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Method Sheet

Harjoitteen nimi
Perussykkeen löytäminen

Kesto
Väh. 10 minuuttia

Osallistujat 
Maksimissaan 10 osallistujaa

Harjoitteen ehdottaja
Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitos
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Tavoite
Perussykkeen löytäminen ja ylläpitäminen ryhmässä 
kehittää orkesteritaitojen lisäksi myös vuorovaikutustaitoja.

Materiaalit
Pelkkä oma keho riittää, mutta apuna voi käyttää esim. 
djembe-rumpuja.

Valmistelut
Mahdolliset lyömäsoittimet ja tuolit kaareen ohjaajan 
eteen.

Ohjeistus
1. Pyydän ryhmän asettumaan eteeni niin, että kaikki 
näkevät. Selitän tasaisen perussykkeen merkityksen 
musiikissa (apuna voi käyttää metronomia tai kellon 
sekuntiviisaria, joka on 60 bpm) eli kaikessa musiikissa on 
tempo, jossa ko. soiva asia liikkuu ajassa. Ts.  tässä 
tapauksessa perussyke on musiikin tempo.
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2. Ryhdyn taputtamaan/lyömään rumpuun vuorokäsin em. 
tempoa ja kehotan ryhmää seuraamaan samaan tahtiin. 
Pyritään saamaan yhtenäinen ääni. Tätä harjoitusta 
kannattaa pitää käynnissä muutama minuutti, että kaikki 
löytävät yhteisen sykkeen.

3. Sykkeen soittamista lopettamatta ohjeistan omalla 
esimerkillä ryhmää taputtamaan/soittamaan erilaisia 
käsijärjestyksiä, esim. (o)ikea, oikea, (v)asen, vasen, 
“v,v,o,o”, “o,o,v”, “o,v,v” jne. Iskuja voi myös siirtää 
rummun keskelle tai reunaan tai kehossa eri paikkoihin 
(reidet, rinta, taputus, jne.). Tärkeintä on koko ajan pitää 
yllä sama, rauhallinen tempo.

4. Siirtyvä syke edellyttää kuulokuvan lisäksi myös 
visuaalista tarkkaavaisuutta. “Lähetän” rytmin rauhallisella 
ja tasaisella tempolla vasemmalla puolella istuvalle 
osallistujalle, joka soittaa rumpuun/reisiin rytmin (o,v) ja 
näin lähettää rytmin seuraavalle, kunnes rytmi tulee 
osallistuja kerrallaan takaisin ohjaajalle. Kiinnitän huomiota 
sykkeen tasaisuuteen ja tempon pysyvyyteen.
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Arviointi
Tärkeintä on perussykkeen pysyvyys ja jatkuvuus. Lisäksi 
jokaista harjoitusta kannattaa tehdä pitkä aika, että syke 
asettuu ryhmässä.
 

Vinkit
Harjoitteisiin voi lisätä erilaisia rytmejä tuomaan haastetta. 
Toimii myös tutustumisleikkinä ryhmän ensimmäisillä ker-
roilla siten, että lisää oman nimen tavujen rytmit osaksi pe-
ruspulssin soittamista.

Jatkokehittely
Perussykkeen ympärille voi rakentaa monimutkaisiakin 
harjoitteita. Joko haastavampia kehorytmiharjoituksia tai 
erilaisia orkestraatioita esim. jakamalla ryhmä pienempiin 
osiin ja lisäämällä päällekkäisiä rytmejä tai jopa 
polyrytmiikkaa / -metriikkaa.
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Menetelmä
Harjoite on tanssi-innostamisen menetelmäharjoite. Tans-
si-innostaminen® on FT Raisa Fosterin kehittämä taiteel-
lis-pedagoginen menetelmä, joka tähtää yksilöiden ja 
yhteisöjen elähdyttämiseen erilaisten harjoitteiden kautta. 

Foster, R. (2015). Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja 
yhteisön hyvinvointia. Helsinki: Books on Demand.


