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1 Johdanto

Orkesterissa soittaminen on ollut elämässämme jo vuodesta 1982, jolloin

isämme sai kontrabasistin paikan Helsingin kaupunginorkesterista. Kävimme

kuuntelemassa isän konsertteja Finlandia-talossa jo ennen soittoharrastuksen

aloittamista ja tutustuimme taloon soittajan näkökulmasta. Menimme sisälle

henkilökunnan ovesta talon kellarin pukuhuoneisiin, joissa oli aina paljon soitti-

mia ja isän kollegoita. Menimme konserttisaliin orkesterin ovesta ja joimme väli-

ajalla kaakaota orkesterilämpiön kahvilassa. Istuimme usein, jos oli tilaa, en-

simmäisessä rivissä bassojen puolella ja kuuntelimme  sekä katselimme soittoa.

Aloitimme yhtä aikaa viuluharrastuksen viisi- ja kuusivuotiaina, mikä on johtanut

siihen, että meillä on lähes identtinen orkesteritausta vielä tänäkin päivänä, joi-

takin poikkeuksia lukuun ottamatta. Orkesteri-innostus alkoi luonnollisesti isän

työtä seuratessa, mutta koko harjoituskäytännön opimme kokemuksen kautta

pikkuhiljaa. Varmasti meillä oli keskimäärin enemmän tietoa orkesterista kuin

muilla saman ikäisillä soittajilla. Se luultavasti auttoikin meitä alussa omaksu-

maan orkesterisoiton tapoja, koska kumpikaan meistä ei muista sen kummem-

paa orkesterisoiton aloittamisesta.

Sittemmin kun kokemusta kerääntyi, olemme keskenämme keskustelleet paljon

siitä, miten tietyt asiat harjoituksissa ärsyttivät meitä lapsena. Molempia häiritsi

esimerkiksi toisten harjoituksista myöhästyminen ja soittimilla räplääminen.

Nähtävästi kaikilla ei ole tiedossa perussääntöjä, eikä niitä välttämättä ole mis-

sään vaiheessa kerrottukaan. Me taas kuvittelimme, että säännöt olisivat olleet

kaikille itsestään selviä. Nyt olemme molemmat soittaneet kymmenisen vuotta

erilaisissa orkestereissa, jossa on soittanut sekä opiskelijoita että ammattilaisia.

Olemme edelleen joutuneet välillä kärsimään soittajista, jotka eivät ”osaa käyt-

täytyä”. Se harmittaa, vie työenergiaa ja haittaa harjoituksissa keskittymistä.

Haluamme opinnäytetyöllämme tarjota eväät helpompaan orkesterityöskente-

lyyn sekä nuorille soittajille että heidän kapellimestareilleen. Tavoitteena myös

on, että nuoria orkesterisoittajia kasvatettaisiin pienestä pitäen ammattimaiseen

käyttäytymiseen. Toivomme, että orkesterisoitto olisi heti alusta asti hauskaa
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kaikille. Se edellyttää sitä, että kaikki pelaavat samoilla pelisäännöillä. Teimme

orkesterioppaan jousisoittajan näkökulmasta lähinnä jousiorkestereille, mutta

orkesterioppaassa esiintyvät pelisäännöt toimivat kuitenkin myös muunlaisissa

orkestereissa.

Uskomme, että työllemme on tilausta, koska kokemuksemme mukaan orkeste-

risoiton pelisäännöt opitaan kantapään kautta. Kyse ei kuitenkaan ole mistään

salatieteestä, vaan mielestämme tärkeistä asioista, jotka on hyvä kertoa heti

alussa. Säästää kaikkien aikaa ja energiaa, kun ei tarvitse käyttää useita vuosia

periaatteessa hyvin yksinkertaisten asioiden opetteluun. Emme ole orkesterisoi-

ton opasta tehdessämme törmänneet vastaavaan oppimateriaaliin, mikä on

edelleen vahvistanut uskoamme tämän opinnäytetyön hyödyllisyyteen.

Opinnäytetyömme osana päätimme myös kokeilla, miten opasta voi hyödyntää

opetustilanteessa siten, että siitä olisi hyötyä myös opettajille. Testasimme työtä

Musiikkiyhdistys Ceciliassa opiskelevilla oppilaillamme Espoon Steiner- koulus-

sa. Musiikkiyhdistys Cecilia on suhteellisen nuori yhdistys, jonka toimintaperi-

aatteisiin kuuluu vahvasti yhteissoitto. Yhdistyksessä on juuri aloitettu orkesteri-

toiminta, johon päätettiin panostaa syyslukukaudesta 2006 lähtien entistä

enemmän. Näin meille avautui loistava tilaisuus päästä kokeilemaan opasta

tositilanteessa.

Opasta varten haastattelimme kahta lasten- ja nuorten orkesterien johtajaa,

Pekka Helasvuota ja Tuire Arpalahtea, jotka kummatkin ovat meidän entisiä

opettajiamme. Lisäksi kävimme observoimassa Geza Szilvayn Juniorijousia.

Näistä saimme mielestämme tarpeeksi kattavan kuvan nuorten orkesteritoimin-

nasta, tukea omille kokemuksille ja apua oppaamme tekemiseen.

Raportti johdattaa teidät orkesterisoiton oppaan tekemisen työvaiheisiin ja taus-

ta-aineistoihin. Lisäksi raportissa selvitämme mistä kaikesta opas koostuu ja

miksi. Myös raporttiosuudesta voi olla hyötyä opettajille, vanhemmille ja orkes-

terien ohjaajille, koska se auttaa ymmärtämään opinnäytetyötämme ja sen mer-

kitystä paremmin kuin jos käytettävissä olisi pelkästään tekemämme opas.
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2 Työprosessi

Työn suunnittelu alkoi keväällä 2005. Olimme saaneet mielestämme mainion

idean: tekisimme stemmaharjoitusoppaan nuorille viulisteille. Tarkoituksena oli

koota orkesterikappaleiden vaikeimmat kohdat ja liittää niihin harjoituksia. Lo-

pulta tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että tekijänoikeuksien kanssa tulisi

varmasti ongelmia ja mietimme uudestaan työmme aiheenvalintaa.

Kerran orkesteriharjoituksissa istuessamme toinen meistä sai taas kärsiä pultti-

kaverin käyttäytymisestä - pulinaa ja stemman harjoittelua täysin väärään ai-

kaan. Matkalla kotiin keskustelimme aiheesta ärsyyntyneinä. Samalla tajusim-

me saaneemme siitä paremman aiheen opinnäytetyöllemme: voisimme tehdä

orkesterietiketin soittajille. Ideamme tarkentui siten, että päätimme tehdä op-

paan orkesterisoiton aloittaville lapsille. Miksi yhteisiä pelisääntöjä ei opetettaisi

heti alussa? Näin orkesterityöskentelystä tulisi kaikille osapuolille hauskempaa

ja hyvällä tavalla tehokkaampaa.

2.1 Idea kehittyy

Aloitimme työn tekemisen suunnittelemalla oppaan sisältöä. Halusimme tehdä

oppaasta mahdollisimman kattavan tietopaketin, jota olisi myös hauska lukea.

Opas on tarkoitettu noin seitsemän– kaksitoistavuotiaille lapsille, joten tekstin

pitää olla heille ymmärrettävää, mutta ei kuitenkaan liian yksinkertaista. Ha-

lusimme joka tapauksessa käyttää oikeita orkesteritermejä, joten päädyimme

siihen että selitämme oppaassa kaikki mahdollisesti vieraammat sanat. Tavoit-

teena on myös, että perustermistö tulee pienelle orkesterisoittajalle heti tutuksi.

Näin orkesterimaailma avautuu lapselle laajemmin. Tyyliä suunnitellessamme

tajusimme, että vaarana on lukijan mielenkiinnon hiipuminen, etenkin jos lukija

kokee oppaan joko liian lapselliseksi tai turhan vaikeaksi ymmärtää. Tämä oli

johtoajatus opasta suunnitellessamme.

Ryhdyimme tekemään listaa asioista, joita oppaan tulisi ehdottomasti sisältää.

Ensimmäisenä listasimme orkesterin sisäisen hierarkian. Kun aloittaa orkesteri-

harrastuksen, on hyvä tietää kuka kukin orkesterissa on sekä mikä on orkeste-
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rien sisäinen hierarkia. Pienten lasten orkestereissa ei kovin monimutkaista hie-

rarkia-ajattelua yleensä ole, mutta tieto on tulevaisuuden kannalta orkesterisoi-

ton aloittavillekin tarpeellista.

Seuraavaksi halusimme kertoa, mitä ennen harjoituksia kannattaa ottaa huomi-

oon ja mitä siellä tapahtuu. Olo on heti paljon turvallisempi, kun asiasta tietää

etukäteen jotain. Oppaan luku ”Mikä orkesteri on?” oli aluksi liitettynä sen joh-

dantoon, mutta annoimme myöhemmässä vaiheessa sille ihan oman luvun asi-

an tärkeyden vuoksi. Näin se on myös helpommin löydettävissä oppaan sisäl-

lysluettelosta.

Lisäsimme oppaan sisältöön myös istumista koskevan kappaleen, koska viulistit

ja altistit opetetaan soittamaan seisoen. Istuma-asento ei ole siis itsestäänselvä

asia muille kuin sellisteille ja kontrabasisteille, jotka tosin saattavat soittaa myös

seisaaltaan.

Tarkoituksena heti alussa oli tiivistää orkesterin säännöt kymmeneen kultaiseen

sääntöön. Näitä sääntöjä jouduimme miettimään ihan viimeiseen asti, koska

kaikki olennainen piti saada mahtumaan kymmeneen iskulauseeseen. Haastat-

telut olivat suurena apuna niitä koottaessa.

Merkintöjen selittäminen alkoi tuntua tarpeelliselta, kun mietimme mitä uusia

asioita orkesterissa tulee vastaan. Päädyimme tekemään listaa merkeistä, joita

olemme itse oppineet käyttämään orkesterissa. Orkesterinuoteissa on merkintö-

jä, joihin soolokappaleissa harvemmin törmää, ja niihin yleensä kirjoitetaan soo-

lokappaleita enemmän artikulaatiomerkkejä yhteissoiton parantamiseksi. Ha-

lusimme tähdentää merkintöjen tarpeellisuutta, koska on ensisijaisen tärkeää

että orkesteri kuulostaa yhdeltä moniääniseltä instrumentilta: yhteiset merkinnät

edesauttavat sitä, että kaikki soittavat samalla tavalla.

2.2 Haastatteluilla aineistoa

Koimme, että pelkkä oma kokemuksemme ei riitä perustelemaan oppaan sisäl-

töä. Halusimme sen tueksi haastatella muutamaa lasten ja nuorten orkesterijoh-
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tajaa. Haastatteluehdokkaat valitsimme tuntemistamme johtajista. Kysyimme

haastateltaviksemme Geza Szilvayta, Pekka Helasvuota ja Tuire Arpalahtea, ja

onneksemme kaikki kolme suostuivat. Tosin Geza Szilvayn aikatauluista johtu-

en kävimme observoimassa hänen pitämiään harjoituksia emmekä ehtineet

saada häneltä haastattelua. Tämä osoittautui kuitenkin mielestämme yhtä pal-

kitsevaksi kuin haastatteleminen.

2.2.1 Miksi juuri kyseiset haastateltavat?

Pekka Helasvuo on meille tuttu orkesterijohtaja jo yli kymmenen vuoden ajalta.

Hän toimii tällä hetkellä orkesteri- ja kamarimusiikin yliopettajana sekä kapelli-

mestarina Stadiassa. Helasvuolla on sekä musiikin maisterin tutkinto orkesterin-

johto pääaineenaan että viulunsoitonopettajan tutkinto Sibelius-Akatemiasta.

Hän on soittanut Suomen kansallisoopperan orkesterin ensiviulussa ja Helsin-

gin kaupunginorkesterissa II viulun varaäänenjohtajana.

Pekka Helasvuon johdolla olemme opiskelleet orkesterisoittoa Helsingin kon-

servatoriossa ja Stadiassa. Häneltä olemme oppineet erittäin paljon orkesteri-

käytännöstä. Helasvuon orkesterien kanssa olemme olleet myös orkesterimat-

koilla, levyttäneet sekä toimineet konserttimestarina ja äänenjohtajana.

Geza Szilvay on jousiorkesteriguru Itä-Helsingin musiikkiopistosta. Hän on ke-

hittänyt Colour Strings -metodin veljensä Csaba Szilvayn kanssa. He ovat pal-

kittuja pedagogeja, lapsi- ja nuorisojousiorkesterijohtajia. Veljekset ovat perus-

taneet yhdessä maineikkaan nuorisojousiorkesterin Juniorijouset, ja he johtavat

sitä vuorotellen. Geza Szilvay on opiskellut Budapestin musiikkiakatemiassa.

Tuire Arpalahti on viulunsoiton opettaja Hyvinkään musiikkiopistossa, jossa on

opettanut vuodesta 1989. Hän johtaa siellä myös Trioli- jousiorkesteria, jonka

soittajat ovat 8–12-vuotiaita musiikkiopiston oppilaita. Arpalahti soittaa Hyvin-

kään orkesterissa konserttimestarina. Hän valmistui Helsingin konservatoriosta

viulunsoiton opettajaksi vuonna 1988, ja teki jatkotutkinnon samassa paikassa

vuonna 1992.
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Valitsimme nämä kolme muusikkoa/pedagogia haastateltaviksi, koska olimme

aivan varmoja heidän ammattitaidostaan sekä uskoimme heidän olevan haluk-

kaita auttamaan meitä oppaan tekemisessä. Heitä oli myös helppo lähestyä,

koska jokainen heistä oli meille jo entuudestaan tuttu. Haastattelut ja observointi

toteutettiin pääosin syyskuussa 2006.

2.2.2 Mistä kysymykset haastatteluihin?

Meillä oli alussa pieniä ongelmia muotoilla ne asiat, joita kysyisimme haastatel-

tavilta. Mikä olisi meille tärkeää ja hyödyllistä tietoa oppaan tekemiseksi? Kun

ensimmäisen kerran kirjoitimme mahdollisia kysymyksiä ylös, keksimme ensiksi

neljä eri kategoriaa joiden aihepiirejä kysymykset koskisivat. Niiden alle mie-

timme kysymyksiä. Nämä neljä kategoriaa olivat kurinpito ja järjestys, innosta-

minen, harjoituskeinot ja yhteissoitto. Kysymyksiä näistä tuli paljon, mutta lop-

putulos oli melko hajanainen. Emme olleet lainkaan varmoja palvelisivatko vas-

taukset työtämme. Olimme lähteneet ajattelemaan kysymyksiä liikaa kapelli-

mestarin näkökulmasta ja samassa unohtaneet kohderyhmän, eli lapset, koko-

naan.

Tähän mennessä olimme tehneet itsellemme jo oppaan sisällysluettelon ja me-

nimme ohjaajamme luo kysymään neuvoa haastattelutilanteen selkeyttämiseen.

Tarkoituksena oli lähettää kysymykset haastateltaville ennen haastatteluja, ja

aika alkoi käydä tiukalle. Ohjaajamme kysyi meiltä miksemme käyttäisi oppaan

sisällysluetteloa haastattelurunkona. Tämä oli meistä loistava idea. Näin ei tar-

vitsisi miettiä miten haastattelut muokattaisiin meitä hyödyttävään muotoon,

vaan vastaukset tulisivat suoraan aivan oikeisiin asioihin.

Lähetimme siis sähköpostina oppaan sisällysluettelon haastateltaville (ks. liite

1). Saatteeksi laitoimme kysymykset siitä, oliko luettelossa mitään turhaa, mitä

haastateltavat haluaisivat siihen lisätä ja mitä he kirjoittaisivat lukujen sisällöksi.

Tässä vaiheessa työtämme sisällysluettelo oli seuraavanlainen: 1. Kymmenen

kultaista sääntöä, 2. Johdanto, 3. Roolit - kuka kukin on, 4. Istuminen orkeste-

rissa, 5. Ennen treenejä… , 6. … ja treeneissä, 7. Merkinnät - soitetaan samalla

tavalla, ja 8. Esiintyminen - nyt me osataan!
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2.2.3 Miten haastattelut tehtiin?

Haastattelutilanteisiin emme ottaneet nauhuria: koimme helpommaksi kirjoittaa

muistiinpanoja. Kun haastateltavia oli vain muutama, meillä oli aikaa kirjoittaa

muistiinpanot puhtaaksi melko pian itse haastattelun jälkeen.

Haastatteluihin otimme siis mukaan oppaan sisällysluettelon, kynät, paljon pa-

peria sekä virkeän mielen. Tavoitteenamme oli saada niin paljon informaatiota

kuin vain ikinä pystyisimme. Halusimme edetä sisällysluettelon mukaisesti, jotta

pysyisimme kaikki aiheessa eikä mitään tärkeää jäisi kysymättä. Jokaisessa

kohdassa kysyimme, mitä haastateltava haluaisi lasten tietävän kyseisestä asi-

asta. Toisin sanoen halusimme tietää mikä  helpottaisi heidän tehtäväänsä or-

kesterikasvattajina. Olimme myös etukäteen pyytäneet haastateltavia mietti-

mään muutamia kultaisia sääntöjä, joista valitsisimme osan oppaaseen. Ky-

syimme myös mitä puutteita tai mitä turhaa meidän sisällysluettelossamme oli.

Sekä Helasvuo että Arpalahti muokkasivatkin sisällysluetteloa eteenpäin.

Haastattelujen jälkeen istuimme koneen ääreen ja kirjoitimme ne puhtaaksi.

Sen jälkeen niistä oli melko helppoa poimia ideoita oppaaseen.

2.3 Tuumasta toimeen

Suunnittelimme opasta todella pitkälle mielissämme ennen kuin aloimme hah-

motella sitä paperille. Meillä oli käsin kirjoitettuja muistiinpanoja hyvinkin paljon

sekä puhtaaksi kirjoitetut haastattelut alleviivauksia täynnä. Näiden pohjalta kir-

joitimme taas uuden listan. Tähän listaan laitoimme ensiksi uuden ja lopullisen

sisällysluettelon. Siitä tippui joitain asioita pois, ja jotkut saivat uuden paikan

johdannon sisällä. Sen jälkeen aloimme listata mitä kaikkea otsikoiden alle lai-

tamme ja missä järjestyksessä. Tästä olisi sitten helppo ruksia yli jo kirjoitetut

asiat.
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Kun aloitimme kirjoittamisen, muodostui heti ongelmaksi miten saisimme otsi-

koinnin mielenkiintoiseksi. Lapsen mielenkiintoa tuskin herättäisi aikuisen tyl-

sästä näkökulmasta mietitty otsikko, esimerkiksi ”Istumajärjestys”.  Meille välähti

mieleen parempi idea jutellessamme ystävien kanssa aiheesta matkalla orkes-

teriharjoituksiin (Kivinen & Pyrhönen 2006). Puhuimme nimittäin lasten kirjalli-

suudesta ja sen kieliasusta. Tämän keskustelun perusteella keksimme asettaa

oppaan otsikot kysymyksiksi, jotka voisivat tulla suoraan lasten suusta. Se tekisi

otsikot heti informatiivisemmiksi, koska lähtökohtana olisivat lapsen kysymykset

aiheesta. Asetimme itsemme siis otsikoita keksiessämme lapsen asemaan ja

mietimme sitä kautta miten kappaletta voisi lähestyä.

2.4 Ideasta käytäntöön

Halusimme testata miten oppaan sisältöä voisi hyödyntää opetustyössä. Saim-

me oivallisen mahdollisuuden esitellä Musiikkiyhdistys Cecilia Ry:n oppilaille

orkesterimaailman ihmeellisyyksiä ”Orkesteripajassa”. Koska oppaan ideana

kuitenkin on olla opaskirja lapsille - nimenomaan heidän itsensä luettava opas -

päätimme tehdä tästä samalla kokeilun itsellemme siitä miten oppaan sisältöä

voisi hyödyntää opetustyössä. Koska opas ei ole valmis opetusmateriaali opet-

tajalle, piti meidän hankkia muutakin materiaalia orkesteripajaan. Valitsimme

pajaan musiikkia kuunneltavaksi sekä kaksi dvd- tallennetta, joissa oli orkesteri-

soittoa katsottavaksi.

Jouduimme harkitsemaan, mitä oppaasta kerromme lapsille ja miten asiat kan-

nattaa opetustilanteessa esitellä. Päädyimme alleviivaamaan oppaasta tär-

keimmät kohdat joista kertoisimme. Keksimme myös erilaisia tehtäviä lapsille,

jotta aika ei kävisi pitkäksi. Koska opas ei vielä ollut tässä vaiheessa täysin

valmis – sieltä puuttuivat esimerkiksi kaikki kuvat – emme voineet esitellä itse

työtä tietokoneelta tai printattuna versiona.

Pääsimme näin kokeilemaan käytännössä myös mitä lapset tietävät orkeste-

reista ja siihen liittyvistä asioista. Tulokset antoivat meille kannustusta siihen,

että työllemme on tilausta. Näistä tuloksista kerromme lisää myöhemmin luvus-

sa 4 Oppaan testaaminen ja esitteleminen.
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2.5 Ulkoasu kiinnostavaksi

Lopulta oppaan teksti oli valmis. Se oli luetettu useilla orkesterisoiton ammatti-

laisilla, joilta saimme kullanarvoisia vinkkejä sisältöön (Vehmanen 2006; Perko-

la 2006; Arpalahti 2006; Koivula 2006). Myös työmme ohjaaja luki oppaan sisäl-

lön ja huomautti heti tylsästä ulkoasusta.  Seuraava missio oli siis saada op-

paasta lapsille mielenkiintoisen näköinen. Meidän olisi lisättävä siihen kuvia se-

kä jaksotettava tekstiä niin että sitä jaksaisivat nuorimmatkin oppaan käyttäjät

lukea.

Päätimme siirtää valmiin tekstin PC:ltä Mac:ille, koska sen ohjelmat soveltuvat

mielestämme paremmin ulkoasun muokkaamiseen. Otimme oppilaistamme ku-

via esimerkkeihin ja muokkasimme niitä hauskemmiksi.

Nuottiesimerkit teimme itse Finalella. Se oli paras tapa, koska näin vältimme

rikkomasta tekijänoikeuksia. Printtasimme nuottipätkät ulos koulun koneelta ja

skannasimme ne kotona  työhön.

Apple tarjoaa valmiita pohjia esimerkiksi kanneksi. Käytimme niitä hyödyksem-

me, jolloin työn muotoileminen oli todella helppoa.

Oppaan viimeistely oli haastavaa. Emme osaa käyttää kaikkia ohjelmia ja kuvi-

en kanssa oli pulmia. Valmiita kivoja kuvia ei helpolla löydy, joten meidän piti

luoda  ja suunnitella ne itse. Saimme onneksi apua tässäkin.

2.6 Työnjaosta

Koska kyseessä on parityö, työnjako on oleellinen osa työn tekoa. Yritimme ja-

kaa aluksi kirjoitustyön puoliksi, mikä kuitenkin osoittautui oppaan kohdalla

mahdottomaksi. Erilaiset kirjoitustyylimme olisivat tehneet oppaasta hajanaisen,

joten kirjoitimme oppaan kokonaan yhdessä.
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Raportin kanssa työskentely oli hieman erilaista. Ensin mietimme yhdessä oh-

jaajamme avustuksella raportin otsikot valmiiksi. Tämän jälkeen keskustelimme

mitä otsikoiden tulisi sisältää ja kirjoitimme ranskalaisilla viivoilla jokaisen otsi-

kon alle listan käsiteltävistä aiheista. Päätimme, että siinä työvaiheessa voi-

simme jakaa kirjoitustyötä; olimme kuitenkin kirjoittaneet yhdessä jo 20 sivua

tekstiä oppaaseen ja tyylimme oli yhdenmukaistunut. Strategiamme oli ensin

kirjoittaa sisältöä erikseen ja sitten vaihtaa tekstejä tarkastaen ja korjaten tois-

temme aikaansaannoksia. Lopputuloksena on, että jokainen luku sisältää mo-

lempien ajatuksia. Valitsemamme työnjako toimi hyvin, koska raportti ja lasten

orkesteriopas vaativat hieman erilaisia työmetodeja.
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3 Oppaan sisältöön vaikuttava aineisto

Orkesteriopas nuorille jousisoittajille koostuu suureksi osaksi meidän ja haasta-

teltaviemme (Arpalahti 2006; Helasvuo 2006) kokemuksista. Oma kokemuk-

semme oli työn perustava lähtökohta, johon olemme tukeutuneet koko proses-

sin ajan. Haastattelemiemme ammattilaisten kokemuspohjainen tieto sekä muu-

sikkoystäviltämme saadut vinkit olivat vähintäänkin yhtä tärkeätä työn tausta-

aineistoa. Päämäärämmehän oli koota opas, joka pyrkii auttamaan orkesteri-

maailmaan sopeutumisessa, josta taas saadaan pääasiassa tietoa kokemuksen

kautta. Orkesterikirjallisuus ei käsittele asioita kuten mitä harjoituksissa teh-

dään, mitä sinne tarvitsee mukaan, miten harjoituksissa käyttäydytään ja miten

nuotteihin merkitään erilaisia asioita. Nämä opitaan aina orkesterissa kokemal-

la, ja se saattaa viedä vuosia, jos esimerkiksi kapellimestari ei koe tehtäväk-

seen opastaa nuoria soittajia mainituissa asioissa.

On ollut hauskaa kuunnella ystävien ensikokemuksia orkesterista, koska ne

ovat vahvistaneet käsitystämme etikettioppaan tärkeydestä. Myös Pekka He-

lasvuo kertoi hauskan kertomuksen siitä, miten hän oppi fermaatin ja kadenssin

merkityksen. Hän oli orkesteriharjoituksissa, joissa oli solisti paikalla. Yhtäkkiä

hän huomasi, että kaikki jäivät soittamaan yhtä ääntä hetkeksi ja sitten lopetti-

vat. Solisti jatkoi soittamista, ja Helasvuollakin olisi ollut vielä nuotteja soitetta-

vaksi. Hän vain ihmetteli siinä, että mitä kaikki jäivät odottamaan eikä tiennyt

pitäisikö soittaa vai olla soittamatta! Pekka Helasvuo oppi näin orkesterikäytän-

töä kantapään kautta. Me ajattelimme tehdä oppimisen helpommaksi nuorille

soittajille.

3.1 Mitä haastattelut antoivat meille?

Haastattelujen ja observoinnin jälkeen ryhdyimme varsinaisesti vasta kirjoitta-

maan opasta. Lukujen järjestys muuttui hieman. Arpalahti ehdotti, että sijoittai-

simme Kultaiset säännöt oppaan takakanteen. Siellä ne ovat koko ajan esillä,

eli helposti löydettävissä. Ajatuksena meillä olikin jo alun perin että säännöt oli-

sivat kuin tauluna, kehyksissä, ja Arpalahden ajatus tuki omaa visiotamme lois-

tavasti.
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 Alkoi myös olla itsestään selvää, että tarvitsemme sanaston, jossa selitetään

uudet kummalliset sanat. Halusimme nimittäin käyttää ”orkesterislangia” op-

paassa, joten joitain sanoja tulisi aivan varmasti selittää. Päätimme lisätä sa-

naston sisällysluetteloon.

Arpalahden haastattelun jälkeen päätimme kohdistaa oppaan lähinnä aivan

vasta-alkajille ja melko nuorille lapsille, koska orkesteri aloitetaan  8–9 -

vuotiaana. Emme kuitenkaan halunneet tehdä siitä liian lapsellista, jolloin vähän

vanhemmatkin lapset ja nuoret jaksaisivat sitä lukea. Lisäksi olemme lukeneet

hoitolapsellemme lastenkirjoja ja huomanneet kielen joskus olevan ala-arvoisen

huonoa. Tässä oli haastetta meille: saada aikaan lastenkirja, jossa on asiaa ja

monipuolista kieltä.

Haastattelut tukivat omia kokemuksiamme, mutta joidenkin asioiden merkitykset

korostuivat. Olimmekin toivoneet sitä, koska juuri haastattelujen pohjalta sekä

observoinnin seurauksena osasimme tiivistää oppaan tärkeimmät opit kymme-

neen kultaiseen sääntöön. Helasvuon kanssa tuli puhetta siitä mikä on van-

hempien vastuu lasten harrastusten valvojina. Hän ehdotti että lisäisimme kap-

paleen vanhemmille, jossa selittettäisiin vanhempien osuutta lapsensa orkeste-

riharrastuksessa. Lisäsimme tämän listaan. Tässä vaiheessa lisättiin vielä kap-

pale opettajille Helasvuon ehdotuksesta. Nämä poistettiin kuitenkin lopullisesta

versiosta, koska halusimme että opas pysyy lasten omana kirjana. Lisäsimme

kuitenkin johdantoon kehoituksen tutustua oppaaseen vanhempien ja opettajan

kanssa.

Szilvayn Juniorijousten observoinnista oli meille hyötyä siinä, että se vahvisti

käsitystämme harjoituskaytännöistä ja siitä että hyvien harjoituskäytäntöjen pi-

täisi toteutua myös lasten- ja nuortenorkesterien harjoituksissa. Juniorijousten

harjoitukset sujuivat kuin rasvattu ja niissä oli myös mukava tunnelma, koska

kaikilla oli yhteiset pelisäännöt joita myös noudatettiin.

Arpalahti tarjosi meille arvokasta näkökulmaa pienten lasten orkesteritoimin-

taan. Hän tähdensi meille, että lasten kanssa kaikki ei aina suju niin kuin on

suunniteltu, ja orkesterinjohtajan tulee olla valmis joustamaan tarvittaessa. Hän
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myös esimerkiksi ehdotti sääntöä jossa kielletään orkesteriharjoitustilassa juok-

seminen. Kokemusta rikkinäisistä soittimista näet löytyy.

3.2 Muun aineiston merkitys

Huomasimme internetin Wikipedia -tietosanakirjan olevan meille aarre (Tahti-

puikko 2006; kapellimestari 2006; Lully 2006; kenraaliharjoitus 2006; Quantz

2006). Sieltä löytää heti etsimänsä ja kaiken lisäksi lyhyesti ja ytimekkäästi ker-

rottuna. Kun tekee lapsille opasta, ei voi kertoa asioita liian perusteellisesti.

Opas heitetään muuten nurkkaan! Isoäitimme muistaa aina kertoa meille siitä,

kun Iiris oli kerran häneltä kysynyt: ”miksi aina kerrot kaiken niin perusteellises-

ti?”. Ei lapsi jaksa kuunnella!

Musiikkitietosanakirjoja käytimme hyväksemme kirjoittaessamme lukuja ”Mikä

orkesteri on?” ja ”Tehtävänjako”, kun halusimme lyhyesti kertoa orkesteri-sanan

merkityksen ja kapellimestarin tehtävistä (Valpola 2000; Reutenstrand 1996;

Gebert & Lampinen 2002; Kaurinkoski, Leskinen, Nieminen & Virtamo 1978).

Opetushallituksen nettisivuilta löysimme Taiteen perusopetuksen laajan oppi-

määrän opetussuunnitelman perusteet 2002 (Opetushallitus 2002). Perusteiden

tavoitteet toimivat työssämme ohjenuorina ja ongelmina, joita pyrimme oppaas-

samme ratkaisemaan.

Tavoitteiden osalta olemme opetussuunnitelman perusteiden kanssa oppaas-

samme samoilla linjoilla: musiikin opetuksen tulisi tukea  oppilaan henkistä kas-

vua ja persoonallisuuden lujittumista. Tavoitteet edellyttävät sitä, että oppilas

tuntee olonsa turvalliseksi oppimistilanteessa. Ystäviemme kertomusten mu-

kaan orkesterin aloittaminen on ollut usein shokeeravin kokemus uudessa mu-

siikkiharrastuksessa. Oppaamme pyrkii valmistamaan lapset uuteen tilantee-

seen.

Lisäksi taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perus-

teissa puhutaan sosiaalisten taitojen kehityksen tukemisesta ja rakentavasta

toiminnasta ryhmän jäsenenä. Kyseiset ajatukset liittyvät vahvasti orkesterihar-
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rastukseen. Orkesteriharrastukseen voisi sisällyttää jonkinlaisen orientaation, eli

orkesteriin sopeuttamisen. Orkesteri on yhteisöllistä ja sosiaalisia taitoja kartut-

tavaa, ja jotta orkesterissa soittaminen olisi mielekästä, tarvitaan säännöt sekä

perustelut säännöille. Kuten aiemmin jo mainitsimme, usein sääntöjen selväksi

tekeminen ja perustietojen tarjoaminen unohdetaan lastenorkestereissa, koska

halutaan heti keskittyä soittamiseen. Se on vähän sama kuin opettaisi viulun-

soittoa ensikertalaiselle opettamatta kunnollista soittoasentoa. Oppiminen on

hidasta ja soittaminen epämukavaa ja kiinnostus soittamiseen saattaa hiipua

nopeastikin. Orkesteriorientaation  sisällyttäminen opetukseen voisi tukea tai-

teen perusopetuksen laajan oppimäärän  opetussuunnitelman perusteiden aja-

tuksia ja samalla tehdä orkesterisoiton perussäännöt selviksi. Tämä helpottaisi

lasten orkesteriharrastuksen alkutaivalta.

Opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen järjestämisessä pyri-

tään ottamaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän vaati-

mukset. Ajatus on hieno, mutta harvemmin sen toteuttaminen onnistuu musiik-

kioppilaitosten orkesteritoiminnassa. Orkesteritoiminta vaatii melkoisesti resurs-

seja, etenkin jos se halutaan toteuttaa opetussuunnitelman periaatteita mukail-

len. Lasten orkestereita ajatellen oppaamme on todella hyödyllinen, koska lap-

set oppivat näin heti orkesterikäytännöt ja -säännöt. Näin lasten orkesterit voivat

päästä lähemmäs ammattikoulutukseen tähtäävää tavoitetta.

Peruskoulujen musiikkitunneilla orkestereista puhutaan vasta kolmannesta

luokka-asteesta lähtien (ks. esim. Ala-Pöllänen, Hovi & Partanen 1993; Kiiski,

Pohjola & Sariola 1994; Mali, Puhakka, Rantaruikka & Sainomaa 2005; Hyny-

nen, Mali, Tuovinen & Viitaila-Pilkkinen 1998; Kerola, Perkiö & Salovaara 2003;

Linnankivi, Perkiö & Salovaara 2003; Haapaniemi, Kivelä, Mali & Romppanen

2002), eli lapset ovat opetuksen alkaessa 9–10 -vuotiaita. Tässä iässä musiik-

kiopistoissa opiskelevat lapset ovat yleensä jo aloittaneet orkesterisoiton ja tieto

tulee siihen nähden myöhässä. Orkesterikäytännöistä ja säännöistä ei puhuta

mitään ja toisaalta se ei kuulukaan koulun musiikkitunneille, elleivät lapset opis-

kele musiikkiluokalla tai musiikkipainotteisessa koulussa. Oppaamme voi näin

ollen myös auttaa koulujen orkesteritoimintaa.
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Oppaan sanastoa varten käytimme musiikkitietosanakirjoja. Tempomerkinnät

katsoimme melkein suoraan metronomin takapuolelta. Selitykset muokkasimme

kuitenkin lapsille sopiviksi. Halusimme että ne ovat kuvaavia ja johdonmukaisia,

sillä kaikki niin sanotusti viralliset tempomerkintäselitykset eivät sitä välttämättä

ole.

Selasimme myös muutamia kasvatustieteitä käsitteleviä teoksia.. Kirjasta Joh-

datus kasvatustieteisiin (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2000) emme päässeet

sisällysluetteloa pidemmälle, koska otsikoiden perusteella kirjasta ei olisi ollut

meille apua. Didaktiikan perusteet (Uusikylä & Atjonen 2000) kirjasta sovelsim-

me joitakin asioita. Kirjassa puhutaan lasten tarpeesta useisiin erilaisiin oppima-

teriaaleihin. Eri oppimateriaalien käyttö selkeyttää opittavia asioita lapsille ja

oppiminen nopeutuu. Kirjassa todetaan, että myös opettaja tarvitsee työkaluja

tehostaakseen sanomaansa. Oppaamme on oheislukumateriaali orkesterissa

kertyvälle kokemukselle. Oppaamme toivottavasti selkeyttää lasten oppimista

ollen samalla hyvä työkalu opettajalle. Sen lisäksi haluamme auttaa nuoria or-

kesterisoittajia saamaan mahdollisimman paljon positiivisia kokemuksia harras-

tuksestaan, jotta se ei muodostuisi taakaksi.

Hakemalla hakukone googlen sivulta sanoilla ”orchestra guide children” löytyy

linkkejä useille englaninkielisille nettisivustoille, joissa esitellään orkesteria ja

sen instrumentteja. Kapellimestarin tehtävistä kerrotaan myös lyhyesti ja eri in-

strumenttien ääniesimerkkejä voi kuunnella useilla sivuilla (esim. Johnston

2005; BBC Orchestras). Suomenkielisillä hakusanoilla ei vastaavia sivustoja

löytynyt.
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4 Oppaan testaaminen ja esitteleminen

Opintoihimme Stadiassa kuuluu soveltavan projektin tekeminen osana työelä-

mätaitojen opintokokonaisuutta. Saimme hyvän tilaisuuden yhdistää projekti

opinnäytetyöhön kokeilemalla opastamme käytännössä. Koska opas on tarkoi-

tettu lapsille ”oppikirjaksi”, halusimme tehdä itsellemme paketin, jolla voimme

esitellä ja mainostaa opasta.

Kun pidimme orkesteripajan, opas oli jo kokonaan kirjoitettu ja käytimme sitä

esittelymme pohjana. Koska emme ehtineet emmekä osanneet tehdä tietokone-

esitystä työstä, printtasimme työn paperille ja käytimme liitutaulua. Teimme Fi-

nale -ohjelmalla nuottiesimerkin ja otimme orkesterimusiikkia ja pari dvd- tallen-

netta mukaan. Olimme tehneet mainoksen Steiner-koulussa toimivan Musiik-

kiyhdistys Cicilia ry:n viikkotiedotteeseen ja jaoimme mainoksia oppilaillemme.

4.1 Miten esittely tapahtui?

Tarkoituksena oli alun perin testata, miten opas toimii käytännössä. Totesimme

kuitenkin, että kunnon testaamiseen tarvitsisimme kiinteän kohderyhmän ja tie-

tyn ajan jakson, jonka aikana voisimme opettaa lapsia ja sen jälkeen todeta tu-

lokset. Tyydyimme siksi pitämään esittelyn oppaasta, eli kertomaan mikä orkes-

teri on, miksi ja miten siellä istutaan, miksi kapu on pomo ja niin edelleen. Sa-

malla saisimme kuitenkin pajan osallistujilta arvokasta tietoa opasta koskien.

Meillä ei ollut mitään tietoa kuinka paljon paikalle tulisi  lapsia ja aikuisia. Pel-

käsimme jopa ettei orkesteripajaamme tulisi ketään. Olimme suunnitelleet, että

teemme lasten kanssa hauskoja harjoituksia ja opettelemme merkitsemään asi-

oita nuottiin. Päätimme edetä oppaan järjestyksessä ja kysyä aina ensin mitä

lapset tietävät aiheesta. Paikalla oli noin 15 lasta, ja ikähaitari oli nelivuotiaasta

13 -vuotiaaseen. Lisäksi pajaan osallistui kaksi vanhempaa lastensa kanssa.

Aloitimme orkesteripajan kertomalla orkesteripajan tarkoituksen lyhyesti ja ky-

symällä mikä orkesteri on. Käytimme oppaasta löytyviä otsikoita kysymyksinä.
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Ovatko kaikki orkesterit samanlaisia? Mitä kaikkea sieltä orkesterista löytyy-

kään? Missä minä istun? Miksi kaikki eivät soita samaa? Näin etenimme ja

olimme myös alleviivanneet oppaasta tärkeitä huomioita, joista halusimme pu-

hua. Esittelimme liitutaululla orkesterin istumajärjestyksen ja kokosimme lapsis-

ta pienen orkesterin. Klaara oli kapellimestari ja Iiris konserttimestari. Iiris johti

orkesterin viritystä antamalla viritysäänen sekä -vuoron. Virityksen jälkeen Klaa-

ra antoi jokaiselle sektiolle rytmin, joita taputettiin sektioittain sekä lopuksi yh-

dessä. Näin esittelimme lyhyesti mitä harjoituksissa tapahtuu. Se oli hauska

harjoitus ja lapset viihtyivät hyvin. Harjoituksen jälkeen näytimme videotykillä

yhtä konserttitaltiointia, jossa molemmat olimme soittamassa.

Pidimme pari lyhyttä taukoa, joiden aikana lapset saivat juosta salissa ympäriin-

sä ja vapauttaa ylimääräisen energian. Tauot tulivat tarpeeseen, vilkkaimmat ja

nuorimmat lapset eivät jaksaneet keskittyä kuin 20 minuuttia kerrallaan. Tauko-

jen jälkeen oli taas rauhallisempaa.

Teimme kahdeksan tahdin mittaisen laulun oppaaseen, jota käytimme myös

orkesteripajassa. Jaoimme lapsille tämän nuottiesimerkin, opastimme heitä

merkitsemään muutamia nyansseja ja kerroimme mitä ne tarkoittavat. Klaara

soitti viululla esimerkkinä miltä ponticello ja tasto kuulostavat. Lapset olivat hal-

tioissaan. Lopuksi oli tarkoitus näyttää hauska animaatiopätkä, mutta tietoko-

neesta oli akku loppunut. Se oli meille suuri pettymys, koska se olisi lopettanut

orkesteripajan hauskasti. Videon avulla lapset olisivat vähän rauhoittuneet, kos-

ka levottomuus lisääntyi loppua kohden. Opimme, että seuraavalla kerralla ote-

taan tietokoneen virtapiuha mukaan.

Olimme valmistaneet orkesteripajan ohjelman kiireisellä aikataululla, joten jänni-

timme miten se sujuisi. Vauhtiin päästyämme jännitys hävisi: meillä kuitenkin oli

hyvä suunnitelma, joka tuntui toimivan pajatilanteessa. Pajan jälkeen olimme

melko väsyneitä, kummallakin oli pitkä opetuspäivä takana ja tietokoneen akun

loppuminen harmitti enemmän kuin olisi ehkä tarvinnut. Mietimme kotimatkalla

olivatkohan lapset viihtyneet. Odotimme palautetta jännittyneinä.
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4.2 Tilausta löytyy

Projektin jälkeen emme olleet varmoja mitä lapset olivat pitäneet orkesteripajas-

ta. Oli hämmentynyt olo, varsinkin kun tietokone oli pettänyt odotuksemme lop-

puhuipennuksesta. Tapasimme kuitenkin pari päivää pajan jälkeen Tuulikki Sa-

rekosken Musiikkiyhdistys Cecilia ry:n hallituksesta. Hän kertoi lastensa todella

pitäneen esityksestämme. Kivi putosi sydämiltämme. Esittely oli meille joka ta-

pauksessa jännittävä tilanne, koska lapsia saattaa olla vaikea viihdyttää, lapsi-

ryhmän hallitsemisesta puhumattakaan. Valitettavasti emme ehtineet ottaa kuin

muutamia valokuvia tilaisuudesta. Tajusimme jälkeenpäin että olisi pitänyt pyy-

tää joku ulkopuolinen kuvaamaan.

Orkesteripajaa ohjatessamme huomasimme, miten vähän lapset tiesivät orkes-

terista. Soittimet tuntuivat olevan suurin piirtein tuttuja, ja lapset nimesivät jopa

kymmenen instrumenttia. Tutkittuamme jo olemassa olevaa materiaalia, ta-

jusimme, että orkesteri-instrumentteja esitteleviä kirjoja lapsille on paljon, myös

netissä (Johnston 2005; BBC Orchestras). Ryhmällä ei kuitenkaan ollut paljon-

kaan tietoa muista käsittelemistämme aiheista, emmekä itsekään ole löytäneet

oppaamme tapaista toista teosta.  Taktiikkamme käyttää oppaan kysymyksiä oli

siis loistava. Kaikkia asioita emme käyneet läpi, koska olisi tullut liikaa yksityis-

kohtia ja halusimme pitäytyä selkeissä teemoissa. Olimme muutenkin kehitel-

leet tehtäviä vain muutamista aiheista sillä puolitoista tuntia on hyvin rajallinen

aika.

4.3 Oppaan esittelymateriaalin kehittäminen

Projektin jälkeen tulimme siihen tulokseen, että oppaaseen kannattaisi lisätä

erillinen opetusmateriaali, jota voisi hyödyntää joko vastaavissa esittelytilanteis-

sa tai jopa orkesteriorientaatiossa musiikkiopistoissa. Se olisi tarkoitettu orkes-

terinjohtajille tai opasta markkinoiville henkilöille.

Opetusmateriaali voisi sisältää tehtäviä lapsille vaikka ihan ilman soittimia. Niis-

sä harjoiteltaisiin esimerkiksi kapellimestarin seuraamista ja merkintöjen tunte-

musta sekä kirjoittamista. Lisäksi voisi kehittää lisää erilaisia käytännön harjoit-
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teita sekä tehdä vaikka power point -esityksen materiaalista. Siihen voisi laittaa

mukaan esimerkiksi videomateriaalia ja musiikkia. Tavoitteena olisi, että lapset

pääsisivät osallistumaan mahdollisimman paljon. Kirjallinen koe olisi aivan turha

ja liian tylsä lapsille. Heidät pitäisi saada kiinnostumaan, ei tylsistymään.

Pajassa ollut ryhmä oli todella vastaanottavainen. Se johtuu varmasti osittain

siitä, että ko. lasten koulussa arvostetaan taideaineita ja erityisesti musiikkia.

Koulun opetukseen kuuluu jonkun instrumentin soittaminen kahden vuoden ajan

ja siellä tehdään isoja taideprojekteja koko koulun voimin. Vuoden 2006 kevääl-

lä  projektina oli W. A. Mozartin Taikahuilu- ooppera. Ryhmää opettaessa huo-

masi miten kiinnostuneita lapset olivat musiikista. He kuuntelivat musiikkinäyt-

teitä todella keskittyneesti ja osallistuivat tehtävien tekoon innolla. Ilo oli meidän

puolellamme, kun saimme tehdä projektin juuri tässä koulussa innostuneen

ryhmän kanssa.
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5 Loppusanat

5.1 Oliko opinnäytetyön tekemisestä hyötyä meille?

Työn tekeminen on ollut meille antoisaa. Aihe oli tarpeeksi mielenkiintoinen ja

oppaan tekemisestä oli meille oikeasti hyötyä, toivottavasti myös muillekin! Jou-

duimme pohtimaan ja jäsentämään oppaan aiheita ajatuksissamme, mikä osot-

tautui tarpeelliseksi myös opetustyömme kannalta. Olemme alkaneet kiinnittää

enemmän huomiotamme oppilaittemme orkesteriharrastukseen ja ryhtyneet

siirtämään orkesteritietämystämme heille. Se tekee musiikkiharrastuksesta pal-

jon hauskempaa ja vaikuttaa myös soittotunteihin. Lapset tuovat orkesterinuotit

soittotunneille  ja niitä harjoitellaan yhdessä. Vaikka emme varsinaisesti ole mu-

kana kaikkien oppilaittemme orkesteritoiminnassa, voimme näin vaikuttaa sen

toimintaan positiivisesti.

5.2 Tietokoneiden ihanuus

Tietokoneen käyttäminen  on tullut pakostakin tutummaksi, mikä on ehdotto-

masti vain hyvä asia. Nykymaailmassa tällä taidolla on paljon käyttöä. Toisaalta

koneet ovat pirullisia vehkeitä, hermot menevät joskus pienestäkin koneen im-

provisoidessa asetuksia. Kirjoittamistekniikka on kehittynyt, ja  kädet välillä ki-

peytyneet huonojen näppäimistöjen takia. Emme kumpikaan omista tietokonetta

ja siksi jouduimme jatkuvasti tekemään eri  koneilla töitä. Se on hankaloittanut

työntekoa omalla tavallaan, koska esimerkiksi nuottiesimerkki avautui vain yh-

dellä koneella. Onneksi saimme apua useilta tahoilta, heille suurkiitokset.

5.3 Mitä tekisimme toisin?

Kirjoitusprosessin olisi tietysti voinut aloittaa aikaisemmin. Se vie yllättävän pal-

jon aikaa, etenkin kun yrittää yhdistää kahden ihmisen aikataulut. Oppaan jou-

duimme kirjoittamaan kokonaan yhdessä, jotta saavuttaisimme yhtenäisen  kie-

liasun. Aloitimme kirjoittaa jakamalla työt, mutta onneksi huomasimme ajoissa,
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ettei se toimi lainkaan. Tyylimme ovat niin erilaiset, että olisimme joutuneet te-

kemään oppaan kahdesti. Kun vihdoin pääsimme vauhtiin, tekstiä syntyi hyvällä

vauhdilla.

5.4 Opinnäytetyön tekeminen - ihastus vai vihastus?

Onneksemme valitsimme aiheen huolella. Se piti kiinnostustamme yllä ja meillä

oli jopa hauskaa opasta kirjoittaessamme. Aiheen muotoutumiseen meni paljon

aikaa, mutta aihetta kannatti miettiä loppuun asti. Kiinnostus ei olisi muussa

tapauksessa riittänyt. Hauskinta oli tehdä opasta lapsille ja ajatella lapsenomai-

sesti. Olemme olleet paljon tekemisissä lasten kanssa opettajina sekä lasten-

hoitajina, ja se helpotti työntekoa huimasti antamalla perspektiiviä lasten aja-

tusmaailmaan. Toivomme, että lapset saisivat oppaastamme jotain irti. Se olisi

meille paras palkinto näkemästämme vaivasta.
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Liite 1

Haastattelu

Olemme tekemässä opasta eli etikettikirjaa orkesterin aloittaville lapsille.
Tässä on suunnittelemamme sisällysluettelo. Onko tässä mielestäsi kaikki
olennainen tai jotain ylimääräistä? Onko järjestys oikea? Mitä otsikoiden
pitäisi sisältää (noin suunnilleen)? Mitkä olisivat sinun kultaiset sääntösi?

Ilman svengii ei oo jengii

Opas - näin pääset mukaan porukkaan

1. Kultaiset säännöt
2. Johdanto

3. Roolit - kuka kukin on?
4. Istuminen orkesterissa

5. Ennen treenejä…
6. … ja treeneissä.

7. Merkinnät - soitetaan samalla tavalla
8. Esiintyminen - nyt me osaamme!

Tässä ovat meidän pohtimia kultaisia sääntöjä:
1. Kapu on pomo

2. Korvat auki, suu kiinni!
3. Myöhästyjille kuittaillaan

4. Ole viileä, älä häiriköi
5. Kun kaikki osaavat, on hauskempaa

6. Älä ”unohda” tarvikkeita
7. Lyö leikkiä, älä pulttista!

Terveisin

Iiris ja Klaara



      
   

Iiris Pyrhönen & Klaara Pyrhönen

LASTEN JOUSIORKESTERIOPAS

EI JENGII
ILMAN SVENGII



1

Esipuhe

Tämä on opas joka johdattaa sinut orkesterisoiton maailmaan. Se on tehty kaikille teille 

jotka olette aloittamassa tai muuten vain kiinnostuneita orkesterisoitosta. ”ei jengii Ilman 

svengii” haluaa evästää sinut hauskaan orkesterisoittoon tarjoamalla helpot pelisäännöt. 

Ilman yhteisiä sääntöjä jengiä ei tule paikalle. Hyvä svengi tuo jengin paikalle joka viikko.  

Tarkoituksenamme on helpottaa orkesterisoiton aloittamista tarjoamalla sinulle hyviä 

vinkkejä. Opas sisältää myös yleistä tietoa orkesterimaailmasta. Olemme molemmat viulisteja, 

joten teimme oppaan jousisoittajan näkökulmasta ja jousiorkestereita varten.   

    Tiedämme kokemuksestamme ettei orkesterisoiton aloittaminen ole helppoa, koska siihen 

liittyy niin paljon uusia ja outoja asioita. Olemme soittaneet orkesterissa 8–9-vuotiaista 

asti, ja tähän päivään mennessä kokemusta on kertynyt erilaisista yhtyeistä noin 17 vuoden 

ajalta. Lisäksi haastattelimme lasten ja nuorten orkesterijohdon ammattilaisia, jotka 

antoivat oman lisänsä oppaaseen. 

    Toivomme tästä tietopaketista olevan sinulle apua uusien asioiden opettelussa, jotta 

orkesterissa soittaminen olisi heti alusta asti kivaa. Orkesterissa tulee vastaan uusia 

sanoja, joista yleisimmät pyrimme selittämään oppaan sanastossa. Tällaiset sanat ovat 

alleviivattuja (esim. sinfis). Kokosimme myös niin sanotut ”orkesterin kultaiset säännöt”, 

jotka löydät oppaan takakannesta. Niitä noudattamalla kaikilla on harjoituksissa mukavampaa, 

sillä orkesterissa tärkeintä on yhteissoiton hauskuus. Tavoitteena on että jokainen kantaa 

oman vastuunsa ja soittaa niin hyvin kuin mahdollista.

    Toivomme että tutustut oppaaseen yhdessä vanhempiesi kanssa, koska myös heidän on 

hyvä tietää nämä asiat uudesta harrastuksestasi.

          ei jengii ilman svengii



2
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Orkesteri - mikä se on

Antiikin Kreikassa noin 2500 vuotta sitten sanalla orkesteri tarkoitettiin tanssitilaa 

näyttämön edessä. Pikku hiljaa orkesteriksi alettiin kutsua soitinyhtyettä, joka esiintyi joko 

teatterin tai oopperan kanssa. Ajan kuluessa orkesterit alkoivat esiintyä myös itsenäisesti. 

1750-luvulla herra J.J. Quantz päätti erottaa pienyhtyeen orkesterista. Orkesteri on 

pienyhtyettä sen verran isompi, että sitä johtamaan tarvitaan kapellimestari. Mikä se sitten 

on? Kärsivällisyyttä, kapellimestarista kerromme lisää myöhemmin.

Ovatko kaikki orkesterit sitten samanlaisia?

On olemassa erilaisia orkestereita. Puhallinorkesterissa ei ole jousisoittimia, 

jousiorkesterissa taas ei ole puhallinsoittimia. Kamari- ja sinfoniaorkesterin ero taas on 

soittajien lukumäärässä. Sinfoniaorkesterissa on yleensä noin 50–100 ja kamariorkesterissa 

15–50 soittajaa. Näissä orkestereissa voi olla periaatteessa mitä soittimia, eli 

instrumentteja tahansa.

Mitä kaikkea sieltä orkesterista löytyykään?     

Yleensä orkesterisoitto aloitetaan joko jousi- tai puhallinorkesterissa. Jousiorkestereissa 

jousisto on jaettu ryhmiin, eli sektioihin. Jokaisella sektiolla on oma nuottinsa, jota 

kutsutaan stemmaksi. Sektioita on yleensa viisi: 1.viulut, 2.viulut, alttoviulut, sellot ja 

kontrabassot. Aloittelevien orkestereissa alttoviulut on joskus korvattu 3.viuluilla, koska 

nuoria altisteja on usein vähemmän kuin viulisteja. Jousisektiot jaetaan vielä pultteihin. 

Pultissa on kaksi soittajaa, jotka lukevat nuotteja samalta telineeltä. Pultit sijaitsevat 

yleensä peräkkäin, joskus kaksi viimeistä pulttia saattavat olla vierekkäin. Jokaista sektiota 

johtaa äänenjohtaja, joka istuu ensimmäisessä pultissa. Sinfoniaorkesterissa on myös 

          ei jengii ilman svengii
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puupuhallinsektio, vaskipuhallinsektio ja lyömäsoitinsektio. Näiden lisäksi sinfiksessä voi olla 

myös piano, harppu  tai vaikka kuoro, riippuen esitettävästä kappaleesta.

Missä minä istun?

Alla näet kuvan jousiorkesterista ylhäältä päin katsottuna. Istumajärjestys voi olla myös 

erilainen, tämä on ehkä kuitenkin yleisin. Kuten huomaat, viulut istuvat kapellimestarin 

vasemmalla puolella. Altot, sellot ja bassot taas ovat  kapellimestarista oikealla. 

Konserttimestarilla ja 

äänenjohtajilla on 

omat paikkansa. He 

ovat mahdollisimman 

lähellä kapellimestaria. 

Heidän tehtävistään 

k e r r o m m e l i s ä ä 

kappaleessa Tehtävänjako. Sinfoniaorkesterissa puhallinsoittajat istuvat jousiston takana ja 

lyömäsoittajat puhaltimien takana.

    Jousiryhmä muodostaa  orkesterin sielun eli ytimen. Se on orkesterin työllistetyin ja 

suurin ryhmä. Jousisoittimet luovat usein sävyjä ja tunnelmaa puhallinsoolojen alle, mutta 

pääsevät tietysti myös soittamaan upeita teemoja.

Miksi kaikki eivät soita samaa?

Orkesteria voi ajatella yhtenä moniäänisenä soittimena. Yksittäiset stemmat saattavat 

kuulostaa oudoilta, ja joskus voi jopa tuntua siltä ettei omassa stemmassasi ole mitään 

järkeä. Orkesterikappaleet on kuitenkin sävelletty nimenomaan orkesterille ja siksi jokainen 

stemma on yhtä tärkeä. Ilman niitä kaikkia orkesteriteos ei ole kokonainen. Säestys tukee 

          ei jengii ilman svengii
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melodiaa, ja ne molemmat voivat koostua useammasta stemmasta. Arvosta siis omaa stemmaasi 

ja yritä parhaasi - hyvä orkesteri tarvitsee kaikkia soittajia yhtä paljon. Se vaatii 

saumatonta yhteistyötä. Onhan jalkapallojoukkueessakin kaikilla oma tehtävänsä ja niitä 

noudattamalla joukkue toimii. Kuuntele tarkasti mitä kapu sanoo ja merkitse nuottiin  

lyijykynällä tarvittaessa ohjeita.

    Eri kappaleissa orkesterinuotit näyttävät erilaisilta. Usein nuotissasi on vain oma 

stemmasi kuten soolokappaleissasi, mutta joskus nuotissa on monta riviä, joista luet vain 

yhtä. Tällaista monirivistä nuottia kutsutaan partituuriksi, josta näet esimerkin alla. Oma 

rivi kannattaa merkitä jotenkin, vaikka nuolella joka rivin alkuun. Se helpottaa nuotin 

seuraamista. Muista kuitenkin aina käyttää lyijykynää, jos kyseessä on lainanuotti!

    

Nuoteissa saattaa olla myös kaksoisääniä, jotka voidaan jakaa pulttikaverin kesken. Silloin 

nuotissa lukee divisi. Viulut jakavat sen yleensä niin että oikealla istuva soittaa ylempää 

stemmaa ja vasemmalla istuva alempaa. Sellot, bassot ja altot jakavat äänet päinvastoin. 

Joskus stemmassa saattaa olla pidempi divisi-kohta, jolloin äänet on kirjoitettu päällekäin 

tai jopa eri riveille. Jos äänten jakamisessa on jotain epäselvää, kysy konserttimestarilta 

tai äänenjohtajaltasi. Joissakin kappaleissa konserttimestarilla ja äänenjohtajilla voi olla 

sooloja. Niissä tapauksissa nuotissa lukee ”solo” ja muut soittavat kun lukee ”tutti”. 

Nuoteissa voi lukea myös esimerkiksi "2 soli", jolloin vain sektion kaksi ensimmäistä soittajaa 

soittavat.

          ei jengii ilman svengii



7

Tehtävänjako - kuka on pomo

Orkesterissa ihmisillä on erilaisia tehtäviä. On olemassa kapellimestari, konserttimestari, 

äänenjohtajat ja pulttisoittajia. Kapellimestari johtaa orkesteria ja on kaikkien POMO. Kapu  

päättää mitä soitetaan, milloin soitetaan ja miten soitetaan. Konserttimestari on kapun oikea 

käsi ja päättää soittajien puolesta monista asioista. Äänenjohtajat pitävät huolta omista 

sektioistaan. Pulttisoittajat - eli loput soittajat - seuraavat kapellimestaria ja 

äänenjohtajaansa, jotta kaikki soittaisivat yhtä aikaa ja samalla tavalla. 

Mihin näitä  mestareita ja johtajia tarvitaan?

Koska orkesterissa soittaa niin monta ihmistä yhtä aikaa ja kappaleet pitäisi saada myös 

harjoiteltua, täytyy harjoituksissa olla rauhallista. Siksi orkesterissa tarvitaan erilaisia 

vastuutehtäviä. Ne ylläpitävät järjestystä. Kun kapellimestari puhuu, kaikkien on 

kuunneltava. Aloittelevien orkestereissa konserttimestarin ja äänenjohtajien roolit eivät 

ole vielä niin tärkeitä. Sitten kun orkesterissasi on konserttimestari ja äänenjohtajat, kysy 

ensin äänenjohtajaltasi jos on jotain epäselvää. Jos hänkään ei tiedä vastausta, kysyy hän 

kapulta. Pääasia on että kaikki seuraavat  ja kuuntelevat kapellimestaria. 

Kapellimestari

Orkesterinjohtaja eli kapellimestari näyttää käsillään miten soitetaan. Hän siis viittoo meille 

musiikkia. Kapellimestarilla saattaa olla toisessa kädessä tikku, jota kutsutaan tahtipuikoksi. 

Sitä avuksi käyttäen hän näyttää lähdöt ja ylläpitää tempoa, sekä antaa hienovaraisempia 

vihjeitä soittajille. Kaikki kaput eivät kuitenkaan käytä tahtipuikkoa, vaan viittovat käsillään. 

          ei jengii ilman svengii
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Miksi kapu on pomo?

Kapellimestarin työhön kuuluu paljon muutakin kuin orkesterin johtaminen. Hänen pitää 

tuntea kappale paremmin kuin kenenkään muun. Partituurinluvun ja johtamistaidon opettelu 

vaatii vuosien harjoittelua. Lisäksi kapellimestari valitsee orkesterin kappaleet ja opettelee 

partituurin ulkoa. Kapellimestari osaa useimmiten myös soittaa pariakin orkesterisoitinta. 

Arvosta siis kapellimestariasi, hän on ansainnut paikkansa orkesterin pomona.

    Joskus kapellimestari saattaa päästää suustaan sammakoita, 

eli sanoa asioita töykeästi tai loukkaavasti. Toisinaan se on 

aiheellista, joskus taas kohdistettu aivan väärälle henkilölle.  

Älä ota sitä vakavasti tai liian henkilökohtaisesti; kapellimestarikin 

on vain ihminen, jolla saattaa  olla huono päivä. Joidenkin 

sammakoiden kannattaa antaa mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. 

    Silloin tällöin Kapu saattaa haluta kuulla sinun soittavan jotain yksinkin. Soita 

reippaasti äläkä pelkää virheitä, niistäkin oppii aina jotain. Kapulta saat varmasti loistavia 

harjoitusvinkkejä!

Mitä kapu huitoo?

Vielä 1600-luvulla yhtyeenjohtaja hakkasi tempoa lattiaan 

painavalla kepillä. Se saattoi olla jopa hengenvaarallista. 

Ranskalainen säveltäjä-kapellimestari Jean-Baptiste Lully iski 

kepillä varpaaseensa vuonna 1687, minkä seurauksena varvas meni 

kuolioon. Se koitui Lullyn kohtaloksi. Siihen aikaan yhtyeet 

säestivät tansseja hoveissa: iskut olivat osa musiikkia ja 

kertoivat kaikille rytmin. Ajan kuluessa painava keppi vaihtui tahtipuikkoon. Kapellimestari lyö 

nykyään siis iskuja ilmaan joko käsillä tai puikolla. Lyönnin "pohja", eli isku on siinä missä 

puikko/käsi ponnahtaa takaisin ylös päin. Sitä oppii lukemaan pikkuhiljaa. Opettele ensin 

löytämään lyönnistä jokaisen tahdin ensimmäinen isku. Siitä on helppo jatkaa eteenpäin.
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    Lyönnistä voit nähdä monia asioita, joista tärkein on tempo jossa soitetaan. 

Kapellimestaria seuraamalla näet, kun tempo muuttuu. Lyönnin seuraamista harjoitellaan 

esimerkiksi soittamalla kappaleita eri tempoissa. Ole siis valppaana kun kappale alkaa - 

koskaan ei voi tietää missä tempossa lähdetään.

    Kapellimestarin eleistä luetaan myös äänen voimakkuus ja sävyt. Kapun huitoessa isosti 

soitetaan kovaa, eli fortessa. Liikkeen ollessa pientä on luultavimmin kyseessä pianissimo - 

silloin soitetaan ikään kuin kuiskaten. Katso koko ajan miten kapu liikkuu ja elehtii. Siitä 

saat vihjeitä miten tulee soittaa. Hän voi liikehtiä esimerkiksi rytmikkäästi, tanssillisesti, 

terävästi, pehmeästi, sulavasti, raskaasti tai kepeästi - ja sadoilla muilla tavoilla. Sinun 

tarvitsee vain tulkita! Aluksi on kuitenkin tärkeintä, että kaikki soittavat yhtä aikaa. Ajan 

mittaan harjoitellaan soittamaan samalla tavalla.

Konserttimestari

Orkesterissasi ei välttämättä ole konserttimestaria. Sinun on kuitenkin hyvä tietää mikä se 

on, koska myöhemmin orkesterissasi saattaa sellainen olla. Konserttimestarin paikka on 

lähellä kapellimestaria. Kuvasta sivulla kolme näet paikan tarkemmin. Ennen kuin soittajat 

osaavat itse virittää soittimensa, johtaja hoitaa virityksen. Kun opitte itse virittämään, 

johtaa konserttimestari viritystä antamalla jokaiselle sektiolle vuoron virittää. Jos kaikki 

virittäisivät yhtä aikaa, ei soittimia saataisi melun takia samaan vireeseen. Konserttimestari 

antaa viritysäänen ”a”, jonka mukaan jokainen virittää soittimensa. Yhteinen vire on tärkeä, 

koska orkesterin tulee kuulostaa yhdeltä soittimelta.

    Tärkein konserttimestarin tehtävä on näyttää muille soittajille esimerkkiä. 

Konserttimestarin pitää aina olla ajoissa paikalla ja osata stemmansa hyvin. Hän voi myös 

harjoituksissa soittaa malliksi jonkun kohdan. Orkesterissa oikeastaan täytyy apinoida 

konserttimestarin soittoa. Konserttimestari voi myös ehdottaa erilaisia sormituksia tai 
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näyttää muille missä kohdassa jousta soitetaan. Näin orkesteri soittaa yhtenäisemmin. 

Joskus orkesteri voi soittaa myös täysin ilman kapellimestaria, jolloin konserttimestari 

johtaa liikehdinnällään näyttäen aloitukset, lopetukset ja temponvaihdokset. Sitä kutsutaan 

orkesterislangissa liidaamiseksi (liidata). Erityisesti silloin konserttimestaria tulee seurata 

silmä kovana.

Äänenjohtajat

Jokaisella sektiolla on oma äänenjohtajansa. Äänenjohtajat istuvat aina ensimmäisessä 

pultissa, viuluissa oikealla puolella, altoissa ja selloissa vasemmalla. Äänenjohtajat pitävät 

huolta sektiostaan. Heidän tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi jousituksen kopiointi 

konserttimestarilta tuttipaikkoihin ja jousitusten tekeminen muihin paikkoihin. Äänenjohtaja 

voi antaa neuvoja sektiolleen ja liidaa oman sektionsa soittoa. Hänen kuuluu myös seurata 

missä kohtaa jousta ja miten konserttimestari soittaa ottaen siitä mallia. Usein on helpompi 

seurata omaa äänenjohtajaansa kuin konserttimestaria, koska äänenjohtaja soittaa suoraan 

pulttien edessä. Kun konserttimestari tai kapellimestari sanoo jotain, on äänenjohtajien 

tehtävä huolehtia siitä, että kaikki kuulivat.

    Äänenjohtajien tehtäviin kuuluu myös stemmaharjoitusten pitäminen omalle sektiolleen. 

Niissä treenataan jokaisen stemman vaikeimmat paikat ja harjoitellaan sektion yhtenäistä 

soittoa.

Entäs loput soittajat?

Loput soittajista muodostavat itse orkesterin. Ilman 

pulttisoittajia ei olisi orkesteria, vaan pelkkä 

jousikvintetti. Orkesterin yhteishengen luovat soittajat. 
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Jotta kaikki viihtyisivät, on jokaisen otettava vastuu omasta soitostaan ja 

käyttäytymisestään. Kaikki stemmat ovat tasa-arvoisia, eikä vaikein ole helpointa arvokkaampi. 

Opettelemalla stemmasi kaikilla on hauskempaa, etenkin sinulla! Pysyt paremmin mukana ja 

ehdit keskittymään siihen mitä kapellimestari tekee. Puliseminen kaverin kanssa ja soittimen 

räpeltäminen harjoituksissa on turhaa. Se häiritsee enemmän kuin arvaatkaan. Se on sama asia 

kuin koulutunneilla jutteleminen; aina pyydetään puheenvuoro. Jätetään höpöttäminen 

orkesteripaussille!

Solisti - hä?

Joskus orkesterissasi vierailee solisti, joka soittaa osuutensa kappaleeseen orkesterin 

edessä. Solistina voi olla melkein minkä soittimen taitaja tahansa, esimerkiksi viulisti, 

pianisti tai vaikka laulaja. Hänellä on aivan oma stemmansa ja usein orkesterin tehtävä on 

säestää solistia. Siksi kuuntele mitä kapu sanoo nyansseista, koska solistin kanssa 

soitettaessa orkesterin täytyy usein soittaa hiljempaa. Solistin kuuleminen on oleellista. 

Yleensä solisti soittaa pienen osan yksin kesken kappaletta, jolloin orkesteri on hiljaa. Sitä 

kutsutaan kadenssiksi. Solisti saattaa myös ottaa vapauksia tempon kanssa ja tehdä yhtäkkiä 

jotain yllättävää. Kapellimestari seuraa solistia kuin hai laivaa, siksi soittajien täytyy olla 

koko ajan erityisen valppaana ja seurata kapua hulluna. 

          ei jengii ilman svengii



12

Istutaan alas

 

Hyviä uutisia viulisteille ja altisteille: orkesterissa tekin saatte istua! Kaikki istuvat koska 

se on käytännöllisempää ja se näyttää paremmalta. Kapu valitettavasti joutuu seisomaan, 

jotta kaikki näkisivät mitä se siellä edessä huitoo.  Kun kerrankin kaikki saavat istua, 

tehdään se sitten kunnolla eikä röhnötetä siinä tuolissa! 

Miten sitten pitäisi istua?

Näistä kuvista voit ottaa mallia siitä miten viulistit  istuvat. He istuvat tuolin reunalla 

ryhdikkäästi ja  jalat ovat tukevasti maassa. Muista aina tarkistaa, että näet sekä 

kapellimestarin että nuotit. Huomioi, että viulu ja nenä ovat nuottiin päin, ei suinkaan 

polvet! Muuten selkä menee helposti 

kiemuralle ja kipeytyy. Tärkeää on 

olla koko ajan valmiina soittamaan! 

Voit katsoa mallia sellisteistä, koska he ovat harjoitelleet istumista alusta asti.
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Ennen treenejä ja treeneissä

Jossain vaiheessa orkesteriuraasi alat saamaan stemmat jo ennen ensimmäisiä treenejä. 

Stemmat jaetaan, jotta soittajat voivat harjoitella ne etukäteen. Sinun orkesterissasi saat 

nuottisi luultavasti vasta harjoituksissa, joten älä huolestu. Jos kuitenkin saat nuotit 

etukäteen, voit viedä ne soittotunnille ja harjoitella niitä opettajasi kanssa. 

Mitä otan sinne mukaan?

Tärkein ekana, ota oma soitin harjoituksiin. 

Toiseksi, pidä omat nuotit aina mukana. Niille 

kannattaa hankkia kansio, jotta ne pysyvät 

siisteinä yhdessä paikassa. Ryppyiset nuotit 

eivät nimittäin pysy telineellä… Älä myöskään 

luota siihen että pulttikaveri on paikalla 

nuotteineen. Kolmanneksi, tarvitset 

pyyhekumia ja lyijykynää merkintöjä varten. 

Vielä yksi asia: sordinoa tarvitaan silloin 

tällöin, pidä se siis aina soitinkotelossasi. 

Mitä - olenko myöhässä?

Orkesteriharjoituksiin kannattaa tulla hyvissä ajoin, mieluiten kymmenen minuuttia ennen 

kuin harjoitukset alkavat. Tule ajoissa, että ehdit asettua paikallesi, etsiä nuottitelineen 

ja laittaa soittimesi valmiiksi. Treenit alkavat joka tapauksessa aina sovittuun aikaan, eikä 

sieltä ole hyvä myöhästyä. Jos tiedät myöhästyväsi, sovi siitä orkesterijohtajan kanssa.

Treenien alkaessa muista laittaa kännykkä äänettömälle.
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Mitä treeneissä tapahtuu?

Ensimmäinen ohjelmanumero on viritys. Ei kannata huolestua, jos se ei ihan vielä itseltä 

suju, sillä kapu kyllä virittää soittimesi jos haluat. Jos virität itse, kuuntele 

konserttimestarin ohjeita ja odota omaa viritysvuoroa rauhassa. Joskus virityksesi voi 

kestää kauemmin kuin muilla, mutta se ei haittaa. Tärkeintä on saada oma soitin vireeseen. 

Virityksen jälkeen kapu määrää tahdin. Sinun tarvitsee vain pitää korvat ja silmät auki ja 

tehdä parhaasi. Harjoitukset kestävät noin 2-3 tuntia. Suunnilleen puolessa välissä pidetään 

tauko, eli paussi. Silloin voit vaikka syödä eväitä ja jutella kivoja. Paussilla ei kannata 

soittaa, silloin voi antaa korvien levätä.

Mikä tässä orkesterisoitossa on 

sitten niin hankalaa?

Kun saat stemman, saattaa se tuntua tosi 

helpolta. Älä anna sen hämätä, sillä orkesterissa 

joudut keskittymään muihinkin asioihin kuin omaan 

soittoosi. Sen takia alussa on parempi aloittaa 

helpommista kappaleista, jotta kaikki pystyisivät 

kiinnittämään huomionsa uusiin asioihin. 

Orkesterissa joudut nimittäin katsomaan sekä 

omaa nuottia että kapua, keskittymään samalla 

soittamiseen kuunnellen omaa ja toisten 

musisointia.

          ei jengii ilman svengii



15

    On upea juttu kun orkesteri soi puhtaasti ja yhtä aikaa. Näitä asioita harjoitellaan 

jatkuvasti ja paljon. Älä hermostu heti, se on kaiken sen vaivan arvoista. Musiikissa ei ole 

tolkkua jos yksikin soittaa rytmejä leväperäisesti. Malttia, malttia, se on valttia!

Uusi kappale - ou nou!?

On erilaisia tapoja aloittaa uuden kappaleen harjoitteleminen. Joku kapu tykkää käydä 

jokaisen stemman läpi ensin erikseen, joku toinen saattaa ottaa riskin kokeilemalla menisikö 

kappale ensi näkemältä, eli prima vista. Kun joku toinen sektio soittaa yksin, kannattaa 

suunnata korvat sitä päin. Kuuntelemalla saat vinkkejä siitä, miten jotkut musiikilliset 

lauseet, eli fraasit, tulee soittaa. Aina on myös hyvä tietää missä melodia kulkee. Muita 

kuuntelemalla opit kappaleen läpikotaisin!

    Musiikkiin kuuluu myös taukoja. Joskus stemmassasi ne saattavat olla pitkiäkin. Laske 

taukoja koko ajan mielessäsi, jotta pysyt kärryillä ja osaat tulla oikeaan aikaan sisään. 

Yleensä kapu kuitenkin näyttää sektioille sisääntulomerkin.

    Toisinaan kappale on sen verran vaikea, että tarvitaan stemmiksiä, jotta 

yhteisharjoituksissa voidaan keskittyä yhteissoittoon.

    Orkesteri on juuri niin hyvä kuin sen heikoin lenkki. Se meinaa, että ihan jokaisen tulee 

pistellä parastaan - soittaen niin hyvin kuin ikinä pystyy aina pyrkien parempaan. Älä 

kuitenkaan huolestu, jos asiat tuntuvat alussa liian vaikeilta. Kaikki oppivat omassa 

tahdissaan, ja kun tahtoa löytyy, seuraa taito perässä. Orkesteri on joukkuepeliä; kannusta 

kaveria, niin hänkin kannustaa sinua!

Entä jos en pääsekään treeneihin??

Pyri olemaan joka kerta paikalla, mutta älä kuitenkaan tule sairaana harjoituksiin. Ilmoita 

poissaolosta orkesterisi johtajalle niin hän ei ihmettele missä luurailet.

          ei jengii ilman svengii



16

Merkkien salakieli

Orkesterissa tavoitteena on, että kaikki soittaisivat samalla tavalla. Sen tähden tarvitaan 

yhteiset merkit, joita kaikki äidinkielestä riippumatta ymmärtävät. Juuri merkintöjä varten 

tarvitset orkesterissa aina kynää ja kumia. Merkit helpottavat yhteissoittoa melkoisesti. 

Ainakin jokaisen sektion sisällä tulee merkintöjen olla samanlaiset. Unisono-paikoissa 

kaikkien jousten olisi hyvä soittaa samaan suuntaan. Se näyttää sekä kuulostaa paremmalta. 

Kirjoittakaa merkinnät aina pultin molempiin nuotteihin. Jos et tiedä miten joku asia 

merkitään, voit aina kysyä äänenjohtajalta tai kapulta. 

M i t ä i h m e t t ä t ä m ä tarkoittaa ?

Merkinnät voi jakaa vaikka viiteen ryhmään. Dynamiikkamerkit kertovat jotain äänen 

voimakkuudesta. Artikulaatiomerkit ilmaisevat esimerkiksi soitetaanko ääni pitkänä vai lyhyenä. 

Äänensävymerkinnöillä luodaan erilaisia tunnelmia. Sitten merkitään vielä tempot, eli nopeasti 

vai hitaasti tai jotain siltä väliltä, ja soittotapamerkki kertoo millä tavalla soitetaan. 

Jousen suuntaa merkitään veto- ja työntöjousimerkeillä kuten varmasti jo tiedät. Ai niin! 

Voit merkitä nuottiin silmälasit niihin kohtiin, joissa kapellimestaria pitää seurata erityisen 

tarkasti. Sen merkin ymmärtää jokaikinen soittaja!
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Yllä on nuottiesimerkki josta näet tavallisimmat merkit. Osa näistä on varmasti jo 

ennestään sinulle tuttuja. Merkkien selitykset löytyvät listasta.

Tässä kaikki yleisimmät merkinnät, jotka saattavat tulla heti vastaan orkesterissa.

Tempomerkinnät:

largo = madellen

larghetto = ryömintävauhtia

adagio = laahustellen

andante = kävelyvauhtia

moderato = ripeästi kävellen

allegretto = hölkäten

allegro = iloisesti hypähdellen

vivace = vauhdikkaasti pyrähdellen

presto = juoksunopeus

Dynamiikkamerkit:

pp = hiljaa pihisten

p = kuiskaten

mp = hiljaa puhuen, eli melkein kuiskaten
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mf = puheäänellä pälpättäminen, eli melkein voimakkaasti

f = voimakkaasti ääntä käyttäen

ff = lähes huutaen

subito p tai f = yhtäkkiä p tai f

crescendo = voimistuen

diminuendo = hiljentyen

Artikulaatiomerkit:

= soitetaan ääniä samalla jousella, ks. legato

= aksentti, korostettu ääni

sfz = sforzando, äänen alku voimakas, voi olla terävä tai pehmeä

fp = aloitetaan kovaa ja heti hiljennetään, pehmeämpi kuin sfz

= nuotin alle/päälle merkitty piste, ääni soitetaan lyhyenä

= ten. eli tenuto, ääni soitetaan pidättäen

= fermaatti, eli jäädään soittamaan ääntä, kunnes kapu katkaisee

Äänensävymerkinnät:

sul tasto = soitetaan jousi otelaudan päällä, läpikuultava, tuulen kuuloinen 

ääni

sul ponticello = Jousi tallan vieressä, kähisten

con sordino = sordinon kanssa, sordino vaimentaa ääntä. Merkitse: 

senza sordino = ilman sordinoa. Merkitse: 

morendo = ääni häivytetään kokonaan pois, kuollen

dolce = soitetaan suloisesti

con fuoco = tulisesti, ärhäkkäästi
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Soittotapamerkinnät:

pizzicato = näppäillen

arco = jousella

ordinario = palataan esim. ponticellosta normaaliin soittotapaan

col legno (battuto) = jousen puuosalla lyödään kieliä

tremolo = jousta värisyttäen

legato = soitetaan sitoen ääniä toisiinsa joko kaarilla tai ilman

spiccato = lyhyitä ääniä, joiden välissä jousi käy ilmassa

marcato = soitetaan painokkaasti, vähän aksentoiden kaikkia ääniä

          ei jengii ilman svengii



20

Konsertissa näytetään mitä osataan!

Tätä varten olette harjoitelleet; esiintyminen lähestyy! Se on hyvä tilaisuus pyytää sinulle 

tärkeät ihmiset kuuntelemaan ja katsomaan mitä kaikkea oletkaan oppinut. Esiintymisessä 

kaikki yrittävät parhaansa ja keskittyvät täysillä. Sinua saattaa jännittää, mutta muista 

että se kuuluu asiaan. Et kuitenkaan ole yksin lavalla. Muista hengittää normaalisti, ja 

nauti esiintymisestä! 

Mitä pitikään muistaa?

Ensinnäkin muista kertoa vanhemmille esityksestä. 

Toiseksi tarvitset esiintymisvaatteet. Konserttipäivää edeltävissä harjoituksissa sovitaan 

yhdessä miten pukeudutaan. Tapana on laittaa lavalle juhlavat vaatteet ja siistit kengät, 

sillä yleisö tulee myös katsomaan soittoanne.

    Ennen konserttia pidetään kenraaliharjoitus konserttipaikalla. Siellä ei toki ole paikalla 

kenraaleja, vaan kyseessä on käännösvirhe englanninkielen sanasta general rehearsal, joka 

tarkoittaa yleisharjoitusta. Kenraaliharjoituksessa harjoitellaan konserttiohjelma kuten se 

esitetään. Samalla totutellaan uuteen tilaan, jossa soittaminen voi tuntua ja kuulostaa 

erilaiselta. Tämä johtuu siitä että kaikki konserttisalit ovat erilaisia.

    Jos konserttipaikka ei ole ennestään tuttu, ei kannata lähteä yksin harhailemaan. Saatat 

eksyä ja myöhästyä konsertistasi!
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Mitä siellä lavalla tehdään?

Muutama asia vielä lavalla olemisesta. Koko orkesteri (ilman kapellimestaria) kävelee 

rauhallisesti lavalle yhtä aikaa ja jokainen istuu omalle paikalleen. Luultavasti soittimet on 

viritetty etukäteen. Muussa tapauksessa konserttimestari johtaa virityksen kuten 

harjoituksissa. Yleensä viritys joka tapauksessa tarkistetaan vielä lavalla. Kun orkesteri on 

valmis, tulee kapu lavalle jolloin konserttimestari johtaa orkesterin ylös nousemista. Seiso 

aina yleisöön päin ryhdikkäästi ja muista hymyillä =). Konserttimestari kättelee kapua 

kaikkien puolesta, ja kapellimestari kumartaa yleisölle. Hän myös näyttää milloin saatte 

istua alas. Sitten päästään soittamaan!

    Kun kappale loppuu ja yleisö taputtaa, nostaa kapellimestari orkesterin taas ylös. Kapu 

kumartaa kaikkien puolesta - muista taas hymyillä! Konserttimestarista taas katsotaan 

milloin saa istua alas.

Voi ei, mokasin sen paikan!

Kaikille tapahtuu joskus virheitä, etenkin kun jännittää. Mokat tuntuvat aina pahemmilta 

kuin ne oikeasti ovatkaan. Älä lannistu vaan jatka eteenpäin. Yleisö ei yleensä edes huomaa 

virhettä, paitsi jos teet siitä numeron ilmeilemällä. Pidä pokka!

    Kun konsertin jälkeen sinua tullaan kiittämään soitosta, kiitä takaisin. Oman esityksen 

haukkuminen saattaa pilata kuuntelijan konserttielämyksen. Olet ansainnut kiitoksesi. Ota ne 

vastaan hymyillen!
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Sanasto

Divisi = lukee nuotissa, kun äänet tulee jakaa sektion soittajien kesken

Dynamiikka = Äänenvoimakkuus ja sen vaihtelut, esim. crescendo pianosta forteen

Instrumentti = Soitin, esim. viulu

J.J. Quantz = Saksalainen säveltäjä, joka eli 1697 -1773

Kapellimestari = Yhtyeen johtaja, joka seisoo orkesterin edessä

Kapu = Lyhenne kapellimestarista

Liidata = Orkesterissa mm. konserttimestari liikehtii tempoa näyttäen. Tulee englanninkielen 

 sanasta "lead", joka tarkoittaa johtamista

Nyanssit = Kertovat nuoteissa, millä äänenvoimakkuudella soitetaan

Partituuri = Kapellimestarin nuotti, jossa kaikki stemmat näkyvät päällekäin

Paussi = Orkesteritauko

Prima vista = soitetaan kappale nuoteista ensimmäisen kerran

Pultti = Jousisektioissa istutaan pulteissa, eli pareittain, ja luetaan samaa nuottia 

 yhteiseltä telineeltä

Sektio  = Orkesteri on jaettu ryhmiin, joita kutsutaan sektioiksi, esim. alttosektio

Sinfis = Lyhenne sanasta sinfoniaorkesteri

Soli = Lukee nuotissa, esim 2 soli, jolloin vain sektion kaksi ensimmäistä soittajaa soittavat

Solo = Tarkoittaa konserttimestarin tai äänenjohtajan sooloa, muut eivät soita

Sordino = Vaimennin, joka laitetaan tallaan kiinni

Stemma = Orkesterinuotti

Tempo = Kertoo kuinka nopeasti tai hitaasti soitetaan

Tutti = tarkoittaa, että soitetaan yhdessä, esim. soolon jälkeen

Unisono = Koko orkesteri soittaa samaa melodiaa

Äänenjohtaja = Sektion johtaja

          ei jengii ilman svengii
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Orkesterin kultaiset säännöt:
m,m,m,m,m,m

Kapu on pomo

m,m,m,m

Ole valppaana - pidä silmät ja korvat auki

m,m,m,m

Keskity olennaiseen

m,m,m,m

Älä räplää soitintasi harjoituksissa

m,m,m,m

Ole ajoissa - myös tauoilta palattaessa

m,m,m,m

Harjoitustilassa ei juosta - varotaan soittimia

m,m,m,m

Kun kaikki osaa, on hauskempaa!

m,m,m,m

Älä ”unohda” tarvikkeita kotiin

m,m,m,m

Orkesteri on joukkuepeliä - kannusta kaveria

m,m,m,m

Kunnioita omia ja muiden taitoja

m,m,m,m,m,m

          ei jengii ilman svengii


