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Tämä opinnäytetyö koostuu toiminnallisesta osuudesta eli balalaikan alkeisopetusmateriaalin luomi-

sesta sekä kirjallisesta raportista. Opetusmateriaalina luotiin opetusvideo, jossa käydään läpi balalai-

kan perusteet. Työhön sisältyi myös nuottimateriaalin kirjoittamista, kappaleiden sovittamista ja taus-

tanauhojen tekemistä. Kirjallisessa raportissa käydään läpi eri työvaiheet tutkimuksellisella otteella. 

Raportissa valaistaan myös yleistä verkon soitinopetuskenttää laajemmin. 

 

Työssä tekijä peilaa omaa hiljaista tietoa balalaikan soittamisesta ja tekee myös havaintoja alan ylei-

sesti tunnettuina pidetyistä teoksista. Opetusvideoon on pyritty saamaan harjoituksia, jotta oppilas 

voisi saada käsityksen balalaikan alkeista. Balalaikan alkeisopetuksen määrittely kuului oleellisena 

osana työhön, ja työtä ohjasi myös kuva mahdollisesta kohdeyleisöstä. Työ rajattiin muutamaan ylei-

simpään soittotekniikkaan, joita varten sovitettiin tekniikan kehittämiseen pyrkiviä harjoituksia sekä 

kappaleita, joissa tekniikoita hyödyntämällä soitetaan musiikkia. 

 

Opinnäytetyö voi hyödyttää niitä, jotka ovat kiinnostuneet videovälitteisestä opettamisesta, opetuspa-

ketin suunnittelusta tai opetusmateriaalin luomisesta vähemmän tunnetulle soittimelle. 
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This practice-based thesis is based on creating educational material for the balalaika, and on a written 

report about the creating process. The educational material was created in the form of videos, and the 

material covers the very basics of balalaika playing. The thesis also includes writing notes, arranging 

songs and creating backing tracks. This report covers all the parts of the work process separately. The 

thesis also analyses education culture on the internet. 

 

In the work, the creator reflects on his own skills as a musician and as a balalaika player, and com-

ments on essential literature of balalaika education. The video aims to provide the basic skills in bala-

laika playing. The author has also determined what is the basic level of understanding the balalaika 

and what one needs to do to achieve that. The material includes exercises that are based on develop-

ing a good playing technique and learning folk songs as a part of the learner’s repertoire.  

 

The thesis is helpful for those who are interested in creating video education material. It can also be 

useful for those who are interested in creating education material for an instrument that is not so com-

mon.  
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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

Avosointu 

Kielisoittimilla otettava sointu, jossa yleensä on vapaita kieliä mukana. 

 

Barresointu 

Kielisoittimilla otettava sointu, jossa jokaista kieltä painetaan oikealla kädellä. 

 

Brjatse 

Balalaikansoittotekniikka, jossa hyödynnetään oikeaa kättä. 

 

Drop 

Balalaikansoittotekniikka, jossa kieliä soitetaan oikean käden sormilla nopeasti lävitse. Soiton pitäisi 

muistuttaa pientä rumpua. 

 

Kitarapizzicato 

Balalaikansoittotekniikka, jossa kieliä näppäillään akustisen kitaran soiton tekniikoilla. 

 

Peukalopizzicato 

Balalaikan soittotekniikka, jossa hyödynnetään oikean käden peukaloa. 

 

Tabulatuuri eli tabi 

Numeroita ja viivastoja hyödyntävä nuotinkirjoitustapa, jota käytetään tavallisesti kielisoittimilla.  
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1 JOHDANTO 

Olen halunnut opinnoissani edistää oman pääainesoittimeni eli balalaikan näkyvyyttä ja luoda sille 

opetusmateriaalia. Tästä inspiroituneena päätin tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, jossa suunnittelin 

ja toteutin balalaikansoiton alkeisopetusmateriaalikurssipaketin. Kurssi koostuu videosta, nuottimateri-

aalista ja kitaralla äänitetyistä taustanauhoista. Toiminnallinen työ ei pyri vastaamaan mihinkään yh-

teen tiettyyn tutkimuskysymykseen, vaan kysymyksiä on useita, ja niiden tarkoitus onkin kuvailla ja 

määrittää kurssin luomisen eri osa-alueita deskriptiiviseen sävyyn. Työtä ovat ohjanneet kuitenkin seu-

raavat tutkimuskysymykset: Miten määritellään alkeisopetus? Miten soittotaitoa kuvaillaan verbaali-

sesti? Miten videolla pystyy välittämään soittotaitoa? Kurssin luomiseen vaikutti myös paljon ajatus 

siitä, ketä varten se oikein tehdään. Kurssin päämääränä on tarjota matalan kynnyksen opetuspaketti 

sellaisille henkilöille, joilla ei ole lainkaan käsitystä balalaikansoitosta. Opinnäytetyön kuuluu myös 

kirjallinen osuus, joka koostuu työn taustoittamisesta, raportoimisesta ja ratkaisujen perustelemisesta.  

  

Opettajana verkossa -osiossa taustoitetaan verkko-opetusta ja käydään läpi verkossa tapahtuvaa soitin-

opetusta. Ilmiötä selitetään sekä yleisesti että yksityiskohtaisesti erikoisalaan pohjautuen. Alalla on 

monenlaisia toimijoita, joiden esiin tuomisella perustellaan balalaikan soitonopetukseen keskittyvän 

kurssin luomista. Kaikki on siirtynyt verkkoon, mukaan lukien opettaminen, kun lähes jokaiselle on 

mahdollista käydä helposti tutkimassa itseään kiinnostavaa materiaalia tai jopa luoda omaa opetusma-

teriaalia. Balalaikansoiton verkkokurssia ei ole ollut suomeksi saatavilla ollenkaan ennen tätä työtä. 

Työtä ovat inspiroineet vastaavat venäjän- ja englanninkieliset balalaikansoittamisen opetusvideot.  

  

Työni tieto perustuu omaan vuosien mittaan saamaani hiljaiseen tietoon balalaikansoittamisesta ja 

muusikkona toimimisesta sekä kahteen venäläiseen soitinoppaaseen. Työskentelyprosessia on ohjannut 

yritysmaailmassa tunnettu PDCA-malli. Hiljainen tieto työssäni näkyy videolla visuaalisesti, ja pyrin 

verbalisoimaan mahdollisimman selkeästi omaa toimintaani. Käyn raportissani vuoropuhelua oman 

käsitykseni kanssa soittamisesta kahden edellä mainitun soitto-oppaan kanssa.   

  

Raportti on kirjallisen työn isoin osuus, joka on otsikon ”prosessin kuvaus” alla. Siinä käydään läpi työ 

alkuideasta videon renderöintiin saakka. Jälkikäteen on helppo kuvata, että kaikki on tapahtunut täy-

dellisessä järjestyksessä suunnitelman mukaan, vaikka todellisuudessa monet suunnitellut asiat meni-

vät limittäin, eikä kaikki ollut niin selkeää työskentelyvaiheessa. Kuitenkin suunnitelman luominen ja 

pyrkiminen sen seuraamiseen on johtanut suunnittelemani kokonaisuuteen. Raportissa suunnitelma on 
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jaoteltu seuraavasti: nuottimateriaalin suunnittelu ja toteutus, videon käsikirjoittaminen, äänittäminen, 

kuvaaminen ja editointi. Raportoinnissa käydään yksityiskohtaisesti työn luomisvaiheita ja perustel-

laan ratkaisuja.  

  

Lopussa reflektoin omaa työtäni ja pyrin luomaan kehitysideoita työlleni. Reflektoinnissa nousee esiin 

pohdiskelevia mietteitä pedagogisen materiaalin luomisesta ja siitä, kenelle kaikille siitä on hyötyä. 

Pohdin osiossa myös paljon omaa suoritustani, missä mielestäni onnistuin ja mitä olisin tehnyt toisin. 

Kehittämisideoissa pohdin mahdollista jatkoa työlleni ja sitä, miten balalaikanopetusta tulisi edistää 

Suomessa.  

  

Työstä muodostui kokonaisuus, jonka tuottamiseen tarvittiin monenlaista osaamista ja tietotaitoa. Soit-

totaidon ja pedagogisen ymmärtämisen lisäksi tärkeiksi taidoiksi nousi myös venäjän kielen taito sekä 

tietokoneella käytettävien audiovisuaalisten sovellusten hallinta. Työssä käytetyt käännökset suomesta 

venäjään ovat omiani, ellei asiaa toisin mainita. Jotkin mainitut soittotekniikat ovat opettajani 

Olli Knuthin käännöksiä.  
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2 OPETTAJANA VERKOSSA 

Instrumentinopettaminen, kuten monen muunkin taitoaineen opetus, on osin siirtynyt verkkoon viime 

vuosina. Tarjolla on monia eri opetustapoja, ja kenttä koostuu perinteisistä musiikkiopistoista, uusista, 

verkossa toimivista soitto- ja taitokouluista sekä yksittäisistä toimijoista. Musiikinopettamiseen ovat 

erikoistuneet esimerkiksi Yousician ja Rockway, joissa on mahdollista opiskella soittimia, kuten kita-

raa ja pianoa ammattilaisten ohjaamana. Yksittäiset toimijat jakavat osaamistaan erilaisilla alustoilla 

netissä, kuten YouTubessa tai opetuskursseja tarjoavilla sivuilla kuten Udemy ja Skillshare. Yleensä 

opetusmateriaaliin sisältyy jokin video, nuotti tai tabi sekä jonkinlainen ohjeistus. Opetus on tällä ta-

valla täysin vastaanottajan itsensä hallittavissa, eikä hänen omaa toimintaansa opasta kukaan. Toki tar-

jolla on myös perinteisen soittotunnin kaltaista opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat yhteydessä jon-

kin sovelluksen kautta läsnä. Tämän kaltaista opetustoimintaa tarjoaa esimerkiksi yksityinen musiik-

kiopisto Musaamo, ja sitä on kokeiltu myös perinteisissä musiikkiopistoissa.  

 

Verkossa toimiminen mahdollistaa paljon isomman yleisön tavoittamisen kuin perinteinen lähiopetus. 

Tämä avaa ovia monipuolisille toimijoille, jotka voivat tarjota entistä erikoistuvampaa opetusmateriaa-

lia. Balalaikansoittamiselle on kiinnostusta Suomessa, mutta soittamisesta mahdollisesti kiinnostu-

neista harva asuu samassa kaupungissa, mikä hankaloittaa lähiopetuksen järjestämistä.  Tästä inspiroi-

tuneena päätin tehdä opinnäytetyökseni balalaikan verkko-opetusmateriaalipaketin, joka koostuu vide-

osta, nuottimateriaalista ja äänitteistä.  

 

 

2.1 Digitalisaatio  

 

Valtaosa suomalaisista käyttää internetiä. Vuonna 2020 suomalaisista 82 % käytti internetiä useita ker-

toja päivässä. Yhteisöpalvelujen käyttää 69 % suomalaisista, alle 34-vuotiaista niitä käyttää 92 %. (Ti-

lastokeskus 2020.) Käyttäjäkunta on varsin laaja ja kasvaa entisestään. Tämä tarkoittaa sitä, että myös 

vapaa-ajan vietto ja palveluiden käyttö siirtyy entistä enemmän verkkoon. Myös opetuskenttä on joutu-

nut vastaamaan digitalisaation kasvamiseen. 

 

Verkossa yhteisöllisyys näkyy varsinkin sosiaalisen median sivustoissa. Samoista asioista kiinnostu-

neet ihmiset voivat kerääntyä keskustelemaan yhteisestä kiinnostuksen kohteesta ajasta ja paikasta 

riippumattomina. Muurimäki ja Mäkelä (2015, 70) kertovat, että sosiaalisessa mediassa sovellukset 
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aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tieto on yleensä avointa. Helppokäyttöisyys, ymmärrettävyys ja 

luetettavuus ovat yleisiä piirteitä onnistuneimmille sovelluksille. Tällä hetkellä käynnissä on moni-

muotoisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen evoluutio. Edellä mainittu yhteisöllinen kanssakäymi-

nen näkyy myös instrumentinopiskelussa. Netissä toimii useita ryhmiä, joissa sekä harrastaja- että am-

mattimuusikot jakavat omia tietotaitojaan.  

 

Useat oppilaitokset ovat myös ottaneet käyttöönsä tieto- ja viestintäteknologiataitojen opettamisen. 

Opetushallitus on ilmaissut TVT:n olevan kansalaistaito ja tärkeä osa monilukutaitoa. Se ei ole pelkäs-

tään oppimisen kohde vaan myös väline, jolla opitaan. (Opetushallitus 2021.) 

 

TVT muuttaa opettajan roolia oppimisen ohjaamisen perinteisen tiedon jakamisen sijaan 

ja tarve muutokselle tulee työelämästä. Monet perinteiset pedagogiset opetusmenetelmät 

tulevat väistämättä jäämään sivuun, kun siirrytään käyttämään tekniikan tarjoamia uusia 

tehokkaampia mahdollisuuksia. (Muurimäki & Mäkelä 2015, 71 [Valtioneuvoston tie-

donanto eduskunnalle 2015, 15, 24].) 

 

Tieto- ja viestintäteknologian opettaminen vuosikymmenen ajan alkaa näkyä juuri ihmisten tavasta 

vastaanottaa tietoa verkossa. Tämä näkyy erityisesti verkko-opetuksen käyttäjien kasvamisena sekä 

opetustarjonnan laajentumisena. Verkossa toimivassa opetuksessa on vahvana puolena se, että opiske-

lija voi valita itse, milloin haluaa opiskella, ja kerrata käymänsä asian niin monta kertaa, kuin hän ko-

kee sen tarpeelliseksi. Opettajan pätevyyden ja opetusmateriaalin laatu jäävät yleensä opiskelijan arvi-

oitavaksi. 

 

 

2.2 Balalaikan verkko-opetustarjonta 

 

Balalaikan opetustarjontaa suomen kielellä ei ole laisinkaan. Englanniksi löytyy YouTubesta muuta-

mia kanavia ja videoita, joista valtaosa on yksittäisten soittajien tekemiä lyhyitä opetusvideoita. Moni-

puolisimman kuvan tarjoaa maailmanlaajuisesti tunnettu balalaikkaopettaja Bibs Ekkel omalla You-

Tube-kanavallaan, josta löytyy tekniikkaan keskittyvää opettamista. 

 

Opetusta venäjän kielellä on tarjolla runsaasti. Sivut kuten Schoolbalalaika ja Biblioteka balalaetšnoj 

literatury tarjoavat soitonopetusta, joista löytyy myös runsaasti nuottimateriaalia. Aloittelijaystävällisin 

opetussivusto on Sergey Vorontsovin ylläpitämä henkilökohtainen YouTube-kanava ja hänen ylläpitä-
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mänsä kotisivut. Vorontsov ylläpitää myös nuottiarkistoa, jossa on hänen valmiiksi sovittamiaan teok-

sia nuotein ja tabulatuurein kirjoitettuna. Verkosta löytyy myös sivustoja, jotka välittävät yksityisten 

balalaikkaopettajien etäopetustunteja, kuten Moya Metša ja Profi. 

 

 

 

  



6 

3 TIETOPERUSTA 

Toiminnallinen opinnäytetyö ei pyri vastaamaan mihinkään yhteen tiettyyn tutkimuskysymykseen. 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on järjestää toimintaa jonkin ammatillisen toiminnan si-

sällä. Se voi olla muun muassa jokin tapahtuma tai tuotos, kuten kirja tai video. Työssä yhdistyvät käy-

tännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Työni 

tarkoitus on olla alkeisopetuspaketti balalaikansoitosta ja olen asettanut kysymyksiä tutkimusmaiseen 

muotoon niin, että ne pyrkivät määrittelemään työni aiheen.  

 

”Opinnäytetyön tulisi olla työelämänlähtöinen, käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella toteu-

tettu ja riittävällä tasolla alan tietojen ja taitojen hallintaa osoittava” (Vilkka & Airaksinen 2003, 10). 

Video-opetusmateriaalin luominen on osa nykypäiväistä instrumenttiopettajan työtä. Soitinopastusvi-

deon tekeminen ja suunnittelu on käytännönläheistä toimintaa, jossa olen päässyt juuri näyttämään 

omaa erikoisosaamistani eli balalaikansoittajan puolta sekä opintoihini kuuluvaa pedagogista osaa-

mista. Hyvä opinnäytetyö aihe on sellainen, jossa kirjoittaja pääsee itse syventämään tietoja ja taitoja 

jostakin työalalla kiinnostavasta aiheesta (Vilkka & Airaksinen 2003, 16).  Työssä syvennytään nyky-

aikaisen pedagogisen materiaalin luomiseen sekä balalaikansoiton alkeistaitojen opetukseen. 

 

 

3.1 Hiljainen tieto 

 

Hiljainen tieto on oleellinen osa instrumentinopetusta. Se voidaan nähdä instrumenttiopettajan pääasi-

alliseksi tiedonlajiksi, joka ohjaa opetuksen sisältöä (Pöyhönen 2011, 89).  Soittaessa instrumenttia ta-

pahtuu paljon asioita, joita on vaikea sanallistaa. Tätä tietoa ei ole mahdollista saada kuin käytännön 

kokemuksen kautta, ja se on pohjana oppimiselle perinteisessä mestari-kisälli-opetusmallissa. (Pöyhö-

nen 2011, 34.) Hiljainen tieto näkyy työssä visuaalisen aspektin eli videon välityksellä. Pyrin sanallis-

tamaan videossani paljon toimintaani, mutta yksinkertaisesti sanat eivät riitä yksinään ilmaisemaan 

kaikkea, mitä soittaessa tapahtuu. Siksi video onkin erinomainen tapa välittää hiljaista tietoa eteenpäin 

ainakin jossain muodossa. Siinä kärsii kuitenkin perinteisen mestari-kisälli-opetusmallin opettajan ja 

oppilaan välinen vuorovaikutus, eikä video luo mahdollisuutta dialogiin.  
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Käsite hiljainen tieto on moniulotteinen, ja sen voi ymmärtää monella tavalla. Merkitys voidaan nähdä 

vaikenemisena, kulttuurisesti välittyvänä tai kokemuksellisesti hankitusta tiedosta tai käytännön osaa-

jien taidosta, jota ei pystytä sanallistamaan. Hiljaista tietoa ei voida ilmaista verbaalisesti, vaan tieto 

välittyy traditioiden ja esimerkkien avulla. Yleensä hiljainen tieto liitetään johonkin toimintaan ja sii-

hen että tekijän on vaikea tarkastella sitä itse. (Pöyhönen 2011, 88.) Esimerkiksi taitavan muusikon voi 

olla vaikea sanallisesti selittää, miksi hänen soittonsa kuulostaa muiden mielestä hyvältä ja miten hän 

täsmälleen tekee sen kaiken, mikä saa soiton sujumaan. Soitto-oppaan tekeminen onkin mainio tapa 

harjoitella soittotaidon opettamista, kun työssä on pakko verbalisoida omaa tekemistä erittäin tarkasti. 

Pöyhönen (2011, 88) lisää, että hiljainen tieto ei kuitenkaan ole pelkästään riippuvainen opastuksesta, 

vaan käytännön osaaminen ja tietotaito voidaan hankkia seuraamalla ja jäljittelemällä ilman erityistä 

opastusta ja ohjeistusta. Oppija tarvitsee kuitenkin johonkin pisteeseen asti opastusta, ja on vaikea ku-

vitella, että täydellisen tietotaidon voi saavuttaa alusta asti pelkästään imitoimalla.  

 

Yksi hiljaisen tiedon määritelmä on se, että se on kaikki se, mitä tiedämme, ja mitä ei voi muuttaa sa-

noiksi tai symboleiksi. Tieto käsitetään näin esimerkiksi kokemustietona tai taitotietona. (Pöyhönen 

2011, 88.) Ilmiötä kuvaa osuvasti Michael Polanyi: ”Voimme tietää enemmän kuin osaamme kertoa.” 

(Toom 2008, 34). Musiikinopiskelussa asia on monelle varsin tuttu. Pystymme kuvailemaan soitosta 

yleensä vain yhtä asiaa kerrallaan, kuten esimerkiksi tässä melodiassa on nämä ja nämä nuotit, tämän-

kaltainen rytmi sekä painotus iskun ykkösellä. Soittaessa nämä kaikki yhdistyvät yhdeksi kokonaisuu-

deksi, johon kuuluu vielä paljon lisää. Mielestäni hiljainen tieto on kuin liima, joka pitää kaikki musii-

kin yksittäiset elementit kasassa. Toom (2008, 34) kertoo vielä, että hiljaisella tiedolla on myös kult-

tuurillinen aspekti, jolla säilytetään ja viedään eteenpäin tietoa edelliseltä sukupolvelta toiselle.  Se 

voidaan nähdä yhteisenä ja jaettuna tietopohjana kaikkien yhteisössä tai yhteisen asian kanssa toimi-

vien kesken. 

 

Hiljainen tieto voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: tiedon hankkiminen, sisältö ja käyttö (Pöyhönen 

2011, 88). Kasvatustieteilijät ovat myös lisänneet kaksi lisäkategoriaa eli tiedon reflektoinnin ja vaiku-

tukset (Toom 2008, 35–37). Työssäni korostuvat varsinkin hiljaisen tiedon reflektointi ja sen vaikutuk-

set. Minun on mahdotonta sanallistaa juuri mistä olen hankkinut soittotaitoani varten kaiken tiedon, 

mitä kaikkea se pitää sisällään ja miten osaan käyttää juuri oikealla hetkellä tilanteeseen vaadittua tie-

toa. Pystyn ehkä pieniä osa-alueita sieltä eristämään ja kertomaan, mutta tiedon määrä on niin valtava, 

ettei sitä ole mielekästä avata kokonaan. Reflektoimalla omaa osaamistani pystyn kuitenkin pohdiske-

lemaan soittotaitoani ja luomaan sieltä ohjeistusta soitto-opasta varten. 
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3.2 PDCA-Malli 

 

Työssäni olen soveltanut PDCA-mallia prosessintyöstämiseen. PDCA-malli eli plan - suunnittele, do - 

toteuta, check - tarkista ja act - toimi on näistä neljästä osasta koostuva ympyrä. (Kehmet 2021). Jokai-

nen työvaihe on aina alkanut suunnittelulla, jota on seurannut suunnitelman toteutus. Tämän jälkeen 

seuraa toteuttamisen tarkistaminen ja sen jälkeen mahdollisien epäkohtien tai virheiden korjaaminen. 

Tämän jälkeen sykli alkaa alusta ja seuraa samalla tavalla loppuun asti. Huomattavasti eniten aikaa 

käytin työssäni suunnitteluvaiheeseen, mikä nopeutti myöhempiä vaiheita huomattavasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. PDCA-malli  

 

  

Act (toimi) 

Plan 

(suun-

nit-

tele) 

Do 

(toteuta) 

Check 

(tar-

kista) 
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4 PROSESSIN KUVAUS 

Työn vaiheet voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan: nuottimateriaalin suunnitteluun ja toteuttamiseen, 

käsikirjoittamiseen, videon kuvaamiseen ja editointiin, äänittämiseen sekä yhteensovittamiseen. Työ-

vaiheet toteutuivat jonkin verran päällekkäin ja jouduin miettimään joitakin kohtia uudestaan, jotka ei-

vät suunnitteluista huolimatta toimineet käytännössä.  

 

Asetin itselleni alussa tavoitteen tuotteesta ”Balalaikan alkeisopetusvideo”. Sen jälkeen aloin kysele-

mään itseltäni paljon kysymyksiä, kuten: ”Ketä varten opetusmateriaali on? Kuinka paljon täytyy osata 

ennestään ymmärtääkseen videon sisällön? Mitkä ovat sopivat tekniikat alkeisopetukseen?”. Näitä ky-

symyksiä purkamalla työvaiheet alkoivat pikkuhiljaa tulla muotoonsa. Tulin tulokseen, että materiaali 

luodaan sellaiselle opiskelijalle, jolla ei välttämättä ole mitään musiikkitaustaa mutta haluaisi oppia 

soittamaan balalaikkaa. Tämän jälkeen aloin hahmottelemaan pohjaa nuottimateriaalille. Nuottimateri-

aali toimi pohjana videon käsikirjoitukselle, ja käsikirjoitus ohjasi kuvaamista sekä editointia. Koko-

naisuus pyrkii johdonmukaisuuteen ja siihen, että soittotekniikoita pääsee käyttämään heti soitettavissa 

kappaleissa. Sovitukset ovat omiani lukuun ottamatta Emma-valssia, joka on Olli Knuthin sovitus. 

 

 

4.1 Nuottimateriaalin suunnittelu ja toteutus 

 

Nuottimateriaalin suunnittelu alkoi sisällysluettelon kirjoittamisella koko videolle. Siihen kuuluu kah-

deksan kohtaa: johdanto, soittoasento, vasen käsi, oikea käsi, peukalopizzicato, brjatse, vibrato ja dro-

pit. Kaksi ensimmäistä eli johdanto ja soittoasento jäivät pois kokonaan tästä osiosta, ja niitä käsitel-

lään pelkästään videolla visuaalisesti ja selittäen. Vasemman ja oikean käden harjoituksia varten vide-

ossa on pelkästään upotuksia nuottiesimerkeistä, koska esimerkit ovat todella lyhyitä. Nuottimateriaa-

liin valittiin lopulta siis peukalopizzicato, brjatse, vibrato ja dropit. Näiden lisäksi sinne on lisätty viisi 

isompaa harjoituskappaletta ja neljä lyhyempää, tiettyyn tekniikkaan keskittyvää kappaletta. Loppuun 

on vielä lisätty kuvio balalaikan yleisemmistä soinnuista, mutta osiota ei käsitellä videolla lainkaan. 

Nuottimateriaali on kirjoitettu sekä perinteisin nuotein että tabulatuurein (KUVA 1). Nuottimateriaalin 

on tarkoitus olla videon oheismateriaalina visuaalisena apuna musiikin hahmottamiseen. Tämän takia 

nuottimateriaaliin on kirjoitettu melko vähän ohjeistuksia, sillä ne avataan tarkemmin vasta videolla.  
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KUVA 1. Opetusmateriaalin nuottiesimerkki 

 

4.1.1 Peukalopizzicato 

 

Nuottimateriaalissa on 5 harjoitusta. Harjoituksissa 1 ja 2 harjoitellaan vain vapailla kielillä oikean-

laista soittotekniikkaa oikealla kädellä. Harjoituksessa 3 mukaan otetaan vasen käsi ja harjoitellaan a-

molliasteikon ääniä. Harjoitus 4 on suomalainen kansanlaulu Tutskovin polska, jossa harjoitellaan peu-

kalopizzicatosoittotekniikkaa ensimmäisestä asemasta yhdellä kielellä. Harjoitus 5 on myös suomalai-

nen kansanlaulu On neidolla punapaula, jossa harjoitellaan peukalopizzicatoa ensimmäisestä asemasta 

kahdella kielellä.  

 

Harjoituksiin on myös merkitty reaalisointumerkit ja soinnut on kirjoitettu auki balalaikalle. Sointujen 

nuottikuvan alapuolelle on kirjoitettu vasemman käden sormitus sointua varten. Balalaikalle vasem-

man käden sormet merkitään yleensä Б1234 alkaen peukalosta ja päättyen pikkurilliin. Б kirjan edustaa 

venäjän kielistä sanaa peukalolle, ja se on materiaaliin suomennettu P-kirjaimella vastaamaan peukaloa 

eli järjestys on P1234. Loppuun on kirjoitettu säestysesimerkki Tutskovin polskaa varten. 
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4.1.2 Brjatse 

 

Nuottimateriaali koostuu kahdesta visuaalista nuotinlukua selventävästä tekijästä, harjoituksista 6–8 

sekä kolmesta uudesta soinnusta. Kahden ensimmäisen harjoituksen kohdan on selventää ero nuotin-

kirjoituksen ja soivan kuvan välillä. Harjoituksissa kuusi ja seitsemän harjoitellaan brjatsetekniikkaa 

soittamalla kieliä alas- ja ylöspäin eri rytmityksin. Harjoitus kahdeksan on venäläinen kansanlaulu ”Vo 

pole berjoza stoyala”, jossa harjoitellaan brjatsea, otteita vasemmalla kädellä ja uusia sointuja päästään 

käyttämään säestäessä.  

 

 

4.1.3 Tekniikoille sovitettuja teoksia 

 

Materiaaliin on sovitettu kaksi kappaletta: Emma ja Minka, joissa käytetään pelkästään materiaalissa 

aikaisemmin opeteltuja tekniikoita. Sovitukset on tehty niin, että kappaleen soittamisen haastavuus 

kasvaa sopivasti muttei liikaa. Näitä kahta seuraa sovitukset kappaleista Katinka ja Katjusha.  

Emma on perinteinen valssi, joka koostuu A- ja B-osista. Sovituksessa melodia soitetaan ensin hyö-

dyntämällä peukalopizzicatoa ja toisella kerralla brjatsea. Kappaleen sävellaji on a-molli, joka on bala-

laikalle varsin tyypillinen, ja teoksessa on vain aikaisemmin mainittuja sointuja. Minka on ukrainalai-

nen kansanlaulu ja tasajakoinen kappale. Sovituksessa tulee mukaan uutena sävellaji d-molli, johon 

sovelletaan erilaista asemasoittoa kuin aikaisemmin, peukalopizzicaton vuorottelu a- ja e-kielellä sekä 

uusia sointuja. 

 

Katinkan on tarkoitus olla etydi vibratotekniikan harjoittamiseen. Vibratoa varten ei ole nuottimateri-

aalissa muuta, mutta sitä käsitellään melko laajasti videolla visuaalisin keinoin. Vibraton lisäksi etydin 

tarkoitus on vahvistaa a-molli asteikon hahmottamista otelaudalla ja asemanvaihtoja. Seuraavana seu-

raa kansanlaulu Katjusha, jossa yhdistyy kaikki tämän mennessä opittu: vanhana kerrataan brjatsea ja 

peukalopizzicatoa ja uutena vibratoa. 

 

 

4.1.4 Dropit 

 

Drop-tekniikkaosio koostuu käsitteiden avaamisesta ja harjoituksista 9–11. Osion alussa tehdään sel-

väksi erilaiset dropin kirjoitusmuodot, ja niiden toteutuminen soittaessa avataan tarkemmin videolla. 
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Harjoitukset yhdeksän ja kymmenen ovat yksinkertaisia harjoituksia, joissa soitetaan soinnuilla erilai-

sia dropeja. Harjoituksen tarkoituksena on opettaa hahmottamaan dropin kirjoittaminen nuottiin. Har-

joitus 11 on venäläinen kansanlaulu A Vsjo Kumushki Domoj, jossa dropeja käytetään soittimelle tyy-

pillisellä tavalla. Harjoituksessa on myös kertausta brjatsetekniikasta. 

 

Drop-osion jälkeen nuottimateriaalissa on venäläinen kansanlaulu Kalinka. Sovituksessa yhdistyy 

kaikki materiaalissa aikaisemmin esiintyneet tekniikat. Refrengi eli A-osa esiintyy kappaleessa alussa 

ja lopussa, siinä hyödynnetään brjatsea, jota koristellaan soittimelle tyypillisesti dropeilla. Osion rytmi-

tys on myös venäläiseen kansanmusiikkin tyypillinen: jatkuvasti tihenevä ja kiihtyvä. B-osa on rauhal-

linen, ja siinä käytetään pääsääntöisesti vibratoa, mutta myöskin brjatsea ja peukalopizzicatoa. 

 

 

4.1.5 Yleisimmät soinnut  

 

Nuottimateriaalin loppuun on koottu yleisempiä sointuja balalaikalle. Osioon on kirjoitettu auki molli- 

ja duurisointujen pohjamuodot, terssikäännökset ja kvinttikäännökset. Sointuja on valittu niin, että en-

simmäinen sointu alkaa aina avosoinnusta, joita seuraavat barresointujen otteet. Niitä seuraavat domi-

nanttiseiskasoinnun käännökset, jotka on balalaikalla kielten lukumäärästä johtuen otettava aina kolmi-

äänisesti. Loppuun on lisätty vielä vähennetyn ja ylinousevan soinnun yleisimmät käännökset.  

 

 

4.2 Soitinoppaat balalaikalle 

 

Käytin työssäni tukena kahta venäläistä balalaikkaopasta: Sovremennaja Šhkola Igry Na Balalajke 

(2018) (suomeksi Moderni balalaikkakoulu) ja Škola Igry Na Balalajke (1988) (suomeksi Balalaikka-

koulu). Modernin balalaikkakoulun ovat kirjoittaneet Gnesin-musiikkiakatemian professori Andrei 

Aleksandrovitš Gorbatšov sekä Voronezhin taideinstituutin professori Ivan Viktorovitš Inshakov. Kirja 

on tarkoitettu itseopiskeluun ja opetuskäyttöön musiikkiopistoissa. Moderni balalaikkakoulu on myös 

tietynlainen päivitys vanhemmalle professori Pavel Ivanovitš Netšeporenkon ja professori Viktor 

Ivanovitš Melnikovin teokselle Balalaikkakoulu. Gorbatšov kertoo kirjansa alkusanoissa, että Netšhe-

porenkon ja Melnikovin julkaisemalla kirjalla on ollut valtava merkitys balalaikansoiton kehittymiselle 

nykyiseen muotoonsa. Balalaikalle on kuitenkin kehittynyt viime vuosina runsaasti uusia tekniikoita, 

musiikkisanasto on vaihtunut ja soittimelle on julkaistu paljon uutta ohjelmistoa. Modernin balalaikka-

kirjan tehtävänä on jatkaa Netšeporenkon opetusperinnettä ja tarjota uusia metodeja sekä näkökulmia 

balalaikansoiton opiskeluun. (Gorbatšov & Inšakov 2018, 3.)  
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Olen työssäni joutunut pohtimaan paljon soittoa ja tekemään valintoja modernin ja perinteisen välillä. 

Vanhempi opas antaa toisaalta paremman kuvan juuri alkuperäisistä balalaikalle tarkoitetuista teknii-

koista, kun taas modernimpi opas on ammentanut erittäin paljon myös muista kielisoittimista. Tämä 

näkyy heti jo siinä, missä järjestyksessä tekniikoita käydään kirjassa. Modernissa balalaikkaoppaassa 

on valtava keskittyminen kitaransoitosta lainatuissa kitarapizzicatoissa, jotka esitellään jo melkein heti 

ensimmäisenä oikean käden tekniikkana, kun taas vanhemmassa teoksessa kitarapizzicatot käydään 

lähes viimeisenä oikean käden tekniikkana. Halusinkin pitää työssäni enemmän perinteisemmän kes-

kittymispisteen, joten nojaan enemmän vanhempaan oppaaseen, mutta olen ottanut myös uudesta op-

paasta materiaalia.  

 

 

4.3 Videon käsikirjoittaminen 

 

Käsikirjoitus on kirjoitettu sisällysluetteloon ja nuottimateriaaliin pohjautuen. Kirjoitustapa on sellai-

nen, että sitä voi käyttää videon apuna selostaessa ja editoidessa. Sisältö on laadittu omaan kokemuk-

seeni ja kirjalliseen tietoon perustuen. Käsikirjoitukseen on erikseen merkitty otsikointi, videon siirty-

mät, ääneen puhuminen ja toiminnallinen kehottaminen. Tässä osiossa käydään läpi koko käsikirjoi-

tuksen sisältö kuvaillen ja perustellaan ratkaisuja.  Koko käsikirjoitus löytyy liitteestä yksi (LIITE 1). 

Esimerkiksi ensimmäisen osion käsikirjoitus näyttää tältä: 

 

Johdanto 

 

OTSIKKO: Balalaikanalkeisopas Jokin hieno kuva balalaikasta, taustalla soi katjusha 

 

FADE IN 

 

Kuvaa mua keskellä ruutua kun kerron lyhyesti kuka olen, mitä varten kurssi on ja mitä 

sinun tulisi osata tämän jälkeen. 

 

EINO 

Terve kaikille! Mun nimi on Eino Kolppanen ja tänään mää opetan teille balalaikansoiton 

alkeet. Tämän videon jälkeen sinulla on tulee olemaan käsitys balalaikansoiton ydinteknii-

koista ja opit soittamaan tekniikoita hyödyntäen balalaikalle tyypillisiä kappaleita. Kurs-

silla käydään läpi seuraavat asiat: Soittoasento, vasemman käden asento, peukalopizzicato, 

brjatse, vibrato ja dropit. Olen valinnut jokaista tekniikkaa varten oikeita kappaleita, joten 

pääset jo soittamaan oikeaa musiikkia harjoitellessasi!   

Olen itse aloittanut musiikkipolkuni kitaranvarressa lapsena. Tartuin balalaikanvarteen 

vasta aikuisiällä. Siitä lähtien kun sain soittimen, olen seurannut sitä kaikkialle. Se on vie-

nyt minut esiintymään ulkomailla, saanut minut uppoutumaan musiikkiopintoihin Joen-
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suun Konservatoriossa ja Centria Ammattikorkeakoulussa. Kävin myös Venäjällä Petros-

koissa vaihto-opiskelemassa 2016 K.E. Rautio Kollegessa balalaikansoittoa. Haluan tällä 

videolla jakaa matkanvarrella oppimaani tietoa soittimesta ja rohkaista ihmisiä tarttumaan 

balalaikan varteen!  

 

PAUSSI/FADE OTSIKKO SOITINOPPI 

 

Kuvaa mua istumassa yhdellä kameralla soitin sylissä. 

 

EINO  

 

Balalaikka on Venäjältä peräisin oleva kielisoitin. Se näyttää tältä: 

 

Näytä kameralle balalaikkaa 

 

Johdannon tarkoituksena on käydä läpi koko videon sisältö lyhyesti, kertoa vähän opettajasta sekä esi-

tellä soitinta. Soitinoppiosiossa tieto perustuu kirjalliseen materiaaliin. 

 

Yksinkertaisimmillaan balalaikka koostuu kaikukopasta, kaulasta, lavasta, virityskoneistoista ja kie-

listä. Balalaikan kolmikulmainen muoto poikkeaa täysin kaikista muista kansojen kielisoittimista. Ba-

lalaikan ensimmäinen kieli on metallinen, yleensä paksuudeltaan 0,28–0,3 mm, ja se viritetään yksivii-

vaiseen A:han. Toinen ja kolmas kieli ovat nylon muovia yleensä paksuudeltaan 1 mm, ja ne viritetään 

priimiin yksiviivaiseen E:hen. (Peresada 1990, 3–5.) 

 

 

4.3.1 Soittoasento 

 

Soittoasento-osiossa on tuotu esiin kaikki tarvittava oikeaoppisen soittoasennon saavuttamiseksi. Bala-

laikkaa soitetaan pääasiassa istualtaan. Seisoen soittaminen on mahdollista remmin avulla, mutta se 

hankaloittaa useita soittotekniikoita. (Peresada 1990, 5.) Istumisasennon tulee olla sellainen, että vähän 

reilu puolet penkistä on soittajan takana. Vasen jalka on asettava hieman oikean edelle ja jalkateriä on 

hieman käännettävä yhteen. Soitin tulisi asettaa syliin neljän tukipisteen avulla. Tukipisteet ovat: vasen 

ja oikea reisi soittimen sivua ja pohjaa varten, oikean kylkiluun alapuoli, jonka tulisi koskettaa soitti-

men takaosaa, oikea käsivarsi soittimen kulman päällä ja vasen käsi, joka on liikkuva tukipiste ja pitää 

kaulasta kiinni.  (Netšheporenko & Melnikov 1988, 6.) Käsikirjoituksessa puhutaan kuitenkin viidestä 

tukipisteestä, sillä molemmat jalat voidaan nähdä omina tukipisteinä. 
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Loppuosaan on kirjoitettu ohjeita soittoasennon oikeaoppiseen saamiseen, joita tulisi harjoitella peilin 

välityksellä. Ohjeistukset perustuvat omaan kokemukseeni oppiessani ja opettaessani. Vaikka soitto-

asentoa varten on melko tarkat ohjeistukset saatavilla, tulee silti löytää itselleen sopivin soittoasento, 

sillä ihmisten raajat ovat eri pituisia ja pienet muutokset ovat sallittuja. 

 

 

4.3.2 Vasen käsi 

 

Osioon on kerätty tietoa vasemman käden toiminnasta soittaessa, jossa käsitellään erityisesti vasem-

man käden asento, äänen muokkaus nauhoja painamalla sekä asemasoitto. Vasemmalla kädellä tartu-

taan kaulasta kevyesti, niin että kämmen ei kosketa kaulaa. Soittaessa sormia pidetään aina joko kau-

lassa kiinni tai kielen yläpuolella. Peukaloa pidetään kaulalla poikittain keskisormen kohdalta. (Gor-

batšov & Išhakov, 2018, 24.) Netšeporenko (1988, 7) on eri mieltä oppaassaan peukalon sijainnista, ja 

hän kehottaa tarttumaan kaulasta niin, että peukalo ja etusormi olisivat poikittain keskenään. Valitsin 

käsikirjoitukseen Gorbatšovin tyylin käyttää vasenta kättä, sillä olen itse oppinut soittamaan vastaa-

valla tyylillä, ja minua on kehotettu tekemään niin opettajieni toimesta. Vasemman käden peukaloa 

hyödynnetään soittaessa paljon ja sitä pidetään poikittain keskisormen kanssa aina silloin, kun se on 

vapaana.   

 

Aseman määrittää vasemman käden etusormen paikka. Asemia on kolmenlaisia: kromaattisia, diatoni-

sia ja laajennettuja. Kromaattisessa sormet asetetaan vierekkäisille nauhoille. Diatonisessa asemassa 

sormet asetetaan jonkin asteikon mukaan. Laajennettu on yhdistelmä näistä kahdesta. (Gorbatšov & 

Inšakov, 2018, 105.) Käsikirjoitukseen on kirjoitettu opasteet oikeanlaiseen asemasoittoon. Videoon 

lisättiin myös kuvia visualisoimaan nuotteja, joissa näytetään täsmällisemmin mitä sormia tulee käyt-

tää ja miten.  

 

 

4.3.3 Peukalopizzicato 

 

Peukalopizzicato on balalaikan yksi perustekniikoista oikealla kädellä. Käsikirjoituksessa on huomi-

oita nuottimateriaalista löytyvät peukalopizzicato-harjoitukset, ja osion tarkoituksena on opettaa teknii-

kan perusteet ja käydä harjoitukset läpi.  

 



16 

Yksinkertaisimmillaan tekniikkaa kuvataan kielen nykäisyksi oikean käden peukalolla ylhäältä alas 

(Peresada 1990, 5). Gorbatšov (2018, 13) lisää vielä, että peukalolla tulisi soittaa nimenomaan balalai-

kan pleksiä kohti eikä vain ohi kielistä. Muut oikean käden sormet tulee asettaa pleksin alapuolelle, 

niin että soittimen pohjasta tartutaan kevyesti kiinni. Peukalon tulisi pitää soittaessa mahdollisimman 

suorassa. (Netšeporenko & Melnikov1988, 7.) Käsikirjoituksessa havainnollistetaan kaikki edellä mai-

nittu, vielä lisäten se, että ääni muuttuu pehmeämmäksi soittaessa lähempänä kaulaa ja kovemmaksi 

soittaessa lähempänä tallaa.  

 

Käsikirjoitukseen on lisätty verbaalisia ohjeita harjoitusten soittamista varten. Tarkoituksena on ku-

vailla tapahtuvaa soittoa ja ohjeita videolla tapahtuvan soiton saavuttamiseen. Ohjeiden tarkoitus on 

olla myös itselleni kuvausvaiheessa apuna toiminnan sanallistamiseen. Videolla ei toisteta välttämättä 

kaikkea sanasta sanaan, mitä kohtiin on kirjoitettu, mutta sisältö on vastaava videolla ja käsikirjoituk-

sessa. Lyhyiden harjoituksien nuotteja on siirretty myös suoraan videolla nähtäväksi.  

 

 

4.3.4 Brjatse 

 

Brjatse on balalaikan ydintekniikoista yksi tärkeimmistä. Tekniikka luo pohjan monelle muulle soitto-

tekniikalle. Osion käsikirjoitus on kirjoitettu samalla tavalla kuin peukalopizzicato eli alussa kuvail-

laan tekniikkaa yksistään esimerkkien avulla ja seuraavaksi lisätään harjoituskappaleita. 

Soitto tapahtuu brjatsessa etusormella ja soittimen kaikkia kieliä soitetaan sekä ylhäältä alas että al-

haalta ylös. Liike tapahtuu käsivarren ja ranteen avulla. Äänen tulisi olla samanlaista voimakkuudel-

taan ja sointiväriltään. (Peresada 1990, 6.) Net šeporenko (1988, 9) täydentää vielä, että oikean käden 

etusormen tulisi olla hieman koukussa ja peukalo asetetaan ensimmäisen nivelen päälle. Muut sormet 

asetetaan etusormen tueksi tai vapaaksi, ei kuitenkaan niin että ne puristuisivat kämmeneen tai että ne 

häiritsisivät soittoa. Luonteeltaan tekniikka on rytmistä soittoa. Gorbatšov (2018, 56) on tarkentanut 

brjatsetekniikkaa kirjassaan. Brjatsea on kahdenlaista: Ensimmäisessä tavassa hyödynnetään oikeaa 

käsivartta lyöden ylös ja alas niin että ranne on käsivarren jatkeena täysin rentona. Toinen tapa on kä-

sivarren ”pyöritys”, jossa käsivarsi ei varsinaisesti liiku ylös eikä alas vaan liike saadaan rannetta pyö-

rittämällä. Hän täsmentää myös, että kieliin tulisi osua nimenomaan etusormen oikealla reunalla, ei 

kynnellä. 

 

Käsikirjoituksesta tulee ilmi kaikki edellä mainittu. Alussa käytetään aikaa tekniikan oikeaoppiseen 

saavuttamiseen mielikuvaharjoituksin. Seuraavana on pari kohtaa, jotka täsmentävät nuottimateriaalin 
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kahta ensimmäistä kohtaa koskien nuotin kirjoitusta, ja sen poikkeavuutta soitossa. Lopussa on harjoi-

tuksia, jotka vahvistavat tekniikkaa ja yksi harjoituskappale. Varsinaisessa videossa on tässä kohtaa 

kaksi harjoituskappaletta, joissa käytetään jo opittuja tekniikoita.  

 

 

4.3.5 Vibrato 

 

Vibratoa voidaan balalaikalla tehdä melko monella tapaa. Yleisin ja käytetyin tapa on kuitenkin oikean 

käden vibrato, johon osiossa perehdytään. Käsikirjoitukseen on kirjoitettu ohjeistuksia siihen, miten 

tekniikka toteutetaan, huomautuksia mitä pitää näyttää kameralle ja kuvailua, miten ääni muuttuu tek-

niikkaa tuottaessa. 

 

Vibrato saadaan balalaikalla aikaan asettamalla oikea kämmen tallan päälle niin että kämmen kosket-

taa hieman kieltä tallan takana ja tallan ala reunaa. Kättä heilutetaan kevyesti kaulaa kohden ja pohjaa 

kohden. Soitto tapahtuu etusormella. (Peresada 1990, 7.) Tuki tasaiseen vibrato liikkeeseen saadaan 

tukemalla hieman pyöristetyllä pikkurillillä pleksiä ja painamalla peukalo kevyesti etusormea ensim-

mäisen ja toisen nivelen välistä. (Netšeporenko & Melnikov 1988, 19.) Vibrato tarkoittaa äänen muok-

kaamista niin että se nousee ja laskee. Vibratoa soittaessa on tärkeää kuunnella musiikin luonne oike-

anlaisen vibraton saavuttamiseksi. (Gorbatšov & Inšakov, 2018 112.) Musiikin luonteella tarkoitetaan 

kappaleen nopeutta, pulssia, hengittävyyttä ja tyyliä. 

 

 

4.3.6 Dropit 

 

Dropit tehdään balalaikalla oikealla kädellä ja niillä elävöitetään brjatsea. Käsikirjoituksessa on kuvai-

lua kolmesta erilaisesta dropista ja ohjeistuksia niiden toteuttamiseen. Dropille ei ole mitään varsi-

naista suomenkielistä vastinetta, joka tarkoittaisi samaa asiaa, ja yleisesti puhutaankin vain dropeista 

tai drobeista. Drop tarkoittaa nopeaa sarjaa ääniä, jotka saadaan soittamalla kaikki kielet lävitse hyö-

dyntäen oikean käden sormia. Tekniikka muistuttaa hieman flamencokitaramusiikille ominaista 

rasgueado-tekniikkaa, sillä erotuksella, että dropeissa liike tapahtuu ranteella ja kieliin pyritään osu-

maan sormien reunoilla kynsien sijasta. 

 

Dropeja on kolmenlaisia: pieni, iso ja palautuva. Iso drop tehdään soittamalla kielet lävitse ylhäältä 

alas kaikilla sormilla mukaan lukien peukalo. Pieni drop tehdään samalla liikkeellä mutta ilman peuka-
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loa. Palautuva drop tehdään alhaalta ylöspäin liikkeellä ilman peukaloa. (Peresada 1990, 7.) Netšepo-

renko kuvailee dropin olevan moniääninen etuele, joka muistuttaa rumpua. Tekniikka toteutaan käsi-

varren, ranteen ja oikean käden sormilla samanaikaisesti. Dropin soittotavassa tulee ottaa huomioon, 

missä kohtaa musiikillista fraasia se toteutetaan. (Netšeporenko & Melnikov 1988, 37.) 
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4.4 Kuvaaminen, äänittäminen ja editointi 

 

Kuvaaminen, äänittäminen ja editointi tapahtuivat kotonani omassa kotistudiossani. Äänitys ja kuvaa-

minen tapahtuivat pääasiassa samaan aikaan, mutta äänitin jälkikäteen vielä taustakitaraa harjoituskap-

paleisiin. Budjetti projektia varten oli melko pieni, ja sitä varten ostettiin taustakangas, muutama muis-

tikortti kameroihin ja kolme lamppua. Hankinnat olivat melko vähäisiä, koska pystyin hyödyntämään 

jo ennestään omistamiani tavaroitani ja ohjelmiani. Kaiken pohjana toimivat käsikirjoitus ja nuottima-

teriaali, joiden pohjalta alettiin kuvata. 

 

Kuvaaminen tapahtui kahdella kameralla (KUVA 2). Yksi osoitti minua suoraan edestäpäin ja toinen 

hieman viistosti kohti oikeaa kättäni. Ensimmäisen kameran tarkoitus on olla yleiskuva, josta näkyy 

kehon asento ja soittimen pitäminen. Toinen kamera lähennettiin oikeaan käteeni, sillä valtaosa vide-

olla käsiteltävistä asioista paneutuu oikeaan käteen. Taustalle oli levitetty vihreä kangas, jotta editointi-

vaiheessa taustaa voitaisiin säätää. Valaistuksena videota varten käytin ikkunasta saatavaa luonnonva-

loa ja kolmea eri kameraa, joilla saatiin aikaan päävalo (key light), tasoitusvalo (fill light) ja vastavalo 

(backlight). (MasterClass 2021.) Raakamateriaalia kertyi noin kahden tunnin verran. 

 

Äänitystä varten käytettiin yhtä kondensaattorimikrofonia, jolla nauhoitettiin puhe ja soitto samaan ai-

kaan. Käytetty äänitysohjelma on Cubase Elements 11. Pää-ääniraitaan on lisätty hieman kompressoin-

tia, taajuskorjausta, limitteriä ja kohinaporttia tasaisemman äänenlaadun saavuttamiseksi. Miksasin 

harjoituskappaleiden raidat vielä erikseen, kun taustalle nauhoitettiin myös kitarakomppia. Säädöt oli-

vat niihin hyvin samanlaiset kuin edellisiin, mutta balalaikkaan lisättiin jälkikaikua muutamaan kappa-

leeseen.  

 

Video editoitiin Adoben Premier Elements -videomuokkausohjelmalla. Ensiksi synkronoin äänen ja 

videon kohdilleen, säädin taustan haluamallani tavalla ja pehmensin hieman valaistusta jälkimuok-

kauksella. Seuraavaksi aloin käymään videota pätkissä läpi yhdessä käsikirjoituksen kanssa. Tässä 

kohtaa leikkasin pois pilalla menneet otokset ja tyhjät kohdat. Tein nuotinkirjoitusohjelmalla vielä 

muutamia yksinkertaisia nuotteja havainnollistamaan soittoa ja lisäsin ne videoon nähtäväksi. Lopuksi 

lisäsin väliotsikot videoon, taustamusiikkia muutamaan kohtaan ja pyrin vielä yhdenmukaistamaan 

siirtymät. Lopputuloksena syntyi siis 43,54 minuuttia pitkä video, 15 sivua nuottimateriaalia ja kuusi 

taustanauhaa.  

 



20 

 

KUVA 2. Kuvakaappaus videosta 
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5 TYÖN REFLEKTOINTI JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Työn alkuperäisenä ideana oli luoda videosoitto-opas balalaikan alkeisopetukseen, ja onnistuin siinä 

mielestäni hyvin. Työ karkasi melko isoksi projektiksi ja jouduin karsimaan siitä aika paljon pois. Al-

kuperäinen idea, jossa olisin käsitellyt kaikkia balalaikan soittotekniikoita, supistui muutamaan ydin-

tekniikkaan. Toisaalta ajattelen myös, että alussa kunnianhimoinen tavoite oli tärkeä osa työtä, joka 

pakotti minut tekemään selkeitä valintoja ja kompromisseja aikaresurssien kanssa. Soitto-oppaan luo-

minen oli loistava mahdollisuus myös kehittyä itse soitonopettajana ja soittajana. Jouduin sanallista-

maan tekemistäni uudella tavalla, kun jouduin selittämään perin pohjin, miten asiat tapahtuvat. Projek-

tissa jouduin kyseenalaistamaan omaa soittotaitoani, opetustaitoani ja kykyäni tehdä valintoja kokonai-

suuden kannalta. Suosittelen jokaiselle instrumenttiopiskelijalle jonkinlaista pienoisoppaan tekemistä 

omasta soittimesta, vaikka vain itseään varten, sillä siinä on pakko oppia ymmärtämään tekemistään 

uudella tavalla. 

 

Projektin toteutussuunnitelma onnistui alkuperäistä tarkoitusta noudattaen. Pilkoin työvaiheet kokonai-

suutta mielessä pitäen tiettyihin osa-alueisiin eli suunnitteluun, nuotinkirjoitukseen, käsikirjoitukseen, 

kuvaamiseen, äänittämiseen ja editointiin ja kävin niitä läpi yksi kerrallaan. Kaava oli itselleni sopiva, 

ja aina yhden osa-alueen päätyttyä oli todella selkeää siirtyä seuraavaan. Joskin täytyy mainita, että on 

mahdotonta pitää täysin erillään jokainen osa-alue, kun työstäessä jotain tiettyä kohtaa huomaa her-

kästi jotain parannettavaa edellisessä. Kirjasin parannettavat asiat ylös ja korjasin kaikki sellaiset yh-

dellä istumalla. Minun tuli myös pohtia jokin raja, milloin jokin virhe tai huomaamattomuus on hyväk-

syttävän puitteiden sisällä ja milloin se tulee korjata. Päätin, että korjaan kaiken sellaisen, mistä voi 

tulla väärä käsitys kokonaisuudesta, mutta pieniä yksityiskohtia saatoin katsoa sormien läpi, jos ne 

ovat kuitenkin ymmärrettäviä.  

 

Kokonaisuuden hallitseminen oli myös yksi tärkeä osa työtä. Mitä pidemmälle projekti eteni, sitä vä-

hemmän tuli kiinnitettyä huomiota yksityiskohtiin, joskin pyrin lopuksi vielä varmistamaan, että yksi-

tyiskohdat olisivat kuitenkin suurimmaksi osaksi kohdallaan. Tämä oli varmaan tietynlaista sokaistu-

mista omalle työlleen, mutta isoihin linjoihin keskittyminen auttoi minua saattamaan työn maaliin. Vä-

lillä oli hyvä sanoa itselleen: ”tämä on hyvä nyt.” 

 

Erilaisiin soitinoppaisiin syvällisempi perehtyminen auttoi minua ymmärtämään soitinta syvällisem-

min ja tarkensi sekä korjasi jo osaamaani tietoa. Erityisen mielenkiintoista oli pohtia juuri kohtia, 
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joissa tuli ristiriitaa oman käsitykseni ja soitinoppaiden välillä. Välillä tuli jopa huomattua, että minä 

teen eri tavalla kuin sanon tekeväni. Olin siis omaksunut jonkin tietyn käytöstavan, ja pyrin kuvaile-

maan käytöstäni soitinoppaasta lukemallani tavalla, vaikka oma oppimani tapa oli erilainen. Toki tie-

dän, että asioissa on koulukuntaeroja ja eroa on paljon myös yksittäisten soittajien välillä. Valintojen 

tekeminen tämän kaltaisessa tilanteessa on haastavaa, mutta samalla erittäin kehittävää, kun täytyy 

joko perustella ja puolustaa omaa soittotapaansa tai hylätä se ja omaksua toinen lähestymistapa.  

 

Jouduin monesti painimaan myös ”itsestäänselvyyksien” kanssa. Mikä on minulle itsestään selvää, ei 

välttämättä ole sitä toiselle. On todella vaikea erottaa nämä itsestäänselvyydet omasta soittotaidostaan, 

ja selitinkin perin pohjin kaiken juuri balalaikkaan liittyvän. Tein kuitenkin rajan siinä, että en ruven-

nut selittämään tarkemmin nuotinkirjoitussysteemiä tai tabulatuurin lukemista. Oletukseni on, että 

niillä, jotka ovat tästä kurssista kiinnostuneita, on jonkinlainen käsitys jommastakummasta edellä mai-

nitusta.  

 

Tämän kaltaisen projektin tekeminen vaatii tekijältään aika monenlaista osaamista. Täytyy olla soitto-

taitoa, ymmärrystä pedagogiikasta, kykyä suunnitella, taitoa käyttää nuotinkirjoitusohjelmaa, taitoa 

kirjoittaa käsikirjoitusta, taitoa käyttää videonmuokkausohjelmaa, taitoa äänittää ja miksata sekä taitoa 

tekemään kompromisseja. Omat henkilökohtaiset vahvuuteni nojaavat ehkä enemmän soittotaitoon ja 

pedagogiseen ymmärtämiseen, ja ne ovatkin loppujen lopuksi työni kulmakivi, jonka päälle koko-

naisuus on rakennettu. 

 

Työlle on paljon kehittämismahdollisuuksia. Suomeksi varsinkin on saatavilla niin vähän opetusmate-

riaalia balalaikansoitosta. Pelkästään perussoittotekniikoita varten täytyisi tehdä ainakin kaksi vastaa-

vanlaista työtä. Työni ei vielä kirjoitushetkellä ole saatavilla missään, mutta pyrkimykseni on saada se 

nettiin jollekin opetusmateriaalia tarjoavalle sivustolle. Minua kiinnostaa erityisesti, riittääkö tämän-

kaltaista projektia varten kiinnostusta, ja saada palautetta käyttäjiltä materiaalista. Jos kysyntää riittää 

ja kehitysehdotuksia tulee, niin jatkan luultavasti opetusmateriaalin kirjoittamisen parissa. Netissä toi-

mivaa musiikin opetustarjontaa olisi hyvä tutkia enemmän. Myös musiikkipedagogikoulutuksessa tu-

lisi olla mahdollisuus valita opintoja liittyen video-opetukseen ja musiikinopettajana toimimisesta ne-

tissä.  
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Opetusvideon käsikirjoitus 

LIITE 1 

 

OTSIKKO: Balalaikanalkeisopas Jokin hieno kuva balalaikasta, taustalla soi katjusha 

FADE IN 

Kuvaa mua keskellä ruutua kun kerron lyhyesti kuka olen, mitä varten kurssi on ja mitä sinun tulisi osata 

tämän jälkeen. 

EINO 

Terve kaikille! Mun nimi on Eino Kolppanen ja tänään mää opetan teille balalaikansoiton alkeet. Tämän 

videon jälkeen sinulla on tulee olemaan käsitys balalaikansoiton ydintekniikoista ja opit soittamaan tek-

niikoita hyödyntäen balalaikalle tyypillisiä kappaleita. Kurssilla käydään läpi seuraavat asiat: Soitto-

asento, vasemman käden asento, peukalopizzicato, brjatse, vibrato ja dropit. Olen valinnut jokaista tek-

niikkaa varten oikeita kappaleita, joten pääset jo soittamaan oikeaa musiikkia harjoitellessasi!   

Olen itse aloittanut musiikkipolkuni kitaranvarressa lapsena. Tartuin balalaikanvarteen vasta aikuisiällä. 

Siitä lähtien kun sain soittimen, olen seurannut sitä kaikkialle. Se on vienyt minut esiintymään ulko-

mailla, saanut minut uppoutumaan musiikkiopintoihin Joensuun Konservatoriossa ja Centria Ammatti-

korkeakoulussa. Kävin myös Venäjällä Petroskoissa vaihto-opiskelemassa 2016 K.E. Rautio Kollegessa 

balalaikansoittoa. Haluan tällä videolla jakaa matkanvarrella oppimaani tietoa soittimesta ja rohkaista 

ihmisiä tarttumaan balalaikan varteen!  

PAUSSI/FADE OTSIKKO SOITIN 

Kuvaa mua istumassa yhdellä kameralla soitin sylissä. 

EINO  

Balalaikka on Venäjältä peräisin oleva kielisoitin. Se näyttää tältä: 

Näytä kameralle balalaikkaa 

Kolmionmallinen kaikukoppa ja kolmekieltä. Todella yksinkertaisen näkönen soitin, josta oikeilla tek-

niikoilla saadaan ulos aivan mielettömiä ääniä! Balalaikka koostuu kaulasta, jossa on noin 24-27 nauhaa 

riippuen soittimesta, sekä ikonisenmuotoisesta kaikukopasta. Äänialaltaan primabalalaikka soi yksivii-

vaisesta E:sta noin kaksi ja puolioktaavia ylöspäin. Hyvässä balalaikassa tulisi olla pleksi, mutta alkeis-

soittoa varten se on toissijaista.  

Laita videoon kuva jossa on nuotti balalaikan äänialasta 

EINO 

Balalaikkaa soitetaan sormilla ei plektralla. Erityisesti tekniikoissa hyödynnetään oikean käden peukaloa 

ja etusormea, joskin joissakin tekniikoissa tarvitaan koko kättä. Palaamme myöhemmin tarkemmin tä-

hän asiaan.  

Mutta käydään asiaan!  

FADE OUT 

 

VÄLIOTSIKKO: Soittoasento 

FADE IN 

Toinen kamera mukaan kuvaamaan hieman toisesta kulmasta. Pidät soitinta kaulasta kiinni jalkaasi vas-

ten. 

EINO 

Balalaikkaa soitetaan istualtaan. Jotkut soittavat remmin kanssa myös seisaaltaan, mutta se hankaloittaa 

paljon tekniikoita ja onkin enemmän esiintymismielessä tehokeinona. 

Penkille tulisi istuuntua reunalle niin, että noin 2/3 osaa penkistä jää taaksesi. 

Näytä kameralle missä kohtaa istut penkillä 

EINO 



 

LIITE 1/2 

 

Jalat tulee asettaa niin, että vasen jalka on hieman oikeaa jalkaa edempänä ja niin että ne ovat suorassa. 

Balalaikkaa pidetään sylissä viiden tukipisteen avulla. 

Laita videoon jälkieditoinnissa lista, jossa on mainittu tukipisteet. 

EINO 

Ensimmäinen tukipiste on oikea reisi, soitin asetetaan sitä vasten pohja edellä. Toinen tukipiste on vasen 

reisi, soittimen sivu asetetaan sitä vasten. Kolmas tukipiste on oikea rinta, balalaikan takaosan tulisi ottaa 

tukea siihen. Neljäs tukipiste on oikean käden hauis, joka tulee asettaa soittimen kulman päälle. Näin 

soitin pysyy sylissä tukevasti. Jos soitin tuntuu liukuvan pois housuilta, voidaan vasemman reiden päälle 

asettaa esimerkiksi kumimatto tai jokin pitävä liina liukumisen estämiseksi. 

Viidestukipiste on vasenkäsi, jolla pidetään kaulasta kiinni. Se on ainoa liikkuva tukipiste. Kaulasta tulisi 

pitää kiinni rennosti, ja niin että vasen kyynärvarsi ei purista, vaan se roikkuu mukana. 

Tarkista vielä peilin kanssa, että hartiasi pysyvät suunnilleen suorassa, eikä oikea hartia pääse laskemaan 

ryhtiäsi vinoon. 

Ihmisillä on hieman eri mittaisia raajoja, joten kannattaa tutkia miten saat omaan kehoosi parhaiten ase-

tettua soittimen. Pienet muutokset kosketuspaikassa ovat sallittuja!  

Nyt osaat pitää oikeaoppisesti soitinta sylissä! 

FADE OUT 

 

VÄLIOTSIKKO: VASENKÄSI 

FADE IN  

Kaksi kameraa, toisella tarkenna balalaikan kaulaa 

EINO 

Balalaikalla, kuten myös muilla kielisoittimilla, eri ääniä saadaan aikaan sormilla nauhojen väliä. Ran-

teen pitäisi olla hieman vinossa, ei kohtisuorassa.  

Näytä kameralle esimerkki miten asetat käden 

EINO 

Peukalo lepää kaulan reunalla kevyesti ja on kohdikkain keskisormen kanssa. Peukaloa ei kannata päästä 

seilaamaan liian kauas. Nauhoja tulee painaa melko lujaa, jotta ääni syttyy, mutta varo liiallisesta puris-

tamisesta. Käsivarren tulee olla rento ja roikkua mukana. 

Balalaikansoitossa hyödynnetään erityisesti oikean käden peukaloa. Soittaessa se on yhtä tärkeä muiden 

sormien kanssa, ja sitä käytetään paljon sointuja soittaessa. Katsomme tätä vielä tarkemmin myöhemmin 

kappaleissa. 

Asemasoitto on tärkeä osa balalaikansoittamista. Soittimessa joudutaan vaihtamaan melko tiuhaan tah-

tiin asemia ja siksi niihin kannattaa kiinnittää huomiota jo heti alkuvaiheessa. Asema tarkoittaa yksin-

kertaistettuna sitä nauhanväliä mihin etusormi osuu kaulalla.  Poikkeuksena on vapaa asema, eli jolloin 

etusormi on “nolla-nauhalla” eli vapaalla kielellä, se näyttää siis samankaltaiselta kuin kakkosasema.  

Soita välit 0 2 4 5 7 ja näytä mitä sormia käytät missäkin tilanteessa. 

EINO 

Asemasoitto voi olla diatonista eli sävelasteikon mukaista, kromaattista tai laajennettua. Diatonisesti A-

duurista soittaessa: Vapaa kieli, etusormi kakkosnauha, keskisormi nelosnauha, nimetön vitosnauha ja 

pikkurilli seitsemäsnauha. 

Kromaattisesti: vapaa kieli, etusormi ykkösnauha, keskisormi kakkosnauha, nimetön kolmosnauha, pik-

kurilli neljäsnauha.  

Laajennetussa A-duurissa: 1-2 nauhoja painetaan etusormella, 2-3 nauhoja keskisormella, 4-5 nauhoja 

nimettömällä, 6-8 nauhoja pikkurillillä.  
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Katsomme tällä videolla vasemman käden asemia ja niiden siirtoja kappaleissa tarkemmin! 

FADE OUT 

 

FADE IN 

VÄLIOTSIKKO: PEUKALOPIZZICATO 

Kaksi kameraa, toisella tsuumattu oikeaan käteen 

EINO 

Peukalopizzicato on yksi yleisimpiä balalaikan oikeankädentekniikoista. Sillä saadaan esiin kirkkaasti 

yksiäänistä melodiaa. Käsi asetetaan näin: 

Näytä miten käsi laitetaan 

EINO 

Sormilla tartutaan kopan alaosasta kiinni. Kieltä soitetaan painamalla oikean käden peukalolla kieltä 

kohti pleksiä.  

Soita vapaa kieli kerran pari 

EINO 

Tärkeää on, että kieltä nimenomaan painetaan kohti pleksiä jolloin ääneen saadaan lisää voimaa ja kirk-

kautta. Äänen voimakkuutta voidaan säätää peukaloa jäykistämällä. Ääni saadaan pehmeämmäksi soit-

tamalla lähempänä kaulaa ja kovemmaksi soittamalla lähempänä tallaa. 

Demonstroi 

EINO 

Lähdetään liikkeelle harjoituksesta yksi. Pyri siihen, että saat soittimesta tasaisia ääniä, ettei mikään ääni 

“pomppaa” hirveästi yli muiden. Soitan sen malliksi. 

Näytä harjoitus 1. nuotti videossa ja soita sitä samalla. 

EINO 

Koita samaa myös kakkoskielellä. 

Näytä harjoitus 2. nuotti videossa ja soita sitä samalla. 

EINO 

Kun oikean käden peukalo rupeaa tuntumaan luontevalta voidaan soittoon lisätä ääniä. Paina vasem-

malla kädellä nauhojen väliä lujaa, mutta älä purista kuitenkaan liikaa. 

Näytä harjoituksen 3. nuotti videossa ja soita sitä samalla.  

EINO 

Näitä kannattaa soittaa niin monta kertaa, että soittaminen tuntuu luontevalta. Suosittelen että näitä har-

joittelee useampana päivänä vähän aikaa, jotta käsien toiminta alkaa olla automaattista. Tämän jälkeen 

siirrytään ensimmäiseen kappaleeseen Eli Tutskovin Polskaan!  

Fade out 

VÄLIOTSIKKO TUTSKOVIN POLSKA 

Fade in 

Soita tutskovin polska keskinkertaisessa temmossa. Nauhota tähän kitaralla jokin kevyt komppikuvio. 

EINO 

Pyri soittamaan mahdollisimman legatossa, eli sillä tavalla että äänet soivat mahdollisimman pitkään 

ennen siirtymistä toiseen ääneen. Tutskovin polska soitetaan kokonaan vapaasta asemasta. Käytä näitä 

sormia nimenomaan. 

SOITA 2457 ja sano ne ääneen. 

EINO 
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Kokeile myös kappaleen säestämistä! Kappaleessa käytetään kolmea sointua eli A D ja E. Tapaile en-

siksi rytmin mukaan iskulle ja koita sen jälkeen soittamaan kappaleen “takapotkulle”. Voit keksiä myös 

omia komppeja!  

Laita soinnut videolle näkyviin ja soita ne läpi. 

Fade out 

VÄLIOTSIKKO ON NEIDOLLA PUNAPAULA 

Fade in 

Soita on neidolla punapaula keskinkertaiseen tempoon 

EINO 

Kappaleessa soitetaan melodiaa myös E-kieleltä. Kappaletta voi elävöittää staccattoilla ja legatoilla. 

Yritä saada soittoon valssimaista keinuntaa mukaan! Kokeile myös säestää kappaletta iskuille 2 ja 3 

Soita valssimaista komppia hum pa paa hum pa paa 

Fade out 

 

Fade in 

Kaks kameraa, toinen tarkentaa oikeaa kättä 

EINO 

Brjatse on balalaikansoiton tekniikoista yksi tärkeimmistä. Sen harjoitteluun kannattaa käyttää aikaa, 

sillä se luo pohjaa monille muille soittotekniikoille. Suomeksi brjatse voitaisiin kääntää tarkoittamaan 

“rämpyttämistä” tai “soittamista”, mutta yleisesti tekniikkaa kutsutaan venäjän kielelle uskollisesti 

Brjatseksi kaikilla muillakin kielillä. Brjatsen soitto näyttää ja kuulostaa tältä 

Soita muutaman kerran brjatsea ylösalaisin (ehkä jotain kappaletta hetki?) 

EINO 

Brjatsessa käytetään oikeaa käsivartta liikkeen luomiseksi ja rannetta pidetään käsivarteen rentona jat-

keena. Etusormi tulisi asettaa jotenkin tälläiseen asentoon. (Näytä). Ranteen asento ja liike saadaan teh-

tyä asettamalla oikea käsi suoraksi ja rentouttamalla ranne. (Näytä) Tämä kulma tulisi saada soittoon 

mukaan. Tekniikkaa voi harjoitella kuvittelemalla ikään kuin ravistaisit käsistä vettä (näytä) Liikeradan 

Brjatsessa tulisi olla oikean olkapään ja vasemman reiden välillä. (näytä) 

Balalaikkanuotteihin kirjoitetaan yleensä tuplaäänet vain kahdella nuotilla, mutta ne soivat kolmella kie-

lellä. 

Näytä toi alun esimerkki 

EINO 

Myös tremoloviivojen hyödyntäminen on Brjatsen soittamisessa hyvin tyypillistä. 

Näytä se toinen esimerkki 

EINO 

Harjoitellaan vähän brjatsea.  

Laita näkyville harjoitus 6 

EINO 

Harjoittele ensin alas lyöntejä brjatsella. Pudota käsivarsi rennosti alaspäin ja pyri saamaan mahdolli-

simman tasainen ääni. 

Kun alaspäin lyönti tuntuu sujuvan kannattaa kokeilla lyönteja pelkästään ylöspäin. Käsivarsi jouduu 

tekemään hieman enemmän työtä ylöspäin lyötäessä. (Soita) 

Seuraavaksi kannattaa siirtyä harjoittelemaan vuoronperään alas ja ylöslyöntejä 

Näytä harjoitus 7 

EINO 
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Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää lyöntien tasaisuuteen. Ylöspäin lyönti jää herkästi paljon alaspäin 

lyöntiä vaimeammaksi. Siirrytään seuraavaksi uuteen harjoituskappaleeseen Vo Pole Berjoza Stoyala. 

Soita harjoitus 8. laita nuotti mukaan videon reunaan jos mahdollista. 

EINO 

Kappaleessa kannattaa kiinnittää huomiota tasaisuuteen ja asemasoittoon. Toiselle rivillä joudumme 

soittamaan useammasta asemasta. A-kieli tai vitosväli painetaan molemmilta kieleltä peukalolla. 

Näytä 

EINO 

Seuraavaksi harjoitellaan muutamaa kappaletta, jossa hyödynnetään jo opittuja tekniikoita. 

Fade out 

VÄLIOTSIKKO: Emma 

Fade in 

Soita kappale, voit mainita että soittaa komppinauhan päälle tai jtn. 

Fade out 

VÄLIOTSIKKO: Minka 

Fade in 

Soita kappale, voit mainita saman kuin aikaisemmin  

Fade out 

 

 

 

Fade in 

VÄLIOTSIKKO: VIBRATO 

EINO 

Balalaikalla vibrato saadaan aikaan oikealla kädellä painamalla tallaa. Se on mainio tapa elävöittää me-

lodiaa.  Painamalla tallaa kohti kaulaa, ääni laskee, painamalla tallan takaa kieltä ääni nousee. Käsi tulisi 

asettaa niin että pikkurillin alapuolella (Näytä se kohta kädestä) lepää tallan reunalla. Heiluttamalla kättä 

edestakaisin tallan takana saadaan aikaan balalaikalle ominainen vibrato. Kättä ei tarvitse painaa kovaa, 

ja käden liikkeen täytyy olla avaavaa ja sulkevaa. Vibratoa soittaessa on tärkeää kuunnella ääntä, ettei 

soitto kuulosta ylä- tai alavireiseltä. Kokeile soittaa vapaalla kielellä ja etsiä rauhassa vibratoa. Hyödyn-

nämme seuraavassa kappaleessa vibratoa. 

Fade out 

Fade in 

VÄLIOTSIKKO: KATINKA 

Soita kappale 

Fade out 

 

Fade in 

VÄLIOTSIKKO: DROPIT 

Balalaikalla brjatsea voi elävöittää käyttämällä dropeja. Dropista lähtevä ääni muistuttaa pientä rumpua. 

Drop tehdään neljää tai viittä sormea käyttäen. 

Näytä Iso drop, pieni drop, palautuva drop 

EINO 

Iso drop, kaikki sormet peukalo mukaan lukien käytössä. Pieni drop, peukalo jää pois. Palautuva drop 

liike ylöspäin. Sormien on oltava ennen dropia puoliksi taipuneita. Kieliin tulee osua sormen sivujen  
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pehmeillä osilla, ei kynsillä. Kokeile ensin vapailla kielellä dropeja. Kun oikea käsi tuntuu varmalta, 

jatketaan harjoitukseen 9. 

Näytä harjoitus 9 ja soita se ensin isoilla dropeilla, sitten pienillä 

EINO 

Kokeillaan samaa sointukiertoa, mutta tällä kertaa soitetaan drop palautuen eli aina ylöspäin takapot-

kulla. 

Soita harjoitus 10 

EINO 

Efektin luomiseksi harjoitusta voi soittaa myös jatkuvasti dropaten. 

NÄYTÄ 

EINO 

Seuraavana harjoituksena on venäläinen kansanlaulu a Vsjo Kumushki domoj, jossa hyödynnetään dro-

peja. 

Soita harjoitus 11. 

FADE OUT 

FADE IN 

VÄLIOTSIKKO KALINKA 

EINO 

Tämän videon viimeisessä kappaleessa eli Kalinkassa hyödynnämme kaikkia opittuja tekniikoita. 

SOITA KALINKA 

FADE OUT 

FADE IN 

VÄLIOTSIKKO KIITOKSET 

EINO 

Toivottavasti videosta on ollut teille hyötyä ja saitte käsityksen balalaikan perustekniikoista. Olen lait-

tanut vielä materiaaliin mukaan sivun, jossa on yleisimmät soinnut balalaikalle. Kovaa soittoa! 

Fade out 

 

 

 

 


