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“Se on helppo, naurettava soitin sillä tavalla, 

 että siitä tulee heti hyvälle tuulelle, kun sen ottaa käteen. Sille 

 ei voi ottaa semmosta vakavaa suhtautumista.” 

- Esa-Markku Juutilainen 
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1 JOHDANTO  

Koulusoittimista puhuessa ensimmäisenä mieleen tulevat nokkahuilu, erilaiset laattasoittimet 

ja kanteleet. Nykyään kuitenkin yhä useammasta musiikinluokasta löytyy pieni ja värikäs 

soitin nimeltä ukulele. Soitin, jota aiemmin on saatettu katsoa hymyillen ja hieman vähätellen, 

on saavuttanut suuren suosion ja soitin herättää innostusta sellaistenkin keskuudessa, jotka 

kokevat yleisesti soittamisen olevan heille kaukaista ja hankalaa. Videopalvelu YouTube 

täyttyy yhä useammista coverkappaleista, jotka on esitetty ukulelen säestämänä. Monet 

kirjastot tarjoavat ukuleleja lainattavaksi ja hyllyt notkuvat erilaisista soitto-oppaista. Ukulele 

on noussut nopeasti myös monien musiikinopettajien päivittäiseen käyttöön tunneilla niin ala- 

kuin yläkoulussa. Mikä kyseisessä soittimessa kiehtoo? Miten ukulele eroaa muista 

koulusoittimista? Miten motivoiva soitin ukulele on verrattuna muihin koulu- ja 

bändisoittimiin? 

  

Oman kokemukseni mukaan soitin on todella nopea oppia ja sopii pienemmänkin soittajan 

käteen. Olen itse soittanut kitaraa noin kymmenen vuotta ja tutustuin ukuleleen nyt muutama 

vuosi takaperin. Ukulele on mielestäni kielisoittimista nopein oppia ja vaivattomin kuljettaa 

mukana. Minua kiinnostaakin, mitkä ovat kitaran ja ukulelen väliset erot soitossa ja niiden 

hyödyt ja haitat musiikinopetuksessa toisiinsa verrattuna. Olen huomannut, että soitin herättää 

innostusta aina kun sen ottaa käsiin. Vein soittimen kerran mukanani, kun olin menossa 

ohjaamaan bändituntia ja lapset olivat todella kiinnostuneita soittimesta, he kutsuivat sitä 

”muumikitaraksi”. Olen myös tavannut monia, jotka eivät ole muuten innostuneet soittamaan 

mitään soitinta, mutta ukuleleen myös heillä on into ja uskallus tarttua. 

 

Lähden tutkimuksessani tutustumaan tähän pieneen soittimeen, hieman sen historiaan ja 

taustaan ja minkälainen ukulele on koulusoittimena. Tutkimukseni tulee pohjautumaan 

aiheesta löytyvään kirjallisuuteen, koulun musiikinoppikirjoihin ja muutamaan haastatteluun. 

Haastattelen musiikinopettaja Esa-Markku Juutilaista, joka on tunnettu monista 

musiikinoppikirjoistaan ja hän on myös tehnyt ukulelea tunnetuksi koulusoittimena 

Suomessa. Juutilaisen ohella haastattelen musiikinopettaja Pekka Suoniemeä, joka Juutilaisen 

tavoin käyttää ukulelea paljon oppitunneillaan. 
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Myös Yle Uutisista voi lukea ukulelen saavuttamasta suosiosta. Ukulele (Sarkiola 2016) on 

noussut koulusoittimeksi nokkahuilujen rinnalle musiikintunneilla ja ukulelea hyödynnetään 

paljon laulun ja soittamisen yhdistämisessä yksinlaulattamisen sijaan. Edulliset ja pienet 

ukulelet ovat saaneet innokkaan vastaanoton kouluissa. (Sarkiola 2016.) Ukulele (Tuomikoski 

2013) on nokkahuilun tavoin edullinen ja pieni soitin, pieni lapsi voi käsitellä molempia 

soittimia ja kuljetus on helppoa. Ukulele on kuitenkin nokkahuilua helpompi soitin oppia 

soittamaan. Monissa maissa ukulele onkin koululaisten ensimmäinen soitin. (Tuomikoski 

2013.)  

 

Minua kiinnostaa ukulelen käytössä erityisesti se, millainen koulusoitin ukulele on. 

Kokevatko oppilaat soittimen motivoivana ja mikä on sen asema kitaraan verrattuna, onko 

pienten lasten helpompi soittaa ukulelea kuin kitaraa? Mitkä ovat ukulelen hyviä ja huonoja 

puolia opetuksessa? Tutustun näihin teemoihin kirjallisuuden ja haastattelujen kautta ja otan 

selvää, mikä on ukulelen asema muiden koulusoittimien kirjossa. 
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2 UKULELE  

2.1  Ukulelen historia 

Yleinen harhaluulo on, että ukulele olisi keksitty Havaijin saarella. Walsh kertoo kuitenkin 

artikkelissaan “Ukulele” (2014), että ukulele on tuontisoitin, jonka maa on ottanut omaksi 

kansallissoittimekseen. Ukulele kehittyi 1870-luvulla kahdesta portugalilaisesta soittimesta, 

jotka madeiralaiset maahanmuuttajat toivat mukanaan, machetasta ja rajaosta. Ukulele sai 

muotonsa nelikielisestä machetasta, mutta sen viritys on otettu viisikielisen rajaon neljästä 

alimmasta kielestä. (Walsh 2014.)  

 

Ukulelen (Wood 2015) kehittäjinä toimivat madeiralaiset Manuel Nunes, Augusto Dias ja 

Jose de Esprito Santo. He kehittivät soittimen näiden kahden instrumentin pohjalta ja tärkeää 

oli, että soitin valmistettiin koa-puusta, Havaijin alkuperäispuulajista. Kuningas David 

Kalakaun toimesta soittimesta tuli nopeasti tärkeä osa havaijilaista kulttuuria, Havaijille 

haluttiin nimittäin luoda omaa identiteettiä ja kulttuuria, ja ukulele sopi siihen todella hyvin. 

(Wood 2015, 16.) 

 

Ukulelea kutsutaan myös nimellä ‘jumping flea’ (Greenberg 1992). Uku tarkoittaa kirppua ja 

lele hyppimistä. Nimen uskotaan syntyneen kuvaamaan eloisaa tapaa, jolla soitinta soitetaan 

sormien hyppiessä pitkin soittimen kaulaa. Soittimesta tuli nopeasti suosittu Havaijilla ja 

portugalilaiset opettivat paikallisia soittamaan ja valmistamaan niitä. Ukulelea oli helpompi 

oppia soittamaan kuin kitaraa ja se oli myös edullisempi valmistaa. Ukulelesta tuli nopeasti 

parissa vuosikymmenessä “kansansoitin”. (Greenberg 1992.) 

 

Alun perin (Wood 2015) ukulelella pyrittiin säestämään perinteistä havaijilaista hula-tanssia 

”rämpyttämällä” soitinta. Soitinta soitettiin laulavaan tyyliin rauhallisen tanssin taustalla. 

Tyyli luo helposti kuvan rennosta elämäntavasta Havaijilla. (Wood 2015, 15.) Monille meille 

piirtyykin kuva juuri ukulelen kautta Havaijin iloisesta ja rennosta elämästä, sen hennohko ja 

pehmeä ääniväri harvoin tuo mieleen melankoliaa tai kiirettä.  

 

1950-luvulla (Wood 2015) Pohjois-Amerikassa ukuleleja alettiin tehdä muovista. Tämän 

ansiosta ukuleleista tuli edullisempia ja soittimesta tuli erityisen suosittu, kun tv-tähti Arthur 
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Godfrey opetti televisio-ohjelmassaan kuinka sitä soitetaan. Ukulele levisi nopeasti moniin eri 

genreihin, bluesista ja rockiin, jazzista ja reggaehen. Myös monet populaarimusiikin 

kuuluisuudet ovat soittaneet soitinta, mm. The Beatlesin John Lennon, Paul McCartney ja 

George Harrison. (Wood 2015, 17.) Ukulele (Grove-White 2014) onkin ollut monen 

kuuluisan artistin ensisoitin, mm. Jimi Hendrix, David Bowie ja Joni Mitchell ovat soittaneet 

soitinta ennen kuin siirtyivät kitaran kaulaan (Grove-White 2014, 15-16). Ukulele voikin olla 

monelle ponnahduslauta muihin soittimiin, mutta se on myös itsessään mielenkiintoinen ja 

arvokas soitin, sitä ei tarvitse pitää ”pikkukitarana” tai leluna. Myös orkesterit ovat napanneet 

soittimen omakseen ja yksi tunnetuin näistä on Ukulele Orchestra of Great Britain.  

 

Ukulele on siis väistämättä kansainvälinen soitin sen alkuperän ja nopean leviämisen ansiosta. 

Siinä on eurooppalaisten kädenjälki, se on iso osa havaijilaista kulttuuria ja identiteettiä, soitin 

on saavuttanut suuren suosion Amerikassa ja levittäytynyt sen myötä ympäri maailmaa. 

Ukulele on myös saavuttanut aseman vakavasti otettavien soittimien joukossa, kun aiemmin 

soittimen soittajat saattoivat saada osakseen vain iloisia hymähdyksiä. Se on ollut 1950-

luvulta lähtien tärkeänä osana myös populaarikulttuuria ja levinnyt tyylistä toiseen ja löytänyt 

tiensä monen sellaisen käsiin, joka ei muuten soittamista ole harrastanut.  

2.2  Ukuleleperhe ja ukulelen rakenne 

Ukulelea sanotaan usein hieman virheellisesti ”pikkukitaraksi” ja toki soittimissa onkin paljon 

samaa ulkonäköä. Ukulelessa on kitaran tavoin kaikukoppa, kaula, nauhat, satula, talla ja 

virityskoneisto, mutta kieliä on vähemmän ja soitin on kooltaan standardikokoista kitaraa 

pienempi. Ukuleleperheen (Tamberino 2014) pienin soitin on sopraanoukulele, joka on noin 

21 tuuman kokoinen. Konserttiukulele on puolestaan 23 tuumaa ja tenoriukulele 26 tuumaa. 

Kaikissa näissä on samat kielet, mutta konsertti- ja tenoriukulelessa ääniala laajenee 

sopraanoukulelen c1-a2 konsertti- ja tenoriukulelessa c1-e3. Standardiviritystä (g1-c1-e1-a1)  

muuttaessa kaikilla voidaan päästä pieneen g:hen vaihtamalla g-kieli paksumpaan. On myös 

olemassa niin kutsuttu baritoniukulele, joka on kooltaan jo lähes kitaran kokoinen ja sen 

viritys eroaa hieman muista ukuleleista. Kielet ovat samat kuin kitaran neljä ylintä kieltä, 

jolloin otteet eroavat muista ukuleleista. (Tamberino 2014, 10-12.) Ulkonäöllisesti ukulele on 

siis pienen kitaran näköinen, mutta koon lisäksi viritys eroaa kitarasta ja soittimen sointiväri 

on aivan erilainen. Lisäksi soittotekniikka eroaa melkolailla.  
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Ukuleleperheestä (Wood 2015) sopraano-, konsertti- ja tenoriukulele ovat viritykseltään siis 

täysin samanlaisia, vain ääniväri on hieman erilainen ja kahdella jälkimmäisellä on hieman 

laajempi ääniala. Sopraanoukulelea käytetään yleisimmin ja sitä pidetään perinteisen ukulelen 

äänivärin omaavana. Konserttiukulelessa on perinteinen ukulelen soundi, mutta otelaudassa 

on enemmän ääniä tarjolla. Tenoriukulelen isomman vartalon ansiosta soittimessa on 

täydempi ja lähes kitaramainen soundi. (Wood 2015, 10-11.) Kumpikin ovat kuitenkin paljon 

pienempiä kuin standardikokoiset kitarat ja sopivat varmasti monen pienemmänkin soittajan 

käsiin niin otelautansa kuin kaikukoppansa puolesta.  

 

Ukuleleperheeseen voidaan liittää myös pari pienempää ja yksi suurempi soitin mukaan. 

Sopraanoa (Grove-White 2014) pidetään usein pienimpänä ukulelena, mutta siitäkin vielä 

pieneimpiä ovat sopraninoukulele, piccoloukulele ja pienimpänä microlele. Baritonista 

suuremmaksi kasvaa vielä bassoukulele. Microlele tosin on enemmänkin keräilyharvinaisuus. 

Piccolot ja sopraniinot ovat yleisempiä ja ne ovat kooltaan hieman sopraanoa pienempiä. Ne 

on myös viritetty oktaavin ylemmäs kuin sopraanossa, jolloin otteet ovat samat kuin 

sopraanossa. (Grove-White 2014, 88-91.) Nämä ovat kuitenkin suuremmalle yleisölle hieman 

tuntemattomampia ja ukulelesta puhuessa moni ajattelee automaattisesti sopraanoukulelea. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 1. Piirros ukuleleperheestä ja niiden keskinäisestä mittakaavasta (Eevi Kortelainen). 
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Ukuleleperheeseen kuuluu myös monia muista soittimista tehtyjä versioita, mm. banjoleleja, 

guitaleleja ja mandoleleja. Nämä ”soitinhybridit” omaavat piirteitä kummastakin soittimesta 

ja ääniväri ja muoto ovat lainattu toisiltaan. Esimerkiksi banjolele (Groove-White 2014) on 

viritetty samoin kuin sopraanoukulele ja soittotekniikka on samanlainen, mutta soittimen keho 

on kuin pienen banjon (Groove-White 2014, 91). 

 

Kouluihin mielestäni on järkevintä hankkia ukuleleperheen kolmea tunnetuinta jäsentä, 

sopraanoja, tenoreja ja konserttiukuleleja. Toisaalta myös baritonit ovat oivia kouluun juuri 

sen kitaranomaisen virityksen ansiosta, otteet ovat samat kuin kitarassa joten kitaransoittoon 

ja baritoniukulelensoittoon voidaan antaa lähes sama ohjeistus. 
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3 UKULELE SOITTIMENA PERUSKOULUSSA 

Yhä useammasta musiikinluokasta löytyy kitararivistön ohella ukulelerivistö. Ukulele on 

lyönyt itsensä läpi koulusoittimena ympäri maailmaa viime vuosikymmenien aikana ja 

opettajat käyttävät sitä yhä useammin osana opetusta. Haluan selvittää, mitä ukulelesta 

koulusoittimena sanotaan kansainvälisissä lähteissä ja mitä Perusopetussuunnitelmat 2004 ja 

2014 sanovat instrumenteista.	  

3.1  Ukulele kansainvälisissä lähteissä 

Ukulele on suosittu etenkin Iso-Britanniassa, Kanadassa ja Uudessa Seelannissa ja monet 

musiikinopettajat ovat osanneet hyödyntää sen suosiota myös koulussa (Tamberino 2014, xii). 

Tutkimusta ukulelesta koulusoittimena ei ole vielä tehty kovin paljon ja se vähäinen mitä on 

olemassa, on tehty ulkomailla pääsääntöisesti näissä maissa. Etenkin Philip Tamberinon 

(2014) teos Uke Can Do It! – Developing Your School Ukulele Program oli tärkeässä roolissa 

tätä lukua kirjoittaessa.  

Tamberino (2014) tähdentää, että ukulele on monin tavoin kouluun sopiva soitin. Hinta on 

edullisempi kuin kitaran tai kosketinsoittimen. Se on monipuolisempi kuin moni muu 

koulusoitin. Soitin on myös vähemmän riippuvainen taustasäestyksestä kuin bändi- ja 

orkesterisoittimet. Kuitenkaan ukulelelle ei ole tehty vielä niin paljon valmiita opetusohjeita 

kuin muille soittimille. Ne, mitkä ovat käytössä, ovat tuottaneet hyviä tuloksia ja oppilaat ovat 

olleet innostuneita. (Tamberino 2014, xvii.) Tamberino asettaa ukulelen jopa hieman muiden 

koulusoittimien yläpuolelle väittäen sen olevan monipuolisempi kuin muut koulusoittimet. 

Tuntuu, että soitin on ylivoimainen muiden soittimien joukossa. 

Ukulele on monella tapaa monipuolinen (Tamberino 2014). Soitin sopii kaikenikäisille 

soittajille ja se taipuu moniin erilaisiin genreihin. Soitin ei katso varallisuutta, tyyliä eikä 

kulttuuria, se on omaksuttu Havaijin rannoilta Lontoon Royal Albert Halliin ja soitin soi niin 

Jakartan katulapsien kuin isojen amerikkalaisten toimitusjohtajien käsissä. (Tamberino 2014, 

3.) Ukulele on siis monin tavoin koko kansan ja maailman soitin, sen suosio ei rajoitu vain 
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Havaijin saarelle. Soitin sopii Tamberinon mukaan niin genreen kuin genreen, ukulelen heleä 

ääni soi niin klassisessa musiikissa kuin vaikkapa bluegrassissa.     

 

Myös Wood (2015) listaa ukulelen monia hyviä puolia. Ukulelella on uniikki soundi eli 

ääniväri, mikään muu soitin ei kuulosta aivan siltä. Ukulelella saa aikaan harmonisesti tiiviitä 

sointuja sen erikoisen kielijärjestyksen takia ja harpun kuuloisten äänien tuottaminen muilla 

nauhallisilla soittimilla ei ole mahdollista. Soitin kokoaa myös ihmisiä soittamaan yhdessä 

ukulelea, harvemmin basistit kokoontuvat soittamaan yhdessä muodostaen basso-orkesterin. 

Ukulele ei myöskään vie kokonsa puolesta paljon tilaa ja se on suhteellisen edullinen soitin. 

(Wood 2015, 7-8.) 

 

Soitinta pystyy soittamaan jo pienestä pitäen, mutta Tamberino (2014) suosittelee soittimen 

mukaan ottamista osaksi koulusoittoa 3. luokkalaisten kanssa. Ukulelea voidaan myös käyttää 

johdatteluna muihin kielisoittimiin. Ukulelea on helppo oppia soittamaan, koska tekniikan 

hiomiseen ei mene niin kauan aikaa ja siitä syystä voidaankin siirtyä nopeasti hankalampiin 

sovituksiin. (Tamberino 2014, 5.) Soittimen (Tamberino 2014) soitto vaatii hienomotoriikkaa 

ja kognitiivisia taitoja, joita kaikilla alle 9-vuotiailla ei ole. Tästä syystä nuorempien soittajien 

kanssa edistyminen onkin hitaampaa. (Tamberino 2014, 32.) 

 

Ukulelen positiivisten puolien lista saa koko ajan jatkoa. Soitin (Tamberino 2014) on 

edullinen ja kooltaan pieni, jolloin sen kuljetus ja säilyttäminen on helppoa, se ei vie luokassa 

paljon tilaa. Soittimella voidaan tuottaa niin melodiaa, harmoniaa kuin rytmiäkin. Se on 

teknisesti helppo oppia soittamaan ja soittoon voi yhdistää vaivattomasti laulun. Se sopii niin 

soolosoittimeksi kuin yhtyesoittimeksi. Soitinta on mahdollista harjoitella melkein missä vain, 

koska sitä on helppo kuljettaa mukana ja sen ääniväri on melko pehmeä ja volyymi hiljainen, 

eikä se tällöin häiritse muita. (Tamberino 2014, 6.) 

 

Soitinta sanotaan usein ”pikkukitaraksi” ulkomuotonsa takia ja se oikeastaan onkin hyvä tapa 

tutustua muihin nauhallisiin kielisoittimiin. Kitara on täydessä koossaan melko kookas soitin 

pienille lapsille, toteaa Tamberino (2014), kun taas ukulele mahtuu niin pienemmän kuin 

suuremmankin soittajan käsiin. Ukulelen viritys on kvartin korkeammalla kuin kitaran neljä 

ensimmäistä kieltä, jonka ansiosta jotkin ukulelen ja kitaran sointuotteista ovat samoja, 

sointumerkit vain vaihtuvat. Kielten määrä vaikuttaa kuitenkin soittotekniikoihin antaen 

erilaisia mahdollisuuksia näiden soittimien välillä. (Tamberino 2014, 33.) Pienempien lasten 



	   13 

kanssa sopraano on oikein hyvä soitin ja hieman isompien kanssa voidaankin siirtyä 

soittamaan tenoria. Otteet pysyvät samana, joten siirto on helppo ja käytännöllinen. 

 

Tamberino (2014) listaakin ja kokoaa kymmenen asiaa, jotka tekevät ukulelesta hyvän 

koulusoittimen; soitin on taloudellinen, monipuolinen, palkitseva aloittelijalle, oikean 

kokoinen, kuljetettava, pehmeä soundinen, se on soolo- ja yhtyesoitin, hyvä väline oppia 

musiikinteoriaa, suosittu myös populaarikulttuurissa ja se on monikulttuurinen (Tamberino 

2014, 34).  

 

Vaikka soittimella on monen monia positiivisia ominaisuuksia, löytyy siitä myös huonoja 

puolia. Soundi on tosiaan pehmeä ja hennohko, joka on musiikinopettajalle suuri plussa 

tunneilla, mutta se voi helposti hukkua muiden soittimien alle. Soitin vaatii siis jonkinlaista 

vahvistusta, joko sähköistä tai ukulelen soittajia tulee olla monta kuuluakseen muiden 

soittimien yli. Ukulelea voidaan myös käyttää apuna muihin kielisoittimiin tutustuessa, mutta 

opettajan tulee muistaa, että ukulele on aivan oma soittimensa. Se voi auttaa kitaran soitossa, 

mutta myös sekoittaa soittoa, koska sointuotteet suhteessa sointumerkkeihin ovat erilaisia, 

kieliä on vähemmän ja soittotekniikka on omansa. 

 

Ukulele on kokonsa puolesta todella käytännöllinen soitin. Se mahtuu pieneen tilaan ja sitä on 

helppo kuljettaa, koska se on kevyt ja pienikokoinen. Myös soitossa soittimen koosta on 

hyötyä. Se sopii pienemmänkin soittajan käsiin ja nauhavälit ovat niin pieniä, että matka 

ensimmäiseltä nauhalta seitsemännelle onnistuu melkein kättä liikuttamatta, kitarassa tämä ei 

ole mahdollista.  

 

Ukulele on kuitenkin monin puolin hyvä valinta kouluun niin pienemmille kuin suuremmille 

soittajille. En syrjäyttäisi nokkahuilua tai laattasoittimia ukulelen tieltä, vaan ottaisin sen 

soittimien rinnalle opetukseen. Ukulele on hyvä niin melodian, harmonian kuin rytmin 

oppimiseen ja laulamisen ja soittamisen yhdistäminen on helppoa. Sointuja on helppo 

muodostaa jopa yhdellä sormella ja motoriikka ei ole kovin haastava. Ukulelen hento ääni 

säästää niin oppilaiden ja etenkin opettajan korvia ja väärät äänet eivät kuulu niin selvästi 

soitosta, se voi olla tosin niin huono kuin hyvä asia.  
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3.2  Instrumentit perusopetuksen musiikin opetussuunnitelmissa  

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS) musiikin opetuksen 

tehtäväksi on nimetty oppilaan musiikillisen kiinnostuksen kohteen löytäminen sekä 

musiikkilliseen toimintaan rohkaiseminen. Opetuksen tulee myös antaa musiikillisia 

ilmaisuvälineitä ja tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. (POPS 2004, 232.) Moni voikin 

innostua soittamisesta juuri koulun musiikintuntien kautta ja monipuolinen eri soittimiin 

tutustuminen on tärkeää. Kaikki eivät pidä laulamisesta tai laattasoittimien soitosta, kiinnostus 

voi herätä rumpuja soittaessa tai kontrabassoa kokeillessa. 

Yhdessä musisoimisen tehtävänä on kehittää oppilaan sosiaalisia taitoja, "kuten 

vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden 

hyväksymistä ja arvostamista" (POPS 2004, 232). Tämä onkin yhteissoiton tärkeimmistä 

tehtävistä ja sen myötä opitaan todella paljon edellä mainittuja taitoja. Millä soittimilla 

tahansa, niin ukuleleilla tai laattasoittimilla, soittaessa pitää kuunnella muita ja löytää 

yhteinen pulssi.  

Vuosiluokilla 1-4 musiikillista ilmaisua lähestytään leikinomaisesti ja tavoitteena on, että 

oppilas pystyy ilmaisemaan itseään laulaen ja soittaen ja liikkuen osana ryhmää ja yksin. 

Musiikin opetuksen tulee sisältää "yhteissoittoa valmentavia harjoituksia ja soitto-ohjelmistoa 

keho-, rytmi-, ja melodia- ja sointusoittimilla lähtökohtana perussyketajua kehittävät 

harjoitukset". (POPS 2004, 232.) Ukulele istuu näihin vaatimuksiin mainiosti. Se on niin 

melodia- kuin sointusoitin, mutta siinä yhdistyy myös rytmi. Siinä yhdistyvät laulaminen ja 

soittaminen ja hauskuutensa ansiosta se on varmasti innostava lapsille. Keskeisiin sisältöihin 

(POPS 2004) kuuluu myös ”laulu-, soitto- ja kuunteluohjelmistoa, joka tutustuttaa oppilaan 

sekä suomalaisen että muiden maiden ja kulttuurien musiikkiin ja sisältää esimerkkejä eri 

aikakausilta ja eri musiikin lajeista” (POPS 2004, 233). Ukulele on itsessään kansainvälinen 

(ks. 2.1 Ukulelen historia) ja sillä on helppo lähestyä niin eri kulttuurien musiikkia kuin eri 

tyylilajeja.   

Vuosiluokilla 5-9 tavoitteisiin kuuluvat musiikillisen ilmaisun kehittäminen ”eri alueilla 

musisoivan ryhmän jäsenenä toimien” (POPS 2004, 233). Yhteissoittoa painotetaan jokaisella 

vuosiluokalla ja se onkin mielestäni todella tärkeää. Yhteissoitossa kaikilla on yhteinen 

tavoite ja sen saavuttamiseksi pitää toimia yhdessä. Se kehittää lasten yhteistyökykyjä ja 
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kuuntelemisen taitoa. Keskeisissä sisällöissä (POPS 2004, 234) tuodaan esille 

yhteissoittotaitoa kehittävät harjoitukset ja oppilaille tulisi esitellä ”monipuolisesti eri 

musiikkityylejä ja -kulttuureja edustavaa soitto-ohjelmistoa”. Myös improvisointia, 

säveltämistä ja sovittamista painotetaan sisällöissä niin äänen, laulun, soittimien, liikkeen ja 

musiikkiteknologian käytössä. (POPS 2004, 234.) 

Saadakseen arvosanan kahdeksan, oppilaan tulee hallita ”jonkin rytmi-, melodia- tai 

sointusoittimen perustekniikka niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon” (POPS 2004, 

234). Ukulelessa perustekniikan hallitseminen on helppo oppia melko nopeasti ja näin 

voidaan siirtyä haastavampiin sovituksiin nopeammin kuin monilla muilla soittimilla. Sillä on 

mahdollista tuottaa niin rytmiä, melodiaa kuin harmoniaa ja edullisen hinnan ansiosta niitä 

voidaan hankkia lähes jokaiselle oppilaalle oma.  

Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa tavoitteita ja sisältöjä on esitetty hieman laajemmin kuin 

vuoden 2004 opetussuunnitelamssa ja vuosiluokat on jaoteltu useampaan osaan, vuosiluokkiin 

1-2, 3-6 ja 7-9. Opetuksen (POPS 2014)  tehtävänä on edelleen monipuolisen musiikillisen 

toiminnan edistäminen ja aktiivinen kulttuurinen osallistuminen. Oppilaan musiikillisten 

taitojen kehittäminen, kokonaisvaltainen kasvu ja yhteistyökyky muiden kanssa ovat musiikin 

opetuksen tärkeimpiä tavoitteita. (POPS 2014, 141.) 

Myös vuoden 2014 opetussuunnitelmassa yhteissoitto on selkeästi esillä. Yksi tavoitteista 

(POPS 2014) vuosiluokilla 1-2 onkin ohjata oppilasta soittamaan osana ryhmää. Musiikilliset 

tiedot ja taidot kehittyvät musisoiden käyttäen niin soittimia, laulua, kuuntelua, improvisointia 

kuin omaa kehoaan. Opetuksen sisällöissä tutustutaan eri musiikkikulttuureihin ja –tyyleihin 

monipuolisesti. (POPS 2014, 141-142.) Ukulele on hyvä kaikkiin näihin tarkoituksiin ja 

oikean kokoinen soitin pienille lapsille. Myös musiikkikulttuureihin tutustuminen ja 

kansainvälisyys olisivat mielekkäitä ukulelen avulla.  

Sisällöissäkin yhteissoitto nostetaan tärkeään asemaan. Yhteishengen (POPS 2014) luominen 

ja ryhmän jäsenenä toimiminen ovat asioita, joita opetuksessa tulisi painottaa. Myös ilmaisun 

ja keksimisen roolia tulisi painottaa laulun ja käytössä olevien soittimien ja laitteiden avulla. 

(POPS 2014, 142.) 

Erilaiset (POPS 2014) oppijat tulee ottaa musiikintunneilla huomioon. Oppilaiden erilaiset 

edellytykset ja kiinnostuksen kohteet huomioiden opettajan tulee luoda sopivia työtapoja ja 



	   16 

erilaisten työvälineiden käyttöä. ”Musiikin opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta 

edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyötaitoja, itsetuntoa 

ja oma-aloitteisuutta.” (POPS 2014, 142-143.) Ukulelen soittamisen helppouden ansiosta se 

sopii myös oppilaille, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai autismia. Yhdellä sormella 

saa muodostettua monia sointuja ja tämä edesauttaa, että yhteissoittoon on helppo osallistua. 

Onnistumisen kokemukset lisäävät oppilaan itsevarmuutta. 

Vuosiluokilla 3-6 (POPS 2014) musiikillisten taitojen kehittyessä opettajan tulee ohjata 

oppilasta soittotaitojen kehityksessä eteenpäin niin keho-, rytmi-, melodia- kuin 

sointusoittimien kanssa. Opettajan tulisikin luoda "pedagogisesti monipuolinen ja joustava 

musiikin opiskelukokonaisuus". (POPS 2014, 263-264.) Yläkoulun puolelle siirtyessä soitto- 

ja yhteismusisointitaitoja kehitetään edelleen (POPS 2014). Kehitykseen kannustetaan niin 

keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien kanssa. Taitoja syvennetään ja musiikkillisia 

ilmaisutaitoja kehitetään monipuolisesti. (POPS 2014, 422-423.) 

Instrumenteista ei perusopetuksen opetussuunnitelmissa suoraan puhuta. Ne tulevat esille 

lähinnä mainintoina yhteissoitosta tai kun puhutaan keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimista. Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa instrumentit tulevat selkeämmin 

esille, esimerkiksi Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

(2011) eri vuosiluokille on nimetty keskeiset sisällöt oppimiseen ja tavoitteet tietyissä 

soittimissa (Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 2011, 123-

128). Ukulelea ei tosin mainita tässä vuoden 2011 opetussuunnitelmassa, mutta omien 

kokemuksieni mukaan ukulele on kyseisessä koulussa käytössä lähes jokaisella 

musiikintunnilla niin ala- kuin yläkoulussa. Ukulele menisi kyllä kohdan ”muiden kulttuurien 

soittimet” alle ja olisi näin mainittuna myös kyseisessä opetussuunnitelmassa.  

Musiikin oppikirjoissa ukulele on vielä melko tuntematon. Tein pienen katsauksen musiikin 

oppikirjoihin ja Saa laulaa! -oppikirjoissa neljännestä luokasta kuudenteen asti ukulele on 

osana kirjojen oppimateriaalia. Neljännellä luokalla (Arola, Honkanen, Huttunen, Jokelainen, 

Koskela & Marttila 2012) ukulele otetaan ensimmäisen kerran käyttöön ja sillä opetellaan 

soittamaan soinnut C ja Am (Arola et al. 2012, 11). Kirjassa tuodaan esille syyt, miksi ukulele 

on hyvä kouluun; soitin on helppo oppia, pieni ja helppo kuljettaa. Siinä on vain neljä kieltä ja 

sen miellyttävä ääni sopii hyvin yhteen mm. kanteleen ja laattasoittimien kanssa. Ne ovat 

edullisia ja mukavan näköisiä ja värisiä. Ukulele käy mihin tyyliin vain ja soittimen avulla on 

helppo oppia kielisoittimien soiton perusteet. (Arola et al. 2012, 249.) Ihmettelinkin, miksi 
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kirjassa käydään ensin läpi kitara ja kitarassa mennään paljon pidemmälle kuin ukulelen 

soitossa. Eikö olisi järkevämpää käydä ensin ukulele, jolloin kielisoittimet tulevat tutuksi 

ensin hieman pienimmässä mittakaavassa ja soinnutkin ovat huomattavasti helpompia? 

 

Opetussuunnitelmassa painotettu improvisaatio on otettu ukulelellakin kirjassa huomioon. 

Kappaleeseen (Arola et al. 2012) "Jasmiinin kukka" on laitettu opettajalle neuvoksi ottaa 

ukulelella improvisointia C-duuripentatonisella asteikolla (Arola et al. 2012, 250). Mukavaa, 

että improvisointiin tartutaan jo alakoulun puolella rohkeasti tai ainakin kirjat kannustavat 

siihen. Lisäksi ukulele on tähän oiva soitin, koska vaikka sattuisikin tulemaan ns. "väärä 

ääni", se ei kuulosta milläänlailla pahalta soittimella soitettuna. 

 

Viidennen ja kuudennen luokan kirjoissa ukulelen soittoa kehitetään edelleen. Sointuja (Arola 

et al. 2013) opetellaan viidennellä luokalla kuusi lisää (G, G7, D, D7, A ja A7) (Arola et al. 

2013, 9). Kuudennella (Arola et al. 2014) luokalla oppimistavoitteissa ei erikseen soiton 

kohdalla luetella soittimia ja niillä opittavia asioita (Arola et al. 2014, 11). Soittoa kehitetään 

ilmeisesti edellisen tiedon pohjalta ja sointuotteita onkin merkitty aina kappale kotaisesti 

sivun laitaan.  

 

Uskon, että ukulele löytää tiensä yhä suuremmissa määrin myös koulujen musiikinkirjoihin 

kun soitin alkaa olla tunnettu opettajien keskuudessa. Materiaaleja tosin on helppo tehdä 

myös itse ja helppojen sointujen ansiosta sen voi ottaa melkein jokaiseen kappaleeseen 

mukaan. Ukulele kannattaisi mielestäni ottaa osaksi opetusta jopa ennen kitaraa ja se olisikin 

mainio tapa tutustua muihinkin kielisoittimiin kuitenkaan ukulelea ja sen käyttöä matkan 

varrella unohtamatta. 
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4 TUTKIMUSASETELMA 

Tutkimukseni yhtenä osana ovat asiantuntijahaastattelut Esa-Markku Juutilaiselle ja Pekka 

Suoniemelle. Halusin haastattelujen avulla saada hieman kuvaa siitä, miten ukulelea käytetään 

osana musiikinopetusta ja mitä mahdollisuuksia kyseiset asiantuntijat ukulelessa näkevät. 

4.1  Tutkimuskysymykset 

Kokoan tutkielmaani asiantuntijoiden käyttäjäkokemuksia ukulelesta koulusoittimena  

seuraavien kysymysten avulla:  

1. Millainen ukulele on koulusoittimena?  

2. Miten olet käyttänyt ukulelea osana opetusta?  

3. Miten oppilaat suhtautuvat ukuleleen?  

4. Millaisia materiaaleja ukulelen opettamiseen on käytössä?  

 

4.2  Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

Tutkimukseni on osa laadullista tutkimusta. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla kahta 

asiantuntijaa, musiikinopettajia Esa-Markku Juutilaista ja Pekka Suoniemeä. Kummallakin 

asiantuntijalla on omakohtaista kokemusta soittimen parissa ja he ovat hyödyntäneet ahkerasti 

soitinta koulussa musiikintunneilla. 

Tutkimushaastatteluni ovat puolistrukturoituja yksilö- ja teemahaastatteluja. 

Puolistrukturoiduille (Ruusuvuori, Tiittula & Aaltonen 2005) haastatteluille on tyypillistä, että 

kysymysten näkökohta on ennalta määrätty, mutta siinä on liikkumavaraa. Teemahaastattelu 

on haastattelu, ”jossa käydään läpi samat teemat, aihepiirit, mutta kysymysten muotoilu ja 

järjestys voi vaihdella.” (Ruusuvuori et al. 2005, 11-12.) Kysyin avoimia kysymyksiä, joihin 

haastateltavat antoivat omaan asiantuntijuuteensa nojaten vastuksia. Kysymykset olivat 

ennalta määrättyjä, mutta saatoin kysyä tarkentavia kysymyksiä tilanteesta riippuen, jolloin 

haastateltavien vastauksille jäi liikkumatilaa ja sain tarkennettua vastauksia.  
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Esa-Markku Juutilainen on toiminut musiikin aineenopettajana lähes 40 vuoden ajan ja 

ukulelen hän otti osaksi musiikinopetusta noin kymmenen vuotta sitten. Juutilainen valmistui 

1978 Sibelius-Akatemiasta musiikkikasvattajaksi ja hän on  tehnyt mittavan uran 

musiikinopettajana  Jyväskylässä mm. Kuokkalan yläkoulussa. Lisäksi hän on opettanut 

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa bändisoittoa, pitänyt Sibelius-Akatemiassa 

musiikkikasvattajille sovituksen kursseja  ja toiminut Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksessa 

didaktiikan lehtorina. Juutilainen on tunnettu monista yläkoulun ja lukion 

musiikinoppikirjoistaan ja sovituksistaan, joita hän on tehnyt Sanoma Prolle (entinen WSOY) 

vuodesta 1994 lähtien. Hän toi ukulelen suomalaisten musiikinopettajien tietoisuuteen 2000-

luvun alussa esitellen soitinta Musiikinopettajien syyspäivillä Jyväskylässä. 

Pekka Suoniemellä on Juutilaisen tavoin ansiokas tausta musiikinopettajana. Hän valmistui 

Jyväskylän yliopistosta vuonna 1988 musiikinopettajaksi ja on työskennellyt opettajana siitä 

lähtien. Hän työskentelee tällä hetkellä Viitaniemen yläkoululla ja vahvuus kielisoittimissa on 

myös tuonut ukulelen osaksi musiikintunteja ja hän käyttää soitinta tunneilla genrestä ja 

tyylilajista riippumatta.    

4.3  Tutkimuksen luotettavuus  

Tein haastattelut Juutilaiselle ja Suoniemelle käyttäen samoja kysymyksiä. Äänitin 

haastattelut ja litteroin ne jälkikäteen. Haastateltavien luvalla muokkasin vastaukset 

paremmalle suomen kielelle.  Analysoin vastauksia ja jaoin ne sekä haastateltavan mukaan 

että teemoittain.  

 

Tutkimusetiikassa (Ruusuvuori et al. 2005) huomioon tulee ottaa haastattelijan ja 

haastateltavan välinen suhde. Vuorovaikutuksen pohjalla on luottamuksellisuus, joka 

velvoittaa haastattelijan kertomaan haastateltavalle totuudenmukaisesti, mikä on haastattelun 

tarkoitus ja säilyttää ja käsitellä tietoja luottamuksellisesti varjellen haastateltavan 

anonymiteettiä. (Ruusuvuori et al. 2005, 17.) Omassa tutkimuksessani ei ole kuitenkaan 

tarkoitus jättää haastateltavia anonyymeiksi vaan tuoda asiantuntijoiden nimet esille. 

Haastattelujen (Ruusuvuori et al. 2005) ei siis aina tarvitse olla anonyymejä. 

Asiantuntijahaastattelussa haastateltavat haluavatkin usein esiintyä omalla nimellä. 

(Ruusuvuori et el. 2005, 17.)  
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Laadullisen tutkimuksen (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010) validiteetti tarkoittaa 

kerätyn aineiston ja sen tulkinnan sopivuuden arviointia. Reliabiteetti puolestaan mitataan 

analyysin systemaattisuuden ja tulkinnan luotettavuuden mukaan. Systemaattisuudella 

tarkoitetaan sitä, että analyysissä kerrotaan kaikki tutkimuksen analyysiin liittyvät valinnat 

alusta loppuun asti, sen rajaukset ja "analyysin etenemistä ohjaavat periaatteet”. (Ruusuvuori 

et el. 2010, 27.)    
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5 HAASTATTELUJEN TULOKSET 

Haastatteluissa nousi selkeästi esille asiantuntijoiden innostus soitinta kohtaan. Esimerkiksi 

soittimen hyvistä ja huonoista puolista kysyessäni, soittimen hyvät puolet olivat varmaan niin 

itsestään selviä minulle ja haastateltavalle, että ne unohtuivat melkein kokonaan mainita ja 

keskityimme niihin muutamaan huonoon puoleen, jotka haastateltavat keksivät. 

Haastatteluissa nousi esille monia asioita, miksi ukulele sopii kouluun ja mitä asioita 

opettamisessa tulee ottaa huomioon.  

5.1  Esa-Markku Juutilainen 

Haastattelin ensimmäisenä Esa-Markku Juutilaista. Juutilainen kertoi ensiksi hieman 

taustaansa soittimen kanssa ja kuinka hän otti sen osaksi musiikintuntejaan. Hän itse asiassa 

toikin soittimen monien musiikinopettajien tietoisuuteen Musiikiopettajien syyspäivillä 

Jyväskylässä 2000-luvun alussa, soitin oli vielä silloin uusi ilmestys musiikinopetuksessa, 

"nyt kokeilen saako tuosta lelusta mitään aikaiseksi". Juutilainen näkikin soittimen eduksi sen 

helppouden ja hauskuuden, soittimeen on helppo kenen tahansa tarttua.  

Juutilainen kertoi käyttäneensä ukulelen opetuksessa D-duuriviritystä. Hänen mukaansa sitä 

puolsi mm. se että kanteleet ovat D-duurissa ja kitaraotteet ovat helpompia D-duurissa kuin 

C-duurissa. Ongelmana lähinnä oli se, että soitosta innostuneet oppilaat ihmettelivät, miksi 

netissä otteet olivat erilaisia, vaikka kahden virityksen ero oltiinkin alussa käyty läpi. 

Molemmat viritystavat ovat Juutilaisen mukaan käyttökelpoisia: "Nyt kyllä suosittelen 

molempia virityksiä, vähän tilanteen mukaan, mutta tietenkin jos sinulla on 24 ukulelea 

luokassa ja joudut virittämään ne kaikki, se on iso homma."    

Koulusoittimena ukulele on Juutilaisen mukaan todella hyvä, "se on ehdoton uusi 

luokkasoitin." Soittimesta ei oikein tahdo edes löytyä huonoja puolia. Juutilainen listasi 

huonoksi puoleksi lähinnä vain sen, että jos soittimeen ei sijoita tarpeeksi, niin halvimmat ei 

tahdo pysyä vireessä. Soitin on siltikin edullinen, vaikkei ostaisi markkinoiden halvimpia 

versioita. Se onkin yksi soittimen parhaimmista puolista koulusoittimena. Niitä voidaan 
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hankkia tarpeeksi kaikille. Soitin ei ole sidottu mihinkään luokka-asteeseen, se sopii 

alakoulusta aikuisopetukseen asti. Myös soittimen soundi ja volyymi oli Juutilaisen mukaan 

vain hyvä asia. Vaikka soittajia olisi paljon, niin volyymitaso pysyy kurissa ja se kuuluu 

muiden soittimien seasta samoin kun kanteleetkin.  

Ukulele on myös kokonsa puolesta oiva koulusoitin, "repussa sen voi kantaa mukanaan, lähes 

oppikirjojen seassa". Monipuolisuus on myös soittimen valtti ja sen helppous verrattuna 

esimerkiksi nokkahuiluun. Nokkahuilu on siinä mielessä vaikea soitin, että puhallusta tulee 

osata kontrolloida ja samoin virityksen tasoa. Ukulele on kitaran tavoin viritettävissä ja 

yhteissoitossa yhteinen vire onkin tärkeää. Ukulelella voi soittaa helposti melodiaa ja sointuja.  

Juutilaisella on kokemusta soittimen käytöstä vain yläkoulussa, mutta hän uskoo, että 

soittimen voi ottaa oppilaiden kanssa samaan aikaan kuin nokkahuilunkin, eli noin 

peruskoulun kolmannella luokalla. Motorisista haasteista pienten lasten kanssa kysyessäni 

Juutilainen totesi, että jo viisivuotias voi soittaa rumpuja ja moni aloittaa viulun soiton 

kolmen ikäisenä, ukulelen kanssa hän ei näe minkäänlaista ongelmaa. Sopraanoukulele on 

usein se, joka sopii pienemmille ja isompien kanssa voi siirtyä luontevasti tenoriukulelen 

käyttöön, otteet ovat samat, vain soittimen koko ja ääniala kasvavat.  

Ukulele on Juutilaisen mukaan toimiva koulusoitin. Sen voi aina yhdistää muihin soittimiin ja 

usein soinnut ovat helppoja ukulelella. Esimerkiksi C-duurivireessä soinnut C, G ja F ovat 

helppoja soittaa, toisin kuin kitarassa. Luokassa voikin tehdä sellaisen jaon, että aloittelevat 

voivat soittaa ukulelea ja pitemmällä olevat puolestaan kitaraa. Juutilainen näkee ukulelen ja 

kitaran välillä olevan motorisesti toisilleen hyötyä. Sointuotteet ja sormitukset ovat 

samanlaisia, ne ovat vain erimerkkisiä. Juutilaisen mukaan se onkin hyvää aivojumppaa 

vaihdella näitä kahta sointinta, eri ote vastaa eri sointua ja se tulee muistaa soitossa.    

 

Monet oppilaat pitävät soitinta motivoivana ja hauskana, moni valitseekin sen 

ykkössoittimekseen jos saavat valita mitä soitinta tunnilla soittavat. Juutilainen toivoo, että 

soittimesta todella tulee yleinen koulusoitin. Oppimateriaalit ukulelea varten Juutilainen on 

tehnyt itse ja yhdessä hänen kirjoissaankin ukulele seikkailee mukana. 
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5.2  Pekka Suoniemi 

Pekka Suoniemen tunneilla ukulele soi usein. Suoniemi käyttää ukulelea osana yhteissoittoa 

ja hänen mukaansa pieneen ukuleleen tietyllä tapaa helpompi tarttua kuin kitaraan ja se on 

verrattavissa kanteleseen, "hyvin pienellä teknisellä osaamisella saa ihan kivan kuuloista." 

Ukuleleen liittyy myös tietty rentous ja se sopii tyylilajiin kuin tyylilajiin, mm. suomalaisesta 

kansanmusiikista David Bowieen.   

 

Ukulelen hyviin puoliin Suoniemi lukee mm. sen, että soittimeen on "vähän matalampi 

kynnys tarttua verrattuna vaikka kitaraan" ja sen, että soittimesta saa heti alussa mukavan 

kuuloista soittoa. Huonona puolena Suoniemi näkee sen, että monesti ukulele nähdään 

"pikkukitarana". Pitää yrittääkin saada oppilaat käsittämään, että ukulele on aivan oma 

soittimensa, ei pienempi versio kitarasta. Tekniikka on erilainen samoin kuin soittoasento. 

Välillä joutuukin puhumaan, että "tämä on keskisormisoitin ja sellaisia juttuja". Opettajan 

tehtävä on siis tehdä selväksi, että kyseessä on eri soitin. 

 

Soittimen hiljainen volyymi ja hento soundi ovat Suoniemen mielestä soittimen ehdoton 

plussa, "kyllä nykymaailmassa kaikki soittimet, jotka soi hiljaa, on hyviä". Tämä on hyvä asia 

niin opettajan, mutta myös oppilaiden kannalta. Bändikontekstissa soitin vaatii 

äänenvahvistuksen, mutta kun ukulelen soittajia on useampi, niin siitäkin kuuluu volyymia. 

Myös ukulelen edullisuus on koulusoittimelle todella hyvä ominaisuus. Soitin ei ole paljon 

kalliimpi kuin oppikirja, kolmenkymmenen oppikirjan hinnalla saisi viisitoista ukulelea.  

 

Suoniemi on käyttänyt ja käyttää soitinta tyylilajista riippumatta. Suoniemi tuo esille myös 

sen, että jo yhdellä sormella saa soitettua monta sointua. Hän käyttääkin paljon ukulelea 

opettaessaan autistisia oppilaita. Onnistumisen kokemuksia on helppo saavuttaa pienellä 

osaamisella. Hyöty kitaransoiton ja ukulelensoiton välillä on Suoniemen mukaan siinä, että 

ukulelessa vasemman käden soittotekniikka tulee ikään kuin automaattisesti oikein, nivelet 

ovat oikeassa asennossa. Siitä on hyötyä kun siirtyy soittamaan kitaraa. Hän kuitenkin 

edelleen haluaa painottaa, että kitara ja ukulele ovat eri soittimia. Suoniemellä on Juutilaisen 

tavoin kokemusta vain yläkoulun ja lukion opettamisesta, mutta hän kokee, että soitin sopii 

hyvin jo alakoulun puolelle. Juuri soittoasennon ja -tekniikan luonnollisen omaksumisen takia 
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Suoniemi ehdottaakin, että opetussuunnitelmaan voitaisiin kirjata, että ukulele otettaisiin 

mukaan neljännellä luokalla ja kitaraan tutustuttaisiin vasta kuudennella luokalla. 

 

Oppilaat suhtautuvat ukuleleen Suoniemen havaintojen mukaan positiivisesti, enemmistö 

valitseekin usein ukulelen jos soittimen saa itse valita. Onnistumisen kokemus on helpompi 

saavuttaa kuin kitaralla ja siitä soitossa on kysymys, "Kuka sitä haluaisi kokea, että minä olen 

surkea, ei kukaan." 

 

Oppimateriaalit ukulelelle Suoniemi tekee itse. Lähinnä se tarkoittaa sitä, että sointuotteet 

ovat jossain näkyvillä. Ukulele on tällä hetkellä suosittu ja sille löytyy kirjastoista monia 

erilaisia soitto-oppaita, mutta koulukirjoissa Suoniemi ei ole ukuleleen usein törmännyt. 

Uusimmissa painoksissa soitin voi toki olla jo mukana, mutta pääasiassa Suoniemi tekee 

oppimateriaalit itse. 
	  

5.3  Teemoittainen koonti 

Asiantuntijoiden vastauksista löytyi paljon yhtäläisyyksiä ja molemmat olivat ukulelesta yhtä 

innoissaan. Sen sopivuudesta kouluun ei ollut epäilystäkään ja monia yhtäläisyyksiä löytyi 

myös Tamberinon (2014) teoksessa esille tulleiden asioiden kanssa. Teemat määräytyivät 

tutkimuskysymysten mukaan; ukulele koulusoittimena, millä tavoin asiantuntijat käyttävät 

sitä musiikintunneilla, miten oppilaat suhtautuvat soittimeen ja millaisia materiaaleja ukulelen 

opettamiseen on olemassa. 

 

Ukulele on Juutilaisen ja Suoniemen mielestä erittäin hyvä soitin yhteissoittoon. Sen voi 

helposti yhdistää muihin soittimiin ja se voikin olla vaihtoehtona hieman haastavammalle 

kitaralle. Juutilaisen ja Suoniemen havaintojen perusteella moni valitsee ukulelen 

mieluummin kuin muun valittavissa olevan soittimen.  

 

Juutilainen ja Suoniemi näkivät kumpikin ukulelen soundin ja volyymitason vain hyvänä 

asiana. Se ei jää muiden soittimien jalkoihin kun ukulelen soittajia on tarpeeksi, ja toisaalta 

volyymitaso ei nouse korkeaksi, vaikka koko luokka soittaisi ukuleleja yhtäaikaa. Tarpeen 
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tullen soittimen voi myös vahvistaa sähköisesti. Soittimen volyymi on hyvä niin opettajaa 

mutta myös oppilaita ajatellen. Kumpikaan ei kokenut soitinta millään tavoin liian hiljaiseksi. 

 

Kitaransoiton oppimiseen asiantuntijat näkevät myös ukulelessa hyviä puolia. Juutilainen 

näki, että motorisesti ukulelesta on hyötyä kitaransoiton oppimiseen, koska sormiasemat ovat 

loppujen lopuksi samat kuin kitarassa, ne ovat vain eri merkkisiä. Suoniemi puolestaan tuo 

esiin sen, miten ukulelessa vasemman käden soittoasento on automaattisesti oikea. Se on 

sama kuin kitarassa, mutta kitaransoitotssa monella sormien nivelet tahtovat helposti 

"löpsähtää", ukulele voi auttaa oikean tekniikan oppimiseen myös kitaransoitossa. Etenkin 

Suoniemi halusi kuitenkin painottaa, että ukulele on aivan eri soitin kuin kitara. Tekniikka ja 

soittoasento eroaa vaikka ne muistuttavat paljon toisiaan. 

 

Haastateltavien vastauksia pystyi peilaamaan Tamberinon tutkimuksessa esiin tulleita asioita. 

Asiantuntijat toivat Tamberinon tavoin esille ukulelen pienen koon, edullisuuden, 

motivoivuuden ja hauskuuden, monipuolisuuden ja genrestä toiseen liikkumisen 

mahdollisuuden.  He myös näkivät, että ukulele on järkevä ottaa käyttöön alakoulun puolella 

noin kolmannella tai neljännellä luokalla, samoin kuin Tamberino. Suoniemi esitti jopa, että 

kielisoittimiin tutustuttaisiin ensin ukulelen kautta ja vasta kuudennella luokalla siirryttäisiin 

kitaransoittoon.  

 

Suoniemi nosti esille myös sen, kuinka ukulelen tekniikka on melko nopea oppia ja siitä saa 

heti mukavan kuuloista soittoa, kuten kanteleellakin. Tamberinokin näkee, että ukulelen 

soittotekniikka on helppo ja nopea oppia ja siinä on siten helppo nopeasti edetä ja soitto on 

mukavan kuuloista. Näin ollen voidaan nopeasti siirtyä hankalempiinkin sovituksiin ja 

Suoniemen painottamat onnistumisen kokemukset on helppoja saavuttaa.  

 

Tamberinon teoksessa ei tullut niinkään esille ukuleleperheen muiden jäsenten kuin 

sopraanoukulelen käyttö. Juutilainen ja Suoniemi puolestaan käyttävät tenoriukuleleja jopa 

enemmän kuin sopraanoukuleleja. Kumpikin koki niiden olevan sopivan kokoisia yläkoulun 

ja lukion puolella ja jos alakoulussa käytettäisiinkin sopraanoja, on siirtyminen 

tenoriukuleleen oppilaan kasvaessa helppo, koska sointuotteet pysyvät samoina.   

 

Tamberinon ukulelen hyvien puolien kymmenen kohdan listalta haastattelujen tuloksissa  

tulivat esille sen edullisuus, monipuolisuus, palkitsevuus aloittelijoille, soittimen sopiva koko, 
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kuljetettavuus, pehmeä soundi ja sen toimivuus yhteysoittimena. Haastatteluissa eivät tulleet 

esille ainakaan niin selkeästi Tamberinon huomiot siitä, että soitin on hyvä väline oppia 

musiikinteoriaa, että se on suosittu myös populaarikulttuurissa ja että se on monikulttuurinen.  

En väitä, että haastateltavat eivät allekirjoittaisi näitä väitteitä tai olisi samaa mieltä 

Tamberinon kanssa, nämä asiat eivät vain tulleet haastatteluissa esille.  

 

 

 

 

 

 

  



	   27 

6 POHDINTA 

Pieni soitin on aikoinaan ponnistanut nopeasti suureen suosioon ympäri maailmaa ja viime 

vuosikymmeninä myös kouluissa osaksi musiikinopetusta. Soitin on helppo omaksua ja 

ukulelen suosiosta kertoo myös sekin, että monista kirjastoista voi lainata ukulelen kotiin. 

Omana kouluaikanani soitinta ei vielä käytetty minun kouluissani oppitunneilla eikä siitä 

koskaan puhuttukaan, soitin tuli itselleni vastaan muita teitä. Tutkittuani ukulelea 

koulusoittimena olen vakuuttunut siitä, miten hyvin soitin toimii siinä kontekstissa. Uusi ja 

motivoiva soitin on helppo ottaa osaksi opetusta ja oppilaat ovat innostuneita siitä.  

 

Ukulele on käytännöllinen kouluun. Se on melko edullinen ja pienikokoinen, ei vie paljon 

tilaa luokassa, sitä on helppo kuljettaa ja se sopii pienimmänkin soittajan käteen. Sointujen 

muodostaminen on helppoa, se ei vaadi niin tarkkaa motoriikkaa kuin kitaran soitto. 

Ukulelesta ei myöskään lähde kovin kova ääni, se säästää niin oppilaiden kuin opettajan 

korvia, mutta toisaalta se voi hukkua muiden soittimien alle. Mm. nämä asiat tekevät 

soittimesta sopivan koulumaailmaan. 

 

Ukulelen soitto on muotia myös videopalvelu YouTubessa. Monista kappaleista löytyy 

covereita ukulelella.  Monet ovat nauraneet ukulelelle ja sitä soittaville, mutta esimerkiksi 

Paul McCartney on käyttänyt soitinta ja tehnyt siitä “vakavasti otettavan”. Monet oppilaat 

voivat innostua tätä kautta soittamisesta, soittimella saa pienellä vaivalla paljon aikaan. 

Sointujen ollessa helppoja on komppaukseen helppo yhdistää laulaminen mukaan. 

 

Ainoita haasteita, joita ukulelessa näen, on se vire ja virittäminen. Aluksi pohdin myös, 

sekoittaako ukulele ja kitara toisiaan, kielten määrä ja viritys ovat kuitenkin erilaiset kuin 

kitarassa. Sointuotteet ovat kuitenkin samoja, vain sointumerkit vaihtuvat, jolloin niistä voi 

olla jopa tukeakin toisilleen. Juutilaisen mukaan tämä onkin vain hyvää aivojumppaa, kun 

joutuu miettimään mitenkäs ne soinnut tässä soittimessa menivätkään. Itsekin vaihtelen usein 

kielisoittimien välillä, aluksi voi mennä hetki ajatuksen muuttamisessa, mutta sen jälkeen 

soitto taas sujuu ongelmitta. Onko kysessä ohimenevä innostus? Itse uskon, että ukulele on jo 

löytänyt hyvän aseman monien opettajien tunneilla ja se ei tule jäämään unholaan 

ohimenevänä ilmiönä.  
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Ukulelella on paljon yhteistä muidenkin koulusoittimien kuin kitaran kanssa. Ukulele on 

nokkahuilun tavoin melko pieni soitin, sitä on helppo kuljettaa ja säilyttää, Juutilaisen sanoin 

soitin kulkee lähes oppikirjojen seassa. Myös haastatteluissa tuli esille ukulelen ja kanteleen 

välinen yhteys. Kummallakin saa aikaan hyvin pienellä teknisellä osaamisella mukavan 

kuuloista soittoa hyvin nopeasti ja soundinkin ja volyymitason puolesta ne ovat 

samantyyppisiä. Ne ovat kumpikin myös kielisoittimia ja omien maidensa kansallissoittimia. 

Kitara ja ukulele ovat puolestaan kumpikin kielisoitinperheestä ja näyttävät paljon toisiltaan. 

Otteet ovat myös soittimissa samat.  

 

Soitinperheen sisällä on myös monia mahdollisuuksia. Opettajan kannattaakin miettiä 

hankkiiko hän 20 sopraanoukulelea vai kannattaisiko hankkia myös tenoriukuleleja. Näissä 

soundi on hieman tummempi ja ääniala kasvaa soittimen kasvaessa. Se voi olla myös 

sopivamman kokoinen isommille oppilaille ja myös konsertti- ja baritoniukulelejen käyttöä 

kannattaa miettiä. Soitinhybrideissä on myös hauska soundi ja ne ovat oiva esimerkki siitä, 

miten soittimet voivat lainata ominaisuuksia toisiltaan. 

 

Ukulelessa on hauskaa myös se, että se on helppo siirtää minne vain. Toisin kuin esimerkiksi 

piano, laattasoittimet ja rummut, ukulele on helppo napata kainaloon ja soittaa siellä missä 

haluaa. Tämä periaatteessa mahdollistaa myös sen, että musiikintunneilla ei olla sidottuna 

olemaan musiikinluokassa, vaan harjoittelemaan voidaan helposti siirtyä johonkin muuhun 

tilaan. Myös soittimen hiljainen soundi on tässä hyödyksi.  

 

Tämä pieni soitin alkaa olla yhä tunnetumpi koulun musiikintunneilla ja minua kiinnosti, 

näkyykö se myös jo koulun musiikinoppikirjoissa. Tein pienen katsauksen musiikinkirjoihin 

ja kirjat, joissa ukulele on osana kirjan materiaaleja on Aila Arolan, Raili Honkasen, Taina 

Huttusen, Hannu Jokelan, Ismo Koskelan ja Nessu Marttilan Saa laulaa! -sarjan kirjat 4-6. 

Kirjoissa on ukulelen sointutaulukot ja kappaleiden yhteydessä sointuotteet niin ukulelelle 

kuin kitaralle. Monissa vanhemmissa musiikinkirjoissa ukulelea ei vielä ole mainuttu millään 

tavalla, kirjoissa käydään läpi lähinnä bändisoittimet, nokkahuilu ja kantele.  

 

Ukulelen suosio tulee mielestäni ottaa huomioon myös musiikkikasvatuksen opinnoissa ja 

etenkin luokaopettajaopinnoissa. Soitin on todella hyvä alakoulun puolelle ja siihen on 

sellaisenkin luokanopettajan helppo tarttua, jolla ei ehkä ole kokemusta kielisoittimista tai 
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muutenkin musiikintuntien pito voi jännittää. Väittäisin, että ukulele olisikin monelle 

luokanopettajalle helpompi oppia kuin kitara ja sitä olisi helpompi hyödyntää tunneilla. 

6.1  Tulosten luotettavuus 

Haastattelujen tulokset peilasivat hyvin aiempaa tutkimusta. Asiantuntijat toivat esiin monia 

samoja asioita kuin Tamberino omassa tutkimuksessaan. Sain aineistosta paljon informaatiota 

ja mielenkiintoisia näkökulmia. Aineisto peilasi melko paljon Tamberinon tuloksia, 

tutkimukseni ei ehkä tuottanut varsinaisesti mitään erityisen uutta näkökulmaa. Tulokset 

kertovat kuitenkin mikä tilanne Suomessa on.  

 

Osan kysymyksistä olin asetettanut kuitenkin hieman huonosti. Haastateltavat pystyivät 

vastaamaan joihinkin kyllä-ei -vastuksilla, mutta he onneksi avasivat mielellään, miksi olivat 

tätä mieltä vastauksissaan. Minun olisi pitänyt myös vaatia joissain vastauksissa tarkennusta, 

esimerkiksi ”Mitkä ovat ukulelen hyviä ja huonoja puolia?” kysymyksessä hyvät puolet jäivät 

melkein kokonaan mainitsematta, koska keskityimme vähäisiin huonoihin puoliin, hyvät 

puolet olivat ehkä automaattisesti minulla ja haastateltavilla mielessä.  Käytin saadun 

aineiston kokonaisuudessaan. Jotkin kysymyksistä oli myös hieman päällekkäisiä, vastaus 

saattoi tulla muutamaan kertaan.  

6.2  Jatkotutkimus 

Ukulele on tuore soitin koulusoittimien kentällä ja siinä riittää paljon tutkimuksen aiheita. 

Kandidaatintutkielmassani pääsin vasta tutkimaan mitä aiempaa tutkimusta aiheesta löytyy, ja 

sitä löytyi lähinnä ulkomailta. Tilannetta Suomessa olisi mielenkiintoista tutkia lisää. 

Asiantuntijahaastatteluilla sain hieman kuvaa, mitkä ovat ukulelen mahdollisuuksia 

opetuksessa ja miten kyseiset asiantuntijat näkevät soittimen toimivan luokassa tai osana 

ohjaustoimintaa. Minua kiinnostaakin miten opettajat yleisesti käyttävät ukulelea opetuksessa 

vai käyttävätkö ollenkaan. 

 

Myös kitaran ja ukulelen välinen asema kiinnostaa minua entistä enemmän. Mitä hyötyä 

soittimista voi olla toisilleen, olisiko ukulele hyvä ottaa osaksi opetusta ennen kuin kitaraa 
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ruvetaan opettelemaan? Voisiko ukulele olla hyvä väylä tutustua kielisoittimiin ja sopiiko 

ukulele kitaraa paremmin pienille lapsille? Suoniemen ehdotus siitä, että ukulele otettaisiin 

neljännellä luokalla ja kitara vasta kuudennella on mielenkiintoinen, oppisivatko oppilaat 

kitarankin helpommin, jos he ensin oppisivat soittamaan ukulelea? Vai ovatko soittimet liian 

lähellä toisiaan, mutta kuitenkin liian kaukana toisistaan, sekoittaako aiemmin opittu ukulelen 

soittotekniikka kitaransoiton oppimista?  

 

Jatkotutkimukseen olisi siis aiheita ja pro gradu -tutkielmassani varmasti tartunkin aiheeseen 

uudelleen ja laajemmassa mittakaavassa. Ukulele tuo väriä koulusoitinkenttään ja on saanut 

monet innostumaan siitä, se näkyy niin monissa uutisissa kuin koulujen musiikintunneilla. 

Nyt on myös hieman enemmän kokemusta tutkimuksen tekemisestä haastatteluiden myötä ja 

tiedän mitä kaikkea niiden tekemiseen kuuluu. Pro gradu -tutkielmassa tutkimuksen voi tehdä 

laajemmassa mittakaavassa ja hyödyntää myös jo tekemiä haastatteluitani. Opettajien 

kokemuksien lisäksi haluaisin saada oppilailta vastauksia, millaisena he kokevat soittimen.  

 

Aihe on tuore ja mielenkiintoinen. Tulen varmasti jatkamaan aiheen parissa ja itse käyttämään 

tulevaisuudessa soitinta paljon osana opetusta. Toivottavasti ukulele löytää tiensä moniin 

musiikinoppikirjoihin ja näin myös mm. monien luokanopettajien tietoisuuteen. Ukulele on 

eittämättä uusi ja hyvä koulusoitin koulujen musiikintunneille ja toivon, että se ei menetä 

saavuttamaansa asemaa ohimenevän muoti-ilmiön tavoin, vaan nokkahuilujen ja 

laattasoittimien tavoin lujittaa asemansa koulusoittimien joukossa.   

 

 

"Kukaan, joka soittaa ukulelea, ei voi olla läpeensä paha." 

- George Harrison 

(Arola et al. 2012, 249.) 
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