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1. TAUSTAA 

 
Vuosina 2012-2013 Kantele oli suomalaisen kansanmu-

siikin- ja tanssin alan järjestöjen yleisteema. Kaikkien 

teemavuosiin liittyneiden tapahtumien myötä kävi sel-

väksi, että toisin kuin moni muu historian hämärään 

kadonnut ikätoverinsa, kantele elää tällä hetkellä erittäin 

monimuotoista ja rikasta elämää sekä ammattimuusikoi-

den että musiikin harrastajien käytössä niin Suomessa 

kuin ulkomaillakin.  

 

Tässä raportissa esiteltävän projektin lähtökohtana oli 

huomio, että Varsinais-Suomi on yksi niistä alueista 

Suomessa, joissa kantele on kuitenkin jäänyt, jos ei nyt 

aivan unohduksiin, niin varsin marginaaliseen käyttöön. 

Kanteleiden rikkaasta soitinperheestä erityisesti pien-

kanteleet toimivat erinomaisesti paitsi ammattimuusi-

koiden ja harrastajien käsissä myös musiikkikasvatuk-

sen välineinä: 

 Pienkanteleet ovat lähtökohdiltaan soittimia, joil-

la jokainen (ikään tai musiikillisiin taipumuksiin 

katsomatta) pystyy helposti tuottamaan musiikkia 

ja jotka näin antavat käyttäjälleen nopeasti posi-

tiivisen onnistumisen tunteen. 

 Niiden avulla voidaan luontevasti opettaa paitsi 

musiikin perusteita, myös improvisaatiota ja 

oman musiikin tuottamista, ja näin vahvistaa 

opiskelijan itseluottamusta ja luovaa ajattelua. 

 Pienkanteleita voidaan helposti yhdistää muiden 

musiikkikasvatuksen soittimien kanssa. 

 Pienkanteleiden hankkiminen ei ole kallista. 

 Kantele on tärkeä osa kulttuurihistoriaamme. 

 
Projektin tavoitteena oli innostaa varhaiskasvattajia ja 

peruskoulujen opettajia pienkanteleiden monipuolisem-

paan käyttöön antamalla heille ohjausta erilaisten pien-

kanteletekniikoiden luovaan soveltamiseen sekä ideoita 

arkiseen opetustyöhön. Lasten työpajoissa oli tavoittee-

na keskittyä soittamisen iloon ja improvisaatioon sekä 

rohkaista lapsia kokeilemaan erilaisia soittotekniikoita 

ja innostaa erilaisten sointivärien maailmassa löytöret-

keilyyn. 

 

Elokuussa 2013 lähetin tiedotteen kaikille Varsinais-

Suomen päiväkodeille ja peruskouluille pyytäen haluk-

kaita projektiin osallistujia ottamaan yhteyttä. Ehdotin 

tiedotteessa alustavasti seuraavia työpajamalleja: 

 Viisikielisen kanteleen peruskurssi (2–3 h, yksi 

tapaaminen) sisältäen perussoittotekniikat, luovan 

käytön perusteet ja virittämisen. 

 Viisikielisen kanteleen jatkokurssi (sopimuksen 

mukaan tapaamisia yksi tai useampi, kerrallaan 2

–3 h), jossa syvennytään soittotekniikkoihin ja 
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improvisaation käyttöön. 

 10–15 -kielisten peruskurssi (n. 3 h, yksi tai kaksi 

tapaamista), sisältäen perussoittotekniikat ja virit-

tämisen, sekä perusasioita soittimen mahdolli-

suuksista musiikkikasvatuksessa; lisäksi mahdol-

lisuus edulliseen 11-kielisen kanteleen hankin-

taan. 

 10–15 -kielisten jatkokurssi (tapaamisia sopi-

muksen ja tarpeen mukaan), jossa syvennytään 

soittotekniikkoihin, kanteleen luovaan käyttöön 

ja yhdistelymahdollisuuksiin muiden koulusoitti-

mien kanssa. 

 Mahdollisuuksien mukaan pyritään syyslukukau-

della kursseille osallistuneille järjestämään tapaa-

minen myös kevätlukukaudella, jolloin voidaan 

käsitellä käytännössä eteen tulleita kysymyksiä. 

 Lisäksi projektiin osallistuvilla musiikkikasvatta-

jilla on mahdollisuus läpi lukuvuoden kestävään 

tukeen (s-posti, puhelinyhteys, tapaamiset) mah-

dollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. 

 Kaikkiin kursseihin pyritään sisällyttämään myös 

soittimen huolto, ja koulujen ja päiväkotien omat 

kanteleet huolletaan tarpeen mukaan. 

 Muutamilla kouluilla ja päiväkodeilla on myös 

mahdollisuus päästä mukaan pienryhmätoimin-

taan, jossa n. 5 lasta voisi osallistua sekä syys- 

että kevätlukukaudella 6–8 viikkoa kestävään 

pienkanteleopetukseen, jossa lapsille opetetaan 

oman musiikin tekemistä pienkanteleiden avulla. 

Kurssin tuloksista voidaan niin halutessa myös 

valmistaa esim. esitys koulun juhliin. 

 

Innostunut vastaanotto ja kiinnostuneiden suuri määrä 

oli positiivinen yllätys – kiinnostusta oli jopa aikatau-

lun ylittymiseen saakka eli aivan kaikki toiveet eivät 

toteutuneet. Suurin kysyntä kohdistui 5-kielisen kante-

leen työpajoihin, mikä oli odotettavissa, sillä 10–15-

kielisiä kanteleita ei kouluissa tai päiväkodeissa ole juu-

ri ollenkaan.  

 

Projektissa oli osallistujia 17 kunnan alueelta (Aura, 

Kaarina, Koski TL, Lieto, Loimaa, Masku, Mynämäki, 

Naantali, Nousiainen, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, 

Raisio, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa), 24 kou-

lusta ja 21 päiväkodista. Työpajoihin osallistuneita 

opettajia oli 64, varhaiskasvattajia 75, koululaisia 540 

sekä päiväkotilapsia ja esikoululaisia yht. 125. Ajokilo-

metrejä kertyi 9633 km. 
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2. SOITTOTEKNIIKAT 

Kuva 1. Näppäilytekniikalla sylissä soittaen. Kuvassa sormitus, jossa molempien 

  käsien etu- ja keskisormet ovat vierekkäin.  

Erilaisten työpajojen luonteesta riippuen niissä käytiin 

varioiden läpi seuraavaksi esiteltyjä soittotekniikoita. 

 

 

2.1. Näppäilytekniikka 

Kantele on usein joko pystyssä (lyhyt sivu aina soittajaa 

lähinnä, soittimen pitkän sivun ja pohjan välinen kulma 

jalkoja vasten), jolloin kädet saadaan tuettua soittimen 

sivuille ja sormet ovat rentoina kielten yläpuolella, 
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tai pöydällä, jolloin oikea kämmensyrjä nojaa ponnen 

reunaan ja vasen käsi tuetaan ylimpien kielten viritys-

tappien päälle. Kanteleen alle laitetaan usein esim. 

sinitarraa häiritsevän resonanssin estämiseksi. 

Kuva 2. Näppäilytekniikalla pöydältä soittaen. 

Kuvassa sormitus, jossa vasen käsi soittaa kolmea 

keskimmäistä kieltä. 
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Käsien/kämmensyrjien tukeminen kanteleen reunoille 

helpottaa näppäilyä ja edesauttaa rennon asennon kautta 

myös oikean soinnin löytymistä. Olennaista on se, että 

kieliä ei vedetä, vaan näppäillään ylöspäin (sormi nou-

see ilmaan), eikä sormea myöskään aseteta takaisin kie-

lelle ennen kuin se soitetaan uudelleen. Kanteleen kieli 

värähtelee pitkään (eli sille on luonteenomaista pitkä 

sointi) ja jos kieliä ei sammuteta soiton aikana, syntyy 

soitosta moniääninen kudos, vaikka soittaja soittaisikin 

vain yhtä kieltä kerrallaan. Sormi siis koskettaa kieltä 

vain joko sitä näpätessään tai silloin, kun nimenomaises-

ti halutaan sammuttaa kieli ja tehdä musiikkiin tauko. 

Näppäilysormituksia on useita erilaisia, ja perinteisesti 

soittaja myös vaihtelee sormituksia sen mukaan, mikä 

milloinkin on edullista soitettavan musiikin kannalta. 

Aloittelevan soittajan kannattaa yleensä ensin opetella 

yksi sormitus hyvin ja vasta sen jälkeen yhdistellä erilai-

sia sormitusvariaatioita. Yhdysasentoisessa näppäilytek-

niikassa oikean ja vasemman käden sormet ovat lomit-

tain eli ne vuorottelevat kielillä erilaisin variaatioin. Vii-

sikielisen kanteleen työpajoissa opettelimme näppäily-

tekniikasta useimmiten seuraavan sormituksen: 

 

 oikean käden peukalo kielellä nro 5 (lyhin kieli) 

 vasemman käden etu- ja keskisormi vierekkäin 

kielillä nro 4 ja 3 

 oikean käden etu- ja keskisormi vierekkäin kielil-

lä nro 2 ja 1 

 

 

 

 

 

 

Tämän sormituksen etuna on motorinen helppous; mo-

lempien käsien etu- ja keskisormet ovat vierekkäin ja 

lastenlauluissa usein käytetty I–V -sointuihin pohjautuva 

näppäily on looginen ja helposti omaksuttavissa 

(keskisormet + peukalo = I-sointu, etusormet + peukalo 

= V-sointu). 
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Toinen viisikielisen kanteleen soittajien usein käyttämä 

sormitus on myös 10-15-kielisissä kanteleissa yleinen 

vaihtoehto (ks. Kuva 2): 

 

 oikean käden peukalo 5-kielellä 

 vasemman käden etu- ja keskisormi sekä 

nimetön kielillä nro 4, 3 ja 2 

 oikean käden etusormi 1-kielellä 

 

Seuraava perinteinen sormitus on nykyään hieman vä-

hemmän käytetty: 

 

 oikean käden peukalo 5-kielellä 

 vasemman käden etusormi 4-kielellä 

 oikean käden etusormi 3-kielellä 

 vasemman käden keskisormi 2-kielellä 

 oikean käden keskisormi 1-kielellä 

Yhdysasentoista näppäilytekniikkaa käytimme työpa-

joissa sekä melodioiden että säestyksen tuottamiseen. 

Melodiasoittoa toteutettiin joko yksiäänisesti tai säestä-

viä ääniä melodian joukkoon lisäten. Tyypillisesti 5-

kielisen kanteleen soittaja voi lisätä peukalosäveltä 

(kieltä nro 5) mielensä mukaan melodian joukkoon (joko 

yhtaikaa melodiasävelen kanssa tai hajasäveleksi kahden 

melodiasävelen väliin). Tämän lisäksi moniäänisyyttä 

voi tietenkin rakentaa myös yhdistelemällä säveliä ja eri 

intervalleja oman mielen mukaan. 
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Säestyksessä toteutimme usein sointupohjaisen muunte-

lun periaatteita: kun tiedät, mitkä kielet kuuluvat mihin-

kin sointuun, voit soittaa niitä mielesi mukaan erilaisia 

rytmejä ja intervalleja yhdistellen ja muunnellen.  

Erityisesti esikoululaisten ja alle kouluikäisten sekä mu-

sisointiin tottumattomien lasten kanssa värimerkit osoit-

tautuivat erinomaiseksi apuvälineeksi. Musiikkiterapeutti 

Kaarlo Uusitalon kehittämä kuvionuottimenetelmä toimii 

myös kanteleen kanssa loistavasti. Koska pienkantelei-

den kielinumerointi toimii myös erittäin hyvin (ne ovat 

loogiset ja niiden avulla on helppo edetä myös sointuas-

teisiin), ei varsinkaan isompien lasten kanssa värikoodei-

hin kuitenkaan ole enää tarvetta. 

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikki keinot 

ovat sallittuja, mikäli ne auttavat soittajaa musiikin 

omaksumisessa ja antavat käyttäjälleen musisoinnin on-

nistumisen iloa. Niinpä yhdistin pienempien lasten kans-

sa kuvionuotti-idean ja työpajoissa käyttämieni 

Boomwhackers-putkien värit, jolloin D-duurikanteleen 

värimerkit olivat seuraavan kuvan mukaiset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomaa siis, että oheiset värit eivät ole virallisia ku-

vionuottivärejä! Sijoitin laminoituja vär imerkkejä 

sinitarran avulla kielten alle kanteleen kanteen (ks. esim. 

Kuva 2). Sinitarran käytössä on se etu, että merkkien 

paikkaa pystytään vaihtelemaan sormitus- ja soittajakoh-

taisesti (käytetyn sormituksen ja sormien pituuden mu-

kaan, jolloin myös käsien asento saadaan automaattisesti 

oikeaksi) ja tarvittaessa merkit pystytään myös poista-

maan helposti. 

d 

e 

f# 
g 

a 

1 
2 

3 
4 

5 
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JI  -        KU -      JAN -       NA        HIN -       NAA       HEE, 

JI  -        KU -      JAN -       NA        HIN -       NAA       HEE. 

Esimerkkinä intiaanisävelmä Sadetanssi boomwhackers-värien avulla kirjoitettuna: 

x x x x x x 

x x x x x x 

TAA           TI    -    TI        TAA             TI    -    TI 

TI    -   TI       TAA             TI    -    TI       TAA 

Rummuta rytmiä kanteleen koppaan tai sammuta kie-

let toisella kädellä ja soita rytmiä sammutetuille kielille 

sormen kynsipuolella, tikulla tai esim. plektralla: 

Käännä rytmi toisin päin: 

Soita jousella: 
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Seuraavassa esimerkki graafisesta numeronuotista, joka sisältää rytmimerkit ja kanteleen kielinumerot 

(säv. unkarilainen, san. Maija Simojoki). 

Voit myös aloittaa säestyskuviolla, jolloin 

se toimii alkusoittona, ja siihen voit myös 

lopettaa (kielelle nro 1), jolloin se toimii 

loppusoittona. 
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1 2 3 2 3 5 4 3 2 3 4 3 2 1 1 1 

Trad. runosävelmä  

Suistamo 1904 

Oh -   to -   se -   ni,        lin -   tu -   se -   ni,        me -  si-   käm - men     kau -  no -  se -   ni, 

kun   sa     kuu - let        kar -  jan   kel - lon,      helk - kys - ten     he -      vo -  sen   kel -  lon,    

me -  ne     toi -  sel -      le      mä -  el -   le,      toisel-  le     kum - mul -   le      ku -  va -  hu, 

kyt -  ke    kyn - net       kar -  voi -   hi -  si,          vi -  hat    vil -   la -      kuon- ta -   lo -  ho.  

Voit yhdistellä eri runosävelmiä ja tekstejä mielesi mukaan. Runotekstejä voit Kalevalan ja Kantelettaren lisäksi etsiä 

esim. SKS:n verkkopalvelusta (www.finlit.fi) osoitteessa: skvr.fi  ja runosävelmiä osoitteessa: http://esavelmat.jyu.fi// 

TI    TI    TAA  TAA 

: : 

http://skvr.fi/#/{%22content%22:%22aloita%22}
http://esavelmat.jyu.fi/
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5-kielinen kantele viritettynä D-duuriin  

Asteikko: 

5 4 3 2 1 

I-sointuun kuuluvat kielet 1, 3 ja 5: 

V7-sointuun kuuluvat kielet 2, 4 ja 5: 

IV-sointuun löytyy vain kvar tti 1–4: 

I-soinnun voit korvata kvintillä 1–5 

V-soinnun voit korvata kvartilla 2–5 

Em F#m 

1–3 -terssiä voit käyttää sekä  

D- että Hm-sointuun. 

D 

A7 

G5 

Dsus4 Dsus2 

G6 tai 

Em7 A7sus4 
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5-kielisen kanteleen d-molliasteikko:  

f#           f 

5 4 3 2 1 

Dm F 

2–4 -terssiä voit käyttää sekä  

Em- että C-sointuun. 

Joskus näppäilytekniikassa siirretään tietoisesti sormen 

paikkaa kielellä erilaisen sointivärin aikaansaamiseksi; 

kielen keskikohdasta näpättäessä äänenväri on pyöreä, 

kielen päästä (vartaan tai viritystapin läheltä) näpättä-

essä äänenväri muuttuu teräväksi. 

A7 tai 

Am7 
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2.1.1. Mattaäänet 

Mattaäänitekniikassa kielestä sammutetaan korkeimmat 

osasävelet kokonaan pois, ja äänestä tulee hyvin peh-

meä. Sammutus tapahtuu siten, että toisen käden sormel-

la kosketetaan kieltä kevyesti aivan sen soivan osan 

päästä eli joko vartaan tai viritystapin juuresta. Samaan 

aikaan toisella kädellä näpätään kieli soimaan ja heti 

näppäyksen jälkeen sammuttava sormi nostetaan pois 

kieleltä. Sammutus on kevyt ja näppäys napakka. Sointi-

väri on hieman erilainen riippuen siitä, sammuttaako 

kielen vartaan vai viritystapin juuresta. 

Kuva 3. Mattaääni vartaan juuresta.  
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Mattaäänen voi tehdä myös yhdellä kädellä: sammute-

taan kieli nimettömällä ja näpätään etusormella. Nuotti-

kuvaan mattaääni merkitään vaihtelevasti esim. rastilla 

tai asteriskin * tapaisella ”lumihiutale”-merkillä; yleen-

sä se on kuitenkin myös erikseen sanallisesti kirjoitettu 

nuottikuvan yhteyteen tai merkkiselityksiin. 

Kuva 4. Mattaääni yhdellä 

kädellä viritystapin juuresta.  
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2.1.2. Huiluäänet 

Huiluäänet ovat kielen osasäveliä ja ne saadaan esiin 

lyhentämällä kieli kunkin osasävelen solmukohdasta. 

Solmukohdat löytyvät kielen puolivälistä, kolmasosasta, 

neljäsosasta jne. Kun kieli lyhennetään puoleen, saadaan 

esiin oktaavia korkeampi ääni (eli toinen osasävel). Kun 

kieli lyhennetään kolmasosastaan, saadaan esiin kolmas 

osasävel (= oktaavi + kvintti). Kun kieli lyhennetään 

neljäsosastaan, saadaan esiin neljäs osasävel (= oktaavi 

+ kvintti + kvartti = kaksi oktaavia).  Näin ollen viisikie-

lisestä kanteleesta löytyy asteikon kuudes sävel kvintti-

huiluäänenä kieleltä nro 2, asteikon seitsemäs sävel 

kvinttihuiluäänenä kieleltä nro 3 ja asteikon kahdeksas 

sävel joko 1-kielen oktaavihuiluäänenä tai kaksi oktaa-

via korkeampana kieleltä nro 4 kvinttihuiluäänenä. 

Kanteletta viritettäessä voi huiluäänten avulla näin     

tarkistaa myös kvinttien ja kvarttien puhtauden - 

1-kielen 3. osasävel = 5-kielen 2. osasävel (1–5 kvintti): 

5-kielen 3. osasävel = 

2-kielen 4. osasävel 

(5–2 kvartti): 

1-kielen 4. osasävel = 

4-kielen 3. osasävel  

(1–4 kvartti): 
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Joissain pienkanteleissa on toisen osasävelen (eli oktaa-

vihuiluäänen) merkki laitettu valmiiksi kanteleen kan-

teen, mutta usein soittajat merkitsevät niitä itse esim. 

pienillä tarramerkeillä, lyijykynäpisteellä tms. Huiluää-

nitekniikoita löytyy useita erilaisia, joista tässä esitellään 

kaksi. 
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Vasemman käden etusormella lyhennetään kieli kosket-

tamalla sitä kevyesti jonkin huiluäänipisteen kohdalta - 

mitä tarkemmin kosketus osuu huiluäänipisteeseen, sitä 

paremmin sävel syttyy, joten joskus sormen kallistami-

nen terävämpää kulmaan auttaa tuottamaan paremman 

äänen - jonka jälkeen oikea käsi näppää kielen soimaan 

(vasenkätisillä kädet toisin päin). Heti näppäyksen jäl-

keen kieltä lyhentävä sormi nostetaan pois kieleltä. Hui-

luäänipisteellä olevan sormen kosketus on kevyt, mutta 

toisen käden näppäys napakka. Näppäävä käsi kannat-

taakin usein tukea kanteleen reunalle. Nuottikuvaan hui-

luääni merkitään vinoneliöllä: 

Kuva 5. Oktaavihuiluääni 1-kieleltä. 

Kaksoishuiluääni on mattaäänen ohella myös yksi mo-

nista Martti Pokelan kehittelemistä ja kanteleen-

soittajien keskuudessa vakiintuneista pienkanteleteknii-

koista. Se soitetaan yhdellä kädellä siten, että peukalon 

kärki asetetaan kohtisuoraan kieltä vasten huiluäänipis-

teeseen ja saman käden etusormi näppää kieltä napakasti 

♩ ◊ 
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parin sentin päässä peukalosta. Heti etusormen näppäyk-

sen jälkeen peukalo nousee ylöspäisellä liikkeellä pois 

kieleltä saattaen näin osasävelen lisäksi myös perussäve-

len soimaan (siitä nimitys ”kaksoishuiluääni”). Koska 

kaksoishuiluäänen tuottamiseen tarvitaan vain toinen 

käsi, voidaan toisella kädellä samanaikaisesti soittaa 

vaikkapa kynsi-iskuja 5-kielelle tai mattaääniä tai vapai-

ta näppäilyjä. Kaksoishuiluäänen merkki nuottikuvassa 

on kaksi vinoneliötä päällekkäin: 

Kuva 6. Kaksoishuiluääni. 

♩ 
◊ 
◊ 
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2.2. Sulkutekniikka 

Sulkutekniikka oli useissa tapauksissa ainut pienkante-

leen soittotekniikka, josta työpajoihin osallistuvat tiesi-

vät etukäteen. Se onkin helppo ja hauska tapa, jota 

useimmiten käytetään säestämiseen. Kantele sijoitettiin 

samoin kuin edellä: joko pöydälle tai syliin (lyhyt sivu 

soittajaan päin). Sylissä soittajat kuitenkin usein myös 

laskivat kanteleen samaan asentoon kuin pöydällä, jol-

loin soittimen pohja (ei syrjä, kuten yleensä näppäilles-

sä) oli jalkoja vasten. Päiväkotilasten kanssa soitimme 

silloin tällöin myös lattialla.  

Soittimen tukeminen jää vasemman käden varaan, sillä 

oikea käsi on saatava rennoksi ja sen liike lähtee ran-

teesta samaan tapaan kuin kitaralla sointuja soitettaessa. 

Vasemman käden sormilla (usein etu- ja keskisormi) 

sammutetaan sointuun kuulumattomat kielet kevyesti 

koskettamalla ja oikealla kädellä, esim. etusormella ve-

tämällä,  saatetaan vapaat kielet soimaan. 

Myös sulkutekniikassa värimerkit ovat usein suureksi 

avuksi. Jo vakiintuneen käytännön mukaan I-

sointuotteessa sammutettavat kielet merkitään punaisel-

la värillä (”mansikka”-sointu), V-sointuotteessa sammu-

tettavat kielet sinisillä (”mustikka”) ja IV-sointuotteessa 

keltaisilla (”lakka”) merkeillä. Käytin jälleen laminoitu-

ja merkkejä, joita pystyin sinitarran avulla sijoittele-

maan tarpeen mukaan. Samoin kuin näppäilytekniikan 

yhteydessä, pyrin siirtämään myös sulkuotemerkkejä 

soittajakohtaisesti sormien pituuden mukaan sopiviin 

paikkoihin. Usein lapset sijoittavat sormensa täsmälleen 

värimerkkien päälle ja väärässä kohdassa olevat merkit 

tuottivat automaattisesti huonon ja luonnottoman soitto-

asennon. 

Se, miten soittaja koskettaa kieliä, vaikuttaa olennaisesti 

siihen, miten soitin soi. Tämä koskee kaikkia soittotek-

niikoita, ja sulkutekniikassa olennaiseen osaan nousevat 

oikean käden rentous ja liikkeen suunta. Kun kielet ve-

detään soimaan etusormen tyynypuolella rennolla ran-

neliikkeellä huiskauttaen, soivat sävelet lähes yhtäaikai-

sesti ja sointi on pehmea  ja kevyt. Jos sama toteu-
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tetaan jäykällä ranteella, jolloin liike on suurempi käsi-

varressa, on sointi kovempi ja liikkeen hitaudesta riippu-

en myös sävelet eriaikaisempia, arpeggiomaisempia.  

Vielä kovempi sointi saadaan, jos liike toteutetaan toi-

seen suuntaan ja kielet saatetaan soimaan sormen kynsi-

puolella. Käden rentous vaikuttaa jälleen sointiin ja 

myös soittamisen nautinnollisuuteen: kieliä kannattaa 

iskeä kevyesti kynnen kärjellä, sillä ohut teräslanka rik-

koo helposti kynsinauhan verille. Useita sormia käyttä-

mällä voi toteuttaa myös kitaristien rasquedo-tekniikkaa. 

Kuva 7. IV-sointu sulkutekniikalla. 
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Erilaisia rytmikuvioita toteutetaan pääsääntöisesti vaih-

telemalla käden edestakaisliikkeessä sitä, milloin sormi 

koskettaa kieliä ja milloin ei. Toisin sanoen sävelmän 

pulssi pysyy ranteen edestakaisessa liikkeessä, mutta 

sormi siirtyy välillä kielten yli niitä koskettamatta. Esi-

merkiksi: jos pelkillä pehmeän sormen tyynypuolen 

vedoilla soitetaan pääiskut, saadaan kaksi kertaa nope-

ampi rytmi, kun lisätään sormen kynsi-iskut takapot-

kulle. Jo pelkästään näitä kahta rytmiä eri tavoin yhdis-

tellen saadaan aikaan useita erilaisia rytmimuunnelmia. 

Kuva 8. G5-sointu 

sulkutekniikalla. 

Tämän  lisäksi säestysrytmejä voi varioida lisäten oike-

alle kädelle esim. kopautuksia ponteen tai tekemällä tau-

on kielet sammuttamalla (voimakkaammalla käden 

liikkeellä saa myös rytmisen efektin, kun kieliä sammu-

tettaessa sormet kopsautetaan samalla kopan reunaan). 

Glissando-efekti on myös hauska: kaikki kielet vede-

tään ensin oikean käden etusormella (jäykkä ranne) glis-

sandona, jonka jälkeen välittömästi vas. käden sormet 

lasketaan sointuotteeseen (eli sammutetaan sointuun 

kuulumattomat kielet). 



  25 

Pienkanteleiden luova käyttö musiikkikasvatuksessa©Arja Kastinen 2014 

Tasajakoinen: 

Kolmijakoinen: 
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Viisikielisen kanteleen sulkusointuotteita          

[sammutettavat kielet merkitty palloilla, kantele D-duurissa]: 
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Seuraavassa esimerkki sulkutekniikan käyttämisestä 

hieman monipuolisemmin lastenlaulun säestyksessä; 

säestämisen lisäksi mukaillaan myös melodian kulkua. 

Laulu on muskareissa tuttu; jugoslavialaiseen sävelmään 

on liitetty useita erilaisia sanoituksia (iso/pieni, voima-

kas/hiljainen) – ohessa yksi säkeistö Anna Sammalkor-

ven sanoitusta. Melodia on kirjoitettu boomwhackers-

väreillä. Melodian yläpuolella on sointuotemerkit ja oi-

kean käden liikkeen suunta sointuja soitettaessa (nuoli 

alaspäin tarkoittaa tässä sormen pehmeän puolen vetoa). 

⋂-merkki tarkoittaa kantelenuoteissa kynsi-iskua ja tässä 

tapauksessa kynsi-isku soitetaan 5-kielelle. Kynnen voi 

kopsauttaa rennolla ranneliikkeellä kopan reunan kautta, 

jolloin mukaan tulee myös rytmiefekti. Eli esim. ensim-

mäisessä tahdissa soitetaan ensin I-sointu vetämällä ja 

sen jälkeen isketään 5-kieleen kolme kertaa kynnellä. K-

sointu tarkoittaa Isus2-sointua (keskisormi siirtyy 3-

kielelle) ja E-sointu Isus4-sointua (etusormi siirtyy 3-

kielelle). 
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Seuraavassa esimerkki laulusävelmästä graafisena nuot-

tina (laulumelodia kielinumeroilla). Koko sävelmän voi-

si säestää yksinkertaisesti D5-kvintillä (vas. käden etu- 

ja keskisormi sekä nimetön sammuttavat kielet 2, 3 ja 4) 

esim. aina tahdin ensimmäiselle ja kolmannelle iskulle. 

Alla olevassa esimerkissä säestykseen on lisätty sus-

sointuja, ja rytmi on kirjoitettu 3/8-tahtilajiin siten, että 

kynsi-isku on aina kakkosiskulla. Ensimmäisellä rivillä 

kynsi-iskulla voitaisiin soittaa vaikka koko sointu ja toi-

sella rivillä vain joko 5- tai 1-kieli. 
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2.2.1. Sekatekniikka 

Sekatekniikassa vasen käsi sammutuksen lisäksi myös 

välillä näppäilee kieliä. Sormitukset vaihtelevat,  mutta 5

-kielisillä eräs paljon käytetty sormitus on ns. rantostek-

niikka (viittaa Haapavedellä 1877–1961 eläneeseen Ant-

ti Rantoseen), johon löytyy verkko-oppimateriaalia 

osoitteessa: http://etno.net/verkko-oppimateriaali/

viisikielisella_kanteleella_haapaveden_tyyliin 

Oikea käsi on ilmassa ja etusormen tyyny- ja kynsipuol-

ta käyttäen vedetään, isketään tai näpätään sekä sointuja, 

intervalleja että yksittäisiä kieliä. Vasen käsi on tuettuna 

ja sointuja sammutetaan etu- ja keskisormea sekä nime-

töntä käyttäen, ja niillä myös näppäillään yksittäisiä kie-

liä (joskus myös intervalleja) sointujen lomaan. 

Kuva 9. V-sointuote sekatekniikalla, vain 

kielet 2  ja 5 ovat avoimina. 

http://etno.net/verkko-oppimateriaali/viisikielisella_kanteleella_haapaveden_tyyliin
http://etno.net/verkko-oppimateriaali/viisikielisella_kanteleella_haapaveden_tyyliin
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Kuva 10. I-sointuote sekatekniikalla; va-

semman käden  etusormi ja nimetön sam-

muttavat kielet 4 ja 2. 
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2.3. Apuvälineiden käyttäminen 

Työpajojen ehdottomina suosikkeina olivat lähes aina 

erilaiset apuvälineet. Niiden avulla  saadaan tuotettua 

hauskoja ja mielenkiintoisia äänensävyjä ja efektejä; 

niiden käyttäminen on helppoa ja ne stimuloivat mieli-

kuvitusta. Tässä on esitelty tavallisimmin käytettyjä apu-

välineitä, mutta jokainen voi keksiä omia tapoja ja 

muunnella ideoita oman mielen mukaan. 

2.3.1. Grillitikku 

Pienten lasten pehmeille sormille kanteleissa nykyään  

käytetty ohut teräslanka helposti koituu ongelmaksi: sor-

miin sattuu ja enemmän soitettaessa sormenpäähän saat-

taa tulla jopa rakkula. Lisäksi kaikkein pienimmille lap-

sille oikean käden liike on joissain tapauksissa motori-

sesti haastava. Tähän löytyy apu esim. grillitikusta: sul-

kusointuja voi rummuttaa kevyesti grillitikun varrella. 

Saman voi tietenkin tehdä vaikkapa puukynällä tai mal-

letin varrella, mutta useimmat aikuiset olivat sitä mieltä, 

että grillitikun tuottama sointi oli lapsiryhmällä parempi 

(ei liian kova). 

Kuva 11. Malletiksi 

tuunatun grillitikun 

varrella voi rummut-

taa sulkusointuja. 
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Jos tikun tylppään päähän liimaa puuhelmen ja päällys-

tää sen huovalla, saa sillä kieliä rummuttamalla aikaan 

hienon, hiljaisen soinnin. Grillitikun terävää päätä voi 

käyttää myös yksittäisten kielten näppäilyyn (plektran 

tapaan). Vartaan juuresta näpätessä äänenväri on erityi-

sen terävä. 

Kuva 12. Kielen näppääminen 

grillitikun päällä vartaan läheltä 

tuottaa terävän äänen. 
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Plektroja löytyy jokaiseen makuun pääkallokuvioisista 

vaaleanpunaisiin. Niitä voi käyttää esim. yksittäisten 

kielten melodiseen näppäilyyn ja sointujen soittamiseen 

sulkutekniikassa. Sointi on hieman kynsisaundia muis-

tuttava, mutta kovempi. Soittajan kosketustapa vaikuttaa 

jälleen olennaisesti lopputulokseen. Sointi muuttuu voi-

makkaan teräväksi, jos kieltä näpätään läheltä varrasta 

tai viritystappia – kielen keskikohdasta näpättäessä soin-

ti on pyöreä (sama pätee sormella tai esim. tikulla näp-

päiltäessä). Tätä sointimuutosta voidaan käyttää hyväksi 

sovituksissa, kun jotain osiota halutaan nostaa esille tai 

jos halutaan terävää, nasaalia sävyä. Päiväkotilasten jou-

kossa ihastusta herätti plektran käyttäminen glissandon 

soittamiseen piccolo-kanteleella. 

2.3.2. Plektra 

Kuva 13. Plektralla voi näppäillä yksittäisiä kieliä 

ja soittaa sulkusointuja. 
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2.3.3. Lusikka 

Slideäänet ovat myös hauskoja tehosteääniä. Viritysavai-

men rautaosa sopii tehtävään hyvin ja pienillä lapsilla 

slideäänen tuottaminen onnistuu helposti myös lusikan 

avulla: lusikan varresta otetaan kiinni, etusormi laitetaan 

lusikan pesään ja painetaan lusikka kieltä vasten, kieltä 

näpätään toisella kädellä ja lusikkaa liu'utetaan kieltä 

pitkin, jolloin syntyy liukuva ääni (käytännössä kaksi: 

sekä nouseva että laskeva).  Ääneen saadaan säveltaso 

esim. heijaamalla rautaa huiluäänipisteen kohdalla tai 

näppäämällä ensin kieli soimaan ja sitten painamalla rau-

ta kielen huiluäänipisteeseen. Kokeilemalla ja leikkimäl-

lä löytyy monenlaista hauskaa. 

Kuva 14. Slideääniä voi tehdä vaikka lusikalla.  
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Jousi oli myös yksi suosituimmista apuvälineistä niin 

aikuisten kuin lastenkin työpajoissa. Syntyvä sointi on 

rouhean kaunis ja poikkeaa voimakkaasti totutusta kan-

teleen äänestä. Esim. viulun tai jouhikon jousia voi hy-

vin käyttää, mutta nykykanteleissa yleisesti käytetty 

ohut teräslanka katkoo helposti jouhia ja saattaa koitua 

näin jousen kohtaloksi. Lasten käytössä siimajouset ovat 

osoittautuneet varsin käyttökelpoisiksi; ne soivat ihan 

kelvollisesti, ovat kestäviä, helppokäyttöisiä ja niitä voi 

jokainen valmistaa itse. Siimajousen valmistuksesta ohje 

löytyy: http://www.temps.fi/2014/05/17/

soittojousia-lapsille-pajunoksista/ 

Kantele voi olla pöydällä (joskus oikeakätiset kääntävät 

jousella soittaessaan kanteleen pitkän sivun itseen päin) 

tai sylissä, jolloin toisella kädellä otetaan tukevasti kiin-

ni soittimen kopasta. 

2.3.4. Jousi 

Kuva 15. Siimajousella 

pöydältä soittaminen. 

http://www.temps.fi/2014/05/17/soittojousia-lapsille-pajunoksista/
http://www.temps.fi/2014/05/17/soittojousia-lapsille-pajunoksista/
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Jousella voi soittaa yksittäisiä kieliä viritystappien vä-

leistä: laita jousi kohtisuoraan kieltä vasten, ei liian lä-

helle viritystappia, vedä (tai työnnä) jousta sopivalla pai-

neella (kielen värähtelyn pitäisi saada kaikukoppa väräh-

telemään) ja nosta lopuksi jousi irti kielestä, jolloin kieli 

jatkaa soimistaan. Voit kokeilla erilaisia rytmejä ja vaik-

kapa viulupelimannien käyttämää puntitusta tai kielen 

osasävelten lyhentämistä (huiluääniä) samaan aikaan 

jousivedon kanssa. Jousella voi soittaa melodioita tai 

rakentaa säestäviä stemmoja yhtyesoittoon. Huomaa, että 

siimajouset tarvitsevat aluksi paljon hartsia kitkan ai-

kaansaamiseksi.  

Kuva 16. Siimajousella 

sylistä soittaminen. 
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3. TYÖPAJAT 

Toteutuneet työpajat muuntelivat laidasta laitaan: oli 

kertaluonteisia tapaamisia, kahden tai useamman kerran 

tapaamisia, ja muutamien ryhmien kanssa yhteistyö jat-

kui lähes läpi lukuvuoden. Muutamissa tapauksissa jär-

jestin kurssin yhtä aikuista varten, ja toisessa ääripäässä 

työpajaan saattoi osallistua koulun juhlasalissa useampi 

koululuokka kerrallaan. 

3.1. Kanteleen virittäminen ja huolto 

Ensimmäinen käsiteltävä asia oli lähes aina virittäminen. 

Jos kantele on viritetty hyvin, on käytännössä ihan sama, 

mitä tai miten sillä soitetaan – kaikki kuulostaa hyvältä. 

Ja sama pätee toisinpäin: jos kantele ei ole vireessä, ei 

mikään toimi. Opettajien ja varhaiskasvattajien työpa-

joissa pyrimme siihen, että jokainen pystyy virittämään 

soittimensa itse, lasten työpajoissa luonnollisesti viritin 

soittimet etukäteen. Muutamien kouluikäisten lasten 

pienryhmätyöpajoissa ehdimme kuitenkin myös kokeilla 

virittämistä lasten kanssa, ja kun annoin jokaiselle henki-

lökohtaisia neuvoja ja käytimme viritysmittaria, sujui 

virittäminen helposti. 

Nykyiset pienkanteleet on yleensä rakennettu D-

vireisiksi, eli ne soivat hyvin, kun kieli nro 1 on viritetty 

yksiviivaiseen d:hen (soittimen rakentajalta saat tiedon 

soittimen äänialasta). Verrokkiäänen voi ottaa toisesta 

soittimesta, esim. pianosta, mutta hyvin käyttökelpoinen 

ratkaisu on myös viritysmittari. Pienkanteleiden virittä-

miseen sopivia kromaattisia viritysmittareita saa musiik-

kikaupoista suhteellisen edullisesti, mallista ja merkistä 

riippuen noin 15–30 € hintaan. Jos lisäksi hankkii mitta-

riin viritinmikrofonin, saa kanteleen viritettyä myös hä-

lyisän lapsijoukon keskellä.  
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Viisikieliset kanteleet viritetään yleensä joko duuri- tai 

molliasteikon viiden ensimmäisen sävelen mukaan. Eli 

jos 1-kieli on viritetty d:hen, tulee asteikoksi joko D-

duuri tai d-molli. Viritysmittarin kanssa voi toki virittää 

kieli kerrallaan asteikkoa ylöspäin, mutta parhaan tulok-

sen yleensä saa, kun virittää intervalleittain (ja aina yh-

den kielen viritettyään, kuuntelee miten intervalli soi): 1-

5 kvintti, 5-2 kvartti, 1-4 kvartti ja lopuksi kolmisointu 1

-3-5 joko duuriin tai molliin. Ja intervallien virittämisen 

jälkeen kokeillaan, miltä asteikko kuulostaa. Myös hui-

luääniä voi käyttää virityksen apuna (ks. s. 9). D-duuri/

molli-virityksien lisäksi viisikieliset voidaan virittää eri 

säveltasoihin (esim. Es/E/F) tai erilaisiin asteikkoihin 

(esim. puolisävelaskeleton pentatoninen). 

Kanteleen perushuoltoa, kuten kielten puhdistusta ja 

vaihtoa, pitäisi jokaisen kanteleen kanssa työskentelevän 

osata tehdä itse. Kun kanteleen kielet ovat moitteetto-

massa kunnossa, on sointi parempi  ja myös soittaminen 

helpompaa. Perusohjeet kielenvaihtoon ja huoltoon:  

http://www.temps.fi/esitykset/ 

3.2. Varhaiskasvattajien työpajat 

Varhaiskasvattajille pidettyjen työpajojen osallistuja-

määrä vaihteli henkilökohtaisista tapaamisista yli 10 

hengen ryhmiin. Suurimpien ryhmien osallistujat tulivat 

useasta päiväkodista; esim. Salossa varhaiskasvatusyksi-

kön johtaja järjesti keskitetysti kurssit kaikille halukkail-

le, joita syksyn ja kevään aikana osallistui Salon alueelta 

yht. 31 varhaiskasvattajaa. Myös työpajojen luonne 

vaihteli tapauskohtaisesti; oli kertaluonteisia kursseja, 

muutaman kerran tapaamisia sekä työpajoja, jotka jak-

sottuivat sekä syksylle että keväälle osan jatkuessa kat-

kottomasti läpi talven. (Yhteistyö varhaiskasvattajien 

kanssa johti myös siihen että useimmat alle kouluikäis-

ten lasten työpajat järjestettiin heidän työpaikoillaan.) 

Työpajat toteutettiin pääsääntöisesti 5-kielisellä kanteel-

la – kolme varhaiskasvattajaa laajensi osaamistaan myös 

11-kieliseen kanteleeseen. 

Pienemmän osallistujamäärän työpajan etuna oli mah-

dollisuus yksilöidympään opetukseen, suuremmissa ryh-

http://www.temps.fi/esitykset/


40 

Pienkanteleiden luova käyttö musiikkikasvatuksessa©Arja Kastinen 2014 

missä puolestaan oli mahdollisuus kokeilla monipuoli-

semmin useiden stemmojen sovituksia. Varhaiskasvatta-

jat innostuivat erilaisista soittotekniikoista ja erityisen 

toimivina koettiin erilaisten sointivärien tuottaminen 

helpolla tekniikoilla. Jonkin verran erityisharjoittelua 

tarvittiin mm. sulkutekniikassa sointuja soittavan käden 

rytmiseen liikkeeseen, näppäilysormitukseen ja musii-

kinteoria-asioihin, kuten transponoimiseen ja pianonuot-

tien soveltamiseen. Tärkeimmäksi tavoitteeksi koin kui-

tenkin asenteen suuntaamisen iloiseen uteliaisuuteen ja 

omaan estetiikkaan luottamiseen; opettele tuntemaan 

soitin ja sen mahdollisuudet, ja toteuta niitä vapaasti 

leikkien, ilman pelkoa väärin soittamisesta. 

Korvakuulolta soittaminen usein helpotti oppimista. Vii-

sikielisellä kanteleella toimii monasti paremmin erilai-

nen soinnutus kuin esim. pianolle suunniteltu; kannattaa 

kokeilla korvakuulolta ja rohkeasti tehdä myös omia 

ratkaisuja. Erilaisia soittotapoja voi (ja kannattaa) myös 

vaihdella päivän (tilanteen ja lapsiryhmän) mukaan. 

Joustavuus toimii. Käytännön työhön toivottiin usein 

helppoja sovituksia lauluista, jotka toimivat pienten las-

ten kanssa (ks. esim. Olin Kantele viisikielisen kante-

leen soitonopetukseen - Kaikkonen Markku ym. Otava.). 

Kunkin sovituksen paremmuus tai huonommuus ei ole 

relevantti kysymys – niksi on osata valita oikea, senhet-

kisessä tilanteessa parhaiten toimiva ratkaisu. 

Varhaiskasvattajien työpajat rakensin seuraavan kaavan 

pohjalta varioiden. Yhden tapaamisen työpajat olivat 

luonnollisesti sisällöltään suppeampia kuin useamman 

kerran tapaamiset. Syksystä kevääseen jatkuneiden ta-

paamisten työpajoissa ehdimme jopa paneutua tekniik-

kaharjoituksiin ja yksittäisten sävelmien sovituksiin. 

 

 

1-5 KVINTTI    

 Kvintillä voidaan korvata I-sointu. 

 Säveliä mielen mukaan vuorotellen tai yhtä aikaa 

soittaen voit muunnella rytmejä. 

 Kvintillä voidaan säestää sekä duuri- että molli-

lauluja. [Jaakko kulta; Kanoottilaulu (molli); Be-

redans (l. Karhutanssi, molli); Aamukaanon; Kis-

san uusi takki; Sadetanssi] 

3.2.1. Näppäilytekniikka 



  41 

Pienkanteleiden luova käyttö musiikkikasvatuksessa©Arja Kastinen 2014 

2-5 KVARTTI   

 Korvaa V-soinnun. [Mikä ammatti?]  

1-4 KVARTTI   

 Korvaa IV-soinnun. [Sadetanssi; Kellolaulu (G-

duuri)] 

1-3-5 KOLMISOINTU  = I-soinnun sävelet, D-duuri 

 Keskisormet ja peukalo näppäilevät: Kenelle tuu-

li laulaa (A-osan säestys kvintillä tasaisesti pääis-

kuille, B-osassa kolmisoinnun säveliä näppäillen 

oman mielen mukaan). 

I- JA V-SOINNUT / 1–3 ja 2–4 -terssit 

 Keskisormet + peukalo ja etusormet + peukalo. 

 Oman mielen mukaan sointusäveliä soittaen, eri-

laisia rytmejä ja intervalliyhdistelmiä rakentaen: 

Elefanttimarssi.  

 Sointupohjaista muuntelua käyttäen säestykseen 

saadaan elävyyttä, monipuolisuutta ja tuoreutta. 

 Pelkästään 1–3 ja 2–4 -tersseillä säestäminen: 

Pyttyjenkka (etusormiterssi 2–4 korvaa sekä II, 

IV että V-soinnun). 

 Säestyskuvioiden lisääminen melodian tauoille: 

Laulu väreistä. 

ASTEIKKO  

 Satu meni saunaan  

 Omasta päästä soitellen näppäilytekniikalla, kaik-

ki kielet käytössä; säveljärjestystä, rytmejä ja in-

tervalliyhdistelmiä muunnellen. 

MELODIASOITTO  

 Vettä satoi niin (+  säestyskuvio). 

 Vuodenajat (+  säestyskuvio,  jousistemmat). 

 Possut ja siilit (loppuun glissando ja huiluääni); 

Noita matkustaa (peukalosävelen lisääminen); 

Lumilaulu (peukalosävel säestävänä); Matolaulu; 

Poo poo possi; Rosvo (G-duuri); Kaksi kissaa 

(+slide); Pii paa puu. 

 Säestyssoiton ja melodian yhdisteleminen: Myyrä 

Matikainen, Kunkku Kenkkunen. 
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MATTA- JA HUILUÄÄNTEN LISÄÄMINEN  

 Plim plam plom: asteikon 6. kvinttihuiluäänenä 

ja ”plim plam plom” mattaääninä. 

 Siilin tuutulaulu: asteikon 6. ja 5. kvinttihuiluää-

ninä sekä asteikon 2. ja 1. oktaavihuiluääninä. 

 Kas tässä hyppää sammakko (”kua” -sanoilla 

mattaäänet) 

(Ks. Pieni ankanpoikanen sekatekniikan tapaan luvusta 

3.4. Koulujen opettajien työpajat.) 

 

I-SOINTU  

 Oikean käden liike, kosketuksen vaikutus soin-

tiin, erilaisia rytmejä: Kehrätkäämme silkkilan-

kaa, Helmiina, Row your boat, Miksei minun ka-

nani, Kiinalainen kuli (oikea käsi seuraa melo-

dialinjaa ja rytmejä), Sormileikki (+ asteikko 

alas), Ken tammikuussa on. 

I–V -SOINNUT  

 Elefanttimarssi; Onnea; Elefantit matkalla; Filla-

rifantti; Kärryn kopina; Sirkusparaati; Syysviisu; 

Lumisadelaulu; Ei saa rynnätä teitten poikki; 

Possu pallukka; Pompolinda; Bussilaulu; Pienet 

sammakot; Joikaava Jänöpupu ja Pakkanen Pu-

hurin poika; Dam dam; Arvaas kuinka tonttu-

ukko; Missä puussa nauriit kasvaa; Kärpänen 

istui polvella; Isovarvas ja kantapää; Matkustan 

ympäri maailmaa.  

 Koputus ponteen: Hepokatti, Suutari, räätäli.  

 Tauko, kielten sammutus rytmisenä tehokeinona: 

Äiti antoi mulle rahaa. 

I–IV–V -SOINNUT  

 I-IV-sointuvaihtelu: Baby one, two, three. 

 Tauon käyttäminen rytmisenä  tehokeinona: Pöl-

lörock. 

 Koputuksen lisääminen: Vaari tuli talohon; Puu-

hevonen (grillitikulla kavion kapse). 

3.2.2. Sulkutekniikka 
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 Ei saa häiritä leijonaa; Siilin tuutulaulu; Oli syn-

keä yö; Satu ukosta ja akasta; Tillin tallin; Läh-

detään Korkeasaareen; Autolla ajetaan varova-

rovasti; Rouva Hulda Huoleton; Aamuhämärässä 

(+ eri eläimille eri tehosteäänet);  Isäntä teki ta-

lon; Putte-possun nimipäivät.   

II-SOINTU   

SUS-SOINNUT  

 I-, IV- ja V-sointuja voidaan korvata sus- eli E- ja 

K-soinnuilla. 

 Iso kissa ja pikkulintu (melodiarytmin seuraami-

nen + kynsi-iskut); Sadetanssi; Kolme ukkoa; Pik-

kujättiläinen (+  kynsi-iskut); Poo poo possi.  

 Autorämärokki; etusormi siirtyy neljäsosaiskuilla 

keskisormen viereen ja takaisin sekä I- että IV-

soinnuilla, V-sointu kokonuottina - vaihtoehtoi-

sesti sammuttaen vain kieli nro 3).  

 Sikajono: (soinnut puolinuotteina) [I–I–E–I] x 3 

+ I–I–E–E–E–E–I).  

 Höpölöpöjuttu (I–E–I–K–I–E–V–I) 

”Possulle plektra, siilille jousi...”  

JOUSI  

 Voi käyttää tehosteäänenä: Pikku koira laulaa. 

 Jos soittajia on useampi, voidaan rakentaa jousis-

temmoja osaksi säestystä (mieti, mitkä kielet 

kuuluvat mihinkin sointuun). [Vuodenajat; Kis-

san uusi takki – plektra 3–2–1, tikku tai kynä 5-

kieltä rummuttaen, jousi 3–4–5] 

 Helppo ratkaisu: otetaan jousiääneksi soinnun 

perussävel (I-soinnulle 1-kieli, IV-soinnulle 4-

kieli, V-soinnulle 5-kieli). [Oli synkeä yö] 

SLIDE 

 Voi käyttää tehosteäänenä, esim. Kaksi kissaa. 

 Tai melodiasoitossa, jolloin liuku pysäytetään 

kielen puolivälin huiluäänipisteeseen tai rauta 

painetaan suoraan huiluäänipisteeseen ja heija-

taan siinä. [Kolliaaria; Hoang-ho] 

 

3.2.3. Apuvälineiden käyttäminen 

 Kuus pikku ankkaa 
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 Tai rytmisäestyksenä, esim. Eemeli; kertosäkeessä 

viritysavaimen puuosalla painellaan rytmikkäästi 

kaikkia kieliä siirtyen kielten päästä toiseen ja 

säerajoissa vedetään liuku. 

PLEKTRA 

 Toimii hyvin melodiasoitossa, mutta sillä voi soit-

taa myös sulkusointuja. 

 Jos näppäilee vartaan juuresta, saa pistävän, terä-

vän äänen. 

GRILLITIKKU 

 Toimii rummutustikkuna sulkusoitossa, terävä pää 

myös plektrana [Oli synkeä yö], ja tylppä pää hel-

men ja huovan kanssa tuunattuna myös pehmeänä 

mallettina. [Pyttyjenkka] 

 Puuhevonen: A-osassa sulkutekniikalla daktyy-

lirymin kaksi jälkimmäistä iskua kopautuksena 

ponteen, B-osassa vastadaktyylirytmi soinnulle ja 

ti-ti-taa rytmi ponteen. 

Oheiseen Vuodenajat-sävelmään (säv. unkarilainen, san. Sauvo 

Puhtila) yhdistimme mm. seuraavia stemmoja: 

Stemma 1:  kynä rummuttaa 1-kieltä koko sävelmän ajan 

Stemma 2:  kynä rummuttaa 5–5–4–4 koko sävelmän ajan melo-

diarytmin mukaan, päätöstahtiin esim. vain 5-kieltä 

Stemma 3:  jousi soittaa asteikkoa (2 säveltä per tahti eli kaksi 

kertaa hitaampi syke kuin laulussa)                                                

1–2–3–4–5–4–3–2–1–2–3–4–5–4–3–1 

Stemma 4:  näppäillen koko sävelmän ajan 

        – päätös 1-kielelle   
1   5   3   2    5  3 
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3.2.4. Molli 

VIRITYS  

 Viritä kieli nro 3 puolisävelaskel alemmaksi kuin 

duurissa (D-duurista d-molliin: f# →   f). 

OHJELMISTOA  

 Kehtolauluja. [Tuu, tuu, tupakkirulla; Nuku, nu-

ku, nurmilintu; Tuu, tuu, tuutussa lasta; Siilin ja 

karhun tuutulaulu; Peikkoäidin kehtolaulu] 

 Naamas on kaunis; Suksen suihke; Soutuvenhees-

sä; Peikkopiiri (masurkka-rytmi). 

 Transponointi e-mollista d-molliin: Kellarilaulu. 

 Matta, grillitikku ja slide -tekniikoiden sovelta-

mista Hoang-ho -sävelmään 

 Sormiharjoituksena Konevitsan kirkonkellot 

(keskisormet ja peukalo näppäävät I-soinnun sä-

veliä, etusormet ja peukalo näppäävät V-soinnun 

säveliä) 

 

PIANOSOVITUSTEN SOVELTAMINEN  

 D-duurissa I-sointu on D, IV-sointu G ja V(7)-

sointu A(7). 

 Muokkaa soinnutusta yksinkertaisemmaksi.  [Lii-

kennevalo; Tossu ja sukka; Tanssit] 

 Kokeile korvakuulolla, mikä soinnutus toimii 

kanteleella. 

 Luota omaan estetiikkaasi: yhtä ainoaa oikeaa 

ratkaisua ei ole, vaan monia mahdollisuuksia, 

joista voit valita tilanteen mukaan sopivimman. 

C-DUURISTA D-DUURIIN  

 Transponointi on helppoa, kun muutat sävelnimet 

kielinumeroiksi; C-duurinuotissa 1–2–3–4–5 kie-

linumeroita vastaa asteikko c–d–e–f–g. Vastaa-

vasti I-sointu on C, IV-sointu F ja V-sointu G. 

[Pullaa ja persiljaa; Tanssit; Pii paa puu; Pytty-

jenkka; Iso kissa ja pikkulintu; Vaari tuli talohon; 

3.2.5. Pianonuottien soveltaminen ja 

  transponointi 
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Sikajono; Ei saa häiritä leijonaa; Peruna on pyö-

reä; Apina ja aasi; Mörri-Möykyn kolossa; Röh 

röh possut; Tässä tulee Rölli; Vihreä karhu; 

Timppatei; Pienet sammakot; Tittlilitti] 

E-DUURISTA D-DUURIIN  

 E-duurinuotissa 1–2–3–4–5 kielinumeroita vastaa 

asteikko e–fis–gis–a–h; I-sointu on E, IV-sointu 

A ja V-sointu H. [Kehon osia] 

F-DUURISTA D-DUURIIN  

 F-duurinuotissa 1–2–3–4–5 kielinumeroita vastaa 

asteikko f–g–a–b–c; I-sointu on F, IV-sointu B ja 

V-sointu C. [Dam, dam; Höpölöpöjuttu; Liikunta-

leikki; Jänikseltä housut puttoo; Puupääpööpee; 

Laita kiertämään; Värileikki; Jumps jumps 

(sekatekniikka); Ken tammikuussa on; Fillari-

fantti; Pompolinda; Oravan pesä; Mari Marej]   

ES-DUURISTA D-DUURIIN  

 Es-duurinuotissa 1–2–3–4–5 kielinumeroita vas-

taa asteikko es–f–g–as–b; I-sointu on Es, IV-

sointu As ja V-sointu B. [Minä hakkaan näin] 

C-MOLLISTA D-MOLLIIN  

 C-mollinuotissa 1–2–3–4–5 kielinumeroita vastaa 

asteikko c–d–es–f–g; I-sointu on Cm, IV-sointu 

Fm ja V7-sointu G7. 

G-DUURI  

 G-duuri-lauluja ei yleensä kannata transponoida 

D-duuriin, sillä silloin laulun säveltaso tippuu 

liian matalaksi. 

 Jos säestys toimii I–V-sointuasteilla, saat ko. 

soinnut myös D-duuriin viritetystä kanteleesta; G-

duurissa I-sointu on G (D-duurikanteleen kielet 

nro 1 ja 4) ja V-sointu D. IV-sointuun eli C-

duuriin voit käyttää kieliä nro 2 ja 4. [Pikku Piia-

pingviini; Kellolaulu;  Piippolan vaari; Rosvo 

(melodiasoitto); Keisari Kukkelikuu; Mörkö se 

lähti piiriin (myös V-ote ilman septimisäveltä); 

Likki-lakki-laiva] 

3.2.6. G-duuri- ja e-mollilaulujen soit-

 taminen D-duurikanteleella 
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E-MOLLI  

 Joissain e-molli-lauluissa on D-duurisointu (e-

molli-sävellajin VII-aste) hyvin tärkeässä asemas-

sa, jolloin viisikielistä kanteletta ei kannata virittää 

molliin, vaan kannattaa soittaa Em-sointu terssinä 

kieliltä nro 2 ja 4 (toisin sanoen sijoitetaan laulun 

perussävel kielelle nro 2), jolloin saadaan myös 

alapuolinen duurisointu (D). [Nallet tallustaa] 

 

 Vastaavasti, jos d-molli-laulussa on VII-asteen 

duurisointu (C) tärkeässä roolissa, voi sävelmän 

transponoida e-molliin eli sijoitetaan laulun perus-

sävel jälleen kielelle nro 2. [Pikku tonttu kiikaroi; 

Talviunilaulu; Peikkoja pieniä; Ruoho huojuu tuu-

lessa] 

 

3.3. Alle kouluikäisten lasten työpajat  

Päiväkoti-ikäisten lasten työpajaryhmissä oli kerrallaan 3

–11 osallistujaa 3–6 vuotiaiden ikäryhmistä. Suurin osa 

osallistujista oli esikouluikäisiä. Tapaamisia oli 2–7 ker-

taa per ryhmä; osa pelkästään syys- tai kevätkaudella, 

osa jaksottuen molemmille lukukausille. Useimmissa 

tapauksissa näiden ryhmien ohjaajat osallistuivat myös 

varhaiskasvattajien omiin työpajoihin. Musisoinnista 

innostuneet ohjaajat loivat innostuksen mielialaa lasten 

keskuuteen, mikä puolestaan paransi oppimistuloksia 

selkeästi. Esim. Kaarinassa Kuovinkadun päiväkodissa 

ohjaaja osallistui sekä omaan koulutukseen että lasten 

työpajoihin. Hän opetteli huoltamaan päiväkodin kante-

leet, hankki pienkanteleoppaita, rakensi lapsille soitto-

jousia ja malletteja ja vieläpä laajensi omaa osaamistaan 

11-kieliseen kanteleeseen. 

Lasten työpajoissa värikoodaus oli ehdoton juttu: värien 

avulla jokainen oppi nopeasti hahmottamaan niin yksit-
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täiset kielet kuin sulkusointuotteetkin. Kielinumeroiden 

ja värien yhdistelmä toimi erinomaisesti. Kielinumeroi-

den avulla on helppo hahmottaa säveltasoja 

(solmisaation tapaan), vaikka ei nuotteja osaisikaan. Vä-

rien avulla kokeiltiin muutaman ryhmän kanssa myös 

hieman säveltämistä: lapset saivat päättää värijärjestyk-

sen, ja sitten soitettiin! 

Lasten suosikiksi työpajoissa nousi apuvälineiden käyttö 

ja niistä ehkä jousi ylitse muiden. Sen käyttö on helppoa 

ja sointi antaa mukavan lisän melkein kappaleeseen kuin 

kappaleeseen. Yksinkertaisimmillaan jo yhden kielen 

soittaminen riittää tuomaan säestykseen mukavaa rou-

heutta, ja erilaisia jousistemmoja yhdistelemällä syntyy 

varsin hienon kuuloista satsia. Plektroissa niiden erilai-

nen kuviointi pääkalloista vaaleanpunaisiin herätti vä-

hintään yhtä suurta ihastusta kuin niillä soittaminen. Lu-

sikka ja sillä tuotettu slide-ääni sai ensireaktiona aikaan 

aina naurunpyrskähdyksiä. Grillitikun mallettipää kiin-

nosti myös kovasti, ja Kaarinan Kuovinkadun päiväko-

din pienet lapset nimesivät sen oitis tammenterhoksi. 

Kehorytmien, rytmisoittimien ja efektien yhdistäminen 

lauluihin toimii myös hyvin. Bassopalat ovat erinomai-

sia, mutta päiväkoteihin niitä ei aina ole vara hankkia. 

Eräs edullinen vaihtoehto on käyttää pitkiä 

Boomwhackers-putkia toiseen päähän sijoitettavien tulp-

pien kanssa, jolloin niiden säveltaso tippuu vielä oktaa-

via matalammaksi. Putkien soittaminen onnistuu pienil-

täkin lapsilta; putken tulppapäätä (paksuhkoon) mattoon 

kohtisuoraan rummuttamalla saadaan bassorytmiä, ja 

yksittäisten sävelten lisäksi putkista voi yhdistellä vas-

taavat intervallit kuin esim. 5-kielisessä kanteleessa. 

Säveltasoja voi opetella myös esim. rakentamalla put-

kiensoittajista ”sävelportaat”. 

Pelkästään erilaisten äänten tuottaminen erilaisilla soit-

totekniikoilla oli monille lapsille elämys. Vapaa impro-

visaatio soolona, duona, triona jne. on helppoa ja palkit-

sevaa; jokainen osaa tuottaa viisikielisellä kanteleella 

mielihyvää antavaa musiikkia (kun kantele vain on viri-

tetty hyvin)! Oli myös hauska seurata, kuinka lapsen 

oma persoona heijastui improvisaation luonteeseen. Jos-

kus työpajat päätettiin rauhoittavaan improvisaatiokier-

rokseen, jossa piccolo kiersi sylistä syliin ja kukin lapsi 

sai vuorollaan soittaa sillä vapaan improvisaation (usein 

plektralla) ja minä säestin hiljaa 11-kielisen soinnuilla. 
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Nämä tuokiot ovat jääneet mieleeni erityisen kauniina 

musiikkihetkinä. 

Uskomattomimmat tulokset saavutettiin Auran esikou-

lussa, jossa 5 ryhmää osallistui projektin aikana 7 työpa-

jan sarjaan (jokaiselle ryhmälle 7 x 30 min.). Innostunut 

esikoulun opettaja työskenteli oma-aloitteisesti lasten 

kanssa tapaamiskertojen välillä ja suurin osa lapsista 

oppi jopa yhdysasentoisen näppäilytekniikan (raportin 

alussa esitellyistä sormituksista ensimmäinen, jossa mo-

lempien käsien etu- ja keskisormet ovat vierekkäin). Osa 

lapsista innostui niin paljon, että hankki projektin aikana 

oman kanteleen!  Myös esikoulu hankki kaksi hyvää 5-

kielistä Leppävirran Soitinrakentajilta. Näiden ryhmien 

kanssa ehdittiin käydä läpi kaikki tässä esitellyt soitto-

tekniikat ja työpajoissa soitettiin monia lastenlauluja 

erilaisin sovituksin erilaisia soittotekniikoita yhdistellen. 

Myös joitain musiikin termejä ehdimme pohdiskella, 

kuten: mikä on sävelen ja soinnun ero (1-kieli/I-sointu)? 

Kevätkaudella esittelin myös lapsille turkulaisen soitin-

rakentaja Billy Hornen rakentamaa kaksoiskanteletta 

(”kaverikantele”), jossa on kaksi viisikielistä yhdessä ja 

kaksi kaverusta voi siis soittaa vastakkain. Sointi on hie-

no ja hieman voimakkaampi kuin tavallisissa 5-

kielisissä. Lapset tykästyivät soittimeen oitis. Kerroin 

työpajoissa myös hieman kanteleen historiasta ja esitte-

lin kevään lopulla Rauno Niemisen rakentamat vaski- ja 

jouhikieliset kanteleet. Erikoisilla kanteleilla soittaminen 

oli lapsista hauskaa ja niiden pehmeämmät kielimateri-

aalit ja poikkeavat sointivärit herättivät kiinnostusta. 

Erään esikouluryhmän pojat yllättivät minut täysin kes-

kittyneillä ja upeilla vaskikantelesooloillaan ja vakavalla 

sointisävypohdiskelullaan. 

 

 

 Pienimpien ja vain muutamaan työpajaan osallis-

tuneiden lasten kanssa käytimme yhden sormen 

näppäilyä. 

 Värien avulla melodiasoitto onnistui helposti 

(vastaavien värien Boomwhackers-putkilla saattoi 

opettaa melodian ensin, ja sitten se löytyi helposti 

myös kanteleen värimerkeistä). 

 5–3–1 kieliä oman mielen mukaan näppäillen lau-

lun taustalle: Helmiina; Kissanpoika. 

3.3.1. Näppäilytekniikka  
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 Esikouluikäiset omaksuivat helposti useamman 

työpajan tapaamisissa yhdysasentoisen sormituk-

sen, jossa molempien käsien etu- ja keskisormet 

ovat vierekkäin (ks. esitellyt soittotekniikat rapor-

tin alkuosasta). 

 Yhdysasentoisen näppäilytekniikan opettelua 

Rosvo-laulun avulla; 4–3–2–1 eli ensin näppää 

vasen etu- ja sitten keskisormi, sen jälkeen oikea 

etu- ja sitten keskisormi. Laulun viimeisellä sa-

nalla, ”..hän kimppuusi käy!”, näpätään molem-

pien käsien etu- ja keskisormet yhtä aikaa ja pai-

netaan heti takaisin kielille, jolloin kielet sammu-

vat. 

 Säestysnäppäilyä: I-soinnulle keskisormet (kielet 

1 ja 3), V- ja II-soinnuille (joskus käy myös IV-

soinnulle) etusormet (kielet 2 ja 4). [Pyttyjenkka 

– lisää sointunäppäilyn lisäksi pehmeillä malle-

teilla ylimpien kielten kevyttä pompottelua; Juna 

kiskoilla nyt kiiruhtaa] 

 Melodista näppäilyä: Kaksi kissaa; Pii paa puu. 

 

 

 

I-SOINTU  

 3-vuotiaiden kanssa asetimme pienet sinitarrapa-

lat sammuttamaan kielet nro 2 ja 4; näin lasten ei 

tarvinnut muuta kuin tikulla rummuttaa kaikkia 

kieliä, mutta vain I-sointuun kuuluvat sävelet syt-

tyivät soimaan. [Miksei minun kanani; Helmiina; 

Lumiukko; Kissanpoika] 

I–V -SOINNUT  

 Pienimmillä soittajilla kaksi sinitarroilla sammu-

tettua sointukanteletta voivat vuorotella I–V-

sointuvaihtojen mukaan: Lumisadelaulu. 

 Dam, dam; Fillarifantti; Hepokatti (+  koputus 

ponteen ti-ti-taa rytmillä sanojen ”jalavei” jäl-

keen); Aamulla herätys. 

I–IV -SOINNUT 

 Onko noitia olemassa (+ taa ti-ti ti-ti taa -rytmi). 

3.3.2. Sulkutekniikka  
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I–IV–V -SOINNUT + sus-sointuja  

 Autorämärokki: alussa kvinttiä kiihtyvällä rytmil-

lä, jonka jälkeen sulkusoinnuilla säestäen. I- ja IV

-sointuotteissa sammuttavaa etusormea siirretään 

neljäsosarytmissä keskisormen viereen ja takai-

sin. V-sointu soitetaan vain tahdin ensimmäiselle 

iskulle ja sammutetaan vain kieli nro 3 (A7sus4). 

 Oli synkeä yö (+  jousilla sointusäveliä ja tehoste-

ääniä + grillitikuilla näppäilyä ja sulkusointuja 

rummuttaen); Kenkäluettelo; Pöllö-rock (tauko-

jen tekeminen kieliä rytmisesti kädellä rummutta-

malla); Kasper ja Jesper ja Joonatan. 

 

 

 Annetaan lasten keksiä tehosteääniä sadun tai 

laulun taustalle tai esim. loruun.  

 Yhdistetään säestyksessä eri apuvälineillä erilai-

sia helppoja, toistuvia stemmoja, esim. jousella 3

–4–5 + plektralla 1–5 ja glissando + kynällä 5-

kieltä rummuttaen: Vuodenajat. 

JOUSI  

 1-kielellä säestäen: Pienen pieni veturi, Pikku 

Piia-pingviini, Keisari Kukkelikuu (– alussa veto-

työntö-veto-tauko). 

 1- ja 5-kielillä säestäen: Kolme ukkoa, Kissa vie-

tiin kaupunkiin (+  plektralla pikkolo-glissando ja 

A-osan melodia näppäillen + tikkurummutus 1–5-

kielillä), Pikku-Piia pingviini (muutoin 1-kielellä, 

mutta ”tikkeraade-takkeraade”-sanoilla 5-kieli) 

 I-soinnulle 1-kieli, IV-soinnulle 4-kieli, V-

soinnulle 5-kieli: Oli synkeä yö, Kasper ja Jesper 

ja Joonatan. 

PLEKTRA  

 Melodiaa näppäillen: Kissan uusi takki, Kaksi 

kissaa. 

 Glissandon soittaminen oli erityisesti pienten las-

ten mielestä hauskaa pikkolo 5-kielisellä. 

 1-kielellä ees-taas: Piippolan vaari (G-duuri). 

 Sulkusointuja kevyesti vetäen. 

3.3.3. Apuvälineiden käyttäminen  
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GRILLITIKKU  

 Rummutetaan sulkusointuja tikun varrella (tai 

esim. puukynällä).  

 Sointujen soittamisen lomaan voi lisätä napautuk-

sen ponteen, esim. Hepokatti; ”..jalavei”-sanojen 

jälkeen ti-ti-taa rytmi tikulla ponteen. 

 Tikun kärjellä voi myös näppäillä yksittäisiä kie-

liä kuten plektralla; Oli synkeä yö – ensin sulku-

sointuja rummuttaen taa-ti-ti-rytmillä, lopussa 

sanoille ”ha-ha-ha-haa, se oli hai, hy-hy-hy-hyi!” 

näppäilyä tikun kärjellä 5–4–2–1. Läheltä varrasta 

näppäiltäessä saadaan läpitunkevan terävä ääni. 

LUSIKKA TAI VIRITYSAVAIN  

 Slide tehosteäänenä: Kaksi kissaa, Kiinalainen 

kuli. 

 Rytmisäestyksenä: Eemelin kertosäkeessä viri-

tysavaimen puuosalla painellaan rytmikkäästi 

kaikkia kieliä siirtyen kielten päästä toiseen ja 

säerajoissa vedetään liuku. 

 Lusikkaa kevyesti kielten päällä heilutellen saa-

daan hauskaa helinää. 

 Kokeillaan, miten erilaisilla materiaaleilla tulee 

erilaisia sävyjä myös slide-ääniin (metalli, lasi, 

puu). 
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3.4. Koulujen opettajien työpajat  

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki koulujen 

opettajien työpajoihin osallistuneet olivat ala-asteen 

opettajia. Viisikielinen kantele sopiikin erinomaisesti 

peruskoulun ala-asteen  musiikkikasvatusvälineeksi, 

mutta se tarjoaisi kyllä mahdollisuuksia myös ylemmille 

luokka-asteille 10–15-kielisistä puhumattakaan. Kahdek-

san opettajaa käytti työpajoissa 10–15-kielisiä, osa tutus-

tuen soittimeen, osa täydentäen entistä osaamistaan. 

Suuri osa opettajista osallistui yhden tapaamisen työpa-

jaan, 11 opettajaa osallistui 4–5 tapaamiseen, osalla kou-

luista opettajat osallistuivat sekä omaan työpajaan että 

järjestivät työpajat koulunsa oppilaille, ja osalla kouluis-

ta opettajat osallistuivat vain seuraamalla oppilaiden 

työpajoja. Muutamat opettajista mainitsivat koululaisten 

työpajojen seuraamisen jopa antoisampana kuin oman 

työpajatyöskentelyn. 

Suurimmalla osalla projektiin osallistuneista kouluista 

oli omia kanteleita, joita käytetään koulusta riippuen 

joko satunnaisesti tai suhteellisen säännöllisesti. Osa 

kanteleista oli hyväkuntoisia, mutta monissa oli myös 

huoltamisen tarvetta; pääasiassa puuttuvia tai huonosti 

laitettuja kieliä. Suurin ongelma tuntui jälleen olevan 

virittäminen. Kuten muutkin akustiset soittimet, myös 

kanteleet vaativat säännöllistä virittämistä, eikä kiirei-

sessä koulutyössä siihen aina tahdo löytyä aikaa. Toi-

saalta on muistettava, että mitä useammin soittimen vi-

rittää, sitä vähemmän siinä on työtä – ja hyvälaatuinen 

soitin myös pysyy paremmin vireessä. Positiivisena esi-

merkkinä mainittakoon Hakapellon koulu Uudestakau-

pungista, jossa kymmenkunta 5-kielistä oli aina siististi 

valmiina (seinätelineessä roikkuen) ja viritettyinä. 

1980-luvulla Kantele kouluun! -projektin myötä lahjoi-

tettiin Osuuspankki-ryhmän sponsoroimana 5-kieliset 

kanteleet kaikkiin Suomen kouluihin. Kyseiset kanteleet 

ovat puutappisia ja niiden virittäminen ja vireessä pysy-

minen koetaan huomattavasti ongelmallisemmaksi kuin 

nykyään yleisempien metallitappisten mallien – usealla 

koululla lahjoituskantele löytyikin varastoon hylättynä. 

Puutappisen kanteleen virittämisessä suureksi avuksi on 

väännin, jolla saadaan tukevampi ote ja lisää voimaa; jos 
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kartionmuotoinen tap-

pi on liian löysä, sitä 

työnnetään virittäessä 

sisäänpäin, jos liian 

tiukka, sitä vedetään 

ulospäin.  

Muutamiin käyttämät-

tömiin puutappisiin 

kanteleisiin vaihdoin 

opettajien suostumuk-

sella vaskikielet 

(messinki- tai pronssi-

lankaa, jota käytettiin 

pääasiallisena kielimateriaalina 1800-luvulle saakka), 

jolloin sointi muuttuu tummemmaksi ja viritys tippuu 

kielimateriaalista ja kanteleen mallista riippuen noin 

kvarttia tai kvinttiä matalammaksi. Lisätietoa: 

http://www.temps.fi/2014/05/27/kielilangan-

paksuus-ja-sointi/  

http://www.temps.fi/2014/01/27/katariinan-

koululla/ 

Projektiin osallistuneiden opettajien kokemus vaihteli 

noviisista useamman kymmenen vuoden kokemukseen. 

Monilla saatu koulutus oli kuitenkin jäänyt yksipuolisek-

si, sisältäen lähinnä sulkusointutekniikan ja ”mansikka-

mustikka” -soinnut. Se on harmi, sillä näin yksinkertais-

tetusti käytettynä soitin helposti koetaan tylsänä, ei-

kiinnostavana, kun sen todellinen tarjonta voisi olla lo-

puttomien mahdollisuuksien aarrearkku. 

Opettajien työpäivät ovat usein hyvin kiireisiä, joten on 

luonnollista, että he toivovat käyttöönsä valmiita sovi-

tuksia eri luokka-asteille suoraan sovellettaviksi. Valmii-

ta sovituksia ehdottomasti tarvitaan, sillä ne edesauttavat 

soittimen käyttöönottamista ylipäätään ja lisäksi voivat 

antaa lisää ideoita sellaisille, jotka ovat kiinnostuneita 

tekemään omia sovituksia ja kokeiluja. Projektin kulues-

sa tulikin tehtyä useamman tapaamisen työpajoihin osal-

listuneiden opettajien ja oppilaiden kanssa sekä valmiita 

että puolivalmiita sovituksia ja sovitusehdotuksia. 

Kuitenkin haluan jälleen myös korostaa sitä, että soitin 

pysyy mielenkiintoisena, kun sen käyttöä joustavasti 

muunnellaan tilanteen mukaan. Tämä on mahdollista 

siten, että opettaja saa tarpeeksi tietämystä soittimen 

Kuva 17. Puutappisen 

kanteleen viritysapu. 

http://www.temps.fi/2014/05/27/kielilangan-paksuus-ja-sointi/
http://www.temps.fi/2014/05/27/kielilangan-paksuus-ja-sointi/
http://www.temps.fi/2014/01/27/katariinan-koululla/
http://www.temps.fi/2014/01/27/katariinan-koululla/


  55 

Pienkanteleiden luova käyttö musiikkikasvatuksessa©Arja Kastinen 2014 

mahdollisuuksista, eri soittotekniikoista ja niiden sovel-

tamismahdollisuuksista. Sen jälkeen tarvitaan vain avoin 

mieli ja rohkeutta kokeilla uusia ideoita. Oli valmis sovi-

tus kuinka hyvä tahansa, se ei välttämättä toimi kaikkien 

oppilaiden kanssa, ja lisäksi vuodesta toiseen samojen 

aiheiden samanlaisina toistaminen on puuduttavaa. 

 

 

 Kvintti, kvartti, terssi, sekunti ja priimi interval-

lien opettaminen viisikielisen avulla. 

 Huiluäänten avulla 5-kielisestä löytyvät myös 

seksti (näpätään terssi, jonka alempi sävel soite-

taan oktaavihuiluäänenä), septimi (näpätään se-

kunti, jonka alempi sävel soitetaan samoin kuin 

edellä oktaavihuiluäänenä) ja oktaavi; 10–15-

kielisissä ei luonnollisesti tarvitse käyttää huiluää-

niä saadakseen sekstin, septimin ja oktaavin. 

 Mietitään, mikä on sävelen (soitetaan yksi kieli), 

intervallin (soitetaan kaksi kieltä) ja soinnun 

(soitetaan vähintään kolme kieltä, myös sulkutek-

niikalla) ero. 

 Ylemmille luokka-asteille voi huiluäänten avulla 

opettaa myös osasävelsarjarakennetta. 

 Mietitään, mitkä kielet kuuluvat mihinkin soin-

tuun. Mitkä kielet/sävelet ovat yhteisiä useammal-

le soinnulle? Vertaa sointujen soittamista näppäil-

len tai sulkutekniikalla. 

 Sointupohjainen muuntelu; kuhunkin sointuun 

kuuluvia säveliä voi soittaa mielensä mukaan ryt-

mejä ja intervalliyhdistelmiä muunnellen. 

 Stemmojen rakentaminen; yhdistellään sointuun 

kuuluvia säveliä eri soittotekniikoilla (esim. jousi 

+ plektra) tai tehdään melodisia kulkuja siirtymäl-

lä sointusävelestä toiseen lomasävelen kautta – 

yhtyesoiton harjoittelu. 

 Duuri- ja mollisoinnun ero (viisikielisen virittämi-

nen duurista molliin ja takaisin). 

 Rytmimuuntelut;  sulkutekniikassa oikean käden 

motoriikka, sammutukset, koputukset, rasquedo. 

 Erilaisten rytmityyppien yhdistely, esim. 4/4 + 

kahdeksasosasykkeellä 3+3+2: Fillarifantti. 

3.4.1. Musiikinteoriaa musisoiden 
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 Rinnakkaissävellajit: kaksi kanteletta viritettyinä 

esim. d-molliin ja F-duuriin – näillä voi myös 

kaksi soittajaa improvisoida helposti yhdessä. 

 Moodeihin tutustuminen (erityisesti 10–15-

kieliset). 

Ks. lisäksi varhaiskasvattajaosiosta Pianonuottien sovel-

taminen ja transponointi (s. 45) sekä Apuvälineiden 

käyttäminen (s. 43). 

 

 

1–5 KVINTTI   

 D5, voi korvata I-soinnun. 

 Rytmejä muunnellen ja eri soittotekniikoita käyt-

täen kvintillä pystyy säestämään sekä duuri- että 

mollilauluja [Jaakko kulta; Kanoottilaulu (molli); 

Aamukaanon; Sadetanssi; Bessarabia – A-osa 

mollissa + kvinttisäestys, B-osa duurissa + sulku-

sointusäestys]. 

 Improvisaation taustalle; yksinkertaisimmillaan 1- 

ja 5-kieliä vuorotellen ja päälle esim. plektra- tai 

jousisoolo improvisoiden; taustan rytmi voisi olla 

myös monimutkaisempi, esim. ♩   ♪  ♩.  ♩ 

2–5 KVARTTI  

 Voi korvata V-soinnun.  

 Improvisaation taustalle 1-5-kvinttiä ja 2-5- kvart-

tia rytmittäen esim.    ♩    ♪  ♪   ♩    ♩ 

1–4 KVARTTI  

 korvaa IV-soinnun: Sadetanssi, Kellolaulu (G-

duuri), Normu Jovnna (G). 

I- JA V-SOINNUT  / 1–3 ja 2–4 -terssit 

 Keskisormet ja peukalo = I-soinnun sävelet, etu-

sormet ja peukalo = V7-soinnun sävelet. 

 Oman mielen mukaan sointusäveliä soittaen, eri-

laisia rytmejä ja intervalliyhdistelmiä muunnellen.   

 Sointupohjaista muuntelua käyttäen säestykseen 

saadaan elävyyttä, monipuolisuutta ja tuoreutta. 

3.4.2. Näppäilytekniikka  

1      5   1     2     5 
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 Pelkästään 1–3 ja 2–4 -tersseillä säestäminen 

(keskisormet + etusormet): Pyttyjenkka – etusor-

miterssi korvaa sekä II, IV että V-soinnun. 

 säestyskuvioiden lisääminen esim. säerajoihin: 

Soutuveneessä/Här sitter vi och ror (d-molli). 

MELODIASOITTO  

 Matolaulu; Pii paa puu; Mu-ka-wa; Bad moon 

rising, Syysviisu (lopussa kvinttihuiluäänet). 

 Säestyssoiton ja melodian yhdisteleminen näppäi-

lytekniikalla: Fields of Gold (korotetaan D-

duurikanteleesta 4-kieli →g#); Kevät (plektra). 

MATTA- JA HUILUÄÄNTEN LISÄÄMINEN   

 Niin paljon kulkenut oon, Tanssit (asteikon 6. 

kvinttihuiluäänenä). 

 Viljapelto (intervallit +  asteikon 1. oktaavihuilu-

ääninä). 

SEKATEKNIIKAN TAPAAN  

 5-kieli kynsi-iskuna: Pieni ankanpoikanen. Va-

semman käden etu- ja keskisormet näppäilevät 4- 

ja 3-kieliä, oikea käsi on ilmassa ja rennolla ran-

neliikkeellä huiskautetaan oikean käden etusor-

mella 1-kieli (tai noukitaan 2-kieli) ja saman sor-

men kynsi-iskulla 5-kieli. Säestys letkeästi shuffle

-rytmillä. D = 1–3–5–3, A7 = 2–4–5–4, G = 4–1–

4–1, E7 = 2–1–2–1. Tarinaa voi tehostaa säestys-

rytmejä ja -säveliä muunnellen tai esim. pysähty-

en hetkeksi terävästi soitettuun sekunti-

intervalliin.  

 Onkimiehen blues (edellistä ideaa mukaellen). 

 

 

I-SOINTU  

 Oikean käden liike, kosketuksen vaikutus soin-

tiin, erilaisia rytmejä: Row your boat (eri teknii-

koita yhdistellen, laulu kaanonissa), Miksei mi-

nun kanani.  

3.4.3. Sulkutekniikka  
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I–V -SOINNUT  

 Onnea (I–V–I–tauko), Syysviisu, Mu-ka-wa 

(synkooppi). 

 Koputus ponteen: Hepokatti. 

 Kielten sammutus rytmisenä tehokeinona: Valas/

Väinämöinen.   

I–IV -SOINNUT  

 I–IV-sointuvaihtelu: Baby one, two, three (+ tau-

ot rytmikkäästi kielet sammuttaen), Onko noitia 

olemassa (+  taa-ti-ti-ti-ti-taa).  

I–IV–V -SOINNUT   

 Tauon käyttäminen rytmisenä  tehokeinona: Pöl-

lörock, Vaka vanha Väinämöinen. 

 Koputuksen lisääminen: Vaari tuli talohon, Api-

naorkesteri (tavujen välissä olevalla tauolla tikun 

kopautus ponteen esim. yhtenä neljäsosaiskuna 

tai kahtena kahdeksasosaiskuna).  

 Ei saa häiritä leijonaa, Oli synkeä yö, Satu ukos-

ta ja akasta, Onnittelulaulu, Räntärokki, Guanta-

namera (+  rasquedo ja synkooppi), I'll tell me 

ma',  

 Have you ever seen the rain (Hm7 voidaan soit-

taa 5-kielisellä I-sointuna, jos soinnun perussävel 

tuotetaan muulla soittimella). 

 Kolme cowboyta (Em7 = 5-kielisen IV-ote, A-osa 

näppäillen kokosointuja neljäsosaiskuille, B-osa 

sulkutekniikalla rytmejä muunnellen). 

 Daa-da, daa-da (5-kielisellä Em on mahdollista 

korvata V-sointuotteella). 

II-SOINTU   

 Love is all around (I–II–IV–V), Daa-da, daa-da. 

I–VI–IV–II–V7  

 10–15 -kielisillä tämän sointukulun (ja sen muun-

nelmien) soittaminen onnistuu helposti muutaman 

sormen siirroilla.  

 Varrella virran, Keväiset metsät, Paikka aurin-

gossa. 
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SUS-SOINNUT  

 I-, IV- ja V-sointujen korvaaminen sus- eli E- ja 

K-soinnuilla. 

 Sadetanssi, Pikkujättiläinen (+  kynsi-iskut).  

 Autorämärokki, etusormi siirtyy neljäsosaiskuilla 

keskisormen viereen ja takaisin sekä I- että IV-

soinnuilla, V-sointu kokonuottina – vaihtoehtoi-

sesti sammuttaen vain kieli nro 3 = V7sus4. 

 Sikajono, soinnut puolinuotteina: [I–I–E–I] x 3 + 

I–I–E–E–E–E–I. 

 Eriskummainen kantele, 5-kieliset: [I–I–K–I] x2 

+ E–I–K–I–II–II–II–I; 10–15-kielisillä miksolyy-

dinen asteikko ja II-soinnun tilalla VII. 

 Höpölöpöjuttu (I–E–I–K–I–E–V–I). 

 Bad moon rising (I–I–K–IV–I) + plektramelodia 

+ jousi (1–2–3–5). 

 Mombasa: 5-kielisellä sulkutekniikassa A7sus4 = 

sammuta vain 3-kieli, Gmaj7 = siirrä I-otteesta 

vasen etusormi 5-kielelle. 

 

 

G-DUURI  

 Ei yleensä kannata transponoida D-duuriin, sillä 

laulun säveltaso tippuu liian matalaksi. 

 Jos säestys toimii I–V -sointuasteilla, saat ko. 

soinnut myös D-duuriin viritetystä kanteleesta; G-

duurissa I-sointu on G (D-duurikanteleen kielet 

nro 1 ja 4) ja V-sointu D (IV-sointuun eli C-

duuriin voit käyttää kieliä nro 2 ja 4)  

 G-duurilauluja on helppo yhdistää nokkahuilun 

kanssa: Normu Jovnna. 

E-MOLLI  

 Joissain e-mollilauluissa on D-duurisointu (e-

molli-sävellajin VII-aste) hyvin tärkeässä roolis-

sa, jolloin viisikielistä kanteletta ei kannata virit-

tää molliin, vaan kannattaa soittaa Em-sointu ters-

sinä kieliltä nro 2 ja 4 (toisin sanoen sijoitetaan 

laulun perussävel kielelle nro 2), jolloin saadaan 

3.4.4. G-duuri- ja e-mollilaulujen 

soittaminen D-duurikanteleella  
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myös alapuolinen duurisointu (eli D): Myrsky 

merellä – välisoiton nokkahuilustemman alle 5-

kielisen plektrastemma. 

 Vastaavasti, jos d-molli-laulussa on VII-asteen 

duurisointu (C) tärkeässä roolissa, voi sävelmän 

transponoida e-molliin, eli sijoitetaan laulun pe-

russävel jälleen kielelle nro 2: Pikku tonttu kiika-

roi, Talviunilaulu, Ruoho huojuu tuulessa. 

 

 

 Viritetään kieli nro 3 puolisävelaskel alemmaksi 

(D-duurista d-molliin: f# →  f). 

 Vyshni Volontsek, Naamas on kaunis, Suksen 

suihke, Soutuvenheessä (Här sitter vi och ror), 

Peikkopiiri (masurkka-rytmi), Y ksi vain (Un po-

quito cantas – I–V -soinnut näppäillen); Suklaa-

sydän. 

 

 

 10–15 -kielisillä saat kaikki diatonisen asteikon 

sointuasteet. 5-kielisessä VI- ja VII-asteen perus-

sävel puuttuu (löytyy kvinttihuiluäänenä), II- ja 

III-asteesta saat perussävelen ja terssin, IV-

asteesta perussävelen ja kvintin, V7-asteesta pe-

russävelen, kvintin ja septimin. 

 Voit rakentaa 5-kieliselle kanteleelle mielekkäitä 

stemmoja, kun sointu täydentyy laulaen tai toisel-

la soittimella. 

 My only one: näppäilysestys. 

 I am sailing: pitkät jousiäänet kahdella soittajal-

la: D = 1+5, Hm = 1+3, G = 1+4, E = 2, Em = 

2+4, A = 5+2. 

 Lentäjän poika: jousi. A-osassa: G = 4-kieli, Hm 

= 3-kieli, Em = 2-kieli, Am = 2-kieli, C = 4-kieli, 

D = 5-kieli. B-osassa jousiäänet puolinuotteina:  

2 – 3 – 4 – 1 (vastaa sointukiertoa C–D–G–G). 

3.4.5. Molli 

3.4.6. Säestäminen 5-kielisellä, kun 

kaikkia sointusäveliä ei löydy 
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3.5. Kouluikäisten lasten työpajat  

Ylivoimaisesti suurin osa työpajoihin osallistuneista oli 

kouluikäisiä lapsia, kaiken kaikkiaan noin 540 koululais-

ta. Työpajoja oli jälleen monia erityyppisiä. Yhden ta-

paamisen työpajoja oli kokonaisille koululuokille, joskus 

jopa useampi luokka kerrallaan koulun juhlasalissa. Seit-

semällä koululla kävin joko useamman viikon jakson tai 

useaan otteeseen talven aikana ja tapasin samat luokat tai 

ryhmät 1–8 kertaa. Yksi näistä kouluista oli erityiskoulu 

ja yhdellä koululla osallistujat olivat erityisen tuen 

pienopetusryhmistä. Kahdella koululla pidimme syys-

kaudella 8 tapaamisen työpajan 5 lapsen pienryhmälle, 

jonka tavoitteena oli valmistaa esitys. Toinen näistä ryh-

mistä oli musiikkiluokalta.  

 

 

 

Nummen koululla Nousiaisissa tapasin neljää erityisen 

tuen pienopetusryhmää (2–6-luokat) kolme kertaa syk-

syllä ja kaksi keväällä (kaksi erityisluokkien opettajaa 

myös osallistui opettajien työpajoihin). Vehmaan Kir-

konkylän koululla tapasin 3- ja 4-luokat kaksi kertaa 

syyskaudella sekä 1-, 2-, 5- ja 6-luokat kolme kertaa ke-

vätkaudella. Hakametsän koululla Uudessakaupungissa 

oli vapaaehtoisista 3–6-luokkalaisista koottu neljä ryh-

mää (6–15 lasta/ryhmä), jotka tapasin kerran syyskau-

della ja kaksi kertaa kevätkaudella (myös opettajien työ-

pajoja; työpajat organisoinut opettaja on käyttänyt jo 

pitkään aktiivisesti kanteleita).  Katariinan erityiskoulul-

la Turussa tapasin kevätkaudella neljä alkuopetusryh-

mää, joista kaksi kertaluonteisesti, muut 2–3 kertaa 

(lisäksi yksi 8-luokan ryhmä osallistui yhden tapaamisen 

työpajaan, myös opettajilla oma työpaja). Pöytyän Mus-

tanojan koululla vierailin kevätkaudella 6 kertaa (5–6-lk 

ja 3–4-lk – täällä opettaja oli ratkaissut kuvionuottien ja 

boomwhackers-putkien värien ristiriidan liimaamalla 

kuvionuottiväritarrat vastaavien säveltasojen putkiin). 

Työpajojen tavoitteena oli tuottaa lapsille onnistumisen 

kokemus ja soiton iloa – samalla opittiin muutama soit-

totekniikka sekä hieman musiikin perusteita ja soittimen 

3.5.1. Useamman tapaamisen työpajat 

  koululuokille 
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historiaa. Improvisointi, omasta päästä soittaminen, oli 

hauskaa ja sitä oli helppo yhdistää erilaisten soittoteknii-

koiden harjoitteluun. Työpajaryhmän koostumus määrit-

teli pääasiassa sen, mitä soittotekniikoita milloinkin käy-

tettiin ja miten. Mielenkiinto tulisi pitää yllä, mutta 

enempää on turha tarjota kuin mitä osallistuja kykenee 

vastaanottamaan. 

Soitimme pääasiassa ulkoa, mutta jos (ja kun) se helpotti 

asioiden omaksumista, kirjoitin ja piirsin taululle rytme-

jä, melodiakulkuja kielinumeroin, sointuotteita jne. Loo-

giset, helposti ulkoa opittavat stemmat yhdistettyinä toi-

miviin sävelmiin olivat valttia. Laulujen sointusäestyk-

sestä aloittamalla päästiin nopeasti soittamisen meinin-

kiin ja siihen oli helppo lisäillä erilaisia rytmikuvioita tai 

soittotekniikoita ja tapauskohtaisesti edettiin sitten moni-

mutkaisempiin sovituksiin. 

Kaikissa työpajoissa käytimme vaihdellen sulkutekniik-

kaa, grillitikkua/kynää, jousta ja lusikkaa/viritysavainta 

(slide). Mikäli ryhmä oli niin suuri, ettei jokaiselle riittä-

nyt kanteletta (useimmiten riitti), otimme mukaan myös 

rytmisoittimia – Uudessakaupungissa työpajan käyttöön 

annettiin myös D-vireisten kanteleiden kanssa yhteenso-

pivia bassopaloja. Boomwhackers-putkia ja kehorytmejä 

käytimme aika-ajoin joka tapauksessa. 

Alkuopetusryhmien kanssa tai parin tapaamisen työpa-

joissa emme aina käyttäneet yhdysasentoista näppäily-

tekniikkaa, mutta 3–6-luokkalaiset usein oppivat sen no-

peasti (värimerkit apuna) ja joidenkin ryhmien kanssa 

teimme jopa sointupohjaista muuntelua näppäilyteknii-

kalla. Muutaman ryhmän kanssa ehdimme myös kokeilla 

matta- ja huiluäänitekniikoita. Mainittakoon, että Turun 

Katariinan koululla kokeilimme erään alkuopetusryhmän 

kanssa yhdysasentoista näppäilytekniikkaa värimerkkien 

avulla, ja jo yhden oppitunnin aikana useimmat lapsista 

pystyivät omaksumaan idean. 

Sus-sointujen ja apuvälineillä soittamisen harjoittelua 

yhdistimme improvisaatioon esim. näin: osalla sointu-

kulku I–K–I–E–I–K–I–I (grillitikku/kynä, plektra), osal-

la jousistemma 1–2–3–4–3–2–1–5, sointukierroksen vä-

leissä kullakin vuorollaan (määrä- tai vapaamittainen) 

improvisoitu soolo haluamallaan tekniikalla (myös sli-

de). Lapset omaksuivat improvisaatioajatuksen nopeasti 

ja jokainen pystyi keksimään omia sooloja –vääriä ääniä 

ei improvisaatiossa ole olemassa. 
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Erään kerran kokeilimme improvisaatiota myös rinnak-

kaissävellajeihin viritetyillä 5-kielisillä (d-molli ja F-

duuri), joihin yhdistimme piccoloa ja 10-kielisen yläkie-

liä. Taustarytmiä (Boomwhackers-putket sekä viisikieli-

sen kielet 1 ja 5)   ♩   ♪ ♩.   ♩     harjoittelimme myös 

kehorytminä  ♩   ♪ ♪  (♩)  ♩      

Joskus sus-sointuihin tutustumisen yhteydessä teimme 

omastapäästä soittoa siten, että 5-kieliset soittivat taus-

talle I–I–E–E–I–I–K–K -sointukiertoa, jonka päälle so-

listi improvisoi 10-kielisellä plektraa käyttäen. Käytössä 

olevien sävelten määrän vähentäminen voi helpottaa va-

litsemisen vaikeutta ja solistille saatettiinkin antaa käyt-

töön vain esim. 10-kielisen kanteleen yläkielet. Improvi-

saatioiden yhteydessä saatoimme pohdiskella sellaisia 

asioita kuin fraasitus, musiikillisen lauseen rakentami-

nen, ongelmien selvittäminen soittotilanteessa ja eteen-

päin jatkaminen soittoa keskeyttämättä, keskittyminen, 

kosketuksen vaikutus sointiin.  

Alemmilla luokka-asteilla helppo aloitussävelmä oli 

mm. Fillarifantti tai Hepokatti, jossa on helpot soinnut (I

–V, grillitikku taa-ti-ti -rytmillä), ei nopeita sointuvaih-

toja, ja ponsikoputusten lisääminen (”jalavei” -sanojen 

jälkeen tsa-tsa-tsaa) antaa lisämielenkiintoa menoon. 

Samaan tapaan toimii (I–IV–V-soinnut) myös esim. 

Vaari tuli talohon (trad.), Tanssit (säv. Soili Perkiö) tai 

vaikkapa Apinaorkesteri (säv. J. Karjalainen). 

Grillitikun ja jousen käyttöä oli hauska harjoitella Oli 

synkeä yö (trad.) -sävelmään; grillitikun varrella rummu-

tetaan taa-ti-ti -rytmillä sulkusointuja (I–IV–V), kunnes 

sanoilla ”Ha-ha-ha-haa, se oli hai, hyh-hyh-hyh-hyi!”  

tikun kärjellä noukitaan 5–4–2–1 [x3]. Jousi soittaa alus-

sa I-soinnulle 1-kieltä, V-soinnulle 5-kieltä ja IV-

soinnulle 4-kieltä (joko veto- ja työntöjousia vuorotellen 

tai esim. veto-työntö-veto-tauko). Grillitikun näppäily-

kohdassa jousilla on tauko, kunnes viimeiselle sanalle 

soitetaan kiihkeä tremolo 1-kieleltä. 

Joulun alla soitimme erään ryhmän kanssa näppäilytaus-

tan (toistuva kahdeksasosakuvio 4–1–5–1) Kellolaulu 

(The Little Bell at Westminster, G-duuri) -sävelmään ja 

kokeilimme erilaisia soittotekniikoita (jousi, kynä, plekt-

ra) Joulumaa -sävelmään (säv. Katri-Helena Kalaoja). 
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Sikajono (säv. Ilkka Salovaara) on siitä kiitollinen sävel-

mä, että yksinkertaisimmillaan sen säestys hoituu I-

soinnulla (myös eri soittotekniikoilla I-soinnun säveliä 

käyttäen). Sus4-sointua voidaan myös lisätä (vaikkapa 

vain osalla soittajista) antamaan kiintoisaa sävyä ja sa-

malla harjoitellaan sulkutekniikalla etusormisiirtoja. Sä-

velmään voi yhdistää kehorytmejä ja tehdä rytmitaustoja 

kanteleen avulla ja/tai erilaisilla rytmisoittimilla. 

Leijonakuningas-elokuvasta uuteen kuuluisuuteen nous-

sut laulu Ei saa häiritä leijonaa (The Lion Sleeps Tonight 

tai Wimoweh tai Mbutu,  säv. Solomon Linda) toimi 

vanhemmilla lapsilla hyvin; sen melodia on tarttuva ja 

teeman pystyy soittamaan 5-kielisellä (esim. näppäily tai 

plektra), sävelmän eri osia voi laulaa päällekkäin, soin-

tukierto on helppo (I–IV–I–V) ja siihen on helppo keksiä 

stemmoja erilaisilla soittotekniikoilla. Usein yhdistimme 

tähän sävelmään sointujen ja intervallien olemuksen tut-

kiskelua. Oppilaat saivat miettiä, mitkä 5-kielisen kante-

leen kielet kuuluvat mihinkin sointuun ja sen pohjalta 

rakensimme jousistemmoja. Teimme mm. sovituksen, 

jossa kukin sointu soitettiin (sulkutekniikalla joko sor-

mella vetäen tai grillitikun varrella rummuttaen) rytmillä  

♩  ♩  ♩  ♪ ♪  ja  sen päälle rakentui kaksi jousistemmaa 

(kukin sävel sointukierron yhtä sointua kohden):    5–4–

3–2 ja 1–1–1–5. 

Myös Bad moon rising (säv. John Fogerty) toimi muka-

vasti; sointuja soitettiin eri tekniikoilla ja sulkutekniikas-

sa A-duurisointu korvattiin Dsus2-soinnulla, jolloin 

esim. ensimmäisen säkeen soinnut olivat I–I–K–IV–I–I–

I–I. A-osaan lisättiin jousistemma (kokonuotteina): 1–2–

3–5. Melodian voi soittaa plektralla (ainoastaan B-

osassa on yksi perussävelen alle sijoittuva sävel, jota ei 

saa 5-kielisillä soitettua, mutta se voidaan tuottaa muilla 

soittimilla tai laulaen, ja 5-kieliset vain jättävät sen säve-

len soittamatta). 

Useimpien ryhmien kanssa ehdimme myös tutustua vas-

ki- ja jouhikieliseen kanteleeseen. Kerroin soittimen his-

toriasta ja lapset saivat improvisoiden kokeilla vanhojen 

kantelemallien pehmeämpää sointia. 
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Yhden tapaamisen työpajoissa ennätysosallistujamäärä 

oli Koski TL:n Talolan koululla, jossa yhden päivän ai-

kana tapasin koulun juhlasalissa kaikki luokka-asteet (1–

6-lk) ja kuhunkin työpajaan osallistui useampi luokka 

kerrallaan. Myös Niinijoen koulussa Loimaalla tapasin 

kaikki ala-asteen luokat, mutta ryhmät olivat pienempiä, 

13–15 lasta/ryhmä . Näiden työpajojen kesto oli 45 min. 

Auran yhtenäiskoulussa pidin 30 min. työpajat kolmelle 

2-luokalle ja kahdelle 1-luokalle (18–21 lasta/ryhmä). 

Katariinan erityiskoulussa Turussa järjestettiin yhden 

tapaamisen 45 min. työpajat kahdelle alkuopetusryhmäl-

le ja yhdelle 8-luokan ryhmälle. 

Kertaluonteisissa työpajoissa esittelin tiivistetysti kante-

leen historiaa, käyttötapoja ja erilaisia soittotekniikoita, 

joita osallistujat saivat mahdollisuuksien mukaan kokeil-

la helppojen sovitusten sekä improvisaation keinoin. 

Otin mukaan myös 11+4-kielisen kanteleen, jota soitin 

usein itse ja toisinaan lapset soittivat sen bassokieliä. 

Improvisaatioihin otimme mukaan myös pikkolo-5-

kielistä ja boomwhackers-putkia rytmitaustaan. 

Käytimme helppoja sovituksia ed. kerrotuista sävelmistä 

(suosikkeina Hepokatti, Ei saa häiritä leijonaa, Oli syn-

keä yö, Bad moon rising) ja lisäksi soitimme  alkuope-

tusryhmien kanssa mm. sävelmiä Dam, dam (I-V-

soinnut grillitikulla rummuttaen); Onko noitia olemassa 

(säv. Matti Saarinen, I-IV-soinnut + rytmi); Pöllörock 

(säv. Yrjö Mattila, I-IV-V-soinnut + sammutusrytmi); 

Kiinalainen kuli (säv. Marja-Riitta Väkevä, I-sointu + 

slide). 

Improvisaatio oli helppo tapa kokeilla ja esitellä erilais-

ten apuvälineiden käyttöä. Käytimme edellä esiteltyjä 

improvisaatiotapoja, erilaisia sointukiertoja, joiden pääl-

le rakennettiin stemmoja, ja jonkin verran myös vapaita 

sooloja, joissa saatoin soittaa esim. 11-kielisellä sointuja 

taustalle (tässä pikkolo ja plektra toimivat aina hyvin). 

 

 

 

3.5.2. Yhden tapaamisen työpajat  

koululuokille 
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PUOLALAN KOULU, TURKU  

9–10 -VUOTIAITA MUSIIKKILUOKKALAISIA 

 

Musiikkiluokkalaiset oppivat yhdysasentoisen näppäi-

lysormituksen heti ensimmäisellä työpajakerralla. Meillä 

oli seitsemän tapaamista ja näiden aikana ehdimme ko-

keilemaan hyvin monipuolisesti erilaisia soittotekniikoi-

ta. Alussa lapsilla oli 5-kieliset kanteleet ja opettaja soitti 

10-kielistä. Koululla oli käytössä myös yksi basso-5-

kielinen. 

Otimme työn alle Sanna Kurki-Suonion säveltämän Eris-

kummainen kantele -laulun (san. Kanteletar). Rakensim-

me erilaisia stemmoja erilaisilla soittotekniikoilla ja im-

provisoimme paljon. Näppäilytekniikan opettelun lisäksi 

lisäsimme ensimmäisellä tapaamisella opeteltavan laulun 

säestykseen sulkusoinnut: [I–I–K–I] x2 + E–I–K–I–II–II

–II–I.  (10-kielisessä alennettu 7. aste eli miksolyydinen 

asteikko ja II-soinnun tilalla VII eli C-duuri). Kokeilim-

me myös improvisaatiota näppäilytekniikalla, jousella ja 

plektralla. Lisäksi harjoittelimme tikulla soittamista ja 

slide-äänen tuottamista. Kotitehtäväksi tuli oman sävel-

lyksen tekeminen. 

Toisella tapaamisella opettelimme soittamaan näppäily-

tekniikalla sävelmän alkusoiton ja lisäämään siihen peu-

kalosäveltä (eli 5-kieltä) säestäväksi säveleksi. Yhteisen 

harjoittelun jälkeen kukin  soittaja sai sijoittaa peuka-

losäveltä oman mielensä mukaan joko yhtä aikaa jonkin 

melodiasävelen kanssa tai hajasävelenä sinne tänne me-

lodian joukkoon. Lisäksi jokainen sai esittää tekemänsä 

sävellyksen, ja myös improvisoimme ensimmäisen tun-

nin tapaan eri tekniikoilla. 

Kolmannella tapaamisella lisäsimme laulun alkusoittoon 

jousen ja harjoittelimme siihen takapotku-painotusta 

punttia käyttäen. Opettaja soitti huiluäänet takapotkuis-

kuille. Bassokanteleen soittaja soitti borduna-ääntä jou-

sella ja näppäillen nousevaa bassokulkua. Kokeilimme 

laulun säkeistöjen väliin myös sooloimprovisaatioita e-

molliin viritetyllä kanteleella, jonka taustalle D-

duurikanteleet soittivat sointukulkua II–II–I–II. 

3.5.3. Kahdeksan tapaamisen työpajat  

5 lapsen pienryhmillä 
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Neljännellä tapaamisella opettelimme jo sekatekniikkaa 

sekä huilu- ja mattaäänitekniikoita. Lisäsimme aiemmin 

opeteltujen stemmojen joukkoon rytmisen I-

sointukuvion, jossa oikean käden etusormi sekä huiskai-

see 1-kielen että myös iskee kynnellä 5-kieleen, vasem-

man keskisormen näppäillessä 3-kieltä. 

Viidennellä kerralla toin mukanani kopion vaskikielises-

tä museokanteleesta ja pikkolo 5-kielisen, joita lapset 

saivat kokeilla.  Opettelimme Eriskummaisen kanteleen 

lauluosuuteen 2-äänen ja kävimme läpi kaikki siihen 

mennessä opetellut elementit. Kuudennella kerralla toin 

mukanani 10- ja 11-kielisiä, joilla kokeilimme aiemmin 

opeteltuja tekniikoita ja lapset saivat vertailla soitinta 5-

kieliseen. Kävimme jälleen läpi Eriskummaiseen kante-

leeseen harjoiteltuja elementtejä ja sovimme, että lopul-

lisen esityskokonaisuuden oppilaat rakentavat oman 

opettajansa kanssa. 

Jatkoimme 10–11-kielisillä kanteleilla työskentelyä 

myös seuraavalla tapaamisella. Vertailimme duu-

riasteikon eroa miksolyydiseen asteikkoon, jolla lapset 

myös soittivat improvisaatioita. Kaksi soittajista soitti 

taustaa (1–5 kvintti kaksi kertaa, a7–2 terssi kerran ja 

viimeiselle iskulle joko odotusta tai valinnan mukaan a5 

tai 8), jonka päälle kolme muuta improvisoi kukin omal-

la sävelsarjallaan. Kolmella improvisoijalla oli kullakin 

käytössä oma viiden sävelen sarja: a–e¹, d¹–a¹, g¹–d², 

kaikilla koti oli aina joko 1- tai 8-kielellä (d-sävel). Toi-

mi hyvin. Viimeisellä kerralla kertasimme kaikki opitut 

elementit ja lapset saivat suunnitella niistä kokonaisuu-

den eli tehdä sovitusehdotuksen Eriskummainen kantele 

-sävelmään. 

 

TAHVION KOULU, RAISIO 

ALA-ASTEEN 4-LUOKKALAISIA 

 

Tahvion koululla on kymmenkunta hyvää 5-kielistä, jot-

ka ovat musiikkitunneilla aktiivikäytössä (kanteleet roik-

kuivat luokan seinällä). Pienryhmään osallistuneet 4-

luokkalaiset kävivät työpajatapaamisissa itsenäisesti 

(oma opettaja ei ollut läsnä) aamulla ennen koulun al-

kua. Ensimmäisellä tapaamisella opeteltiin kanteleen 

sävelnimet ja intervallit ja jokainen sai kokeilla virittä-

mistä. Virittämistä harjoittelimme myös jatkossa useim-
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pien työpajojen aluksi ja viritysmittaria käyttäen se su-

juikin suhteellisen helposti. Sulkusointujen soittaminen 

oli jo tuttua, joten aloitimme yhdysasentoisesta näppäi-

lysormituksesta. Teimme sillä improvisaatioharjoituksia, 

jossa kukin vuorollaan soitti vapaan improvisaation tois-

ten soittaman kvintti-taustan päälle. Läksyksi tuli näp-

päilysormituksen ja omasta päästä soittamisen harjoitte-

lu. Ryhmäläiset saivat opettajan luvalla kokoontua har-

joittelemaan koulun kanteleilla välituntien aikana. 

Ryhmällä oli tavoitteena esiintyä koulun joulujuhlassa ja 

otimme työn alle runosävelmän Suistamolta (san. Kante-

letar). Opettelimme teeman näppäilytekniikalla säe ker-

rallaan ulkoa (kielinumeroita käyttäen), ja välituntihar-

joittelua varten lapset saivat kielinumerot, rytmin ja sul-

kusoinnut myös paperille kirjoitettuna.  Lasten sitoutu-

mista kuvaa hyvin se, että seuraavalla kerralla paperi oli 

koristeltu ja piirretty värikkäin kuvin.  Melodian rytmi 

oli hieman haasteellinen ja sitä harjoittelimme usein 

myös kehorytmien avulla. 

Sulkusointuihin opettelimme sus-soinnut, joista sus4 

lisättiin opeteltavaan sävelmään (I–E–V7–I). Soitimme 

ensin sulkusointuja pehmeillä sormivedoilla neljäsosais-

kuille, sitten lisäsimme daktyyli-rytmin puukynällä rum-

muttaen. Kokeilimme myös grillitikkua ja sen eri soitto-

tapoja. 

Kolmannella tapaamisella opettelimme lisäämään peu-

kalosäveltä oman mielen mukaan säestäväksi ääneksi 

näppäilymelodian joukkoon. Opettelimme myös matta-

äänitekniikkaa ja jousella soittamista, ja seuraavilla ker-

roilla lisäsimme vielä huiluäänitekniikan. Kuudennella 

tapaamisella suunnittelimme yhdessä alkusoiton, jossa 

käytettiin matta- ja huiluääniä sekä jousta. Suunnittelim-

me myös esitykselle kokonaisrakenteen ja harjoittelim-

me kynärytmiä laulun alle. 

Viimeisillä kerroilla harjoittelimme esityskokonaisuutta 

ja hioimme yksityiskohtia. Osasta toiseen siirtymiset ja 

välineiden vaihdot soiton aikana täytyi suunnitella ja 

harjoitella tarkkaan. Jatkuvaa harjoitusta vaati myös sä-

velmän rytmiikka; yhdistimme ensin kehorytmiikkaa ja 

laulua ja sitten kynäsäestyksen+ laulun. Lapset olivat 

innostuneita oppimaan erilaisia soittotekniikoita ja hyvin 

motivoituneita tulevasta esiintymisestään. 
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Yksi lukuvuosi on lyhyt aika. Omalta kannaltani koke-

mus oli rikastuttava ja opettavainen. Inhimillisyyteen 

kuuluu se, että päivät ovat erilaisia ja niin opettajalla 

kuin oppilaillakin tavoitteissa onnistumisen taso vaihte-

lee. Päällimmäisenä kokemuksena projektivuodesta jäi 

riemukas muisto innostuneista opettajista ja varhaiskas-

vattajista, joiden työn myötä pienkanteleiden musiikki-

kasvatuskäyttö tulee jatkumaan. Myös lasten spontaani 

mielenkiinto ja hienot soittosuoritukset antoivat paljon 

ajattelemisen aihetta. Saamissani palautteissa opettajat 

kertoivat kokeneensa projektin mielekkäänä ja toivoivat 

myös jatkoa. 

Monille opettajille ja varhaiskasvattajille ainoastaan sul-

kutekniikka oli ennestään tuttua ja erilaiset soittoteknii-

kat ja apuvälineiden käyttäminen otettiin tervetulleina 

vastaan. Eräs opettaja kertoi palautteessaan: Lähdin mu-

kaan hyvin epäilevästi, sillä olen aina inhonnut kante-

leensoittoa. Ensimmäinen opetuskerta vei minut muka-

naan...Muutaman kerran jälkeen ostin itselleni oman 

kanteleen. Olen saanut aivan uutta intoa työhöni ja aion 

syksyllä jatkaa soitonopetusta, saimmehan myös kunnal-

ta jouluksi kaksi kanteletta. Soitto siis tulee elämään 

jatkossakin. Opettajat toivoivat palautteissaan myös sel-

keää opetusmateriaalia ja sovituksia, joissa viisikielinen 

yhdistetään muihin koulusoittimiin. Lisäksi toivottiin 

pedagogisia malleja luokittain etenevään jatkumoon. 

Nämä palautteet osuvat asian ytimeen. Varhaiskasvatta-

jille jonkin verran opetusmateriaalia jo löytyykin, mutta 

olisi erittäin tärkeää saada myös peruskouluihin ajankoh-

taiset, luokka-asteittain etenevät, monipuoliset opetus-

materiaalit, joissa annetaan myös mahdollisuus luovaan 

muunteluun ja ehdotuksia joustavaan materiaalin muok-

kaamiseen ryhmäkohtaisesti. Heitänkin pallon eteen-

päin: tämä urakka vaatii uuden projektin ja mielellään 

työryhmäprojektin. Viisikielisen kanteleen lisäksi erityi-

sesti ylemmillä luokka-asteilla olisi myös 11-kielisellä 

4. LOPUKSI 

4.1. Käytännön kokemuksia  



74 

Pienkanteleiden luova käyttö musiikkikasvatuksessa©Arja Kastinen 2014 

(tai yleensä 10–15-kielisillä) suuret mahdollisuudet. Tä-

mäkin vaatisi vain hieman lisäkoulutusta opettajille – 

siirtyminen 5-kielisestä vähän suurempaan ei ole mahdo-

ton askel. 

Käytännön koulu- ja päiväkotityössä on kanteleen käyttö 

helpompaa, jos työpaikalta löytyy enemmän kuin yksi 

asiaan vihkiytynyt opettaja. Yhdessä voi helpommin ke-

hitellä ideoita, ratkoa ongelmia ja ylipäätään yhdistää 

voimavaroja. Yksinkertaisuus on valttia; kun peruslähtö-

kohdat ovat selkeät, onnistuu tilanteen mukaan joustami-

nen ja luova muuntelu helpommin ja helpoista perusteis-

ta pystytään aina tarpeen vaatiessa myös siirtymään vaa-

tivampiin kuvioihin. Aktiivikäytössä kantele otetaan mu-

kaan päivittäiseen koulu- tai päiväkotityöhön, esim. aa-

mu- tai ruokalauluun tai päivän päätökseen. Kantele 

myös kannattaa olla esillä pöydän tai hyllyn päällä tai 

esim. seinätelineessä – varastossa säilytettäessä ne sinne 

myös usein unohtuvat. 

Kanteleiden perushuollon tekeminen on tärkeää. Huo-

nosti huollettu soitin on käyttökelvoton ja menettää ar-

vonsa. Soittimiin kunnioittavan suhtautumisen opettami-

nen on myös osa musiikkikasvatusta. Esimerkiksi sellai-

nen perusasia kuin puhtailla käsillä soittaminen on 

yleensä opetettava lapsille erikseen. Pienkanteleiden 

kielten vaihtoon ja puhdistukseen löytyvät perusohjeet 

netistä: http://www.temps.fi/esitykset/ 

Vanhat puutappiset viisikieliset koettiin usein ongelmal-

lisiksi niiden hankalana koetun virittämisen takia. Metal-

litapit ja teräskielet ovat kanteleen pitkässä historiassa 

kuitenkin varsin uusia tulokkaita ja aiempina vuosisatoi-

na käytössä olleet vaskikielet (erilaisia messinki- ja 

pronssilankoja) toimivat paremmin nimenomaan puutap-

pisissa kanteleissa. Vaskikielisen kanteleen sointi on 

huomattavasti pehmeämpi teräskieliseen verrattuna ja 

mielestäni ehdottomasti tutustumisen arvoinen myös 

koulumaailmassa. Vaihdoin opettajien suostumuksella 

kolmen koulun vanhaan puutappiseen kanteleeseen vas-

kikielet ja niiden ääntä voi kuulla: 

http://www.temps.fi/2014/05/27/kielilangan-
paksuus-ja-sointi/ 

http://www.temps.fi/2014/01/27/katariinan-
koululla/ 

http://www.temps.fi/esitykset/
http://www.temps.fi/2014/05/27/kielilangan-paksuus-ja-sointi/
http://www.temps.fi/2014/05/27/kielilangan-paksuus-ja-sointi/
http://www.temps.fi/2014/01/27/katariinan-koululla/
http://www.temps.fi/2014/01/27/katariinan-koululla/
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Kirjassa Musiikkikasvatus – Näkökulmia kasvatukseen, 

opetukseen ja tutkimukseen (toim. Jukka Louhivuori, 

Pirkko Paananen ja Lauri Väkevä. Suomen Musiikkikas-

vatusseura FISME ry. 2009.) tuodaan hyvin selkeästi 

esiin musiikkikasvatuksen merkitys nyky-

yhteiskunnassamme. Musiikkikasvatuksen tärkeä rooli 

korostuu toisaalta nopeasti monikulttuuristuvan suoma-

laisen yhteiskunnan ja toisaalta länsimaisen musiikin 

alati vahvistuvan aseman paineessa. Musiikkikasvatuk-

sen kautta pystytään paitsi antamaan valmiuksia erilais-

ten (musiikki)kulttuurien ymmärtämiseen myös opetta-

maan oman kulttuuriperintömme arvostamista. Omaan 

kulttuuriin tutustuminen luo pohjaa terveelle itsetunte-

mukselle ja sitä kautta antaa välineitä myös erilaisuuden 

hyväksymiseen. Omien juurien tuntemisen kautta voi 

olla helpompaa löytää oma tapa sijoittua nykyisyyteen. 

Improvisaatio puolestaan tarjoaa välineitä hyvin monen-

laisiin musiikkikasvatustavoitteisiin. Paitsi että sen avul-

la voidaan opettaa joustavasti ja monipuolisesti itse mu-

siikkia, se mahdollistaa myös ulkomusiikillisia tavoittei-

ta kuten esim. motoriikan tai sosiaalisuuden vahvista-

mista. Sen avulla voidaan kehittää luovuutta, mielikuvi-

tusta, itsetuntemusta ja tunteiden sääntelyä. Ryhmän 

osana improvisoiminen edellyttää toisten kuuntelemista 

ja ymmärtämistä sekä auttaa oman ainutkertaisuuden 

löytämisessä. Se vaatii keskittymistä, hetkessä läsnäoloa 

ja reagoimista toisten toimintaan. Se rohkaisee myös 

kokeilemaan erilaisia ratkaisuja, sillä improvisoidussa 

musiikissa ketään ei voi syyllistää väärin soittamisesta. 

Ryhmäimprovisaatiossa voidaan luoda turvallinen tila, 

jossa jokainen voi itse päättää oman esilläolonsa määrän. 

Onnistunut ja mielekäs ryhmäimprovisaatio ei myöskään 

edellytä huikeita yksilösuorituksia; yksilöiden soittamien 

sinänsä yksinkertaisten ja helppojen kuvioiden yhdiste-

leminen usean soittajan ryhmässä voi tuottaa hyvin mo-

nimuotoisen, vaihtelevan ja rikkaan kudoksen. 

Kaiken edellä esitellyn perusteella pienkanteleet profi-

loituvat erinomaisiksi musiikkikasvatusvälineiksi; ne 

linkittävät juuremme kansainvälisestikin ainutlaatuiseen 

vuosituhantiseen musiikkikulttuuriin ja niiden luontai-

4.2. Päätelmiä  
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nen käyttö pohjautuu improvisaatioon. Pienkanteleita 

voi toki yhdistää kaikkeen musiikkikasvatuksessa käy-

tettyyn musiikkiin, mutta mielekkään ja jatkuvuuden 

takaavan tuloksen saavuttamiseksi lähtökohdan täytyy 

olla soittimen kulttuurihistoriallisessa kontekstissa. Op-

pilaiden mielenkiinnon voi herättää yhdistämällä soitin 

musiikkiin, joka on heille tuttua ja jota he mielellään 

kuuntelevat eli käytännössä usein pop- ja rockmusiik-

kiin. Mutta jos soittimen käyttö jää siihen – pelkästään 

valmiiden pop-riffien siirtämiseen kanteleille – voi pa-

himmassa tapauksessa lopputulos jäädä epämielekkääksi 

ja turhaksi; samat asiat kun pystyy useimmiten tekemään 

helpommin muilla soittimilla. 

Siksi pienkanteleiden musiikkikasvatuskäytön tulee pe-

rustua tietoisuuteen siitä, mihin käyttöön soitin on synty-

nyt ja miten se toimii parhaiten. Ei siis tule mukauttaa 

soitinta vaan haluttu musiikki tulee toteuttaa soittimen 

lähtökohdista käsin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että ei automaattisesti siirretä muille soittimille sovitettu-

ja stemmoja sellaisenaan kanteleille, vaan annetaan soit-

tajalle rajat, joiden puitteissa hän voi vapaasti tehdä 

myös omia ratkaisujaan. Soittajan käyttöön annetut ele-

mentit voivat sisältää rytmikuvion tai vain perussykkeen 

ja käytettävät sävelet. Lähtökohdan pitää olla selkeä ja 

yksinkertainen; näin luodaan soittajalle luottamusta, tur-

vallisuuden tunnetta, johon tukeutuen voi uskaltaa ko-

keilla myös rajoja, rajojen venyttämistä ja myös rikko-

mista, kukin oman tahtonsa mukaan. Näin myös tuetaan 

ja rohkaistaan yksilöä etsimään omia ratkaisuja, teke-

mään omia päätöksiä ja luottamaan omiin päätöksiinsä. 

Tämä kaikki edellyttää ohjaajalta tarpeeksi tietoa soitti-

men historiasta, soittotekniikoista ja viritysmahdolli-

suuksista. 

Pienkanteleiden etuna on niiden joustavuus ja laaja mah-

dollisuuksien kirjo. Ensinnäkin jo hyvin yksinkertaisilla 

elementeillä voidaan saada aikaan mielekästä ja toteutta-

jilleen iloa tuovaa musiikkia (”lapsi oppii sen, mitä halu-

aa oppia”). Nopean positiivisen palautteen saaminen 

onnistumisen kokemisen muodossa on suuri etu niin var-

haisiän musiikkikasvatuksessa kuin kaikille musiikin 

harrastusta aloitteleville. Toisaalta taitojen kasvaessa 

pienkanteleet tarjoavat haastetta ja mahdollisuuksia niin 

pitkälle kuin kukin on valmis menemään. Tämä tietenkin 

edellyttää taitoja ja soittimen tuntemusta myös ohjaajal-
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ta. Jos pienkanteleiden käyttö jää muutaman perussoin-

nun soittamiseen Kalevalanpäivänä, menetetään suurin 

osa soittimen tarjoamista mahdollisuuksista ja mielikuva 

soittimesta vääristyy. 

Mielestäni tässä korostuu opettajankoulutuksen tarjo-

amien mahdollisuuksien merkitys. Pienkanteleiden mie-

lekkään hyödyntämisen ja musiikkikasvatuskäytön jat-

kuvuuden takaamisen edellytyksenä on, että opettajan-

koulutus tarjoaa ammattitaitoisen ja tarpeeksi monipuo-

lisen perehdytyksen soittimeen. Itse koen pienkantelepe-

rinteen niin valtavana rikkautena, että sen hyödyntämät-

tä jättäminen musiikkikasvatuksessa olisi silkkaa hul-

luutta. Erityisen tärkeää on soittimen historian ymmärtä-

minen ja sitä kautta sen luovan käytön omaksuminen. 

Musiikki pysyy elävänä ja antaa energiaa ja innostusta 

myös opettajalle, kun hänellä on mahdollisuus luovasti 

muunnella soittimen käyttöä tilanteen mukaan, toteuttaa 

omia ideoita ja saada palautetta työstään oppilaiden po-

sitiivisina oppimistuloksina iloisista musiikkiesityksistä 

puhumattakaan. 
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