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Miten kaikki alkoi? 
• Juuret espoolaisten KuMuKi-

vinkkauksessa 
 
• Tampereen kirjastoihin hankittiin 

yhteinen Wii- pelikonsoli  
ryhdyttiin miettimään, miten voisi 
käyttää 

– Vähän irrallisilta tuntuneet pelipajat 

 
• Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt –

hanke (TTS) 
– Lukutaidon edistäminen myös 

digitaalisten pelien avulla 

 
• Työilmapiiri ja –porukka otollinen 

hankkeelle, joka sai työnimekseen 
Let There Be Rock 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fmvTyXyOQZ4
http://www.youtube.com/watch?v=fmvTyXyOQZ4


Tavoitteet 
• Erilaisten kirjastoaineistojen 

esittely ja tutuksi tekeminen 
 
• Ei vain tietokirjallisuutta ja CD-

levyjä, vaan myös romaaneja, 
sarjakuvia, elokuvia… 
 

• Koulun musiikkiopetuksen 
tukeminen 

 
• Musiikin historiaan 

tutustuminen hauskalla tavalla; 
mukaan mahdollisimman 
paljon näytteitä ja pelaamista 

– ”Yksi sävel kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa” 



Henkilöresurssit ja tilat 
• ”Mupettamaan” lähdettiin 

kolmen hengen voimin 
– Työ ja harrastuneisuus 
– Jokaisella oma erityisalue 
– Aiempi vinkkauskokemus 
 

• Sopiva tila löytyi Hervannan 
kirjaston käsikirjastosta 
– Tilaa luokalle (+20 henkeä) 
– Tilaa konsolipelille ja muille 

tekniikalle, joista osa jo 
valmiina (tykki, kangas) 

– Tilaa aineistojen 
esillepanolle (muutakin 
kuin suoraan vinkattavaa 
aineistoa tutustuttavaksi) 



Laitteet ja muu tekniikka 
• Wii-pelikonsoli; komposiittikaapeli 

videotykkiin; RCA-audiokaapeli 
vahvistimelle 

• Guitar Hero: Warriors of Rock –
peli, peliohjain-rummut sekä kaksi 
kitaraohjainta 

• Viritinvahvistin; stereokaiuttimet ja 
subwoofer kaapeleineen 
äänentoistoon 

• Kannettava tietokone 
oheislaitteineen langattomassa 
verkossa esitysmateriaalia ja 
Youtube-toistoa varten; RCA-
audiokaapeli vahvistimelle; VGA 
videotykille 

• Kannettava CD-soitin 
 



Peli itse 
• Guitar Hero: Warriors of Rock 

alias Guitar Hero 6 (julk. alun 
perin 10/2010) 

 
• Versiot olemassa sekä PS3:lle, 

Xboxille ja Wii-konsolille 
 

• Miten pelataan? 
 
• Valittiin käyttöön soolokitara, 

bassokitara ja rummut -
ominaisuus 

http://www.youtube.com/watch?v=_d5s2aJt9lw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_d5s2aJt9lw&feature=related


No mitenkäs käytännössä? 
• Yhteydenotto paikallisiin 

yläkoulun opettajiin 
– Joskus vähän tuskaista… 

 
• Toteutus viimein 

tammikuussa 2011:  
kaksi 8. luokan ryhmää 
Hervannasta 





Itsearviointia 
• Ei huono! 

– Oppilaat tarkkaavaisia ja 
kiinnostuneen oloisia 
(”vaikea” ryhmäkö?) 

– Opettajan palaute 
kiitettävää 
 

• Yksittäiset aineistot vs. 
laajemmat kokonaisuudet? 
 

• Aika rajoitteena 
– Osa biiseistä jäi pelaamatta 
– Aiheen tarkempi rajaus? 
– Esivalmistelut vaativat jo 

itsessään oman aikansa 
– Verkkoyhteyksien toimivuuden 

varmistus oleellista YouTube-
aineiston vuoksi 



Entäs jatkossa? 
 
• Projektirahoitteinen 

hanke ei saanut tuulta 
purjeisiinsa 
 

• Yksittäisiä toiveita tullut 
muualta Pirkanmaalta  
alkuvuodesta 2012 
mupetettiin Ylöjärvellä ja 
Pirkkalassa 



Let there be  
ROCK! 

 
Musiikkiaikamatka 1930-luvulta 

nykypäivään 
 

Matti ”Philthy Animal” Karjalainen 
Mika ”Lemmy” Mustikkamäki 

Perttu ”Fast Eddie” Rasi 



Mistä kaikki alkoi? 
”If you don't know the blues... there's no point in 

picking up the guitar and playing rock and 
roll or any other form of popular music” 

(Keith Richards) 
 

- Länsi-Afrikan orjalaivat  työlaulut 
 
- Tyylisuuntia runsaasti: myöhemmän 

kehityksen kannalta merkittäviä mm. jump 
blues ja boogie woogie  

 
- Robert Johnson (1911-1938) 

 
- Chicagosta kehittyi bluesin keskuskaupunki 

1950-luvulle tultaessa 
- Sähkökitaran merkitys alkaa korostua 
- Merkittäviä artisteja: Howlin’ Wolf, 

Muddy Waters 
- Chess Records 

 
- Valkoinen väestö kuunteli kantria 

- Bob Willis & his Texas Playboys & 
Western Swing 

 



Varhainen rock’n’roll 
• Ensimmäinen rock’n’roll-

kappale? 
 
• Nuorisokulttuurin synty ja teini-

ikäisille syntyvät markkinat 
 
• Elokuva: ”Hurjapäät”(1953), 

”Nuori kapinallinen” (1955), 
”Älä käännä heille selkääsi” 
(1955)  

 
• Bill Haley & the Comets: Rock 

Around the Clock (1955) 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Gbfnh1oVTk0
http://www.youtube.com/watch?v=Gbfnh1oVTk0
http://www.youtube.com/watch?v=Gbfnh1oVTk0


1950-luvun merkkihenkilöitä 
• Sam Phillips ja Sun Records 
 
• DJ Alan Freed 

– Levitti rockin ilosanomaa 
radiolähetyksissään 

– Väitti keksineensä termin 
”rock’n’roll” 

 
• Merkittäviä artisteja 

– Elvis Presley 
– Chuck Berry 
– Little Richard 
– Jerry Lee Lewis 
– Buddy Holly 

 



THE BEATLES 
• Vaikutteita 50-luvun rockista, 

skifflestä ja tyttöyhtyeistä 
 
• Beatlemania 1963-1964, USA:n 

valloitus 
– Elokuva ”A Hard Day’s Night” 

 
• Edelläkävijä monessa suhteessa: 

kokeellisuus, levytysstudion 
hyväksikäyttö (tuottaja George 
Martin), intialaiset vaikutteet… 

 
• Vuonna 1967 ”Sgt. Pepper’s Lonely 

Hearts Club Band” ja single 
”Strawberry Fields Forever / Penny 
Lane”  

 
• Lopulta hajosi vuonna 1970  

jäsenet vaihtelevantasoiselle 
soolouralle 

http://www.youtube.com/watch?v=6O9Ef1PkVj4
http://www.youtube.com/watch?v=HTXyoPVOUso


Brittiläinen invaasio ja 
kitarasankarit 

• Englantilaiset bändit tulevat Beatlesin 
vanavedessä USA:han 

– Lontoosta tulee musiikin ja muodin 
keskuspaikka 

 
• The Rolling Stones 

– Bluesjuuret 
– Kapinallisuus, vanhempien paheksunta 

 
• The Yardbirds 

– Legendaaristen kitaristien 
ponnahduslauta 

 
• The Who 

– Mod-kulttuuri 
– ”Tommy” (1969): rockooppera, 

teemalevyt 



Hipit rautaa? 
- Rock vakavoituu ja alkaa ottaa kantaa 

- Vietnamin sota, kansalaisoikeusliike 
- Bob Dylan 
 

- Hippiliike: San Franciscosta USA:n 
psykedeelisen rockin keskus 

 
- Huumausaineet  Acid rock, 

psykedeelinen rock 
 
- Monterey Pop v. 1967 
 
- Merkittäviä yhtyeitä: Jefferson 

Airplane, Grateful Dead, Janis Joplin, 
the Doors… 

 
- The Jimi Hendrix Experience 
 
- Woodstockin rockfestivaali elokuussa 

1969: ”Kolme päivää rockia, rauhaa ja 
rakkautta” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7HXGTgNGUPw


 Creedence Clearwater 
Revival: 

Fortunate Son 
 

Pelibiisi 

http://www.youtube.com/watch?v=JKy-x3JTb8U
http://www.youtube.com/watch?v=JKy-x3JTb8U


Metallin synty 
• Vaikutteet mm. 1960-luvun 

raskaimmissa yhtyeissä, psykedeliassa 
ja bluesissa 
(Blue Cheer, Cream) 

 
• Black Sabbath: Black Sabbath (1970) 

 
• Lisää varhaista metallia: 
– Led Zeppelin: I (1969) 
– Deep Purple: Deep Purple in Rock 

(1970)  Rainbow (vokalistina Dio) 
– Judas Priest: Sad Wings of Destiny 

(1976) 
– Bluesvaikutteet jäävät hissukseen 

vähemmälle 
• Hard rock: Kiss (USA), Aerosmith 

(USA), Thin Lizzy (IRL), AC/DC 
(AUS)… 

 
 



Black Sabbath:  
Children of the Grave 

Pelibiisi 

http://www.youtube.com/watch?v=Zqj4UTexULQ
http://www.youtube.com/watch?v=Zqj4UTexULQ


1970-luvun ilmiöitä 
• Glam rock 

– Sukupuolirooleilla leikittely, camp-
vaikutteet, ulkomusiikillisuus…  

– Marc Bolan, David Bowie, Alice 
Cooper, Queen, Kiss 

 
• Progressiivinen rock 

– King Crimson: In the Court of the 
Crimson King – ensimmäinen genren 
tyylipuhdas edustajako? 

– Suomessa mm. Wigwam 
 

• Suomirock nousee 
– Suomenkielinen rocklyriikka: Juice 

Leskinen, Dave Lindholm, Hector… 
– Hurriganes (englanniksi) 
 
 





PUNK 
 
• Synty USA:ssa 

– Juuret mm. 1960-luvun garagerockissa 
– Keskittyy erityisesti New Yorkiin, 

pääpaino musiikissa 
– The Ramones, Blondie, Talking Heads 

 
• Englanti 

– Sex Pistols ja The Clash (Englanti) 
– Yhteiskunnallisuus; ”Anarchy in the UK” 
– Vaatteet on mun aatteet? 

 
• Suomessa ollaan melko varhain mukana 

– Briard: I Really Hate Ya (1977) 
– Pelle Miljoona, Ratsia, Eppu Normaali (!) 
 

• Hardcore Punk 1980-luvulle tultaessa 
– Raskaampaa, nopeampaa, sanoitukset 

tiukempia 
– Dead Kennedys, Black Flag, Terveet 

Kädet 
 
 



1980-luvun ilmiöitä 
• Punk alkaa kehittyä 

uudeksi aalloksi 
– Joy Division 

 
• MTV-kanava aloittaa 

1981 
 
• Stadionrockista tulee 

valtavirtaa 
– Hyväntekeväisyys- 

konsertit: Live Aid, Band 
Aid 

 
• Alternative- ja indierock 

 



Kasarimetallia   
• NWOBHM = New Wave of British Heavy 

Metal 
– Monia bändejä, vain muutama ”jäi 

henkiin” (Motörhead, Iron Maiden…) 
– Brittiläisen työväenluokan 

synkeähköistä oloista 
 

• Ja USA perässä… 
– Kalifornian glitteriä, sai hymyillä jne.  
– Toisaalta myös varhaiset thrash-metal 

yhtyeet  
 
 
 

 





Twisted Sister:  
We’re Not Gonna Take It 

Pelibiisi 

http://www.youtube.com/watch?v=4xmckWVPRaI&ob=av2nm
http://www.youtube.com/watch?v=4xmckWVPRaI&ob=av2nm
http://www.youtube.com/watch?v=4xmckWVPRaI&ob=av2nm
http://www.youtube.com/watch?v=4xmckWVPRaI&ob=av2nm


1990-luvun ilmiöitä 
• Grunge 

– Seattle-keskeisyys 
– Nirvana, Soundgarden 
 

• Brittirockin ja punkin paluu 
– Oasis vs. Blur 
– Green Day, Bad Religion… 

 
• Metallica 

– Metallista salonkikelpoista 
 
• Black metalin toinen aalto 

– Ensimmäinen aalto: Venom 
ja ”Black Metal” (1982) 

– Norja-vetoisuus: Mayhem 
vs. Burzum 

http://www.youtube.com/watch?v=7gFpD4-vuso
http://www.youtube.com/watch?v=7gFpD4-vuso
http://www.youtube.com/watch?v=uZmDL_PzvdY
http://www.youtube.com/watch?v=uZmDL_PzvdY


Mihin menet, rock’n’roll? 
• Musiikkikenttä sirpaloituu 2000-

luvulla 
 
• Internetin ja television merkitys 

kasvaa 
 
• Nu Metal / rapcore 

– Linkin Park, Limp Bizkit 
 

• Suomalainen musiikki lyö 
maailmalla läpi 
– Nightwish, Him, Children of 

Bodom 
 

• White Stripes ja bluesvaikutteet: 
”Seven Nation Army” 
 

http://www.youtube.com/watch?v=H1_cg9hFSVE

