
Äänen sointiin vaikuttaa moni asia. Soinnin laatua 
voidaan tarkastella lauluopilliselta, tyylilliseltä ja  
ammatilliselta kannalta. 

Nyt olemmekin sellaisessa laulamiseen liittyvässä ai-
heessa, johon kaikki harjoittelu tähtää. Vapaa sointi! Tä-
mä asia on vaikeampi esittää paperilla, sillä sointi täytyy 
kokea. 

Äänen soinnille voidaan antaa erilaisia kriteerejä 
musiikin tyylistä riippuen. Ääni voidaan myös opetella 
sijoittamaan eri kohtiin kehossa. Kokeilepa vaikka itse:

- mumise mmm...
- inise nnnn...
- mongu ng.... 
- pärise rrrr
- tee huulitäryä
- surise vvvvvv.... tai zzzzzz...

Kun kokeilet näitä eri äänteitä, aseta kätesi eri puo-
lelle kehoa ja anna äänen liukumalla liikkua äänialasi 
koko asteikolla. Kädet voivat olla vatsan, rinnan, selän, 
kylkien, niskan, kaulan tai pään päällä. Käytä mieli-
kuvitusta ja tee ääniretkiä! Ehkäpä voit tuntea värinöitä! 
Se on äänen resonanssia.

Äänen sointiin vaikuttaa moni asia. Soinnin laatua 
voidaan tarkastella lauluopilliselta, tyylilliseltä ja  am-
matilliselta kannalta. Klassiselta ammattilaulajalta ja 
musikaalilaulajalta edellytetään hyvää, kaunista, per-
soonallista ja mahdollisimman vapaata ja ilmaisuky-
kyistä äänen sointia sekä äänen kantavuutta. Kevyen 
musiikin laulajalla ei niin paljon tarvitse olla äänen kan-
tavuutta, sillä ääni yleensä vahvistetaan. Ääni saa heillä 
olla hyvin rosoinenkin. Äänen kantavuuteen ja sointiin 
ei vaikuta se, onko laulajalla ns. iso tai pieni ääni. Kyse 
on siitä, miten ääntä osaa käyttää. Onkin osattava 
erottaa toisistaan äänen volyymi ja äänen sointi.

”Isommasta tuutista” tietenkin tulee luonnollisesti eri 
värisiä ääniä kuin pienemmästä. Laulajan kasvojen sekä 
ääntöelimistön muoto vaikuttavat äänen sointiin ja sen 
kantavuuteen. Olet varmaan huomannut, että musta-
ihoisilla yleensä on isompi ääni ja erilainen laulutapa. 
Heillä on isommat kasvojen luut ja suun koko. Aa-
sialaisilla on taas ihan oma soundinsa. 

Onko sinulle koskaan käynyt niin, että puhelimessa 
sinut on sekoitettu johonkin muuhun perheenjäseneen? 
Äänen sointiin vaikuttaa myös opittu äänenkäyttötapa. 
Jos esimerkiksi on laulanut kuorossa koko ikänsä, voi 
olla haastavaa laulaa yksin. Kuorolainen kun joutuu 
aina ottamaan huomioon toiset ja laulamaan sen 
mukaan. Se ei voi olla vaikuttamatta laulutapaan.

Joskus laulajaa tai puhujaa kehotetaan sijoittamaan 
äänensä eri tavalla. Se onkin tietyissä tapauksissa tar-
peen, jos äänen kvaliteetissa on jotain häiritsevää tai ää-
ni väsyy käytössä. Aloitteleville laulajille en juurikaan 
puhu äänen sijoituspaikoista kehossa, vaan koetamme 

löytää mahdollisimman helpon tavan laulaa. Silloin 
äänikin soi kauniisti ja kevyesti. Hyviä harjoituksia 
äänen soinnin kehittämiseksi ovat yleensä ng-harjoi-
tukset ja muut sellaiset äänteet ja sointiharjoitukset, 
joissa ääni ohjautuu soimaan vapaasti resonanssi-
tiloissa. Sellaisten harjoitusten avulla ääni ikään kuin 
kierrätetään sointipisteiden kautta. 

Vapaata sointia estävät erilaiset jännitystilat fyy-
sisessä, tunne- tai mentaalikehossa. Sointiin vaikuttavat 
myös yleinen terveydentila ja ympäristön olosuhteet. 
Monet sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen, 
onko ääni terve vai onko siinä häiriöitä. Häiriötiloissa ei 
aina ole kyse siitä, että tekniikka olisi väärin. 

Joskus vapaata sointia ”syö” liika yrittäminen ja ns. 
äänen puskeminen. Laulaja ei saisi huutaa laulaessaan, 
sillä silloin äänestä lähtee sille ominaiset värit. Ainainen 
karaokelaulaminen taustojen kanssa ja mikrofoniin ei 
kehitä äänen sointia. Liian ylös sijoitettu hengitys lisää 
painetta kaulan alueella, jonka tulisi olla mahdollisim-
man vapaa toimimaan. Toisaalta taas yksipuolinen 
vatsaan hengittäminen lamaannuttaa kylkikehikon eikä 
rintakehän luinen kehikko sitten voi tukea sointia. Hy-
vin tärkeitä asioita ovat myös ryhti ja etenkin niskan oi-
kea asento sekä oikein toimivat kieli ja leuka. Nie-
lunkurojalihakset voivat nimensä mukaisesti kuroa nie-
lua ja siten myös sointia (tunnet nielunkurojalihasten 
toiminnan, kun nielaiset). Toisaalta taas liika miettimi-
nen ja analysointi voi luoda esteitä vapaalle äänen soin-
nille. Tietoa pitää osata käyttää oikein ja sopivasti.

Äänen sointi heijastaa ihmisolemuksen tilaa. Va-
paasti soiva ääni on monen tekijän summa. Äänen soi-
vuuteen vaikuttaa chakrojen tila – erityisesti tietysti 
kurkkuchakran ja palleachakran. Kuinka paljon äänessä 
on lämpöä välittäviä värejä, siihen vaikuttaa sydänchak-
ran tila. Äänen avulla voi hoitaa chakroja. Laulamalla 
voi kohottaa tietoisuuden tilaa. Laulaminen sydämet au-
kaisee, sanotaan. Vapaasti vaan laulamaan ja soimaan! 
”Es singt in mir” eli ”minussa laulaa” -ajatus voi va-
pauttaa myös soinnin rikkauteensa.
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