille. Aloitan itse usein teoriatunnit toiminnallisella harjoituksella ja tämä harjoitus on hyvä siihen. Harjoitus kehittää oppilaiden kuuntelu ja keskityskykyä. Yhden ryhmän kanssa tehtiin melodia harjoitus jossa ensimmäinen oppilas keksi lyhyeen melodian ja muut oppilaat tekivät siitä variaatiota. Äänitettiin harjoitus ja oppilaat saivat sen jälkeen
kirjoittaa kaikki variaatiot nuottipaperille. Tässä on melodiat mitkä oppilaat keksivät.

Kysymys ja vastaus
Tässä harjoituksessa joku soittaa lyhyen idean, jonka jälkeen toinen vastaa siihen. Tehtävän idea on se että vastauksen ei ole tarkoitus olla täysin samanlainen. Vastauksessa voi esimerkiksi käyttää samaa rytmiä mutta eri säveliä tai
soittaa kysymyksen alun samalla tavalla ja lisätä loppuun oman idean. Harjoitus
voidaan tehdä ilman säestystä tai säestyksellä. Teen usein tämän harjoituksen
niin että seisomme oppilaiden kanssa piirissä. Harjoitus aloitetaan niin, että joku
keksi melodian. Tämän jälkeen vieressä oleva henkilö keksi tähän vastauksen.
Tämä harjoitus kehittää heittäytymiskykyä ja oppilaat saavat rohkeutta improvisoida, kun heidän pitää keksiä vastaus nopeasti. Jos oppilaita vähän jännittää
aloitan usein harjoituksen sillä että laulan tai soitan lyhyitä fraaseja jonka jälkeen keksin itse siihen vastauksen. Oppilaat saavat näin ideoita mitä he voivat
itse yrittää keksiä.

Vokaali-improvisaatio
Oppilaat valitsevat harjoitukseen yhden vokaalin, esimerkiksi A. Harjoitus sopii
erinomaisesti ryhmään, jossa oppilaat jännittävät laulamista, koska tässä ei ole
pakko laulaa tiettyjä säveliä tai melodioita. Harjoituksessa voidaan käyttää jotain
tiettyä säveltä, jos laulaminen tuntuu vaikealta. Äänet voivat olla pitkiä tai lyhyitä, oppilas saa improvisoida itse omalla tavallaan. Tämä harjoitus sopii myös
hyvin tunnin lopuksi rauhoittamaan tunnelmaa, ja halutessaan oppilaat voivat
sulkea silmänsä harjoituksen ajaksi.
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Uuden asteikon oppiminen pianolla aloitteleville oppilaille
Kun opetan uuden asteikon oppilaille, yritän käydä läpi kyseistä asteikkoa monella tavalla. Jos opetettava asteikko on esimerkiksi D-doorinen, kirjoitan asteikon näkyviin, jotta kaikki näkevät miltä se näyttää nuottiviivastolla. Soitan asteikon sävelet ilman mitään säestystä, ja soitan sen myös taustanauhan kanssa. Tämä antaa oppilaille kuulokuvan siitä miltä asteikko kuulostaa. Tämän jälkeen kaikki oppilaat soittavat soinnun pohjasäveltä yhteisessä pulssissa, eli
tässä tapauksessa D-säveltä. Tämän jälkeen jokainen oppilas voi omalla vuorolla soittaa asteikon sävelet. Käytän aloittelevien oppilaiden kanssa usein pianoa, koska C- duuriasteikko ja moodit ovat helposti hahmotettavissa pianolla.
Tämän jälkeen oppilaat voivat kokeilla improvisoida, esimerkiksi kahdeksan tahtia jolloin muut oppilaat säestävät, soittamalla D-mollikolmisointua tai yhteistä
riffiä. On tärkeä että säestys on rauhallisessa tempossa ja että kaikilla on yhteinen pulssi. Oppilaat voivat alussa jännittää omaa improvisointivuoroaan. Tällaisissa tapauksissa opettaja voi näyttää merkin, aina kun on seuraavan vuoro
improvisoida.

3.1.1 Improvisaatio yksityisopetuksessa
Edellisen luvun esimerkit sopivat myös hyvin käytettäväksi yksityisopetuksessa.
Yksityisopetuksessa on helpompi räätälöidä opetus oppilaille yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. Aloittelijalla voi joskus olla helpompi improvisoida yksityisopetuksessa, koska siinä ei ole muita oppilaita seuraamassa soittoa.
Yksityisopetuksessa on tärkeää, että myös opettaja improvisoi ja näyttää mallia.

Joskus voi myös käydä niin että improvisaatio epäonnistuu, tai oppilas ei halua
soittaa tai laulaa mitään. Tässä tapauksessa on hyvä yrittää selvittää mistä tämä johtuu ja miten voisi auttaa oppilasta. Opettajana on hyvä yrittää luoda tilanne jossa oppilas pystyy vapautuneesti ilmaisemaan itseään. Tämä pätee myös
tietenkin ryhmäopetuksen. Ryhmässä voi myös olla oppilaita jotka ovat kemialtaan yhteen sopimattomia joka tekee improvisaatiosta vaikeaa
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” En pysty enkä keksi mitään, en osaa improvisoida” , sanoi yksi oppilas viimvuonna. Vastaavanlaisiin tilanteisiin törmää välillä. Tähän ei myöskään ole vastausta, joka auttaisi kaikkia, koska kaikki kokevat improvisoinnin eri tavalla. Tärkeintä on kannustaa ja rohkaista oppilasta. Oppilaiden kanssa voidaan pohtia
yhdessä mikä improvisoinnissa tuntuu vaikealta. Osa oppilaistani on kokenut
improvisaatioharjoitukset vaikeiksi, mutta ovat myöhemmin lukuvuoden aikana
todenneet että he osaavatkin improvisoida ja keksiä omia ideoita soittaessaan.
Improvisaatio, kuten mikä tahansa muu uusi asia tai taito, vaatii harjoittelua ja
erilaisia kokemuksia.

3.1.2 Improvisaatio varhaiskasvatuksessa
Kodaly on sanonut ” kaikki lapset jotka ajattelevat ja tuntevat improvisoivat jos
heille antaa luvan. Jopa vauvat käyttäytyvät eri tavoin, kun he kokeilevat eri tapoja suorittaa tehtävän (Kalmar ja Balasko, 77 ). Varhaiskasvatuksessa säännöt
ovat tärkeitä, kun tehdään jotain luovaa. Luovuus syntyy asioista, jotka ovat jo
tuttuja lapsille kuten esimerkiksi, liikkuminen, puhuminen, leikkiminen, piirtäminen ja äänten muodostaminen.
Lapset keksivät hyvin luonnollisesti sanoja ja melodisia kulkuja. Sanan tai sanojen vaihtaminen tuttuun lauluun tai liikkeiden keksiminen ovat varhaisia muotoja
improvisaatiosta. Opettajan tulee aina antaa selkeät ohjeet, jotta kaikki lapset
ymmärtävät tehtävän. Rytmiset harjoitukset ovat usein ensimmäisiä asioita, joita
harjoitellaan musiikkitunnilla varhaiskasvatuksessa.

Rytmi-improvisaatio
Ensin luodaan perussyke kävelemällä paikalla. Opettaja taputtaa rytmin jonka
jälkeen lapset toistavat saman rytmin. Kun tämä toimi hyvin opettaja voi taputtaa rytmin ja pyytää lapsia vastaamaan erilaisella rytmillä.

32	
  

Lauluimprovisaatio
Silloin kun lapset ovat oppineet ensimmäisiä lauluja ja muistavat ne ulkoa, opettaja voi aloittaa improvisaatioharjoitukset, käyttäen tuttuja lauluja apunaan.
Opettaja voi rohkaista lapsia laulamalla tarinasta, jota opettaja on lukenut luokassa. Tehtävänä on keksiä omat sanat, melodia voi olla jostain tutusta laulusta, jota on laulettu ryhmässä aikaisemmin. Myöhemmin voidaan rohkaista lasta
keksimään lauluja kuville, joita löytyy tutuista kirjoista. Kun lapsi saa itseluottamusta ja uskaltaa improvisoida, lapsi voi keksiä lauluja lempikirjastaan, lelusta
tai eläimestä.

Vastakohdat
Teen usein tämän harjoituksen ryhmässä, kun lapset ovat oppineet uuden laulun. Laulua on harjoiteltu ennen harjoituksen tekemistä useita kertoja. Minulla
on seinällä kuvia, jotka kuvaavat tempoja ja äänialoja, esimerkiksi kovaa, hiljaa,
nopeasti, hitaasti, korkealta ja matalalta. Valitsen jonkun niistä ja sitten lapset
laulavat laulun kuvan mukaisella tavalla. Tämä kehittää lapsen kykyä ymmärtää
vastakohtia, ja myös miltä tuntuu laulaa korkealta tai matalalta Tämä harjoitus
sopii myös hyvin rytmiharjoituksena. Opettaja taputtaa jonkun rytmin, jonka jälkeen toistetaan sitä eri tavoin.
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4 POHDINTA
Olin jo hyvissä ajoin päättänyt, että opinnäytetyöni liittyy jollakin tavalla improvisaatioon. Myös se että improvisaatio aiheena kiinnosti itseäni, auttoi minua
tekemään näin ison projektin. Osasyy siihen miksi valitsin tämän aiheen oli se
että, pidän sitä huolestuttavana että improvisaatiota painotetaan opetussuunnitelmassa, mutta kaikilla opettajilla ei ole kokemusta tai keinoja opettaa
sitä.
Halusin myös luoda projektin, jonka avulla oppisin paljon ja josta olisi myös hyötyä tulevassa työelämässä. Projektin aikana kirjoitin ajatuksia ja kysymyksiä,
jotka tulivat mieleeni kirjan tekovaiheessa, jotta voisin jälkeenpäin myös käsitellä asioita, joita pohdin projektin aikana.
Kirjan tekeminen oli iso ja hyvin vaativa projekti. Kokonaisuudessa tein siitä
noin kaksi vuotta. Tärkein neuvo jonka antaisin muille on yksityiskohtaisen
suunnitelman laatiminen ennen kirjoitusprosessin aloittamista. Olin itse kirjannut
kaikki asiat mitä pitää tehdä, ja mihin menneessä minun piti saada ne valmiiksi.
Projektin aikana opin paljon uusia asioita kirjoittamisesta, suunnittelusta. Projekti kehitti myös kärsivällisyyttäni. Kirjan tekeminen on pitkä prosessi, joka vaatii
paljon aikaa. Joskus jouduin pitämään viikon taukoa ja keskittymään täysin muhin asioihin, jotta voisin taas palata kirjan materiaaliin uusilla silmillä ja ideoilla.
Vaikein asia oli materiaalin rajaaminen. Olisin helposti pystynyt kirjoittamaan
kokonaisen kirjan pelkästään ensimmäisestä osasta. Tein kuitenkin päätöksen
että haluan tehdä materiaalia, jota sekä aloittelijat että pidemmällä olevat soittajat voisivat käyttää.
Alussa pohdin myös sitä että pitäisikö minun kirjoittaa suomeksi vai ruotsiksi.
Äidinkieleni on ruotsi, mutta teen enemmän opetustöitä suomeksi. Päädyin tämän takia kirjoittamaan suomenkielisien kirjan. Tulevaisuudessa voisin kääntää
kirjani ruotsiksi.
Äänitin kirjan improvisaatioesimerkit itse kitaralla. Opetusmielessä voisi olla hyvä äänittää esimerkkejä myös muilla soittimilla.
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Projektin lopputuloksena minulla on nyt omaa materiaalia, jota voin käyttää opetuksessa. Olen ehtinyt käyttää valmista kirjaa opetustilanteissa. Kokeilin myös
soveltaa harjoituksia opetuksessa kirjan kirjoitusvaiheessa. Näin pääsin kokeilemaan harjoitusten toimivuutta käytännössä ja sain myös varmistuksen siitä
että materiaalini toimii erilaisien ryhmien kanssa, riippumatta siitä kuinka kauan
ovat ryhmäläiset ovat soittaneet.
Työni tarkoitus oli helpottaa opettajien työtä tuottamalla materiaalia, jota opettajat voivat käyttää opetuksessa. Halusin myös antaa opiskelijoille ja musiikin harrastelijoille uusia näkökulmia ja harjoituksia improvisaation lähestymiseen.
”Voidaanko taas improta” , kysyi yksi oppilas ryhmässä kun oltiin lukukauden
aikana jo vähän ehditty harjoitella improvisointia. Mielestäni on hienoa nähdä
miten paljon oppilaat kehittyvät vain yhden vuoden aikana ja kuinka he uskaltavat improvisoida ryhmän edessä. Improvisaatio, joka tässä kyseissä ryhmässä
oli vaikea aloittaa, koska suuri osa ryhmästä jännitti esiintymistä.
Huovisen ajatus improvisaatioista tulevaisuudessa:
” Tällä vuosisadalla on kaikki edellytykset tulla muistetuksi musiikin historian
improvisaation vuosisatana. Tosin improvisaatio saattaa löytää muotoja joita ei
vielä 1900-luvulla olisi osattu aavistaa. (Huovinen, 27-28)
Tämä projekti opetti minua luottamaan itseeni ja valintoihin mitä jouduin tekemään projektin aikana. Tiedoston myös että olisin voinut tehdä monet asiat toisin, tämä ajattelu kertoo että haluan jatkuvasti kehittää itseäni. Olen iloinen siitä
että sain kirjoitettua kirjan aikataulussa, jonka olin asettanut itselleni. Pääsin
myös kirjoitusvaiheessa kokeilemaan kirjan harjoituksia. Jatkuvan reflektoinnin
kautta kehityin paljon ja pystyin muokkaamaan materiaalia siihen suuntaan mihin halusin. Mielestäni olen myös kehittynyt kirjoittajana, ja haluaisin myös tulevaisuudessa tehdä lisää opetusmateriaalia.
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LIITTEET

Liite 1. Työpajasuunnitelma 1

1 (3)

Suunnitelma 1
Valmistautuminen
Tarkistan että äänentoisto ja kaikki ääniesimerkit toimii.
Työpaja alkaa klo 18.
Aloitus 10min
Toivotan kaikki tervetuleksi.
Käyn läpi lyhyesti mitä asioita käydään työpajassa läpi.
Muistutan osallistujia siitä että voivat rohkeasti kysyä jos tulee kysymyksiä.
Tarkistan onko osallistujilla soitin mukana ja haluavatko osallistua harjoituksiin.
Mitä improvisaatio on? 5min
Käyn läpi mitä improvisaatio voi olla ja kuunnellaan eri tyylisiä esimerkkejä.
Asteikot ja miten asteikkoja voi harjoitella 15min
Käyn läpi eri asteikkoja ja näytän esimerkkinä tapoja miten niitä voi harjoitella.
Duuriasteikko + harjoitus 10 min
Aloitetaan duuriasteikolla.
Puhun siitä mikä duuriasteikko on ja miten se rakennetaan.
Soitan sen ja yritetään myös yhdessä laulaa duuriasteikon sävelet.
Lopuksi soitan taustan kanssa lyhyen esimerkki-improvisaation
Molliasteikko 10min
Käyn läpi molliasteikon samalla tavalla kuten duuriasteikon.
Pentatoninen asteikko + muita asteikkoja 15min
Lopetus 5min
Vastaan kysymyksiin.
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Suunnitelma 2

2 (3)

Valmistautuminen
Tarkistan että äänentoisto ja kaikki ääniesimerkit toimii.
Työpaja alkaa klo 18.
Aloitus 10min
Toivotan kaikki tervetuleksi.
Käyn läpi lyhyesti mitä asioita käydään työpajassa läpi.
Muistutan osallistujia siitä että voivat heti kysyä jos tulee kysymyksiä.
Tarkistan onko osallistujilla soitin mukana ja haluavatko osallistua harjoituksiin.
Teen listan siitä ketkä osallistuvat improvisaatio harjoituksiin ja missä järjestyksessä pyydän heidät tulemaan lavalle.
Mitä improvisaatio on? 5min
Käyn läpi mitä improvisaatio voi olla ja kuunnellaan eri tyylisiä esimerkkejä.
Asteikot ja miten asteikkoja voi harjoitella 15min
Käyn läpi eri asteikkoja ja näytän esimerkkinä tapoja miten niitä voi harjoitella.
Soitetaan yhdessä asteikkoja eri tavalla.
Duuriasteikko + harjoitus 10 min
Aloitetaan duuriasteikolla.
Puhun siitä mikä duuriasteikko on ja miten se rakennetaan.
Soitan sen ja yritetään myös yhdessä laulaa duuriasteikon sävelet.
Tämän jälkeen pyydän osallistujan mukaan improvisaatio harjoitukseen.
Molliasteikko 10min
Käyn läpi molliasteikon samalla tavalla kuten duuriasteikon.
Seuraavaksi otan toisen osallistujan ja improvisoidaan käyttäen molliasteikkoa.
Pentatoninen asteikko + muita asteikkoja15min
Seuraavaksi käydään läpi pentatonisia asteikkoja.
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3 (3)
Improvisoidaan yhdessä blues taustan päälle.
Lopetus 5min
Loppu-jamit jossa yritetään kaikki improvisoida yhdessä ja kuunnella toisiamme.
Vastaan kysymyksiin.
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Liite 2. Tabulatuuriesimerkki

1 (2)
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Liite 3. Nuottiesimerkki – II-V-I duurissa
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