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Putkien vireeseen saaminen 
Putket soivat parhaiten, kun ne ovat keskeltä pyöreitä. Ne saattavat olla litteitä, kun ostat ne tai 
litistyä säilytyksessä tai soitossa. Saadaksesi ne pyöreiksi, purista niitä käsillä. 
 
Käyttöohjeita 
Putket ovat erittäin kestäviä ja niiden pitäisi kestää normaalissa käytössä pitkään. 
 
Suosituksia: 
Vältä lyömästä putkilla sellaisiin pintoihin, jotka saattavat naarmuttaa niitä. Vältä lyömästä 
putken nimilapun kohdalle ellet käytä Boomwhackers-mallettia tai jotain vastaavaa. Vältä 
tarpeettoman kovan voiman käyttöä. Ole pitkien putkien kanssa varovaisempi ettet taivuta niitä. 
Puhdista pehmeällä, kostealla kankaalla. Käytä tarpeen vaatiessa mietoa saippuaa. Huuhtele 
vedellä ja kuivaa. Säilytä putkia sisällä auringon valolta suojassa. 
 
Sävelet 
Putket ovat kaikki eripituisia, minkä vuoksi ne soivat eri tavalla. Putkien nimilapuissa on 
mainittu se sävel, jonka putki tuottaa. 
 
Soittaminen 

• Putkien parhaiten soiva kohta on noin 10 senttiä putken päästä. 
• Voit lyödä niillä mitä tahansa, esim. pöytää, tuolia, lattiaa, reittäsi, kättäsi tai kengän 

kärkeäsi. Eri pinnat tuottavat eri ääniä, mutta aina saman äänenkorkeuden. 
• Kokeile lyödä kädessäsi olevaa putkea esim. kynällä, kepillä tai malletilla. 
• Kokeile lyödä kahta putkea yhteen. 
• Kokeile soittaa putkia muiden soitinten rinnalla. 

 
Muita vinkkejä 

• Lyö kovaa pintaa esim. pöydän pintaa ja testaa miten ääni muuttuu, jos peität sen 
pyyhkeellä. Kokeile myös vaihtaa pyyhkeen paksuutta. 

• Testaa minkälainen ääni syntyy, jos pidät putken sivuista kiinni ja lyöt putkella siten että 
se osuu samanaikaisesti koko pituudeltaan maahan. 

• Peitä putken pää osittain tai pidennä putkea pitämällä aivan sen päästä kiinni saadaksesi 
aikaan matalampia ääniä. 
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Eläydy musiikkiin 
 
Boomwhackers-putkilla soitettaessa rytmi on avain hauskuuteen. Jokaisella on rytmiä – se on 
sydämen lyönneissä, hengityksessä, liikkeessä. (Kuvittele käveleminen ilman rytmiä!) 
 
Jos rytmin tuottaminen on uutta, kokeile soittaa putkilla suosikkikappaleidesi mukana. Yritä 
huomata tempon muutokset musiikissa. 
 
Liiku rytmin tahdissa. Kävele paikallasi tai tamppaa jalkaasi. Laske lyöntejäsi ääneen. Kaikki 
nämä yhdistävät sinua rytmiin. 
 
Aloita helpolla esim. neljän lyönnin rytmillä, jossa korostat aina ensimmäistä lyöntiä. 
  
 yksi-kaksi-kolme-neljä-yksi-kaksi-kolme-neljä jne. 
 
Polje jalkasi maahan aina ykkösen kohdalla korostaaksesi ensimmäistä lyöntiä. 
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