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Kommentin “Olen aina halunnut soittaa selloa!” kuulee usein esiintymisen jälkeen 
yleisön joukossa olleilta aikuisilta, mutta sellon alkeistason oppimateriaali on 
yleensä suunnattu alakouluikäisille lapsille. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää 
vastaus siihen, millaista alkeistason oppimateriaalia voi käyttää aloittelevan ai-
kuisoppilaan kanssa. 
 
Tämä opinnäytetyö jakautuu sisällöllisesti kahteen osaan. Pääosiossa tarkastel-
laan useiden olemassa olevien sellon alkeismateriaalien lähestymistapoja sellon 
soittoon, sekä niiden soveltuvuutta aikuisoppilaan käyttöön. Toisena käsitellään 
aikuisoppilaan tarpeita alkeisopetuksessa, sekä prosessia, jonka kautta aikuisille 
soveltuvaa alkeismateriaalipakettia voisi lähteä työstämään. 
 
 

  

Asiasanat: sello, opetus, musiikkipedagogiikka, alkeistaso, aikuisopetus 



 

   

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Culture and Arts, Music 
Music pedagogy 
 
ANNI HÄRKÖNEN: 
Searching for Cello Method for Adult Beginners 
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Cellists often hear the words: “I have always wanted to play the cello!” from adult 
listeners after a performance, but there is a lack of beginner method books for 
the cello that are not made for children. The goal of this bachelor’s thesis is to 
find answers to what kind of a method book does an adult beginner need. 
 
This thesis is divided into two sections: the main section covers what kind of ma-
terial is used in several cello method books and their usage for adults. The sec-
ond section is about the needs of the adult beginner and the possible process of 
doing a teachers’ own method book of the cello specifically for adult beginners. 
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ERITYISSANASTO 

 

 

asema vasemman käden asento otelaudalla, niin että peukalo 

pysyy paikoillaan 

bassoavain f-avain, käytetään sellossa eniten 

diskanttiavain g-avain, aikakaudesta riippuen voidaan soittaa oktaa-

via matalammalta 

laaja asema asema, siten, että etusormen ja keskisormen välissä 

on kokosävelaskel 

sormitus vasemman käden sormi, jolla soitetaan sävel. Sormien 

merkinnät sellossa: peukalo ϙ, etusormi 1, keskisormi 

2, nimetön 3 ja pikkurilli 4 

tenoriavain sellolla soitettava c-avain, joka sijaitsee toiseksi ylim-

mällä viivalla 

venytetty sormi etusormen asento laajassa asemassa, käytetään myös 

termejä matala 1. sormi ja korkea 4 sormi. 

  



 

   

 

1 JOHDANTO 

 

 

Millaisia alkeismateriaaleja sellolle on olemassa, mitä kautta nuotinlukua ja tek-

niikkaa lähestytään ja mitä pitää ottaa huomioon, kun alkaa opettamaan sellon 

alkeita aikuiselle? Nämä kysymykset ovat pyörineet mielessäni opiskeluvuosieni 

ajan ja pyrin tällä opinnäytetyöllä avaamaan niitä. Tiedän, että ihminen kehittyy 

opettajana jatkuvasti ja haluan olla hyvä opettaja tulevaisuudessakin, sellainen, 

joka pystyy vastaamaan oppilaan omiin tarpeisiin.  

 

Minulle ovat usein aikuiset tulleet sanomaan esiintymisen jälkeen, että he ovat 

aina haaveilleet sellonsoitosta ja usein olenkin sanonut, että aina voi aloittaa soit-

toharrastuksen. Olen kuitenkin huomannut, että aikuisille soveltuvia alkeismate-

riaaleja ei löydy, joko ne on suunnattu alakouluikäisille tavutettuine sanoineen tai 

sitten ne ovat liian nopeatempoisesti eteneviä oikeanlaisen tekniikan oppimiseen.  

 

Tämän opinnäytetyön avulla yritän löytää ratkaisun siihen, jotta pystyn opetta-

maan aikuisia, niin että heidän tavoitteensa ja motivaationsa pysyvät, eikä oppi-

minen katkea siihen, että oppilas turhautuu naivistisiin kuvituksiin ja tavutettuihin 

teksteihin. Pohdin myös sitä, miten itse voisin lähestyä alkeiden opettamista, sillä 

koronapandemian vuoksi ei ole pystynyt ottamaan oppilaita ja kokeilemaan tä-

män opinnäytetyön löytöjä käytännössä. Olen opettanut sijaisena kuluneen vuo-

den aikana sekä etä- että lähiopetuksessa ja mietinkin opettajan roolia sellonsoi-

ton aloittamisessa. Oma-aloitteinen oppilas löytää helposti internetistä ohjeita ja 

videotutoriaaleja instrumentin aloittamiseen. Tarvitseeko oppilas enää opettajaa 

tulevaisuudessa vai siirtyykö kaikki opetus verkon välitykselle? 

 



 

   

 

2 OPINNÄYTETYÖN ALUSSA     

 

 

2.1. Opinnäytetyön tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on käydä läpi sellon alkeisoppimateriaalia usealta eri 

aikakaudelta, tarkastella sellon alkeismateriaalin soveltuvuutta aikuiselle, käydä 

läpi aikuisoppilaan tarpeita opetuksessa ja selvittää vaiheita, joilla omaa alkeis-

materiaalia lähdetään tekemään. Tarkoitus on löytää opinnäytetyön tekijälle ja 

lukijoille työkaluja aikuisoppilaan soitonopetukseen nuotinluvusta musiikilliseen 

ilmaisuun. Aikeena on myös vertailla lähi- ja etäopetuksen hyötyjä ja haittoja sel-

lon alkeisopetuksessa. 

 

 

2.2. Lähdemateriaalin keräys 

 

Lähdemateriaalia kerättiin imslp.org -verkkosivustolta ja eri kirjastoista Tampe-

reelta: Tampereen pääkirjasto Metsosta, Tampereen konservatorion kirjastosta 

ja Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastosta. Opinnäytetyön tekijällä oli jo val-

miiksi joitakin lasten opetuksessa hyödylliseksi todettuja oppimateriaaleja, jotka 

lukeutuvat opinnäytetyön lähdemateriaaliksi. Covid-19 pandemia vaikeutti aineis-

ton keräämistä, sillä kirjastoihin ei ole päässyt, niiden ollessa kiinni hallituksen 

ohjeiden mukaisesti. Normaalitilassa, eli silloin kun ei ole valtakunnallisia rajoi-

tuksia julkisiin kirjastoihin, voi kirjaston asiakas käydä itse kirjastossa ilman va-

rauksia hakemassa lähdemateriaalinsa, selaamalla hyllyn välissä nuottivihkoja ja 

muuta tarvittavaa kirjallisuutta. Jos opinnäytetyön tekijä ei tiedä mitä hakea, vai-

keutuu tekoprosessi. 

 

IMSLP – Petrucci Music Library -verkkosivusto on Wikipedia pohjalle rakennettu 

nuottikirjasto, josta on mahdollista löytää ilmaiseksi nuotteja ja oppimateriaalia, 

joiden tekijänoikeus ei ole enää voimassa, sivustolle voi myös halutessaan tehdä 

lahjoituksia. IMSLP- lyhenne tulee sanoista “International Music Score Library 

Project” eli suomeksi käännettynä “Kansainvälinen nuottikirjastoprojekti”. IMSLP 

mahdollistaa vähävaraisille soittajille avaimet saada tunnettua ja harvinaisempaa 

musiikkia soittamiseen, sieltä on myös mahdollista saada nuotteja, joita ei enää 



 

   

 

ole julkaistu. Sivustolta haettiin materiaalia rajaamalla hakua teostyypin mu-

kaiseksi, koska käyttökielenä on englanti, käytettiin kategorioina sanoja “met-

hods”, “lessons” ja “studies”, jotka rajattiin tarkemmaksi hakukentässä sanalla 

“cello”.  

 

Mahdollista opinnäytetyön materiaalia kertyi lopulta suuren kestokassin verran. 

Nyt pitää vain rajata siitä parhaat päältä. Päädyttiin lopulta käyttämään ainoas-

taan suomenkielistä oppimateriaalia niiltä aikakausilta, joina sitä oli mahdollista 

saada. 

 

Sellon oppikirjoja on mahdollista löytää kaikilta musiikin aikakausilta, joina se on 

ollut olemassa, opettaja voi joutua rajaamaan löytämästään aineistosta paljonkin, 

ettei tule aineiston musertamaksi. Tällä kertaa materiaali rajattiin pääasiassa suo-

men- ja englanninkieliseksi. 

 

 



 

   

 

3 OPPIMATERIAALI 

 

 

3.1. Sellokoulut 

 

Kun tarkastellaan sellon alkeismateriaalia, voidaan se jakaa kolmeen osa aluee-

seen: Sellokoulut, kappalekokoelmat ja etydi- ja tekniikkavihkot. Tässä opinnäy-

tetyössä keskitytään sellokouluihin; monipuolinen kokonaisuus, joka pitää sisäl-

lään sekä tekniikkaharjoituksia, että etydeitä ja kappaleita. Usein niihin on lisätty 

myös musiikin teoriaa ja hahmotusta. Sellokouluja on mahdollista löytää julkais-

tuina kaikilta aikakausilta, joina sello on ollut olemassa. Kielten ja soittotekniikoi-

den kehittyessä on terminologia saattanut muuttua erilaiseksi. Sellosoitonoppaat 

muistuttavat rakenteeltaan ja tekniikoiltaan toisiaan aina 1900-luvun puoleenvä-

liin asti; siitä lähtien on alkeismateriaalia suunnattu aikuisten sijaan enemmän 

lapsioppilaille. 

 

 



 

   

 

3.1.1 Compleat Tutor to the Violoncello 

 

KUVA 1. Kansikuva: piirros sellististä. (R. Crome 1765. s. 1) 
 

Vuonna 1765 julkaistu Robert Cromen kirjoittama sellonsoitonopas “The Comp-

leat Tutor to the Violoncello” on opinnäytetyön varhaisin oppimateriaali. Kirja 

muistuttaa rakenteeltaan myöhäisempiä oppikirjoja sitten, että se kertoo ensin 

sellon sävelet ensimmäisessä asemassa. Myöhäisemmistä materiaaleista poike-

ten opas ohjeistaa soittamaan ilman kolmatta sormea, sillä äänten välimatka ote-

laudalla on suuri ja se on muita lyhyempi (Crome 1765, s.9). 

 



 

   

 

Vanhasta kieliasusta ja vanhentuneista musiikkitermeistä huolimatta Cromen sel-

lonsoitonopas on mielenkiintoista luettavaa, sillä se aukaisee tavallisen musiikin-

teorian lisäksi tietoa barokin ajan yleisimpien merkintöjen soittotapoja, lisäksi op-

paan loppuun on lisätty useita suosittuja aikansa tansseja, lauluja ja duettoja. 

 

Tämä ei täysin sovellu nykyaikuiselle vanhentuneiden sormitusten vuoksi, mutta 

se voi olla mielenkiintoista luettavaa sellaiselle oppilaalle, joka on kiinnostunut 

musiikista, sen kehittymisestä ja historiasta. 

 

 

3.1.2 The Theory and Practice of Fingering the Violoncello 

 

1789 julkaistu John Gunnin kirjoittama sellonsoitonopas eroaa aikaisemmasta 

materiaalista siten, että on lisätty väliin hyödyllisiä kaavoja sellon soittamisen. 

Liittyen, lisäksi tekstin väliin on lisätty harjoitukset, jotta oppilaan on helpompi pe-

rehtyä heti lukukappaleessa käytyihin asioihin sellolla luettuaan kirjaa. 

 

 

KUVA 2. Kaavio käsien asennosta suljetussa ja laajassa asennossa 1. ase-
massa, sekä kuva vääränlaisesta käden asennosta. (J. Gunn 1789. s. 7) 
 

Johdannon mukaan, John Gunn oli huolestunut sellonsoitonoppaiden tylsyydestä 

ja yksitoikkoisuudesta, siispä hän lähti tekemään soitonoppaasta mielekkäämpää 



 

   

 

ja monipuolisempaa. Hän on myös lähtenyt kehittämään sellonsoitonopasta li-

säämällä musiikinteoriaosioon harmoniaoppia, jota ei ole ollut tukemassa oppi-

mista muissa soitonoppaissa. (Robert Gunn 1789, Lontoo. The Theory and Prac-

tice of Fingering the Violoncello) 

 

Gunnin sellonsoitonoppaan teksti on nykypäivänä helpommin ymmärrettävää 

kuin Cromen sellonsoitonopas. Rakenteeltaan kirja on selkeä. Vaikka leipätekstiä 

on paljon, se ei turruta sillä esimerkkiharjoitukset jaksottavat sitä hyvin. Käytössä 

on kaikki sormet ja sormituksiltaan ne vastaavat nykyisiä. Käytössä on asemat 

ensimmäisestä neljänteen ja välillä laaja sekä puoliasema.  

 

Lukijan on kuitenkin otettava huomioon, että sellossa ei klassismin aikaan ollut 

vielä piikkiä ja jousen rakenne on erilainen verrattuna moderniin jouseen, sen 

seurauksena soittoasento on hieman erilainen ja jousen tekniikat tulevat ulos eri 

tavalla. Opettaja voi hyvin käyttää sellonsoitonopasta aikuisten opetuksessa, 

mutta sitä ei voi suositella itsenäisen opettelun ainoaksi soittokirjaksi. Historian 

havinasta johtuen Gunnin sellonsoitonopasta voisi suositella klassista materiaa-

lia soittaville opiskelijoille, jotta he saavat keinoja tulkita klassista musiikkia klas-

sismin ajan säännöillä. 

 

 

3.1.3 A New and Complete Tutor to the Violoncello 

 

John Peilen kirjoittama “A New and Complete Tutor for the Violoncello” on jul-

kaistu klassismin puolella mahdollisesti vuonna 1819. Peilen tavoitteena oli luoda 

oikeanlainen sellon oppimateriaali, joka kehittää soittajan taitoja parempaan lop-

putulokseen. Oppikirja alkaa nuottien luvun perusteilla ja sellon C-duuriasteikolla, 

lisäksi se neuvoo, kuinka sello viritetään. Seuraavaksi käydään nuottien tahtiosoi-

tuksia ja aika-arvoja varsin pitkälle, mitkä saattavat hämmentää aloittelijaa. Vasta 

viidennessä luvussa selitetään, kuinka selloa pidetään. Otetaan jälleen huomi-

oon, että sellossa ei ole vielä piikkiä käytössä. Edelliseen materiaaliin verrattuna, 

tämä ei suosittele asettamaan selloa paikalleen useaan kertaan toistaen. 

 



 

   

 

Oppikirja käy läpi varsin perusteellisesti duurisävellajit, kahteen ylennykseen ja 

alennukseen asti, asteikon ja harjoitusten kanssa ennen kuin kirja alkaa käsitte-

lemään asemanvaihtoja. Tämä vakiinnuttaa oppilaan käden asentoa ensimmäi-

sessä asemassa varmemmaksi. Toisin kuin edellisessä oppimateriaalissa veny-

tetty etusormi, sen tullessa käyttöön, on vain lyhyesti neuvottu, mikä saattaa ai-

heuttaa hämmennystä oppilaassa ilman opettajan ohjausta. Oppikirjassa käsitel-

lään sellon käyttämää tenori- ja diskanttiavainta varsin tehokkaasti. 

 

KUVA 3. Sellon sävelet eri avaimilla. (J. Peile 1819?, s. 30) 
 
Huomioon on otettava, että nuotit on kirjoitettu diskanttiavaimelle soivaa säveltä 

oktaavia korkeammalle, mikä oli yleistä tuohon aikaan. Vasta silloin, kun sellon 

korkeimpien äänten käyttö vakiintui, selloa alettiin soittamaan diskanttiavaimelta 

nuotin soivalta korkeudelta. Oppimateriaalin lopuksi on vielä kirjoitettu jousitek-

niikoita, pariääniä ja sävellajit. 

 

Jälleen oppimateriaali on sellainen, jota voisi käyttää aikuisoppilaan kanssa, 

mutta tekniikat on kirjoitettu varsin monimutkaisella kielellä nykyihmisen korviin 

istuviksi. 

 

 

3.1.4 The Imperial Method to Violoncello 

 

Hypätään ajanjaksollisesti eteenpäin, The Imperial Method to Violoncello on jul-

kaistu vuonna 1909. Tämän oppimateriaalin on koonnut Eduard Mollenhauer ja 



 

   

 

se on suunnattu kaiken tasoisille oppilaille ja opiskelijoille. Julkaisijan esipu-

heessa käy ilmi, että “The Imperial Method” -sarja on jaettu eri instrumenttien 

osaajien kesken sen sijaan, että yksi ihminen raapaisisi pinnalta ilman mitään 

käsitystä soittimesta. Koko oppimateriaali alkaa yleisellä musiikkiteoriaosiolla, 

joka käy läpi nuottien aika-arvot, eri nuottiavaimet ja äänet niissä. Sitten käydään 

yleisimmät tahtiosoitukset ja kaikki etumerkinnät. 

 

Käytetty englannin kieli on 100 vuoden jälkeen täysin ymmärrettävää, mutta asi-

oiden käsittelyvauhti on vilkas. Varsinaisia aloittelijoiden kappaleita ei harjoituksia 

enemmän ole, joten oppilaan tulee olla hyvin tavoitteellinen tätä oppimateriaalia 

käyttäessä. Positiivisena puolena sanottakoon, että oppimateriaalissa käydään 

kaikki asemat korkeita peukaloasemia myöten ja lopussa on paljon otteita eri or-

kesteriteosten sellostemmoista. 

 

Voidaan siis sanoa, että kyseinen oppimateriaali soveltuu aikuisen alkeisoppilaan 

käytettäväksi, mikäli opetuksessa on käytössä myös erillisiä kappaleita, jotka 

ovat oppilaan varsinaista tasoa. 

 

 

3.1.5 Carl Fischer Basic Method for the Cello 

 

Nino Marcellin vuonna 1937 julkaisema Carl Fischer Basic Method for the Cello 
on kahden vihkon kokonaisuus, joka on tarkoitettu musiikkikouluihin ja yksityis-
henkilöille lisäämään sellistien määrää. Oppimateriaali sisältää selkeitä kaavioita 
sellon kaulasta ja äänistä eri asemissa, lisäksi alussa on valokuvilla osoitettu oi-
keat asennot. 
 
Ensimmäinen vihko on jaettu 18. oppituntiin. Viidennessä oppitunnissa otetaan 

kaikki neljä sormea käyttöön, eli neljä ensimmäistä oppituntia käydään vapailla 

kielillä eri rytmeillä, sekä musiikin perusteita. Vaikka oppitunnit ovat jäsennelty 

hyvin, on opetustahti hyvin tiuha. Voi olla, että aikuisoppilas kokee tuntien etene-

misen turhan nopeaksi. Parempi olisi, että lisättäisiin sormet yksi ääni kerrallaan, 

samalla voi keskittyä paremmin myös jousen toimivuuteen. 

 

Ensimmäinen vihko käyttää sekä suljettua, että laajaa ensimmäistä asemaa, 

mutta päätyy lopulta neljänteen asemaan. Kun kyseistä oppimateriaalia lukee, 



 

   

 

saa sellaisen käsityksen, että teoksessa on enemmän harjoituksia kuin varsinai-

sia kappaleita. 

 

 

3.1.6 Vili Pullinen: Sellokoulu 

 
Vili Pullisen Sellokoulu on julkaistu vuonna 1958. Pullisen alkusanojen mukaan, 

hän pitkään harkitsi sellon alkeismateriaalin tekoa, koska sinä aikana käytössä 

olleet opetusmateriaalit etenivät liian nopeasti ja hän joutui tekemään ylimääräi-

siä harjoituksia oppilaan edistymisen tueksi. Sellokoulu sisältää paljon suoma-

laisten säveltämiä sellokappaleita ja selloharjoituksia, sekä kansanlauluja sel-

losäestyksellä, sillä Pullinen huomasi alkeisoppilaiden kehittyvän paremmin, kun 

on tuttuja säveliä. (Pullinen 1958, s.2) 

 

Oppimateriaali on rakenteeltaan selkeä. Eteen tulevat asiat on selitetty huolelli-

sesti. Alussa on yleistä musiikinteoriaa, joka auttaa oppilaan kertaamaan musii-

kintunnilla opittuja asioita, samalla myös kerrotaan, kuinka sello viritetään. Myös 

asemat, käytettävät sormitukset ja nuottien nimet on tuotu hyvin esille. Kaikki sor-

met ovat heti ensimmäisessä asemassa käytössä, mutta harjoituksia on paljon 

ennen kuin siirrytään laajan aseman käyttöön.  

Pullisen sellokoulussa on käytössä jonkin verran vanhentunutta sellon käsitesa-

nastoa, muun muassa asemat ovat asenteita. Sellokoulua voi silti käyttää opet-

tajan korjatessa vanhentuneet käsitteet oppilaalle. Sellokoulun lopussa mennään 

asemiin, vastassa ovat muun muassa 3 oktaavin asteikot ja 2 oktaavin kolmisoin-

nut. 

 

Pullisen Sellokoulu on ulkoasultaan siisti eikä kappaleista eikä harjoituksista ole 

pulaa. Kyseessä on siis hyvä oppimateriaali, joka soveltuu hyvin myös aikuisille. 

 

 

3.1.7 Arto Noras: Sellokoulu 1 

 

Vuonna 1974 julkaistu Arto Noraksen Sellokoulu 1 käyttää vain ensimmäistä ase-

maa. Sellokoulussa tulee eri kielten sormien käyttö portaittain, noudattaen kui-

tenkin C-duuriasteikon säveliä, ensin käydään d-kielen 1., 2. ja 4. sormi, jonka 



 

   

 

jälkeen on samalla kielellä harjoituksia seuraavan aukeaman verran ja niin edel-

leen. 

Sellokoulu voi olla käytössä sekä lapsilla että aikuisilla, sillä mukana on minimaa-

lista kuvitusta ja tekstejä ei ole tavutettu lapsen lukemisen helpottamiseksi. Asen-

noista on selkeät valokuvat, joita matkimalla peilin kanssa voi kotonakin korjata 

soittoasentoa. 

 

Sellokoulu sisältää paljon harjoituksia, varsinaisia kappaleita on vasta sellokou-

lun loppupuolella. Koska kappaleita ei ole paljoa, tähän sopisi erillisten kappalei-

den käyttö sellokoulun rinnalla. 

 

 

3.1.8 Sellonen 

 

Terhi Kuusiston tekemä Sellonen (2003) on suunniteltu 5–9-vuotiaille lapsille. 

Kyseessä on alkeiskoulu, joka sisältää paljon kuvitusta. Asiat selitetään yksi ker-

rallaan ja uusi asia on aina erillisessä laatikossa, jotta se tulee erityisesti esille. 

Sellosen lopusta löytyy tekijän terveiset opettajalle –osio, jossa Kuusisto perus-

telee valintojaan. Ymmärrettävästi pienten kanssa työskennellessä oppimateri-

aali etenee hitaasti. Jos oppimateriaali on käytössä aikuisella, kannattaa alkeis-

koulu vain lainata kirjastosta, sillä aikuinen voi soittaa vihkon paljon nopeammin 

lävitse. 

 

Sellosessa ollaan vain ensimmäisessä asemassa ja se sisältää suomalaisia kan-

sanlauluja ja lapsille tuttuja lastenlauluja. Yhteissoiton mahdollistamiseksi heti 

soiton opettelun alkaessa, sellokoulun alussa oppilaalla on kappaleen säestys 

vapailla kielillä ja opettajalla melodia. 

 

Ensimmäinen opeteltava sormi on 3. sormi. Tämä ratkaisu on otettu ergonomisen 

käden asennon löytämiseksi ja ettei käsi ei mene kummallisesti lysyyn 1. sormen 

päälle. (Kuusisto 2003, s. 44) 

2. sormi tulee käyttöön vasta kirjan loppupuolella. 

 

Se, että tekijä on kirjoittanut erillisen osion opettajalle ja miettinyt tarkkaan peda-

gogista lähestymistapaansa sellonsoittoon, huokuu läpi Sellosen sivuilta. Tämä 



 

   

 

tekee siitä mietityn paketin, ja lopun ajatuksia voi opettaja hyvin hyödyntää myös 

alkeita opettelevan aikuisoppilaan kanssa. 

 

 

3.1.9 Vivo sello 

 

Hanna-Maija Salon ja Anne Silvennoisen tekemä Vivo sello (2004) –oppikirja on 

suunniteltu käytettäväksi 5–8 –vuotiaiden kanssa muutaman ensimmäisen soit-

tovuoden ajaksi. Sellosen tavoin kirja alkaa sanarytmeillä ja vapailla kielillä, jonka 

jälkeen 3. sormi esitellään mukaan pakettiin. Muut sormet tulevat jälkikäteen por-

taittain: 3. jälkeen ensin 1. ja sitten 4. sormi, jonka jälkeen tulee käyttöön 2. sormi. 

Tämä oppikirja sisältää paljon kuvitusta ja nuottikuvat ovat isot ja selkeät 

 

Loppupuolella käydään peukaloasemaa g-avaimella, sekä 4. asemaa ja laajoja 

asemia. Oppikirjassa on paljon musiikkiin liittyviä tehtäviä ja loruja, sellon tekniset 

asiat selkeästi kirjoitettu ja helposti ymmärrettäviä. Kirjan lopussa on vielä nuot-

teja lapsen käyttöön erilaisiin juhlatilaisuuksiin. 

 

Kyseinen oppikirja on opinnäytetyön kirjoittajan omassa käytössä lasten kanssa. 

Se on myös helpommin saatavissa kuin aikaisemmat suomeksi julkaistut teokset. 

Siitä huolimatta, että oppikirjassa lastenlauluja ja tavutettua tekstiä, voi Vivo sel-

loa käyttää myös aikuisten kanssa, opettajan on vain pidettävä huolta, ettei hän 

vähättele aikuisoppilaan halukkuutta oppia soittamaan iästä huolimatta.  



 

   

 

4 AIKUISOPPILAAN TARPEET ALKEISOPETUKSESSA 

 

4.1. Oma motivaatio 

Aikuisen aloittaessa sellonsoiton, tärkeintä on tietää oppilaan tavoitteet sellosoi-

ton suhteen, mihin oppilaan motivaatio soittamiseen perustuu? Tuulia Paane-Ti-

aisen kirjan “Oppijaksi aikuisena” (Edita 2000) Käsittelee aikuisia erilaisissa op-

pimistilanteissa. ”Oli kyse minkälaisesta oppimisesta tahansa, motivaatio on kes-

keinen tekijä (Paane-Tiainen 2000, s.26).” Yleensä aikuinen hakeutuu sellonsoi-

ton pariin pitkän haaveen seurauksena, voidaankin olettaa, että harrastus alkaa 

heti positiivisella asenteella. Motivaatio kuitenkin muuttuu jatkuvasti oppilaan 

opiskelun ja harjoittelun ohessa. Opettajan on tärkeää auttaa oppilasta pitämään 

sellonsoiton harrastus mielekkäänä, siitä huolimatta, että oppilasta saattaa tur-

hauttaa sellonsoitossa tapahtuva hidas edistyminen. 

 

 

4.2. Opettaja 

 

Instrumentin soittaminen ja sitä kautta musiikin teko antaa soittajalle luovan ilmai-

sun keinon. Opettajan tehtävä alkeisopetuksessa on opettaa oppilaalle sellonsoi-

ton tekniikan niin, että oppilas ei saa vääriä liikeratoja tai kehoa vahingoittavia 

asentoja. Olisi myös hyvä, että tekniikka opetetaan niin, että oppilas voi saman-

aikaisesti kehittää musiikillista ilmaisuaan. Kun kyseessä on aikuinen alkeisoppi-

las, opettajan on mahdollista kertoa ja näyttää soittoasennot ja soittotekniikat dia-

login avulla keskustellen ja heti puuttuen oppilaan kertomiin ongelmakohtiin. Ei 

kuitenkaan tarvitse jättää taakseen lasten kanssa käytettävää leikkiä opetuk-

sessa, sillä usein metaforilla ja mielikuvilla saa sellotunnin pysymään paremmin 

mielessä.  

 

Paane-Tiaisen mukaan oppijan ja kouluttajan roolit vaihtuvat oppijan kehittyessä 

oppimassaan aineessa. Aluksi oppija kohtelee kouluttajaa aihealueensa mesta-

rina, kyseenalaistamatta opetettavaa tietoa, myöhemmin oppijan kehittyessä tie-

totaidoiltaan muuttuu kouluttajan rooli enemmän dialogin kautta opettavaksi oh-

jaajaksi. Ohjaajan roolit voivat olla samanaikaisesti monipuoliset, hän voi olla tuu-

tori, mentori, valmentaja ja konsultti samanaikaisesti. (Paane-Tiainen 2000, s. 

82–83)  



 

   

 

 

Opettajan tulee tehdä tuntisuunnitelmat oppilaan tarpeen mukaisesti, aikuinen voi 

olla kriittisempi opetuksen tasoon verrattuna lapseen. Kun lähestyy aikuisen ope-

tusta dialogin kautta, vahvistuu samalla opettajan oma kehitys opettajana. 

 

 

4.2.1 Lähiopetus 

 

Opettajalla on erilaiset roolit silloin, kun kyseessä on lähi- tai etäopetus. Covid-

19 –pandemian aikaan on opettaja joutunut sopeutumaan eri tilanteisiin. Lähiope-

tuksessa viimeisen vuoden aikana on pitänyt käyttää THL:n asettamia turvatoi-

mia.  

 

Sellon alkeisoppilas kaipaa asentojen näyttämistä fyysisesti läsnä ollessa, myös 

oppilaan salliessa koskien ja korjaten asentoa. Opettaja voi tarpeen vaatiessa 

myös korjata sellon pikkuvikoja ja virittää sellon, sillä oppilas ei usein alkuvai-

heessa ole vielä oppinut käsittelemään selloa.  

 

 

4.2.2 Etäopetus 

 

Etäopetus on mahdollistanut oppilaiden opettamisen poikkeusaikanakin. Samalla 

ei ole myöskään tarvinnut välittää suurista välimatkoista. Negatiivisena puolena 

on mainittava sovellusten huono äänenlaatu selloa soittaessa, sillä kaikilla oppi-

lailla ei ole varaa erilliseen mikrofoniin tai muihin kalliisiin laitteisiin, joilla saisi 

aikaiseksi paremman äänenlaadun ja yhteyden opettajan ja oppilaan välille. 

 

Etäopetuksesta on mahdollista löytää myös positiivisia puolia: oppilaiden on 

mahdollista osallistua ja seurata mestarikurssia etäältä tai korvata aikataululli-

sesti huono tunti jollain muulla tavalla esimerkiksi nauhoittamalla omaa soittoa 

videolla opettajalle tai kuuntelemalla opettajan suosittelemia julkaistuja nauhoi-

tuksia ja tekemällä niihin liittyviä tehtäviä. 

 

 



 

   

 

5  OMAN ALKEISMATERIAALIN LUOMISESTA AIKUISILLE 

 

Kun lähtee luomaan omaa alkeismateriaalia aikuisille, on tutustuttava ensin val-

miina olevaan alkeismateriaaliin ja kokeiltava oppilaiden kanssa, mitkä asiat toi-

mivat parhaiten yleisesti. Tässä opinnäytetyössä katsottiin varsin pintapuolisesti 

asioita, sillä materiaalia on paljon enemmän, mitä opettaja ehtii elämänsä aikana 

käyttämään. Opettajan on tunnettava oma opetustyylinsä ja se, miten haluaa ke-

hittää alkeisoppilaita eteenpäin.  

 

Musiikki on ala, joka hyötyy kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta, siispä olisi 

hienoa, jos alkeismateriaalissa olisi myös kuvitusta ja runoja. Samalla saisi viri-

tettyä oppilaan ajatukset asian ytimeen ja käyttämään luovaa ajatteluaan, mikä 

loisi uusia polkuja ja oivalluksia myös oppilaan muuhun elämään. 

 

 



 

   

 

6 POHDINTA 

 

Itselleni vaikeinta opinnäytetyön tekemisessä oli lähdemateriaalin rajaus ja leipä-

tekstin tuottaminen. Asiaa riittäisi, mutta asian perustelu lähdemateriaalin kautta 

tuotti vaikeuksia.  

 

Tämä opinnäytetyön aihe on pyörinyt mielessäni jo usean vuoden ja tuntuu, että 

olen saanut vasta raapaistua pintakerrosta. Onhan kyseessä aihe, joka vaatii jat-

kuvasti kehitystä ja oivalluksia. Luultavasti tulee käymään niin, että kun joskus 

alan rakentamaan palikoista omaa alkeisoppimateriaalia, tulee materiaalia vas-

taan ryöpsähtelemällä. Luultavasti edessä on siis runsaudenpula ja pelko siitä, 

että tuleekin plagioineeksi vahingossa jonkun toisen elämäntyötä. 

 

Pidän siitä, miten huomaa oppilaan oivaltaneen asioita, syntyy lamppu pään 

päälle. Silloin itselläkin mieliala nousee, huomatessani saaneeni opittavan asian 

perille. Yhden asian kuitenkin tiedän tulevaisuudesta, sen että musiikista ja sel-

lonsoitosta en aio luopua. Ilon ja muiden tunteiden esille tuominen yleisölle mu-

siikin kautta on itselleni tärkeää. 
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