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TERVETULOA FIBO:N 
TAIDETESTAAJAKSI! 
 
Tervetuloa Suomalaisen barokkiorkesterin Taidetestaajat-opetusmateriaalin pariin! 
Tämän etko- ja jatkomateriaalipaketin tarkoituksena on johdattaa 
Taidetestaajinamme toimivat oppilaat ja opettajat barokin ja barokkiorkesterin 
ihmeelliseen maailmaan yhdessä FiBO:n kanssa. Materiaalit sisältävät niin 
syventävää ja tarkentavaa tietoa barokin ajasta ja musiikista kuin erilaisia tehtäviä 
konserttikokemukseen valmistautumista ja sen jälkipuintia varten. 
 
Barokin ajan musiikilla on paljon yhtymäkohtia eri musiikinlajien ja eri aikakausien 
musiikin kanssa ja siitä usein puhutaankin tietynlaisena ”musiikin kielioppina”: 
barokin aikana syntyivät mm. monet länsimaisen musiikin perusrakenteet, joita 
edelleen kuulemme esimerkiksi populaarimusiikissa päivittäin. Osittain tämän takia 
ja mm. monien barokin aikana eläneiden suurten säveltäjien ja heidän työnsä 
ansiosta barokin ajan musiikki onkin edelleen hyvin suosittua. Kuitenkin 
barokkimusiikki, kuten klassinen musiikki yleisestikin, on nykyisin vähemmän 
tunnettua lasten ja nuorten keskuudessa, minkä takia Suomalainen barokkiorkesteri 
haluaa tehdä barokkimusiikkia tutuksi myös nuoremmille kuulijoille 
erityisosaamisensa avulla. Toivommekin, että Taidetestaajat-konserteissa 
kasiluokkalaiset saavat elämyksen, jonka avulla tutustuminen klassiseen musiikkiin 
on jatkossa helpompaa heillekin, joille sen maailma ei välttämättä ole vielä 
avautunut. 
 
Barokkimusiikki kuuluu osana länsimaisen taidemusiikin historiaa tiiviisti peruskoulun 
opetussuunnitelmaan ja monista saatavilla olevista musiikin oppimateriaaleista 
löytyykin usein hyvin perustietoja historiasta, ajan tyylistä ja tärkeimmistä 
säveltäjistä. Tämän materiaalipaketin tavoitteena on antaa näitä materiaaleja 
syventäviä ja tarkentavia näkökulmia barokin ajan musiikkkiin ja sen esittämiseen 
liittyviin seikkoihin sekä esitellä Taidetestaajat-konsertin sisältö. 
 
Materiaalin tarkoituksena on syventää oppilaiden konsertista saamaa 
kuuntelukokemusta, tehdä konsertissa esitettävää ohjelmistoa heille tutuksi oman 
musiikillisen tekemisen kautta ja tätä kautta herättää oppilaiden kiinnostus sekä 
konserttikokemusta, barokkimusiikkia että barokkimusiikin esittämiskäytäntöjä 
kohtaan. Opetusmateriaalin avulla barokkimusiikkia on helppo käsitellä erilaisin 
keinoin koulujen eri oppiaineiden tunneilla ja tuoda näin barokkimusiikkia 
lähemmäksi nuorten omaa maailmaa. 
 
Etko- ja jatkomateriaalipaketin harjoituksia ei ole koottu valmiiksi tuntisuunnitelmiksi, 
vaan olemme jättäneet jokaiselle opettajalle mahdollisuuden koota materiaaleista 
oman kiinnostuksensa ja resurssiensa puitteissa haluamansa monipuolisen 
kokonaisuuden sekä ennen että jälkeen konserttikäynnin. 
 
Nähdään konsertissa! 
 
terveisin Suomalainen barokkiorkesteri FiBO 
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5. PERUUKKISELFIE-SEINÄ (konserttipaikalla) 
 

6. KONSERTTIKOKEMUKSEN JÄLKEEN s. 25 
• FIBO:n etko-jatko-sarjakuvatehtävä (LIITE 10) 

o Konsertin jälkeen -osa 
• Konserttikävijän opas -tehtävä (LIITE 11) 

o jatko-osat 1 ja 2 
• luokan oma barokki-Kahoot!-visa 

 

 
 
 
LIITTEET (ks. erilliset tiedostot) 
 
LIITE 1 FiBO-sarjakuva 
LIITE 2 Barokki-perustietotehtävä, oppilaan ja opettajan tehtäväpohjat 
LIITE 3 Tyylikavalkadi-kuvaesitys 
LIITE 4 Puhuva musiikki -kuuntelutehtävä, oppilaan tehtäväpohja 
LIITE 5 Musiikki kertoo tarinaa, oppilaan tehtäväpohja 
LiiTE 6 Barokkiorkesteri-tehtävä, oppilaan tehtäväpohja 
LIITE 7 Terveisiä muusikolle! -tehtävä, oppilaan tehtäväpohja 
LIITE 8 Barokkiorkesterin soittimia -ristikkotehtävä, oppilaan ja 

opettajan tehtäväpohjat 
LIITE 9 Vedrò con mio diletto: basso continuo -soittotehtävä, nuotti 
LIITE 10 FiBO:n etko-jatko-sarjakuvatehtävä 
LIITE 11 Konserttikävijän opas -tehtävä, oppilaan tehtäväpohja 
 
 
 
 

FIBO:n Taidetestaajat -materiaalin tekijät: 
 

Opettajan opas ja tehtävämateriaalit: 
Anni Elonen 

 
Sarjakuvat: 

Christer Nuutinen 
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ETKOT 
 
 

1. MIKÄ BAROKKI? 
 

• FIBO-sarjakuva s. 1-3 (LIITE 1) 
• Barokki-perustietotehtävä (LIITE 2, oppilaan ja opettajan 

tehtäväpohjat) 
 

Tehtävän tarkoituksena on tutustua pääpiirteittäin barokin tyylikauteen ja 
muutamiin barokkimusiikin peruskäsitteisiin. 
 
Tutustukaa oppilaiden kanssa joko itsenäisesti, ryhmissä tai yhteisesti sarjakuvan 
sivuihin 1-3 (Mikä barokki?, Barokkimusiikki, Barokkisäveltäjiä, Barokkiliikkeen synty) .  
Käyttäkää sarjakuvan tietoja apuna Barokki-perustietotehtävän tyhjien 
tekstilaatikoiden täyttämiseen (vastaukset löytyvät opettajan pohjasta). 
Keskustelkaa yhdessä barokin aikakaudesta ja sen tunnusmerkeistä sekä 
sarjakuvan ja tehtävän mahdollisesti herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä. 
Tehtävän tekemisen tukena voi käyttää sarjakuvan lisäksi myös muita lähteitä, 
voitte etsiä tarvittaessa lisätietoa esim. internetistä. 
 

 
• Säveltäjien pikapotretit 

 
Tehkää pari- tai ryhmätyönä pienoisesitelmät eli säveltäjäpotretit. Aikaa potretin 
teolle on max 25 minuuttia. 

• Valitkaa jokaiselle ryhmälle oma barokin ajan säveltäjä. 
• Etsikää eri lähteitä (esim. FiBO-sarjakuva, internet, oppikirjat) käyttäen 

6-8 tärkeää ja/tai hauskaa faktatietoa säveltäjästä 
• Etsikää säveltäjän kuva, jonka voi näyttää muulle luokalle (esim. 

puhelimella, padilla tai tietokoneella) 
• Etsikää lyhyt kuunteluesimerkki (voi olla katkelma) säveltäjän musiikista 

esim. netistä tai koulun levyhyllystä 
• Muotoilkaa faktat haastattelumuotoon: yksi ryhmästä on säveltäjä, 

jota muut haastattelevat 6-8 kysymyksellä 
• Esitelkää potrettinne muulle luokalle: kuva, ”säveltäjä”haastattelu ja 

kuuntelunäyte, esityksen kesto maksimissaan noin 4 minuuttia 
 
 

• Barokin tyyliä 
 

o Tyylikavalkadi-kuvaesitys (LIITE 3) 
 
Tyylikavalkadi-kuvaesitykseen on koottu 1600–1700-lukujen maalauksia ja piirroksia, 
jotka kuvaavat barokin ajan ylhäisön miesten ja naisten pukeutumis- ja 
kampaustyylejä. Kuvaesitys on tarkoitettu taustamateriaaliksi ja keskustelun 
pohjaksi barokin tyylikauteen tutustumista varten. 
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Keskustelkaa oppilaiden kanssa kuvista ja ajan tyyleistä: 
 
Mitä ajatuksia kuvat herättävät? Miltä olisi tuntunut elää barokin aikana ja 
pukeutua kuten kuvissa? Mitä jos nykyisinkin käytettäisiin peruukkeja kuten barokin 
aikana? Millaista oli elämä barokin ajan hoveissa? 
 

o Tuunaa oma barokkiperuukki 
 

Tehtävän tarkoituksena on tutustua barokin tyylikauteen tyyliyksityiskohtien ja oman 
taiteellisen tekemisen kautta. Tehtävä voidaan integroida kuvataiteen 
opetukseen, jolloin sitä voidaan laajentaa eri tavoin ja käyttää monenlaisia 
tekniikoita, mutta sen toteutus onnistuu hyvin myös muilla tunneilla seuraavilla 
yksinkertaisilla ohjeilla. 

 
Ottakaa ensin jokaisesta oppilaasta samankokoinen kasvokuva ja tulostakaa 
jokainen kuva erilliselle paperille. Tämän jälkeen tutustukaa Tyylikavalkadi-
kuvaesityksessä (LIITE 3) esiteltyihin barokin ajan miesten ja naisten peruukkeihin. 
Myös muita lähteitä voi käyttää inspiraationa. 
 
Peruukkeihin tutustumisen jälkeen jokainen oppilas saa suunnitella itselleen oman 
peruukin mallien pohjalta. Suunnitelkaa peruukit erilliselle paperille/pahville, 
värittäkää ja koristelkaa ne mielikuvitusta käyttäen ja liimatkaa lopuksi jokaisen 
peruukki oman kasvokuvan päälle. Koristelussa voi käyttää erilaisia materiaaleja ja 
pikkuesineitä. Voitte myös ennen liimaamista kokeilla erilaisia peruukkeja eri kuviin, 
jolloin jokainen saa monta eri ilmettä. 
 
Työskentelyn taustalla voi vaikkapa kuunnella barokin ajan musiikkia, niin työn 
tekeminen sujuu mukavammin barokkitunnelmissa. Suomalaisen barokkiorkesterin 
esittämää musiikkia löytyy esim. YouTubesta: 
 
https://www.youtube.com/user/Fibo6thfloor 
 
Jos haluatte, voitte lähettää kuvia barokkiperuukkituunauksistanne myös meille 
Instagramissa tai Facebookissa. Muistakaa laittaa kuviin mukaan hashtagit 
#fibontaidetestaajat, #fibo, #suomalainenbarokkiorkesteri, 
#fibocollegium, #taidetestaajat, #auf, #finnishbaroquerorchestra 
 
 

• Barokkilaulu 
 
Seuraavaa barokkilaulua voi käyttää helppona orientoivana materiaalina barokin 
aikaan ja barokkimusiikkiin tutustuessa, lisätehtävänä tai hauskana välipalana 
muun opetuksen lomassa, affektiharjoituksissa (ks. Tunnetta lauluun -tehtävä s. 11) 
taikka haastavampana musiikillisena harjoitteena moniäänistä laulua ja kaanonia 
harjoitellessa. 
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Barokkilaulu 

 
Bachi ja Händel, 
Vivaldi ja Corelli, 

kantaatti, sonaatti, 
oratorioita, oopperoita. 

Barokki! Peruukki! 
 

(sävel: Jaakko-kulta) 
 
 

Säestys: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Barokkilauluun voi lisätä haasteita opetusryhmän tason  
mukaisesti esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 
a) lauletaan laulu yksiäänisesti 
b) lisätään jalkoihin perussyke samanaikaisesti (puolinuotit) 
c) lauletaan laulua kaanonissa (seuraava ryhmä aloittaa ensimmäisen 

laulettua yksi tai kaksi riviä); mitä enemmän ja tiheämmin ryhmiä tulee 
mukaan, sen vaativampaa laulun laulaminen on 

d) lauletaan laulua yksiäänisesti urkupiste-basso continuon kanssa (jos 
lauletaan esim. D-duurissa, basson ääni on d) 

e) lauletaan laulua kaanonissa urkupiste-basso continuon kanssa 

 
Hauska tapa kannustaa oppilaita laulamisen pariin on myös järjestää leikkimielinen 
”kuorosota” -kilpailu, missä oppilaat esim. kahteen eri ryhmään jaettuna 
harjoittelevat ja esittävät laulun koreografioineen toiselle ryhmälle. Opettaja voi 
toimia tuomarina tai oppilaiden niin halutessa voidaan vaikkapa perustaa erillinen 
tuomaripaneeli arvioimaan esityksiä. On kuitenkin hyvä muistaa pitää kilpailu 
leikkimielisenä ja sopia esim. reiluista arviointisäännöistä etukäteen. 
 
 
 
 



	

© Anni Elonen 2018 

8 

 
• Puhuva musiikki 

o kuuntelutehtävä (LIITE 4, oppilaan 
tehtäväpohja) 

 
Tehtävän tarkoituksena on aktiivisen musiikinkuuntelun harjoitteleminen ja 
barokkimusiikille tyypilliseen tunteikkuuteen eli affekteihin tutustuminen. Barokin 
aikana musiikilla pyrittiin useimmiten kertomaan jotakin ja eri tunteiden 
välittäminen musiikkia esitettäessä oli tärkeää. 

 

Barokin ajan musiikkia kutsutaan usein ”puhuvaksi musiikiksi”, jolla on paljon 
yhteistä kielen sekä puheen ja puhumisen eli retoriikan kanssa: artikulaation 
tärkeys, ajatuksen selkeys, johdonmukaisuus, mielenkiinnon ylläpitäminen, 
tunteiden välittäminen äänenväreillä ja painotuksilla, erilaiset toistot ja 
vakuuttaminen ovat keinoja, joilla pyritään rakentamaan vaikuttava, 
mieleenpainuva kokonaisuus myös barokkimusiikissa. 

 
Tehtävän tarkoituksena on ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kuvailemaan musiikin 
tunnelmaa ja sen kehittymistä sekä ohjata häntä kiinnittämään huomiota musiikin 
kuvailevuuteen ja tapoihin, joilla se syntyy. 
 
Tehtävässä käytettävät musiikkinäytteet ja linkit (kaikki näytteet löytyvät FiBO:n 
YouTube-kanavalta): 

 
• Georg Philipp Telemann (1681–1767): Alkusoitto e-molli, osa Rigaudon 

https://youtu.be/MH5swCAUC9k 
 

• Giuseppe Sammartini (1695–1750): Konsertto sopraanonokkahuilulle F-
duuri, osa II Siciliana 
(Huom! kohdassa 3:45-7:35) 
https://youtu.be/c9c-_HLQB6w 
 

• Johann Sebastian Bach (1685–1750): Kantaatti ”Ich habe genug”, osa 1 
https://youtu.be/NpYVDRUpM5w 
 

• Georg Philipp Telemann (1681–1767): Burlesque Don Quixote, osa Son 
attaque des Moulens a Vent 
https://youtu.be/rwWyCmVyUf4 

 
Kuunnelkaa ja tehkää tehtävä ensin pelkästään kuuntelemalla rauhassa musiikkia. 
Lopuksi voitte katsoa myös videot. Kaikki näytteet ovat live-taltiointeja FiBO:n 
konserteista. Tehtävän lopuksi voitte keskustella yhdessä tai esim. pienryhmissä 
musiikin herättämistä ajatuksista: 
 
Herättivätkö musiikkinäytteet eri kuulijoissa samankaltaisia tunteita tai mielikuvia? 
Millaisia tunteita tai ajatuksia sinulla heräsi eri kappaleista? Mitä tunteita tai 
ajatuksia arvelet säveltäjien halunneen välittää musiikin keinoin teoksissaan? 
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• Tunteella! – draama- ja musiikkiliikuntatehtäviä 
 

o Tunnelmakävelyllä 
 
Alustus: 1600-luvulla ei ollut autoja, moottoripyöriä, junia tai lentokoneita. Vain 
paremmin toimeentulevilla oli varaa hevosiin tai hevoskyyteihin ja yleensä paikasta 
toiseen liikuttiinkin kävellen. Kuvitellaan, että olemme myöhäisellä iltakävelyllä 
1600-luvun hämärällä torilla, jossa liikkuu erilaisia ihmisiä. 
 
Oppilaat lähtevät kävelemään tilassa sikin sokin, toisiin törmäilemättä ja eri reittejä 
käyttäen. Pyritään välttämään ringissä liikkumista ja puhumista, jokaisella on oma 
reitti. Kävellään tilassa uteliaina ja valppaina sekä hiljaa, koska hämärässä ei tiedä, 
ketä torilla liikkuu. 
 
Kokeillaan ensin kävelyä eri nopeuksilla. Opettajan antamasta merkistä kävely on 
joko hidastettua, normaalia tai nopeaa. Otetaan mukaan myös jähmettyminen: 
merkistä kaikki jähmettyvät äänettömäksi patsaaksi, toisesta merkistä kävely 
jatkuu. 
 
Seuraavaksi kävellään erilaisissa mielentiloissa. Opettajan ohjeiden mukaan 
kävellään esim. iloisesti, surullisesti, vihaisesti, hajamielisesti, pelokkaasti yms., 
edelleen puhumatta ja ääntelemättä. Harjoituksen yhteydessä tai sen jälkeen 
voidaan yhdessä miettiä, miten mitäkin mielentilaa voi kävelytyylillä ja 
kehonkielellä kuvata. Jähmetytään jälleen merkistä äänettömiksi patsaiksi 
kuvaamaan kulloinkin kyseessä olevaa tunnetta. 
 
Yhdistetään mielentilakävelyyn musiikki. Opettaja soittaa pätkiä eritunnelmaisista 
barokkikappaleista (tehtävässä voi käyttää esimerkiksi samoja kappaleita, kuin 
Puhuva musiikki -tehtävässä, s. 8 . Oppilaat miettivät, mitä tunnetilaa musiikki 
heidän mielestään kuvaa ja kävelevät sen mukaisesti. Affekti voidaan aluksi sopia 
myös yhdessä keskustelemalla musiikin tunnelmasta ennen kävelemään lähtöä. 
Keskustelkaa harjoituksen lopuksi yhdessä, mitä tunnetilaa musiikki kenenkin 
mielestä kuvasi, oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. 
 
Ryhmä- ja pariharjoituksia: 
 

• Toinen parista kävelee musiikin affektin mukaisesti ja jähmettyy 
merkistä äänettömäksi patsaaksi. Toisen tehtävänä on arvata musiikin 
ja parin kehonkielen perusteella, mikä tunnetila on kyseessä. 

• Jaetaan oppilaat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä kävelee salaisesti 
sopimansa tunnetilan mukaisesti ja jähmettyy merkistä äänettömiksi 
patsaiksi. Toinen ryhmä yrittää arvata, mistä tunnetilasta on kysymys. 

• Jaetaan oppilaat kahteen ryhmään. Opettaja soittaa pätkän 
barokkimusiikkia, jonka mukaan toinen ryhmä sanoo toiselle 
esitettävän affektin. Esittävä ryhmä ilmaisee affektin äänettömänä 
patsasnäyttelynä, jota muut voivat käydä tutkimassa. 
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Tunnelmakävelyllä-harjoitusten reflektiokysymyksiä 
harjoitusten jälkeen: 
 
Oliko eri tunnetiloihin helppo eläytyä kävelemällä? Oliko jotakin tunnetilaa erityisen 
helppoa tai vaikeaa ilmaista? Miltä affektien äänettömästi ilmaiseminen tuntui? 
Oliko musiikista helppo löytää joku tunne, jota ilmaista? Oliko toisten äänettömästi 
ilmaisemia tunnetiloja helppo vai vaikea arvata? Miksi? 
 
 

o Affektimestarit 
 
Alustus: Barokin ajan musiikissa erilaiset tunteet eli affektit ja niiden ilmaiseminen 
olivat tärkeitä sekä säveltäjille että musiikin esittäjille, sillä musiikin oli tarkoitus 
puhutella kuulijaansa aivan kuten sanojen, lauseiden, runojen ja kertomustenkin. 
Orkesterissa ei aina 1600-luvulla ollut kapellimestaria, mutta jos oli, hänen 
tehtävänään silloin niin kuin näinäkin päivinä oli tuoda musiikista kädenliikkeillään 
esille ne affektit, jotka soittajien hänen mielestään tuli soitollaan ilmaista. Miten sinä 
tulkitset musiikkia ja miten soittajat sinua seuraavat? Kokeile! 

 
Ryhmäpeili: Valitaan yksi ryhmästä kapellimestariksi, ”affektimestariksi”. Aluksi 
johtaja voi olla opettaja, jotta harjoituksen idea tulee oppilaille selville. Sen jälkeen 
johtajaksi valitaan joku oppilaista. Johtajan tulee seisoa kasvot muihin päin 
paikalla, josta kaikki näkevät hänet, esim. hieman korkeammalla kuin muut. 
Opettajan soittaessa barokkimusiikkia johtaja kuvastaa musiikin tunnelmaa käsien 
liikkeillä, joita ryhmä samanaikaisesti ”peilinä” matkii. Johtajaa vaihdettaessa 
vaihdetaan myös musiikkia ja tunnelmaa. Opettajan kannattaa korostaa 
oppilaille, että harjoituksessa harjoitellaan nimenomaan musiikin tunnelman 
kuuntelemista ja sen mukaan liikkumista, eli kuuntelemisella on tehtävässä suuri 
merkitys. Tärkeää on myös pyrkiä saamaan liikkeistä mahdollisimman 
samanaikaisia johtajan kanssa, jotta peiliefekti onnistuisi. 

 
Huom! Johtajan tulee liikkua tarpeeksi hitaasti tai ennalta arvattavasti, jotta muut 
pystyvät seuraamaan liikkeitä! Opettaja voi aluksi demonstroida liian nopeaa, liian 
hidasta ja sopivaa johtamisvauhtia oppilaille. 

 
Sovelluksia ryhmäpeiliharjoitukseen: 

• Johtaja seisoo kasvot poispäin ryhmästä, jolloin ryhmä matkii häntä 
samanaikaisesti ”varjona”. 

• Johtaja käyttää käsien lisäksi myös muuta kehoaan liikkeiden 
tekemiseen. 

• Johtaja tekee pienen liikesarjan, jonka ryhmä toistaa kaikuna. Tämä 
toimii parhaiten musiikin kanssa, jossa tunnelma pysyy pitkään samana 
tai jossa musiikki kertautuu. 

 
Paripeili: Paripeiliharjoituksessa pari istuu tai seisoo vastatusten. Toinen parista on 
johtaja ja toinen matkii musiikin mukaan tehtävää liikettä samanaikaisesti, kuten 
ryhmäpeili -harjoituksessa. Vaihdetaan johtajaa opettajan merkistä. Opettaja voi 
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käyttää tässäkin harjoituksessa eritunnelmaisia 
kappaleita, jolloin harjoituksen luonne muuttuu. 
 
Sovelluksia paripeiliharjoitukseen: 

• Pari istuu tai seisoo peräkkäin. Johtaja tekee liikkeet, joita toinen 
parista pyrkii seuraamaan samanaikaisesti ”varjona”. Voidaan samalla 
liikkua tilassa peräkkäin. 

• Johtaja käyttää käsien lisäksi myös muuta kehoaan liikkeiden 
tekemiseen. 

• Johtaja tekee pienen liikesarjan, jonka pari toistaa kaikuna. Tämä 
toimii parhaiten musiikin kanssa, jossa tunnelma pysyy pitkään samana 
tai jossa musiikki kertautuu. 

 
Ryhmävarjo: Muodostetaan oppilaista neljän hengen ryhmiä. Ryhmät asettuvat 
lattialle istumaan tai seisomaan salmiakinmuotoiseen kuvioon kasvot samaan 
suuntaan. Johtaja on se, joka on salmiakin kärjessä. Johtaja kuvastaa musiikin 
tunnelmaa käsien liikkeillä, joita ryhmä samanaikaisesti ”varjona” matkii. Opettajan 
merkistä kaikki kääntyvät 90 astetta oikealle, jolloin johtajaksi muuttuu nyt salmiakin 
kärjessä oleva oppilas. Harjoituksessa voidaan käyttää yhtä tai useampaa 
musiikkia. 
 
Sovelluksia ryhmävarjoharjoitukseen: 

• Johtaja käyttää käsien lisäksi myös muuta kehoaan liikkeiden 
tekemiseen. Voidaan samalla liikkua tilassa peräkkäin, ryhmän 
muodon on kuitenkin säilyttävä koko ajan. 

• Johtaja tekee pienen liikesarjan, jonka muut toistavat kaikuna. Tämä 
toimii parhaiten musiikin kanssa, jossa tunnelma pysyy pitkään samana 
tai jossa musiikki kertautuu. 

 
Affektimestarit-harjoitusten reflektiokysymyksiä harjoitusten jälkeen: 
 
Mitkä asiat tekivät johtajan seuraamisen helpoksi/ vaikeaksi? Miltä tuntui olla itse 
johtajana? Minkälaista oli kuunnella musiikkia ja tehdä siitä liikettä yhtä aikaa? 
Miten tunnelmaltaan erilaiset kappaleet vaikuttivat tehtävän tekemiseen? 
 
 

o Tunnetta lauluun 
 
Tässä tehtävässä harjoitellaan edelleen barokkimusiikille olennaisten affektien eli 
tunnetilojen tunnistamista ja niiden tuottamista musiikissa itse. Tehtävän pohjana 
käytetään Barokkilaulua (ks. s. 7). 
 
Aluksi opetellaan/muistellaan laulu yhdessä niin, että kaikki osaavat sen varmasti 
ulkoa. Laulun opettelu voidaan yhdistää Tunnelmakävelyllä- harjoitukseen (ks. s. 9) 
niin, että lähdetään kävelemään sikin sokin tilassa laulua laulaen. Jokainen 
keskittyy omaan reittiinsä ja laulun opetteluun, vältetään puhumista ja muun 
kontaktin ottamista muihin, jotta tunnelma pysyy keskittyneenä. Laulua toistetaan 
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niin kauan, että kaikki varmasti osaavat sen. Jos 
halutaan, voidaan kävely muuttaa myös rytmiseksi 
ottamalla jalkoihin kappaleen puolinuottipulssi. 
 
Seuraavaksi kokeillaan laulaa laulua eri tunnetiloissa edelleen tilassa kävellen. 
Opettajan ohjeiden mukaan lauletaan esim. vihaisesti, iloisesti, haikeasti, katkerasti 
jne. 
 
Kävelyn sijaan voidaan mukaan ottaa jotakin muuta toimintaa, mikä tekee 
harjoituksesta haastavamman. Opettaja antaa oppilaille sekä toiminnan että 
tunnetilan, jonka mukaan laulua lauletaan, esimerkiksi iloisesti hiihtäen tai surullisesti 
tiskaten. Harjoituksen tehtävänä on yhdistää sekä liike, laulu että tunnetila. 
 
Tunnetta lauluun -harjoitusten reflektiokysymyksiä harjoitusten jälkeen: 
 
Miltä tuntui laulaa? Kuinka tunnetilan lisääminen lauluun vaikutti? Oliko helpompaa 
vai vaikeampaa laulaa ja kävellä samalla rytmisesti? Millä keinoilla pystyit 
ilmaisemaan laululla tavoiteltua tunnetilaa? Miltä tuntui yhdistää laulu tunnetilaan 
ja liikkeeseen? 
 
 

o Musiikki kertoo tarinaa (LIITE 5, oppilaan tehtäväpohja) 
 

Tämä harjoitus vaatii opettajalta musiikkinäytteiden etukäteistä suunnittelua ja 
valintaa riippuen opetusryhmän koosta. Tehtävän tarkoituksena on kehitellä 
musiikin inspiroimana tarina, jonka oppilaat itse dramatisoivat ja esittävät. 
Tehtävää helpottaa, jos musiikkinäytteet ovat keskenään mahdollisimman erilaisia 
ja opetusta on mahdollista eriyttää eri tiloihin, joissa ryhmät voivat rauhassa 
työskennellä. Tehtävän apuna voi käyttää Musiikki kertoo tarinaa -tehtäväpohjaa  
(ks. LIITE 5) ja osana musiikkinäytteistä voi käyttää esim. Puhuva musiikki -tehtävässä 
käytettäviä kappaleita (ks. s. 8). 

 
Jaetaan oppilaat 3-4 hengen ryhmiin. Aloitetaan kuuntelemalla kaikki tehtävään 
liittyvät lyhyet barokin ajan musiikkinäytteet, joissa on erilaisia tunnelmia ja 
affekteja. Jokainen ryhmä kirjaa jokaisesta näytteestä ylös asioita ja tunnetiloja, 
joita musiikki tuo heille mieleen. 

 
Kun kaikki näytteet on kuunneltu, opettaja antaa jokaiselle ryhmälle yhden 
musiikkinäytteistä tehtävän pohjaksi. Tarvittaessa voidaan kuunnella näytteet 
uudelleen. Nyt jokainen ryhmä keskittyy muistiinpanoihinsa kyseisestä 
musiikkinäytteestä ja luo ja harjoittelee niiden pohjalta lyhyen kuuden repliikin 
draamakohtauksen, joka esitetään lopuksi koko ryhmälle. 

 
Oppilaiden on keksittävä musiikin ja muistiinpanojensa pohjalta esitykseensä alla 
olevat asiat. Opettajan on hyvä muistuttaa, että lähtökohtana tulee pitää 
musiikissa kuultua tunnelmaa, tunnetiloja ja niistä mieleen tulleita asioita. Myös 
musiikin muoto, rytmi tms. voi antaa kohtaukselle idean. 
 
 

 



	

© Anni Elonen 2018 

13 

• Tapahtumapaikka 
• Henkilöt: nimi ja ammatti, mikä on henkilöiden 

suhde toisiinsa? Henkilöt voivat olla myös olentoja, eläimiä tms. (esim. 
tuuli, luonnonilmiö, saa muut palelemaan) 

• Tunnetilat joka henkilölle: kuka on vihainen, kuka pelokas, kuka 
onnellinen jne. Miten henkilön tunnetila vaikuttaa hänen 
puheeseensa, liikkeisiinsä tms.? Tunnetilojen tulisi nousta 
mahdollisimman paljon musiikista. 

• Ristiriita: mikä on tarinan ongelma? 
• Loppuratkaisu/ käännekohta: miten kohtaus päättyy? 
• Kuusi repliikkiä: jokaisella on oltava vähintään yksi repliikki, enempää 

kuin kuusi repliikkiä ei saa olla. Kuudessa repliikissä on tultava ilmi 
jokaisen henkilön tunnetila, tarinan ongelma ja jonkinnäköinen 
loppuratkaisu/ käännekohta. Muistakaa, että liikettä ja sanatonta 
ilmaisua voi käyttää kuinka paljon vaan, kunhan repliikkien määrä 
pysyy maksimissaan kuudessa. 

 
Kun oppilaat ovat saaneet harjoiteltua kohtaukset, ne esitetään muulle ryhmälle. 
Jokainen kohtaus loppuu näyttelijöiden jähmettymiseen hahmonsa sen hetkisen 
tunnetilan mukaisiksi äänettömiksi patsaiksi. Opettaja soittaa kohtaukseen liittyvän 
musiikin, joka kuunnellaan osana esitystä. Lopuksi keskustellaan koko ryhmän 
kanssa siitä, miten esittäjät olivat tulkinneet musiikkia esityksensä pohjana ja miten 
heidän esittämiensä hahmojen tunnetilat tulivat ilmi itse esityksessä ja siihen 
liittyvässä musiikissa. 

 
Sovelluksia Musiikki kertoo tarinaa -harjoitukseen: 

• Repliikit voidaan myös laulaa tunnetilojen mukaisesti, jolloin saadaan 
aikaan monta pienoisoopperaa. Jos tehtävää halutaan työstää 
oppilaiden kanssa pidempään tai ryhmä on innostunut, voi 
laulurepliikkejä kehitellä ensin yhtä säveltä käyttämällä, sitten pieniä 
melodiakulkuja ja barokkimaisia koristelukiekuroita puheen lomaan 
vokaaleille lisäämällä. Halutessa voidaan käydä läpi barokkioopperan 
laulutavat resitatiivi (”puhelaulu”) sekä aaria ja käyttää näitä tyylejä 
repliikeissä. Tunnetilan yhdistämistä lauluun voidaan etsiä laulamalla 
yhtä repliikkiä monilla eri tunnetiloilla (esim. iloisesti, surullisesti jne.) 

 
Musiikki kertoo tarinaa -harjoituksen reflektiokysymyksiä harjoituksen jälkeen: 
 
Oliko musiikista helppoa löytää ideoita kohtauksen suunnittelun pohjaksi? Mikä oli 
helppoa ja mikä haastavaa kohtauksen suunnittelussa ja harjoittelussa? Miten 
ryhmäsi onnistui esityksessä? Millaista oli ryhmäsi työskentely tehtävässä? Sopiko 
ryhmänne musiikki lopulliseen kohtaukseen? (Miltä tuntui laulaa oma repliikki? Oliko 
laulamalla helppoa eläytyä tunnetilaan?) 
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2. MIKÄ FIBO? 
 

• FiBO-sarjakuva s. 5-6 (LIITE 1) 
• FiBO:n esittely 
• Barokkiorkesteri-tehtävä (LIITE 6) 

 
Tehtävän tarkoituksena on tutustua Suomalaiseen barokkiorkesteriin sekä 
barokkiorkesteriin yleisesti eri lähteitä tutkimalla. 
 
Tutustukaa oppilaiden kanssa joko itsenäisesti, ryhmissä tai yhteisesti FiBO-
sarjakuvan sivuihin 5-6 (Tuulet jo viestin tuovat, Korpitaival, Kasvun vuodet, Nykyisin 
FiBO:n toiminta kukoistaa), Suomalaisen barokkiorkesterin esittelytekstiin (ks. s. 15) 
sekä Suomalaisen barokkiorkesterin nettisivuihin, Facebook-sivuun, Instagram-, 
Twitter- ja YouTube-sivuun. Voitte käyttää myös muita lähteitä halutessanne. 
Tehkää Barokkiorkesteri-tehtävä ja pohtikaa yhdessä vastauksia sekä niistä 
mahdollisesti nousevia ajatuksia ja kysymyksiä. 
 

Suomalaisen barokkiorkesterin internetsivut: 
www.fibo.fi 
 
Facebook: 
Finnish Baroque Orchestra 
 

Instagram: 
finnish_baroque_orchestra 
  
Twitter: 
Finnish Baroque Orchestra 
  
YouTube: 
FiBO – Finnish Baroque Orchestra  
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Lampaansuolista tehtyjä soittimen kieliä, musisointia liikkuvassa 
metrossa, 500 eri-ikäisen soittajan jättiorkesteri, seniorit soittamassa 
barokkia kuvionuoteista, mutta myös taiturillisia konsertteja Suomen 
hulppeimmassa konserttitilassa, kehuttuja ohjelmistoja, rohkeita 
hyppäyksiä uuteen musiikkiin ja kiertueita pitkin poikin 
Suomenmaata ja ulkomailla – tätä kaikkea on Suomalainen 
barokkiorkesteri. 
 
Vuonna 1989 perustettu, vanhan musiikin freelanceammattilaisista 
koostuva Suomalainen barokkiorkesteri (FiBO) on alati liikkeessä; se 
kehittyy, uudistuu ja vastaa ajan haasteisiin ketterällä ja 
omaperäisellä otteella. Nimensä mukaisesti Suomalainen 
barokkiorkesteri soittaa ennen kaikkea barokkimusiikkia, mutta 
tarttuu usein myös muiden aikakausien teoksiin varhaisbarokista 
aina varhaisromantiikkaan asti. FiBO soittaa myös barokkiorkesterille 
sävellettyä uutta musiikkia ja on esittänyt useita tilaamiaan teoksia. 
 
FiBO soittaa niin kutsutuilla periodisoittimilla. Musiikki puhuttelee 
syvemmin, kun kunkin tyylikauden musiikillinen kielioppi kuuluu 
tulkinnoissa ja soittimiston äänenväri kielten ja trimmausten osalta 
vastaa aikaa, jolloin teokset on sävelletty. Ääni-ihannetta etsitään 
näin ollen myös FIBO:ssa nykypäiviin asti säilyneistä vanhoista 
soittimista, vanhojen mallien mukaan rakennetuista ja trimmatuista 
soittimista sekä esimerkiksi jousisoitinten suolikielistä. 

 
FiBOlla on oma konserttisarja Helsingin Ritarihuoneen juhlavassa 
ympäristössä, mutta se kiertää lisäksi laajasti ympäri Suomea. 
Orkesteri on esiintynyt useaan otteeseen kaikilla Suomen 
merkittävimmillä festivaaleilla, kuten Helsingin juhlaviikoilla, Kuhmon 
kamarimusiikissa ja Turun musiikkijuhlilla, ja FiBO on kutsuttu 
esiintymään myös ulkomaille, erityisesti saksankielisiin maihin. 
 
Orkesterin taidokkaat esitykset, luova ohjelmistosuunnittelu, rohkeat 
kokeilut ja kekseliäät ideat, kuten satojen soittajien orkesterit ja 
senioreille suunnatut soittotunnit, ovat herättäneet laajaa 
kiinnostusta. Lisääntynyt taloudellinen tuki kotimaassa, suosion kasvu 
ja huomionosoitukset, kuten Vuoden levy -palkinto, rohkaisevat 
FiBOa kulkemaan entistäkin innokkaammin omaa polkuaan. 
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• Freelancermuusikoiden työelämää 
o Terveisiä muusikolle! -tehtävä (LIITE 7) 

 
Tässä tehtävässä tutustutaan tarkemmin FiBO:n muusikoihin sekä freelancer-
käsitteeseen. Tutustukaa FiBO:n nettisivuilta löytyviin muusikkoesittelyihin 
(http://fibo.fi/orkesteri/muusikot/) sekä FiBO Collegiumin Taidetestaajat-sivuilta 
löytyviin freelancemuusikoiden työpäiviä ja -viikkoja esitteleviin YouTube-videoihin 
(http://fibo.fi/collegium/taidetestaajat/). Tehkää materiaalien pohjalta Terveisiä 
muusikolle! -tehtävä (LIITE 7) ja pohtikaa yhdessä vastauksia sekä niistä 
mahdollisesti nousevia ajatuksia ja kysymyksiä. Voitte käyttää myös muita lähteitä 
halutessanne. 
 
Lähettäkää FiBO:n muusikoille kysymyksiä ja/tai terveisiä viestillä FiBO:n Facebook- 
tai Instagram-sivun kautta (muistakaa laittaa mukaan hashtagit 
#fibontaidetestaajat ja #fibofreelancer). Voitte osoittaa kysymyksiä jollekulle 
yksittäiselle muusikolle, useammalle muusikolle tai yleisesti koko orkesterille. Osa 
kysymyksistä vastauksineen pääsee osaksi FiBO:n Taidetestaajat -konserttia! 
 
 

• Barokkiorkesterin soittimet 
o FiBO-sarjakuva s. 4 (LIITE 1) 
o taustatietoa soittimista 
o Barokkiorkesterin soittimia -ristikkotehtävä (LIITE 8) 

 
 
Tämän tehtävän tavoitteena on tutustua lähemmin barokkiorkesterissa käytettäviin 
soittimiin. Tutustukaa Tutustukaa oppilaiden kanssa joko itsenäisesti, ryhmissä tai 
yhteisesti FiBO-sarjakuvan sivuun 4 (Barokkiorkesterin soittimia) ja tutkikaa 
periodisoittimia etsimällä tietoa eri lähteistä (ks. esimerkkejä alla). Täyttäkää 
tietojen avulla Barokkiorkesterin soittimia -ristikkotehtävä (LIITE 8). 
 

• jousi- ja puhallinsoitinesittelytekstejä FiBO:n nettisivuilla: 
http://fibo.fi/collegium/projektit/opetusmateriaalit/soittimet/ 
 

• huilujen, jousisoitinten ja cembalon esittelytekstejä Barokkimusiikin 
matkaopas -materiaalissa, s. 14-16 
https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Barokki_verkko-oppimateriaali.pdf 

 
• FiBO:n muusikoiden soitinesittelyvideoita Instagramissa (barokkiviulu, 

cembalo, nokkahuilut, traverso, barokkioboe) 
o Instagram: finnish_baroque_orchestra 
o hashtagit #fibontaidetestaajat ja #fibonsoittimet 

 
• Basso continuon määritelmä Wikipediassa: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Basso_continuo 
 

• Englanninkielisiä soitinten esittelytekstejä: 
http://www.baroque-music.com/index.html 
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• Orchestra of the Age of Enlightenment -
barokkiorkesterin englanninkielisiä 
esittelyvideoita soittimista: 

o barokkiviulu: https://youtu.be/H_SS0WLaUsI 
o barokkialttoviulu https://youtu.be/doRUl1jfJDY 
o barokkisello: https://youtu.be/ZO88Ydj-S9k 
o barokkikontrabasso: https://youtu.be/KfBoVGIoobY 
o barokkifagotti: https://youtu.be/ls-bij2qMT4 
o barokkioboe: https://youtu.be/YnwDlLIac_A 
o luonnontrumpetti: https://youtu.be/6XN_qgbM6Dc 
o luonnontorvi: https://youtu.be/HEMeybr5Rdo 
o cembalo: https://youtu.be/Z7jWYiQz1cA 
o traverso: https://youtu.be/n6Ts2z9tXg8 

 
 
 
 

3. IL PRETE ROSSO -KONSERTTI 
 

• Konsertin esittely 
 
Taidetestaajissa kuultava Il Prete Rosso -konsertti on ”Total Vivaldi Show" à la 
Suomalainen barokkiorkesteri! 
 
Fagotin ja mezzosopraanon hurmaava parivaljakko ja baRokkiorkesteri 
johdattelevat yleisön Vivaldin pulppuilevaan sävelmaailmaan. Venetsian 
punatukkainen pappi, ”Il prete rosso”, Antonio Vivaldi tunnetaan erityisesti 
konsertoistaan, mutta hän sävelsi kaikkia barokin ajan teostyyppejä oopperoista 
kamarimusiikkiin ja oli kiinnostunut myös sellaisista soittimista, joita ei vielä tuolloin 
ollut totuttu näkemään parrasvaloissa. Kurnuttavasti laulava fagotti oli barokin ajan 
soitinkeksintö, josta Vivaldi innostui kovasti ja joka saa hetkensä myös tässä 
konsertissa Jani Sunnarborgin taitavissa käsissä. 
 
Mutta piti Vivaldi myös laulutaiteesta – kukapa ei, jos matkassa on mainioita 
laulutaitureita niin kuin tässä konsertissa Tähdet, tähdet- ja UMK -ohjelmissakin 
luritellut Essi Luttinen! 
 
Laulu- ja fagottitaiteen lisäksi konsertissa kuullaan Vivaldin konserttomusiikkia 
viuluvirtuoosi Kreeta-Maria Kentalan luotsauksessa. Näihin Vivaldin nuorena 
säveltämiin kappaleisiin ihastuttiin heti laajalti ja nuottien leviämisen myötä iski 
myös Englantiin ja Saksaan Vivaldi-kuume, joka sai lukuisat säveltäjät jäljittelemään 
tätä säveltäjätaituria. 
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Jani Sunnarborg, barokkifagotti                           Essi Luttinen, mezzosopraano        Kreeta-Maria Kentala, viulu ja liidaus 
   www.essiluttinen.com                 www.kreetamariakentala.fi 

 
 
 

• Taustatietoa: Antonio Vivaldi 
 
Antonio Vivaldi (1678–1741) jakoi aikanaan 
mielipiteitä. Hän oli pahamaineisen 
omalaatuinen, turhamainen ja leuhka 
suunsoittaja, jota monet aikalaiset eivät 
voineet sietää. Hän oli myös 1700-luvun alun 
Italian ehkä kaikkein merkittävin säveltäjä, 
jonka loputonta energisyyttä ja pulppuavaa 
kekseliäisyyttä ei elinikäinen astmaattisuus 
onnistunut tukehduttamaan. Joillekin 
aikalaisille hän oli loistokas viulutaituri, joka 
sävelsi tylsistyttävää musiikkia; toiset pitivät 
häntä nerona ja uuden musiikillisen 
aikakauden airuena.  
 
Vivaldi sai pappisvihkimyksen 25-vuotiaana, 
mutta hänet vapautettiin virkavelvoitteista 
heikon terveyden vuoksi. Lempinimi ”Il Prete 
rosso”, punatukkainen pappi, kuitenkin jäi. Tuohon ikään mennessä hän oli jo 
ehtinyt hankkia perinpohjaisen musiikillisen koulutuksen ja saada ensimmäisen 
virkansa kotikaupungistaan Venetsiasta, viulunopettajan toimen Ospedale della 
Pietàn tyttökoulussa.  
 
Venetsian tasavallassa sosiaalihuolto oli edistyksellistä. Kaupungissa oli neljä 
sairaalaa (ospedali grandi), jotka erikoistuivat sairaista, kodittomista ja orvoista 
huolehtimiseen. Sairaaloista tuli lisäksi eurooppalaisen 
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musiikkikorkeakoulujärjestelmän prototyyppi, kun 
laitokset kehittyivät myös antamaan huipputasoista 
musiikkiopetusta lahjakkaille tytöille. Tuohon aikaan tyttöjen 
järjestelmällinen koulutus oli epätavallista. 
 
Ospedalien tyttöorkestereihin alettiin 1600-luvulla panostaa, ja niiden esiintymistä 
tuli suosittuja seurapiiritapahtumia. Venetsia oli jo 1600–1700-luvuilla tupaten 
täynnä turisteja, ja etenkin löytölapsille omistetun Ospedale della Pietàn 
tyttöorkesteri oli matkailunähtävyys. Tytöt esiintyivät ospedalen kirkon parvella 
metalliristikon suojissa, ja soitto ja laulu leijui yleisön ylle kuin enkelien musiikki. Riva 
degli Schiavonin rantakadulla laguunin reunalla sijaitsevan Pietàn julkisivussa oli 
kyltti, jossa vanhempia uhattiin Jumalan rangaistuksella, jos nämä hylkäisivät 
lapsensa vain jotta nämä pääsisivät Pietàn kouluun. Pietà muistutti luostaria, mutta 
Venetsiassa kun oltiin, se oli ilmeisen vapaamielinen paikka, jossa vietettiin 
suorastaan ylellistä elämää. 
 
Tyttöorkesterille haluttiin parasta opetusta ja jatkuvasti uusia sävellyksiä. Vaikka 
Vivaldi hankalana ihmisenä herätti Pietàn johtokunnassa närää, hän kohosi vuona 
1716 instituution musiikkijohtajaksi. Pietà oli Vivaldille tärkeä asemapaikka, jossa hän 
sai hioa tunnetuinta keksintöään: virtaviivaisesti etenevää kolmiosaista 
solistikonserttoa, josta oli tuleva kansainvälinen menestystuote ja ylipäätään yksi 
merkittävimmistä innovaatioista, joita barokki jätti jälkeensä. 	
	
	

• Taustatietoa: konserttomuoto 
 
Concertato-tyyli (tai stile concertato) kehittyi myöhäisrenessanssin ja 
varhaisbarokin aikana sävellystyyliksi, jossa soitinryhmät soittivat samaa melodiaa 
usein sitä imitoiden basso continuo -ryhmän luoman harmonisen pohjan päälle. 
Keskeisimpiä vaikuttajia concertato-tyylin syntyyn olivat Venetsian pyhän 
Markuksen kirkon kuoronjohtajina toimineet Andrea ja Giovanni Gabrieli, jotka 
joutuivat kehittämään uusia sävellysmenetelmiä kirkkonsa omalaatuisen akustiikan 
vuoksi. Markuksen kirkossa eri soitinryhmät ja kuorot oli nimittäin sijoitettava eri 
paikkoihin ja kaiun aiheuttamien viiveiden takia tämä teki yhteismusisoinnin 
käytännössä hyvin vaikeaksi. 
 
Gabrielit ratkaisivat ongelman säveltämällä teoksensa niin, että useat kuorot 
lauloivat vuorotellen kirkon eri osista aikaansaaden lähes stereofonisen 
vaikutelman samalla, kun instrumentit ja urut oli sijoitettu kirkkoon siten, että kaikki 
kuorot kuulivat ne yhtä hyvin. Konsertto-sana juontaakin juurensa alun perin italian 
kielen sanaan concertante, joka tarkoittaa kilpailla. Concertato-tyyli levisi nopeasti 
myös Italian ulkopuolelle, ja siitä tuli suosittu sävellystyyli varhaisbarokin aikana. 
 
Renessanssin ja varhaisbarokin ajan concerto grossoissa ("suuri konsertto") eri 
soolosoittimet soittivat orkesterissa vuorotellen sooloja ja tällä tavoin ikään kuin 
myös kilpailivat keskenään. 1600-luvun Italiassa konsertto kehittyi tarkoittamaan 
soitinsolistille tai -solisteille ja orkesterille sävellettyä teosta. 
 
Antonio Vivaldi sävelsi yli 500 konserttoa ja vakiinnutti teoksillaan konserttoihin 
ritornellomuodon, jossa noudatettiin säännöllistä soolo- ja tutti-osien rakennetta 
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yleensä konserton ensimmäisessä osassa. Hän vakiinnutti 
konserttoihin myös kolmiosaisen nopea-hidas-nopea-
muodon: konserton ensimmäinen osa oli yleensä 
sonaattimuotoinen ja nopeahko, toinen osa hidas ja kolmas osa nopea finaali. 
Aikaisemmin renessanssin aikana concerto grossoissa hitaat ja nopeat jaksot 
saattoivat vaihdella niin paljon kuin säveltäjä itse halusi; minkäänlaista kaavaa ei 
silloin siis ollut vielä vakiinnutettu. 
 
Solistilla on konsertossa aina hyvin merkittävä osa, ja usein konsertoissa säveltäjä on 
pyrkinyt ottamaan mahdollisimman paljon irti soolosoittimen mahdollisuuksista. 
Barokin aikana solistin erotti orkesterista solistin virtuoosisuus, eli käytännössä nopeat 
juoksutukset ynnä muut taiturilliset kuviot, joita barokin ajan esityskäytäntöjen 
mukaisesti myös improvisoitiin kunkin solistin omien mieltymysten ja taitojen 
mukaisesti. 
 
 

• Konsertin ohjelma 
 
Suomalainen barokkiorkesteri 
Jani Sunnarborg, fagotti 
Essi Luttinen, mezzosopraano 
Kreeta-Maria Kentala, viulu ja liidaus 
 
Il Prete Rosso -konsertissa kuullaan otteita Vivaldin 
yhdestä merkittävimmästä nuottijulkaisusta, 
konserttokokoelmasta nimeltä L’Estro armonico 
(Harmoninen inspiraatio). Julkaisu nostatti ilmestyessään etenkin saksankielisissä 
maissa suoranaisen Vivaldi-buumin: monet säveltäjät aina Bachia myöten olivat 
vaikuttuneita Vivaldin upeista ja uudenlaisista konsertoista ja ottivat häneltä 
vaikutteita omaan sävelllystyöhönsä. 
	
Konsertto g-molli ja konsertto d-molli edustavat muodoltaan enemmän 
varhaisempaa concerto grosso -sävellystyyppiä, missä eri soolosoittimet soittavat 
orkesterin sisältä vuorotellen sooloja.	Konsertto neljälle viululle D-duuri edustaa 
puolestaan kolmiosaista vivaldilaista konserttoa, joita on suurin osa L'Estro 
armonico -kokoelman konsertoista. 
 
 

Konsertto g-molli (L’Estro armonico, op. 3 nro 2, RV 578) 
1. Adagio e spiccato  
2. Allegro 
 
Kuuntelulinkki (L'Arte dell'arco & Federico Guglielmo, kohdassa 54:36-
58:14): 
https://youtu.be/xn4KUN3yfMg 
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Konsertto neljälle viululle D-duuri (L’Estro 
armonico, op. 3 nro 1, RV 549) 

1. Allegro 
2. Largo e spiccato 
3. Allegro 
Kuuntelulinkki (L'Arte dell'arco & Federico Guglielmo, kohdassa 08:34-
15:56): 
https://youtu.be/xn4KUN3yfMg 

 
Konsertto d-molli (L’Estro armonico, op. 3 nro 11, RV 565) 

1. Allegro 
2. Adagio e spiccato 
3. Allegro 
4. Largo e spiccato 
5. Allegro 
 
Kuuntelulinkki (L'Arte dell'arco & Federico Guglielmo, kohdassa 1:19:22-
1:27:57): 
https://youtu.be/xn4KUN3yfMg 

 
 
Vivaldi sävelsi yhteensä satoja konserttoja mitä erilaisimmille soittimille oboesta 
mandoliiniin. Monissa konsertoissa estradilla häärii useamman solistin ryhmä, mutta 
yli puolet Vivaldin konsertoista on yhdelle solistille. Näistä 343 solistikonsertosta 
ehdoton enemmistö, 228 kappaletta, on sooloviululle, mutta Vivaldi oli kiinnostunut 
myös vastikään solistiseen tietoisuuteen nousseista tulokkaista kuten sellosta ja 
fagotista. Fagottikonserttoja Vivaldi jätti jälkeensä peräti 39. Vuonna 1739 jossakin 
Venetsian neljästä ospedalesta oli naispuolinen fagotinsoittaja, jolle Vivaldi mahtoi 
säveltää konserttoja. Fagottikonserttoja syntyi myös Vivaldin lukuisten 
ulkomaanmatkojen aikana mm. Prahassa.  
	
1700-luvun alussa tuntemamme fagotti oli vasta muotoutunut. Sen esi-isänä oli 
tanakka kaksoisruokolehdykkäsoitin dulcian, jonka pohjalta kehkeytyi 1600-luvun 
kuluessa nykyisenkaltainen fagotti. 1600-luku ylipäätään merkitsi kuhisevaa 
kehitysaikaa puhaltimille. Aurinkokuninkaan hovissa vaikuttavat Hotteterren suvun 
jäsenet työstivät puupuhaltimista uudenaikaisia versioita, ja fagotinkin synty on 
yhdistetty juuri heihin. Dulcianin pituutta kasvatettiin, suukappaleen yläpuolelle 
lisättiin korkea kello-osa, muotoilua kehitettiin ja otteiden helpottamiseksi lisättiin 
läppiä. Barokkiajan fagotti oli ääneltään persoonallinen, ketterä ja 
ilmaisuvoimainen soitin, jonka eri rekistereillä oli omanlaisensa sointi. Nämä piirteet 
ovat epäilemättä innostaneet Vivaldia hänen säveltäessään G-duuri-
fagottikonserton kaltaisia teoksia. 
 
 

Fagottikonsertto G-duuri (RV 493) 
1. Allegro ma poco 

 
Kuuntelulinkki: (Arion Baroque Orchestra, kohdassa 0:00-3:15): 
https://youtu.be/LptxD-Q4Gkg 
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Vivaldi oli henkeen ja vereen soitinsäveltäjä, mutta ahkeroi hän vokaalimusiikinkin 
saralla. Venetsian kaupunki eli ja hengitti oopperamusiikista etenkin 
karnevaaliaikana. Vivaldi mahtaili säveltäneensä peräti 94 oopperaa, mutta 
tiedossa on alle 50 teosta, ja niistäkin suurin osa on hävinnyt. 
 
Vivaldin oopperat eivät näytä nauttineen suurta suosiota tämän elinaikana, eikä 
niitä nykyäänkään esitetä kovin  
usein. Hänen huippuunsa viritetty soitintyylinsä ehkä rajoitti tuntumaa ihmisääneen. 
Parhaimmillaan hän on yksittäisissä aarioissa, joissa Vivaldille tyypillisen 
valovoimaisuuden ja mielikuvituksellisuuden aistii vahvana.  
	
Barokkioopperassa päähenkilöiden ääniala oli yleensä korkea, ja miespuoliset 
kastraattilaulajat esittivät suurimman osan sekä mies- että naisrooleista. Nykyään 
kastraattiaarioita esittävät joko naiset tai kontratenorit. Kontratenori tarkoittaa 
miestä, joka on joko luonnollisesti korkeaääninen tai joka käyttää voimakkaaksi 
harjoitettua falsettiääntä. 
 
Giustino-oopperan muinaiseen Roomaan sijoittuva tarina kertoo keisari Anastasion 
ja keisarinna Ariannan rakkaudesta, joka joutuu voittamaan lukuisia vastuksia 
merihirviöistä ja hovijuonitteluihin. Tunnettu aaria Vedrò con mio diletto on keisarin 
omistushaluinen rakkaudentunnustus keisarinnalleen taistelun edellä. Laulun 
alkuvoimaista kilpailuviettiä ja odottavan uhkaavaa säestystä selittää se, että 
taistelun syynä on naapurimaan hallitsijan ihastus keisarinna Ariannaan. Oopperan 
loppu on kuitenkin onnellinen ja rakkaus voittaa. 
 
 

Aaria ”Vedrò con mio diletto” (oopperasta Giustino, RV 717) 
 
Kuuntelulinkki (Philippe Jaroussky, Ensemble Matheus & Jean-Christophe 
Spinosi): 
https://youtu.be/tJNGfBM6ygY 

 
 
 
Aarian sanat:	
 
Vedrò con mio diletto 
l’alma dell’alma mia 
Il core del mio cor pien di contento. 
E se dal caro oggetto 
lungi convien che sia 
Sospirerò penando ogni momento… 
 

Mitä iloa minulle tuottaakaan 
nähdä sieluni sielu, 
sydämeni sydän, onnea täynnä. 
Ja jos minun on oltava 
erossa rakkaastani 
huokaillen kärsin jokaisen hetken… 
 
suom. Silvia Hossein
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• Yhdessä ja erikseen -musiikkiliikuntaharjoitus 
 
Tämän tehtävän tarkoituksena on tutustua musiikkiliikunnan avulla barokin ajan 
konsertoissa olennaiseen ritornellomuotoon, jossa solisti ja orkesteri vuorottelevat 
kappaleen soolo- ja tuttijaksoissa. Tehtävän avulla voidaan opettaa oppilaille 
soolo- ja tutti -termien merkitys. 
 
Samalla tutustutaan Il Prete Rosso -konsertissa kuultavaan Antonio Vivaldin G-
duurifagottikonserton ensimmäiseen osaan Allegro ma poco. Halutessa voidaan 
myös tutustua taustatietoihin kappaleesta ja sen säveltäjästä sekä barokin ajan 
konserttomuodosta (ks. s. 18-21). 
 
Opettajan on hyvä tutustua etukäteen soolo- ja tuttiosien vuorotteluun 
kappaleessa sekä musiikin  kuuntelun että partituuriiin tutustumisen avulla. 
Harjoitusta voi olla myös helpompi ohjata partituuria samanaikaisesti seuraamalla.  
 
Partituuri on saatavilla International Music Score Library Projectin sivuilla: 
https://imslp.org/wiki/Bassoon_Concerto_in_G_major%2C_RV_493_(Vivaldi%2C_Antonio) 
 
Linkki kappaleen kuuntelunäytteeseen: ks. s. 21 
 
Harjoitus: 
 
Lähdetään kävelemään tilassa sikin sokin ja keskittyneesti (ks. kohta 6a/ Yleinen 
materiaali). Ensimmäisellä kuuntelukerralla oppilaat jähmettyvät äänettömiksi 
patsaiksi opettajan huutaessa ”tutti” tai jatkavat kävelyä opettajan huutaessa 
”soolo”. Seuraavalla kierroksella keksitään tutti- ja soolojaksoille omat liikkeensä/ 
toimintansa, joita kyseisen jakson aikana tehdään(esim. ”tutti” – tanssitaan parin 
kanssa, ”soolo” – kuljetaan toisten lomassa jatkuvasti suuntaa vaihtaen mutta 
kosketusta välttäen). 

 
Kun kappale on tullut jokseenkin tutuksi, voidaan yrittää tehdä harjoitus ilman 
opettajan ”tutti” ja ”soolo”-huutoja. Ryhmä voidaan myös jakaa puoliksi, jolloin 
toinen ryhmä liikkuu tuttijaksojen ja toinen soolojaksojen aikana. Toisen ryhmän 
liikkuessa toiset voivat jähmettyä äänettömiksi patsaiksi. 
 
 
Yhdessä ja erikseen -musiikkiliikuntaharjoituksen reflektiokysymyksiä: 
 
Oliko soolo- ja tuttijaksot helppo erottaa musiikista pelkästään kuuntelemalla? Miltä 
tuntui yhdistää musiikin kuuntelemiseen ja soolo- ja tuttijaksojen erottamiseen 
samanaikainen liikkuminen? Saitko musiikista ideoita liikkeisiin? 
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• Vedrò con mio diletto: basso continuo -
soittotehtävä (LIITE 9) 

 
Tässä harjoituksessa tutustutaan tarkemmin Vedrò con mio diletto -aariaan sekä 
basso continuoon oman musisoinnin kautta. Opettaja voi soveltaa ja sovittaa 
tehtävää ryhmän taitotason mukaisesti. Nuotissa (LIITE 9) on lisätty bassolinjaan 
nuottien nimet sekä basson numeroinnit helpottamaan bassolinjan opettelua (iso 
numero = kieli (numerointi matalimmasta korkeimpaan), suluissa oleva numero = 
nauha). 
 
Tehtävässä on hyvä keskittyä basso continuon perusperiaatteeseen: on tärkeää 
toimia kappaleen “moottorina” ja seurata kuitenkin solistia. Muita soittimia voi 
ottaa mukaan ryhmän osaamisen mukaan säestyksen ylä- ja väliääniin. 
 
Linkki kappaleen kuuntelunäytteeseen: ks. s. 22 
 
Erilaisia tapoja lähestyä kappaletta: 

• Kuuntelu nuotista seuraten. Eri kuuntelukerroilla voi keskittyä 
seuraamaan mm. seuraavia asioita: 

o kappaleen rakenne (alkusoitto, A-osa, välisoitto, B-osa, Da 
Capo al Fine) 

o säestys vs. laulumelodia: rytminen vs. lyyrinen 
o sanojen sisältö vs. musiikin tunnelma (ks. sanat s. 23) 
o melodian tyylinmukainen koristelu (etenkin A-osan 

kertauksessa) 
o tempon käsittely (hidastukset, tauot, melodian kadenssi 

kertauksessa) 
o nyanssit 

• bassolinjan opetteleminen ja soittaminen (bassolla, kitaroilla yms.) 
kuuntelunäytteen mukana 

o huomioitava erityisesti muutamat tempomuutokset ja tauot 
o solistin kuuntelemiseen kannattaa kiinnittää huomiota 
o aluksi voi soittaa hitaampaa rytmiä ja lisätä 

kahdeksasosarytmin myöhemmin mukaan 
• muiden soittimien lisääminen mukaan: esim. koskettimet, eri 

melodiasoittimet (huom! sävellaji on haastava) 
• laulun sanojen opettelu: italian lausuminen, sanoma, tunteen 

välittäminen 
• laulun lisääminen mukaan (huom! korkeahko sävellaji, kuuntelulinkissä 

laulajalla melodian muuntelua kertauksessa) 
 
 
Vedrò con mio diletto: basso continuo -soittotehtävän reflektiokysymyksiä: 
 
Millaista basso continuon soittaminen oli? Oliko solistia helppo vai vaikea seurata? 
Oliko kappaleen rakennetta helppo vai vaikea seurata? Miltä tuntui laulaa 
italiaksi? Kuvaako musiikki mielestäsi hyvin sanojen tunnelmaa? 
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4. KONSERTTIKÄYNTIIN VALMISTAUTUMINEN 
 

• FiBO-sarjakuva s. 7 (LIITE 1) 
• FiBO:n etko-jatko-sarjakuvatehtävä (LIITE 10) 

o Ennen konserttia -osat 
• Konserttikävijän opas -tehtävä (LIITE 11) 

o Etko-osa 
 

Näiden tehtävien tarkoituksena on pohtia konserttietikettiin yms. liittyviä asioita 
ennen konserttikokemusta. Tutustukaa yhdessä orkesteriin ja barokkimusiikkiin 
yleisesti tutustumisen jälkeen FiBO-sarjakuvan (LIITE 1) sivuun 7 (Konserttivinkit) ja 
tehkää yhdessä, ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti materiaalien pohjalta FiBO:n 
etko-jatko-sarjakuvatehtävän (LIITE 10) Ennen konserttia -osat sekä Konserttikävijän 
opas -tehtävän (LIITE 11) etko-osa. Muistakaa laittaa tehtävät talteen 
konserttikäynnin jälkeen tehtäviä jatko-osia varten! 
 
 
 
 

JATKOT 
 
 

5. PERUUKKISELFIE-SEINÄ (konserttipaikalla) 
 
Tervetuloa konserttiin, arvon naiset ja herrat! FiBO:n Taidetestaajat-konsertissa voit 
ottaa selfien tai kuvan kaverista barokin ajan tunnelmissa erilaisia barokkisia photo 
booth -asusteita testaten. Lähetä kuvasi myös meille Instagramissa tai 
Facebookissa hashtageilla #fibontaidetestaajat, #fibo, 
#suomalainenbarokkiorkesteri, #fibocollegium, #taidetestaajat, #auf, 
#finnishbaroquerorchestra 
 
 

 
6. KONSERTTIKOKEMUKSEN JÄLKEEN 

 
• FIBO:n etko-jatko-sarjakuvatehtävä (LIITE 10) 

o Konsertin jälkeen -osa 
• Konserttikävijän opas -tehtävä (LIITE 11) 

o jatko-osat 1 ja 2 
 
Näiden tehtävien tarkoituksena on käydä läpi konserttikokemuksen herättämiä 
ajatuksia ja tuntemuksia konsertissa käynnin jälkeen. Tehkää konsertin jälkeen 
yhdessä, ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti FiBO:n etko-jatko-sarjakuvatehtävän 
(LIITE 11) Konsertin jälkeen -osa sekä Konserttikävijän opas -tehtävän (LIITE 11) jatko-
osat 1 ja 2. Lähettäkää sarjakuvia, konserttikävijän oppaita ja muita terveisiänne 
FIBO:lle Instagramissa tai Facebookissa hashtageilla #fibontaidetestaajat, #fibo, 
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#suomalainenbarokkiorkesteri, #fibocollegium, 
#taidetestaajat, #auf, #finnishbaroquerorchestra 
 
 

• luokan oma barokki-Kahoot!-visa 
 
Tehkää luokan oma interaktiivinen barokkivisailu! Visaa varten tarvitaan netissä 
olevia tietokoneita, älypuhelimia tai tabletteja sekä pelin ohjaajalle että jokaiselle 
osallistujalle/osallistujaryhmälle. Pelin ohjaajan/ohjaajien laitteelta tulee olla 
viedotykkiyhteys niiin, että visan saa näkymään kaikille yhteiseltä ruudulta. 
 

1) Miettikää ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti monivalintakysymyksiä liittyen 
ennen ja jälkeen FiBO:n konsertin läpi käymäänne barokkimusiikin 
materiaaliin sekä konserttikäynnillä esiin tulleisiin asioihin. Jokaiseen 
kysymykseen tehdään neljä eri vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. 
 

2) Visailua varten tarvitaan Kahoot! -tili, jonka joko opettaja tai joku/jotkut 
ryhmän oppilaista voivat luoda osoitteessa 
https://create.kahoot.it/register?_ga=2.118373769.1038618301.1538974691-1960461920.1538974691 
Tilin luontia varten tarvitaan sähköpostiosoite, Google-tili tai Microsoft-tili. 
 

3) Kun kysymykset ovat valmiita, opettaja tai joku/jotkut luokan oppilaista (pelin 
ohjaaja/ohjaajat) kirjautuvat sisään ryhmän Kahoot!- tilille osoitteessa 
https://create.kahoot.it/login ja luovat kysymyksistä yhteisen visailun 
(halutessanne voitte myös tehdä monta visaa niin, että jokainen ryhmä 
tekee omansa useammasta kysymyksestä): 

o Uusi visa luodaan ”Create”-painikkeesta 
o Vaihtoehdoksi valitaan ”Quiz” 
o Visalle annetaan otsikko, kirjoitetaan lyhyt kuvaus sekä 

valitaan näkyvyys (Everyone: julkinen/ Only me: yksityinen) ja 
kieli 

o Halutessa visalle voi lisätä myös kansikuvan tai videon 
o Kun etusivu on täytetty, painetaan painiketta ”Ok, go” 
o Tämän jälkeen voi aloittaa kysymyksien syötön visaan 

valitsemalla ”Add question” -painikkeen ja siirtymällä aina 
seuraavan kysymyksen syöttöön ”Next” -painikkeesta 

o Jokaiseen kysymykseen syötetään itse kysymys, vastauksen 
antoon annettava aika sekä vastausvaihtoehdot, joista oikea 
vaihtoehto merkitään valitsemalla vaihtoehdon vieressä oleva 
oikeinmerkki 

o Halutessa kysymykseen voi myös lisätä kuvan tai YouTube-linkin 
o Kun kaikki kysymykset on syötetty, visa tallennetaan ”Save” -

painikkeesta, jonka jälkeen visaa voi halutessaan muokata tai 
esikatsella tai siirtyä pelaamaan 

o Kun siirrytään pelaamaan visaa, voidaan valita vaihtoehdoksi 
joko yksilövisa (Classic) tai ryhmävisa (Team mode) 

o Halutessa tässä vaiheessa voi myös muokata pelin asetuksia 
(Game options) esim. liittyen pisteytykseen ja kysymysten 
järjestykseen 
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4) Kun visa on valmis, pelataan! 
o Kun pelin muoto on valittu, pelin ohjaajan ruudulle ilmestyy 

pelin pin-koodi. Pelaajien/pelaajaryhmien tulee kirjautua peliin 
omilla laitteillaan pin-koodia käyttämällä joko osoitteessa 
https://kahoot.it tai vaihtoehtoisesti älylaitteelle ladattavassa 
Kahoot! -sovelluksessa 

o Osallistuvien pelaajien/ryhmien nimet ilmestyvät 
ohjausruudulle sitä mukaa, kun he kirjautuvat mukaan peliin 

o Kun kaikki ovat kirjautuneet ja nimet näkyvät ruudulla, voidaan 
visa aloittaa ”Start” -painikkeesta 

o Kysymykset ja vastausvaihtoehdot näkyvät kaikille ohjaajan 
ruudulla 

o Pelaajien tulee valita jokaisessa kysymyksessä omalta 
laitteeltaan mielestään oikean vaihtoehdon mukainen symboli 
aikarajan puitteissa 

o Peli näyttää oikeat vastauksen sekä pistetilanteen visan 
aikana ja sen jälkeen 

o Peliä voi pelata usemman kerran 
 

Hauskaa barokkivisailua! 
 
 
 
 


