
SoundByNature® 
 
SoundByNature Oy:n luontolähtöinen esiintymisvalmennus yhdistää luovan äänenkäytön, improvisaation ja 
luontokokemukset elämykselliseksi kokonaisuudeksi, josta saat hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Koulutuksen 
sisältö voidaan suunnitella juuri teille sopivaksi kokonaisuudeksi, ryhmäsi kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. 
 
Kouluttaja 
Sanni Orasmaa on luontoon ja luonnossa olemiseen hurahtanut kansainvälisesti työskentelevä jazzlaulaja, 
pedagogi, Green Care-harjoittaja ja sertifioitu motivaatiokouluttaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus 
äänenkäytön, esiintymisen ja improvisaation yksilö- ja ryhmävalmennuksesta. Orasmaa toimii tällä hetkellä 
SoundByNature Oy:n valmennusten ohella Helsingin kaupunginteatterissa, Taideyliopistossa ja Münchenin 
musiikkikorkeakoulun lehtorina 
 
Ryhmä- ja yksilöpalvelut Hotelli Nuuksiossa: 
 
Ryhmille: 
Avain luontevaan esiintymiseen 1-3h Alk. 120€ 
Miten onnistun ilman onnistumisen pakkoa? Millainen on autenttinen esiintyjä? Mistä vuorovaikutus syntyy? 
Millaisena muut minut näkevät? Miten luonto tukee esiintymisen harjoittamista? 
 
Improvisaatio vuorovaikutuksen vahvistajana / Improvisation as a bridge to an effective communication 1-3h 
Alk. 120€ 
Mistä luova vuorovaikutus rakentuu? Rohkeutta ja riemua kohtaamisiin äänen ja liikkeen 
improvisaatioharjoitteiden kautta. 
 

Allsång på Nuuksio. Rentouttava yhteislauluhetki. 30min-1,5h Alk. 60€ 

Tutustutaan ääneen ja kehotietoisuuteen. Rentoudutaan ja lauletaan yhdessä tuttuja lauluja luonnosta ja 
elämästä. Sisällä tai ulkona luonnossa. Osallistujamäärä vapaa. 
 
Metsä Soi - Suomalaisten säveltäjien luonto 30- 45min Alk. 180€ 
Tämä rentouttava, aistikas luento avaa suomalaisten säveltäjien luontovaikutteisia töitä pohjoisesta perinnöstä 
ja kansanmusiikista Sibeliukseen. Kuulemme suomalaista musiikkia ja nautimme kuvista ja tarinoista. Suomeksi 
tai englanniksi. 
  
 Esim. Sibelius tunnetaan vahvasta luontosuhteestaan, ja luonnosta hän haki innoitusta myös 
sävellyksiinsä. Säveltäjä oli nuorena eränkävijä ja vielä vanhanakin innokas kalastaja. Sibeliuksen elämästä 
lukiessa törmää usein kertomukseen, että hänellä oli taskussaan tulitikkuaski, jossa oli sammalta. Mestari avasi 
askin ja nuuhkaisi, kun hän halusi mielikuvissaan metsän tunnelmaan, kuulla puiden huminan ja lintujen laulun. 
(Lähde: suomenluonto.fi) 
 Sibelius kirjoitti päiväkirjaansa ihailemistaan linnuista huhtikuussa 1915: ”Erikoista havaita, ettei 
millään koko maailmassa, ei taiteessa, kirjallisuudessa eikä musiikissa, ole minuun samanlaista vaikutusta kuin 
näillä joutsenilla + kurjilla + villihanhilla. Niiden ääni ja olemus! – Apropos sinfoniat. Minulle ne ovat 
uskontunnustuksia eri ikäkausilta”, (Jean Sibelius kodissaan, Teos 2010). 
 
Yksityisvalmennus: 
Varaukset suoraan: https://soundbynature.acuityscheduling.com/schedule.php?calendarID=1424973 
 
Henkilökohtainen esiintymiskonsultaatio 1-1,5h Alk. 120€ 
Analyysi, keskustelu ja valmennus joko aiemmin tallennetun esiintymisen pohjalta tai käytännössä paikan päällä. 
 
Henkilökohtainen laulutunti ja/tai äänenkäytön valmennus 30min-1,5h Alk. 40€ 
Rentoudu, syvennä ja kehitä taitojasi asiantuntijan ohjauksella. 
 
Henkilökohtainen motivaatiovalmennus 1,5h 180€ (sisältää RMP-motivaatioprofililin) 

https://soundbynature.acuityscheduling.com/schedule.php?calendarID=1424973

