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1 JOHDANNOKSI 
 
Ihmisääntä pidetään usein itsestäänselvyytenä - varsinkin silloin kun se toimii moitteettomasti. Vaikka 
43 % suomalaisista työskentelee runsasta puhumista vaativassa ammatissa, harva kuitenkaan muistaa 
suojella ja harjoittaa omaa ääntänsä, joka on erityisen kallisarvoinen väline niin työ- kuin vapaa-
aikanakin. Ääni on Valon (1994) mukaan ihmisten mielissä erottamaton osa puhujaa ja hänen 
sanomaansa. Ääni kertoo esimerkiksi puhujan biologiasta (sukupuoli, ikä, terveydentila), psykologiasta 
(persoonallisuus, mieliala) sekä sosiaalisesta taustasta (kulttuuri, sosiaaliluokka). Ihmisääni on myös 
vahva viestintäväline, joka jää mieleen pitkiksi ajoiksi. Täten ei ole ollenkaan yhdentekevää, miltä äänesi 
kuulostaa! 
 
Hyvän ihmisäänen on kuvailtu olevan tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja tehokas. Täten hyvä ääni 
on tilanteen vaatimuksiin mukautettu, ilmaisuvoimainen sekä hyvin kuultavissa oleva, ja sen 
tuottaminen rasittaa äänielimistöä mahdollisimman vähän. Hyvä ääni ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys; 
yhä useammat äänityöläiset (kuten opettajat) kertovat kärsivänsä erilaisista ääniongelmista, kuten äänen 
väsymisestä, käheytymisestä ja madaltumisesta. Ääni voi myös usein pettää ja katkeilla, tai sitä on vaikea 
saada kuuluviin. Lisäksi kurkku voi tuntua limaiselta, karhealta tai kipeältä, jolloin tekisi mieli jatkuvasti 
rykiä. Tutkimusten mukaan erilaiset ääni- ja kurkkuoireet alentavat henkilön fyysistä, sosiaalista, 
emotionaalista ja ammatillista hyvinvointia. Täten oireisiin on tärkeää puuttua ajoissa ennen kuin ne 
muuttuvat entistä häiritsevimmiksi ja vakavimmiksi! 
 
Edellä mainittuja ääniongelmia aiheuttavat monet erilaiset yksilölliset ja työperäiset riskitekijät. 
 
* Yksilöllisiä riskitekijöitä ovat esimerkiksi: 

- puutteelliset äänenkäyttötaidot- ja tiedot, puutteellinen hengitystekniikka 

- äänenkäyttötavat (puherytmi, äänenkorkeus, voimakkuus) 

- äänenkäyttöharrastukset 

- kurkunpään muu käyttö (jatkuva rykiminen, yskiminen) 

- yksilölliset/synnynnäiset/rakenteelliset erot äänielimistössä 

- äänihuulten vammat tai rakenteelliset viat 

- epäterveelliset elämäntavat (tupakointi ja alkoholin käyttö) 

- erilaiset sairaudet (astma, allergia, reflux, hengitystietulehdus, hormonaaliset häiriöt) 
 
 
* Työperäisiä riskitekijöitä ovat puolestaan: 

- ympäristön melu 

- äänenkäyttötilan koko ja akustiikka 

- puhumisen määrä 

- ilmanlaatu 

- työ- ja puhumisasento 

- psyykkinen kuormittavuus (stressi) 

- apuvälineiden puute (esim. äänentoisto) 

- akuuttien ongelmien (esim. ääni-infektiot) puutteellinen hoito. 
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Tässä materiaalipaketissa keskitytään tarjoamaan apuvälineitä erityisesti omien äänenkäyttötapojen 
tiedostamiseksi ja harjoittamiseksi. Materiaaliin koostettujen äänenkäyttö-, hengitys- ja 
rentoutusharjoitusten tarkoituksena on auttaa sinua: 
 

- tutustumaan paremmin ääneesi 

- oppimaan erilaisia konsteja äänen rentouttamiseksi ja vahvistamiseksi sekä hengitystekniikan 
tehostamiseksi 

- tehostamaan artikulaatiota ja ilmaisua sekä 

- löytämään sinulle itsellesi sopivimmat äänentuotto- ja harjoitustavat. 
 
Suurin osa harjoituksista on koostettu Tampereen yliopiston Puheopin laitoksen kurssimonisteista. 
Materiaalipaketissa on erityisesti Kaarlo Marjasen sekä Kristin Linklaterin kehittelemiä ääniharjoituksia. 
Lisäksi paketti sisältää johdannoksi harjoitusten tekemiselle myös lyhyen infon ihmisäänen 
syntymekaniikasta. Lopuksi esitellään vielä muutamia yleisiä vinkkejä äänen suojelemiseksi. 
 
Harjoituksia on yritetty valikoida niin, että ne olisivat mahdollisimman ymmärrettäviä ja helppoja 
toteuttaa yksin. Jos joidenkin harjoitusten tekeminen kuitenkin tuntuu epäselvältä, epämiellyttävältä tai 
ääntä kovasti rasittavalta, jätä ne kokonaan tekemättä. Tärkeää kokonaisvaltaisen hyödyn kannalta 
nimittäin on, että harjoituksia tehdessäsi havainnoit ensin sitä, miltä harjoitusten tekeminen itsestäsi 
tuntuu. Vasta toiseksi voit ryhtyä tarkastelemaan, miltä äänesi niitä tehdessä kuulostaa.  
 
Ääniharjoitukset eivät yleensä ratkaise ääniongelmia salamannopeasti, vaan ääni kehittyy aktiivisen ja 
motivoituneen harjoittelun tuloksena. Lisäksi itsenäiset harjoitukset eivät välttämättä yksistään riitä, 
vaan tueksi saatetaan tarvita ääniammattilaisen ohjausta. Jos sinusta tuntuu, että harjoitukset eivät kehitä 
ääntäsi tai ne eivät ratkaise keskeisiä äänenkäyttöongelmiasi, ota ennakkoluulottomasti selvää 
paikkakunnallasi järjestettävästä äänenkäytön koulutuksesta. Jos sen sijaan epäilet äänenkäyttöösi 
liittyvän työperäisiä tai fysiologisia ongelmia, selvitä rohkeasti myös näiden ongelmien syyt sekä 
mahdolliset ratkaisumahdollisuudet! 
 
 
Iloa ja innostusta äänenkäytön harjoitteluusi! 
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2 KUINKA ÄÄNI TOIMII? 
 
(Ote kirjasta Linklater, K. 1979. Freeing the natural voice. New York: Drama Book Specialists. 
Suomennos otettu puheopin laitoksen harjoitusmonisteesta. Tampere: Tampereen yliopisto.) 
 
Karkeasti kuvaten äänen syntymekaniikka on seuraavanlainen: 
 
1) Aivojen liikekeskuksesta lähtee ärsyke. 
 
Ärsykkeen voimakkuus vaihtelee sen mukaan, mikä merkitys on sen aiheuttajalla. Esim. Hyvän 
huomenen kohdistaminen yhdentekevälle ihmiselle ei luonnistu yhtä lämpimästi ja iloisesti kuin jollekin 
erityisen rakkaalle henkilölle. Sisäisen ärsykkeen voimakkuus heijastuu ulkoisen reaktion 
voimakkuutena. 
 
2) Ärsyke saa aikaan uloshengityksen. 
 
Lukuisat lihakset liikuttavat vartalon eri osia siten, että ilma pääsee tunkeutumaan sisään ja etenemään 
ulos. 
 
3) Hengitys panee äänihuulet koskettamaan toisiaan, jolloin äänihuulissa syntyy värähtelyä. 
 
4) Äänihuulten värähtely saa aikaan ulosvirtaavan hengitysilman värähtelyn. 
 
Jos kevyt ilmanpaine kohdistuu rentoihin äänihuuliin, syntyy hitaampaa äänihuulten värähtelyä ja 
samalla äänen värähtelyä, jossa on matala frekvenssi. Voimakas ilmanpaine saa aikaan suurempaa 
vastustusta äänihuulissa ja näin korkeampi frekvenssi synnyttää korkeamman sävelkorkeuden. 
 
5) Erilaiset kaikupohjat (resonaattorit) vahvistavat värähtelyjä. 
 
Äänen alkuperäisvärähtely ei vielä ole havaittavaa, mutta lähellä olevat soivat pinnat antavat niille 
lisävahvistusta. Mitä kovempi pinta on, sitä voimakkaampi on resonanssi. Resonoivia osia ovat luut, 
kalvot, lihakset, ontelot jne. Matalat äänet saavat resonanssia rinnasta ja kurkun alaosasta, keskialueen 
matalien äänien vahvistajia ovat kurkun takaseinämä, pehmeä kitalaki, hampaat, leuka ja kova kitalaki. 
Keskialue vahvistuu poskiluiden, poskionteloiden keskiosien ja nenän resonanssista. Ylemmät 
keskiäänet ja ylä-äänet resonoivat poskionteloiden yläosiin ja kalloon. 
 
6) Huulet ja kieli muokkaavat syntynyttä ääntä sanoiksi. 
 
Sanojen muokkaamiseen tarvitaan seuraavia suun alueita: huulia, kielen etuosaa, ienvallia, kielen 
keskiosaa, suun yläpintaa, kielen takaosaa ja kovan kitalaen takaosaa. Konsonantit syntyvät, kun kaksi 
artikuloivaa pintaa koskettaa toisiaan ja katkaisee hengitysilman virran tai äänen. Vokaalit taas 
muotoutuvat, kun huulet ja kieli liikkuvat ja muotoilevat näin ilman värähtelyjä. 
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3 HENGITYS- JA RENTOUTUSHARJOITUKSET 
 
(Otettu soveltavin osin kirjasta Linklater, K. 1979. Freeing the natural voice. New York: Drama 
Book Specialists. Suomennos otettu Tampereen yliopiston Puheopin laitoksen 
harjoitusmonisteesta.) 
 
* Kokonaisvaltainen hengitys- ja rentoutusharjoitus  
 
Äänikoneiston toiminta riippuu koko kehon toiminnasta. Kun selkäranka ei ole hyvin mukana, sen kyky 
tukea vartaloa on vähentynyt ja muiden lihasten täytyy toimia tukena. Jos alaselkä on heikko, 
vatsalihakset tukevat. Jos vatsalihasten on tuettava kehoa, ne eivät voi auttaa hengityksessä. Jos yläselkä 
on heikko, on kylkiluiden kohoteltava rintaa, eivätkä ne myöskään voi osallistua hengitykseen. Jos niska 
on heikko, koko ääniväylä vääristyy, kun leuka, kasvojen lihakset ja kurkun lihakset tukevat päätä. 
Tämän vaiheittaisen harjoituksen tarkoituksena on tutustua oman kehon toimintaan hengityskoneistona 
sekä rentouttaa kehon eri osia rentoa ja luonnollista äänentuottoa varten. Harjoitusta voi soveltaa myös 
käyttämällä vaiheita erikseen tai pienemmissä sarjoissa, esim. vaihe 1, vaiheet 2-4 ja vaiheet 5-6.  
 
Vaihe 1 
 
Istu tuolilla jalat hieman harallaan siten, että rintasi on polviesi varassa ja pääsi ja kätesi roikkuvat 
vapaasti alaspäin. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos tarkastellen, mitkä kaikki lihakset sinussa tekevät 
työtä, kun hengität. Mitä selässäsi, kyljissäsi, palleassasi, vatsassasi, kylkiluissasi ja keuhkoissasi tapahtuu, 
kun hengität? Tarkastelun jälkeen ala koota selkärankaasi hitaasti nikama kerrallaan ylöspäin kohti tuolin 
selkänojaa. Pidä pää yhä alhaalla ja kädet rentoina. Kun olet saavuttanut istuma-asennon, rakenna 
niskasi nikama kerrallaan pystyasentoon niin, että se tuntuu kannattelevan päätäsi kevyesti mutta 
tukevasti. Ravistele vielä lopuksi käsiäsi ja pyörittele hartioitasi. 
 
Vaihe 2 
 
Seiso tukevasti selkäranka pitkänä, lihakset rentoina ja ajatukset keskittyneinä vartalon keskustaan, anna 
tahdottoman hengitysrytmin toimia. Tietoisesti voit tehdä vain sen, että pidät rentouden tunteen 
vatsassa, olkapäissä ja alavatsassa. Tiedosta, että hengitys liikuttaa kehoa, etkä sinä hengitystä. Muista, 
että luonnollinen hengitysrytmi ei välttämättä ole sinun tuttu hengitysrytmisi. Huomaa 
hengitysprosessista, että uloshengitys on täydellistä sisäistä rentoutta. Sisäänhengitys tapahtuu 
automaattisesti, jos maltat odottaa. 
 
Vaihe 3 
 
Vapauta hengitys itsestäsi. Odota, mutta älä jännitä lihaksiasi, kunnes tunnet tarvetta uuteen 
hengitykseen. Anna tarpeelle myöten. Anna ilman virrata sisään, ja vapauta hengitys uudelleen. 
Rentoudu pienen sisäisen tauon aikana. Heti kun tunnet syvällä sisälläsi tarvetta hengitykseen, anna 
periksi ja anna ilman virrata sisään. Toista tarkkaillen fyysisiä reaktioitasi. 
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Nämä hengitykset ovat kevyitä, keskustasta lähteviä ja pitävät sinut hengissä hetkestä toiseen. Mitä 
rennompi olet, sitä vähäisempi on hapenvaihdon tarve. Hermostuneisuus ja jännitys sitä vastoin 
kiihdyttävät hengitystä tai hidastavat sen raskaaksi. 
 
 
Vaihe 4 
 
Jatka edellisen vaiheen hengitysharjoittelua. Anna suun pudota auki niin, että hengität suun etkä nenän 
kautta. Kaikki hengitysharjoitukset tähtäävät ääneen; siksi on tärkeää tehdä niitä suu auki kuten 
puhuessa. Älä avaa suuta kovin isoksi, sen verran vain, että ilma pääsee läpi. Jos suu on rento, hengitys 
aikaansaa automaattisesti pienen fff-äänteen jossain ylähampaiden ja alahuulen välissä. Älä tee fff-
äännettä, vaan anna sen tapahtua luonnollisesti, kun vapautat hengityksen sisältäsi ja rentoutat suun. 
Tunne, kuinka hengitys ja tarkkaileva ajatus ovat samassa paikassa: vartalon keskustassa.  
 
Fff-äänne saattaa yksilöllisistä eroista johtuen syntyä myös huulten välissä. Pääasia on vapaa ääni, joka 
syntyy, kun vapautat hengityksen keskustasta ja ilma saapuu suun etuosaan.  
 
Vaihe 5 
 
Voit jatkaa harjoitusta siirtymällä makaamaan lattialle tarkkailemaan hengitysprosessia asennossa, missä 
ei kulu yhtään energiaa pystyssä pysymiseen. Kaikki huomio voi nyt keskittyä tarkkailemaan, miten 
hengitys työskentelee kehon ollessa täysin rentoutunut. 
 
Makaa selälläsi, anna painon tunteen levitä koko kehossasi. Keskitä ajatus jalkateriisi ja ajattele 
varpaiden ja jalkojen rentoutta niin, että ne tuntuvat putoavan nilkoista. Kuvittele, että nilkkanivelet 
ovat täynnä ilmaa. Anna pohje- ja reisilihasten rentoutua niin, että ne tuntuvat irtautuvan luista. 
Kuvittele, että lonkkanivel ja lantio ovat täynnä ilmaa niin, että jalat eivät tunnu lainkaan koskettavan 
vartaloa. Anna pakaralihasten, lantion lihasten ja alavatsan rentoutua. Tarkkaile, että selkäranka 
häntäluusta pääkalloon on painava. Anna ristiselän rentoutua, mutta huomaa, että selässä on 
luonnollinen kaari, älä yritä poistaa sitä. Anna koko vatsan alueen sulaa, liueta, rentoutua. Kuvittele, että 
lapaluiden välissä oleva selkä leviää selkärangan molemmin puolin. Kuvittele, että kylkiluut ovat yhtä 
pehmeät kuin vatsa. Anna kylkiluiden antaa periksi painon tunteelle ja vapauta hengitys. Kuvittele, että 
vartalo vapautuu ja leviää ja pitenee pitkin lattiaa. 
 
Kuvittele, että kainalokuopat ovat täynnä ilmaa niin, että kädet tuskin koskettavat vartaloa. Tiedosta, 
että kädet ja käsivarret ovat painavat ja rennot lattiaa vasten. Tiedosta sormesi.  
 
Anna ajatusten vaeltaa takaisin käsivarsia pitkin olkapäiden kautta niskaan. Anna niskanikamien antaa 
periksi painon tunteelle, mutta huomaa, että seitsemän ylintä nikamaa muodostavat luonnollisen kaaren, 
älä yritä suoristaa sitä. Anna kurkun rentoutua. Tunne pääsi paino lattialla. 
 
Anna leuan lihasten rentoutua suoraan korvan vierestä niin, että hampaat eivät ole puristuneet yhteen. 
Anna kielen rentoutua niin, ettei se kosketa kitalakeen. Tiedosta kasvolihakset ja anna niiden sulaa niin, 
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että kasvojen iho tuntuu painavalta luiden päällä. Anna poskien, huulten, otsan, silmäluomien rentoutua. 
Anna myös päänahan lihasten rentoutua. 
 
Anna nyt ajatusten kulkea takaisin alas läpi koko makaavan kehon. Tiedosta nyt, että keskellä sinun 
täysin rentoutuneen ruumiisi hiljaisuutta on tuskin havaittava, helppo nousu ja lasku, hengitys kulkee 
sisään ja ulos. Tunne, kuinka viileä ilma tulee ulkoa nenän ja suun kautta, ja kulkee alas vartalon 
keskustaan. Siellä se lämpenee ja sitten vapautuu ja lähtee ulospäin. Pistä käsi hengitysalueen päälle ja 
tunnet ulkopuolelta, mitä sisälläsi tapahtuu. Huomaa, että ulosmenevä ilma, alue kätesi alla, voi pudota 
suoraan alas maata kohti. Saman lailla kuin käsi, kun se pudotetaan alas ennen rentouttamista. 
Painontunnetta käytetään tässä, jotta saavuttaisimme täydellisen lihasrentouden aina ennen 
uloshengitystä. 
 
 
Vaihe 6 
 
Nouse lattialta seisomaan hitaasti, täydellisen fyysisen tietoisuuden vallassa. Katso, miten pystyt 
pitäytymään fyysisissä tuntemuksissa, jotka koit lattialla. Esim. kuvittele, että lattia tukee selkääsi. Anna 
vatsalihastesi olla yhtä rentoina kuin maatessasi lattialla. Kuvittele, että takanasi on painon tunne ja anna 
vatsanpeitteen pudota ulosvirtaavalla ilmalla. Havaitse hengityksen luonnollinen rytmi. 
 
 Tarkkaile, onko eroja makuulla ja seisaallaan hengittämisen välillä. Tarkkaile eroa siihen, miten nyt 
hengität kuin miten viimeksi hengitit seisaallaan: missä erityisesti tunnet kehosi liikkeet vastauksena 
hengitykseen? Kylkiluissa, selässä, vatsassa, sisäpuolella, ulkopuolella? Mikä tuntuu paremmalta kuin 
aikaisemmin, mikä huonommalta? Mistä hengitys vapautuu, minne se menee? Oletko löytänyt jotakin 
uutta? 
 
 
* Kasvojen rentoutusharjoitus 
 
Kasvolihakset voivat joko edistää vuorovaikutusta ja äänentuottoa tai estää niitä. Tämän harjoituksen 
tarkoituksena on tutustua kasvolihaksiin ja saada ne aktiivisesti käyttöön rentouttamalla ja 
lämmittelemällä ne osa-alueittain. 
 
1) Nosta ja laske useita kertoja: 

- oikeaa kulmakarvaa 

- vasenta kulmakarvaa 

- oikeaa poskea 

- vasenta poskea 

- ylähuulta 

- alahuulta 
 
2) Venytä ensin oikea ja sitten vasen suupieli sivulle ja vapauta se. Vaihtele suupielten venytyksiä. 
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3) Rypistä nenänselkä ylös ja vapauta se. Liikuta nenänselkää ylös ja alas. 
 
4) Purista oikea silmä kiinni. Levitä oikea silmä auki. Purista vasen silmä kiinni. Levitä vasen silmä auki. 
Vaihtele voimakkaasti vasemman ja oikean silmän avaamista ja sulkemista. 
 
5) Nosta oikeaa kulmakarvaa ja venytä vasenta suupieltä samanaikaisesti sivulle. Vapauta. Tee harjoitus 
toisinpäin. 
 
6) Keksi erilaisia kasvolihasliikkeiden yhdistelmiä. Tarkkaile peilin avulla, pääsetkö suunnittelemiisi 
tuloksiin. 
 
7) Rypistä lopuksi kasvot tiiviiksi palloksi. Levitä kasvot niin suuriksi kuin mahdollista (silmät ja suu 
niin auki kuin mahdollista). Ravistele kasvojesi lihaksia. Hiero lopuksi kasvojasi käsilläsi. 
 

 
 
4 ÄÄNIALA- JA RESONOINTIHARJOITUKSET 
 
Näiden harjoitusten tarkoituksena on lisätä tietoisuuttasi äänialastasi sekä koko resonointiväylästä, jotta 
voisit vapauttaa äänesi sen koko mahdollisen alan laajuiseksi. 
 
* Talo-metafora  
(Otettu kirjasta Linklater, K. 1979. Freeing the natural voice. New York: Drama Book 
Specialists. Suomennos otettu Tampereen yliopiston Puheopin laitoksen 
harjoitusmonisteesta.) 
 
1) Seiso vapautuneesti ja tiedosta luurangon antama tuki vartalollesi. Sulje silmäsi ja käännä huomio 
sisäänpäin. 
 
2) Kuvittele, että vartalosi on talo. Sijoita kellari rintakehän alle, pohjakerros rintaan, ensimmäinen 
kerros suuhun, toinen kerros suusta silmiin, kolmas kerros kulmakarvoista hiusrajaan ja ullakko 
päälaelle. 
 
3) Kuvittele, että äänesi on hissi, jonka konehuone on kellarissa. Matkusta pitkää heeeei:tä ääntäen 
kellarikerroksesta ullakolle kaikkien resonanssikerrosten kautta. Huomaa, että talo ei liiku hissin 
liikkuessa. Anna suusi pudota höllästi auki, mutta älä anna hartioiden, leuan, kielen, huulten tai 
kulmakarvojen auttaa millään tavoin äänen liikettä. 
 
4) Anna hengityksen palautua, kun olet päässyt ullakolle. Anna hissille uusi sysäys kellarista ja kulje 
talon läpi ullakolta takaisin kellariin. Varmistu, ettet hyppää minkään kerroksen yli. Hissin on kuljettava 
tasaisen pehmeällä nopeudella koko matka. Toista harjoitus useita kertoja, kunnes olet tullut tutuksi 
idean kanssa. 
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Tärkeää tässä harjoituksessa on, että äänihissiä liikuttava voima tulee kellarista, aloititpa kellarista tai 
ullakolta. Jos voima tuntuu loppuvan kesken matkan, älä yritä pinnistellä; jos ilma loppuu kesken, 
vapauta hengitys ja jatka siitä mihin jäit. 
 
 
* Liu´untaharjoitus  
(Kaarlo Marjasen äänenkäyttöharjoitukset. Puheopin laitoksen harjoitusmoniste. Tampere: 
Tampereen yliopisto) 
 
- Aloita tavusarjat hyvin korkeasta sävelestä, mistä sitten liukumalla edetään niin matalalle kuin päästään. 
Tee kukin tavusarja viipyillen yhden uloshengityksen aikana. 
 
minninginnim 
mennengennem 
mannangannam 
monnongonnom 
munnungunnum 
mynnyngynnym 
mönnöngönnöm 
männängännäm 
 
 
 
* Korkeat ja matalat äänet 
(Kaarlo Marjasen äänenkäyttöharjoitukset. Puheopin laitoksen harjoitusmoniste. Tampere: 
Tampereen yliopisto) 
 
Matki kirkonkellojen ääntä ääntämällä seuraavia tavuja siten, että ensi tavu on korkealla, jälkimmäinen 
matalalla säveltasolla. Tee kukin tavusarja yhden uloshengityksen aikana. 
 
pium-paum 
kling-klang 
blim-blom 
dlin-dlan 
ping-pong 

 
 
 
5 ARTIKULAATIOON LIITTYVÄT HARJOITUKSET 
 
Artikulaatiolla tarkoitetaan ihmisten tapaa ääntää sanoja. Näiden harjoitusten tarkoituksena on auttaa 
sinua tiedostamaan, millaista oma artikulaatiosi on sekä millaista aktiivista ja tietoista työskentelyä selkeä 
artikulointi ja puhe edellyttävät. 



  

 
 

 10 

 
* Kielen kärkiharjoitus 
(Kaarlo Marjasen äänenkäyttöharjoitukset. Puheopin laitoksen harjoitusmoniste. Tampere: 
Tampereen yliopisto) 
 
Toistele yhtä tavusarjaa kerrallaan mahdollisimman nopeasti peräkkäin yhden uloshengityksen aikana: 
 
deetee 
rireraroruu 
trrr-travaa 
drrr-dravaa 
 
 
* Huuliäänneharjoitus 
(Kaarlo Marjasen äänenkäyttöharjoitukset. Puheopin laitoksen harjoitusmoniste. Tampere: 
Tampereen yliopisto) 
 
Toistele kutakin tavusarjaa kerrallaan mahdollisimman nopeasti yhden uloshengityksen aikana: 
 
beepee 
vivevavovuu 
bibebabobuu 
pipepapopuu 
 
 

* Vokaalisarjat 

(Kaarlo Marjasen äänenkäyttöharjoitukset. Puheopin laitoksen harjoitusmoniste. Tampere: 
Tampereen yliopisto) 

 

Äännä seuraavia vokaalisarjoja toistuvasti, ensin hitaasti ja soinnin virheettömyyttä kuunnellen, 

sitten myös huulten liikkeitä peilistä katsellen ja vähitellen yhä nopeammin. 

 

uu-oo-aa-ee-ii 

ii-ee-aa-oo-uu 

yy-öö-ää-ee-ii 

ii-ee-ää-öö-yy 
 
 
* Artikulaation yleisharjoituksia 
(Puheopin laitoksen harjoitusmoniste. Tampere: Tampereen yliopisto) 
 
Toista seuraavat fraasit selkeästi ja liioitellen, vähitellen nopeuttaen: 
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1) Ambomaalla bambuvajassa 
2) Onko Kongossa kenguruita? Eipäs kangerrella kengurussa. 
3) Ken on kunnon kuningas. 
4) Publikaani-republikaani. 
5) Republikaanien presidenttiehdokas. 
6) Pari paareja baarissa Pariisissa. 
7) Pääskynen – päästäinen – paasto. 
8) Freesia – fantasia – Finlandia. 
9) Sääsket – sääkset – kalasääkset. 
10) Pedagogi ei ole demagogi. 
11) Logopedia – pediatria. 
12) Graniitti – argumentti – grilli. 
13) Agentit – agitaattorit. 
14) Hänkin hankki hätiköiden hankaluuksia. 
15) Litteä lätty – raikas räiskäle. 
16) Väsätä tavuja, väsätä sävyjä, tavata sävyjä, tavata tavuja, tavata sävyjä. 
17) Sävytys väsäys saavutus – mässäys katsastus käsitys. 
18) Katso Kristiina itse ratsasti Petsamoon asti. 
 
 
Huom! Näissä todellakin saa ja pitää liioitella! Liioittelu ei nimittäin useinkaan näytä edes hölmöltä, 
vaikka itse helposti niin kuvittelee – katsopa vaikka peilistä! Pikemminkin puhujasta syntyy vain 
aktiivisempi vaikutelma, kun suu on enemmän liikkeessä! 
 
 
 
6 ÄÄNITETTÄVÄ LUENTAHARJOITUS 
 
Lue seisoviltasi hyvässä ryhdissä ääneen esimerkiksi alla olevaa tekstinpätkää: 
 
- eri sävelkorkeuksilla (niin korkealta kuin pystyt- niin matalalta kuin pystyt ja siltä väliltä)  
 
- eri äänenvoimakkuuksilla (niin hiljaa kuin pystyt – niin lujaa kuin pystyt ja siltä väliltä) 
 
- eläytyen erilaisille kuvitelluille tai oikeille kohdeyleisöille (lapsille, isolle yleisölle, pienelle yleisölle, 
itsellesi peilin edessä, työkavereille, ystäville..) 
 
- erilaisissa kuvitelluissa paikoissa (pienessä huoneessa, isossa salissa, ulkona, järven rannalla ja yleisö on 
toisella puolen järveä..) 
 
Pyri pitämään hyvä ryhti sekä kurkunpääsi ja hartiaseutusi mahdollisimman rentoina. Tällöin 
äänentuoton tulisi tuntua mahdollisimman vaivattomalta ja helpolta, ja suussa tulisi tuntua tilavalta. 
Samoin hengityslihasten tulisi tehdä kauttaaltaan töitä (selkälihakset, vatsalihakset, pallea, keuhkot..). 
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Puheen tulisi tuntua mukavalta eikä puristeiselta, väkisin tuotetulta ja vaivalloiselta. Lue vain niin kauan 
kerrallaan, kun tuntuu hyvältä.  
 
Pyri tunnustelemaan lukemisen aikana, millainen äänenkorkeus, voimakkuus ja muu äänentuottotapa 
tuntuvat sinusta mahdollisimman hyviltä. Jos voit, niin äänitä luentanäytteitäsi esimerkiksi mp3-
soittimella ja kuulostele, milloin äänesi alkaa kuulostaa mahdollisimman rennosti tuotetulta, sävyisältä ja 
itseäsi miellyttävältä.  
 
 
* Esimerkki luettavasta tekstinpätkästä 
 
- Voit lukea tekstiä myös osissa, jos koko pätkä kerralla tuntuu liian pitkältä ja raskaalta! 
 
”Tapaus Titanic: viestinnän merkityksiä ja vaikeuksia hyvin kuvaava esimerkki 
 
Uljas valtameren jättiläinen, englantilainen maailman suurin matkustaja-alus Titanic kulkee 
neitsytmatkallaan yli Atlantin kohden New Yorkia. Titanic on suunniteltu tekniikan viimeisimmän 
kehityksen mukaisesti, ja sen pitäisi olla uppoamaton. On ilta 14.4.1912 ja laivalla juhlitaan, kuten 
aikaisemminkin matkan aikana. 
 
Samanaikaisesti kulkee toinenkin alus, Caledonia, samaa kurssia jonkin matkaa Titanicin edellä. Äkkiä 
Caledonialta tehdään kohtalokas havainto: avojäätä edessä. Komentosillalta annetaan pikainen sanoma 
konehuoneeseen, ja potkurit alkavat pyöriä toiseen suuntaan. Kapteeni tietää Titanicin tulevan perässä 
ja käskee sähköttäjän ilmoittaa asiasta Titanicille. Caledonian törmäys jäävuoreen vältetään, ja alus jatkaa 
varovaisesti kulkuaan. 
 
Radiosanomia lähtee Caledonialta ja saapuu onnellisesti Titanicin radiohyttiin. Mutta samanaikaisesti 
tulee loistoalukselle muitakin tärkeitä radiosanomia ihmisille, ja Caledonian sanoma jäävuoresta 
hautautuu sähköttäjän pöydälle muiden sanomien alle. Tieto ei mene perille Titanicin kapteenille. 
 
Mitä sitten seurasi, on historiaa: Titanic törmäsi jäävuoreen. Kun yhteentörmäys oli tapahtunut, 
Titanicin kapteeni määräsi sähköttäjänsä kutsumaan Caledoniaa avuksi. Alus oli niin lähellä, että valot 
saattoi heikosti erottaa. Titanicin sähköttäjä kutsui Caledoniaa, mutta mitään ei tapahtunut. Caledonian 
ainoa sähköttäjä oli mennyt nukkumaan. 
 
Perämies kulki radiohytin ohi ja kuuli merkit. Hän otti kuulokkeet korvilleen, kuunteli hetken, puisti 
päätään ja lähti pois: hän ei ymmärtänyt sanomaa. 
 
Kun radioyhteyttä Caledoniaan ei saatu, Titanicin kapteeni käski ampua hätäraketit. Punaisia raketteja ei 
kuitenkaan löytynyt ja niin lähetettiin valkoisia ilotulitusraketteja. Caledoniasta nähtiin raketit ja 
hymyiltiin ymmärtäväisesti: taas siellä juhlittiin ja ammuttiin jopa ilotulitusraketteja. Sanoma 
ymmärrettiin väärin. Caledonia höyrysi pois, ja Titanicin mukana vaipui Atlantin aaltoihin 1685 
matkustajaa.” (Osmo A. Wiio. Johdatus viestintään, 1994.) 
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7 YLEISIÄ VINKKEJÄ ÄÄNEN SUOJELEMISEKSI TYÖ- JA VAPAA-AIKANA 

 
- Pyri välttämään puhumista meluisassa ympäristössä. 
 
- Jos pystyt vaikuttamaan tilavalintoihin, valitse puhumisympäristöksi sellainen tila, jossa on hyvä 
akustiikka sekä hyvä ilmanlaatu. Tuuleta tila ennen puhumista. 
 
- Kiinnitä huomiota puhuessasi viestintäetäisyyteen sekä työ- ja puhumisasentoihisi! 
 
- Säästä ääntäsi: pidä taukoja, käytä mahdollisuuksien mukaan äänentoistoa (mikrofoni), älä huuda tai 
kuiskaile. Kuiskaaminen rasittaa nimittäin ääntä enemmän kuin hiljaa puhuminen! 
 
- Jos mahdollista, avaa ja lämmittele ääntäsi ennen puhumista esimerkiksi hengitys-, liuúnta- ja 
artikulaatioharjoituksilla. Kun olet puhunut päivän aikana paljon, pyri myös rentouttamaan äänesi 
esimerkiksi hengitys- ja rentoutusharjoituksilla. 
 
- Juo tarpeeksi vettä päivän aikana!  Jos juot paljon päivän aikana limakalvoja kuivattavaa kahvia tai 
teetä, nyrkkisääntö on, että 1 kuppi kahvia/teetä vaatii kyytipojaksi yhden lasillisen vettä! 
 
- Jos olet sairaana, vältä äänesi rasittamista sekä juo paljon vettä tai kuumaa mehua. Hoidata myös 
hengitys- ja äänielimistöön liittyvät sairaudet kuntoon ajoissa! 
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