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Tiivistelmä		
	
Tutkin	 tässä	 maisterintutkielmassa	 Orff-pedagogiikkaa,	 tarkemmin	 eriteltynä	 Carl	 Orffin	 kehittämää	
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keskiössä	 on	 tekemäni	 sovitus	 kappaleesta	 Tällä	 kadulla	 (Mikkola	 &	 Törmälä	 2014)	 ja	 sovitukseni	
käytännön	toteutus	keskisuomalaisen	alakoulun	musiikkipainotteisen	vuosiluokan	6	kanssa	lokakuun	2019	
ja	tammikuun	2020	välisenä	aikana.		
	
Orff-pedagogiikka	 on	 oppilaslähtöinen,	 käytännönläheinen	 ja	 kokonaisvaltainen	 lähestymistapa	
musiikkikasvatukseen,	jonka	loputtoman	mielenkiintoiseen	maailmaan	olen	viimeisen	viiden	vuoden	aikana	
saanut	 uppoutua	 useaan	 otteeseen.	 Olen	 yliopisto-opintojeni	 aikana	 läpikäynyt	 Suomen	 Orff-pedagogisen	
yhdistyksen	JaSeSoi	ry:n	järjestämän	musiikkipedagogisen	koulutusohjelman,	mikä	on	merkittävällä	tavalla	
ollut	 tukemassa	 omaa	 ammatillista	 kehitystäni.	 Keväällä	 2017	 tein	 kandidaatintutkielmani	 Orff-
pedagogiikasta	 (Manninen	 2017),	 jolle	 tämä	maisterintutkielma	 on	 luontevaa	 jatkumoa.	 Kokemukseni	 on	
opettanut	 minulle,	 että	 Orff-pedagogiikkalla	 on	 paljon	 annettavaa	 niin	 musiikinopettajille	 kuin	 muillekin	
musiikkia	työssään	käyttäville.	
	
Tutkimustulosten	 mukaan	 Orff-Schulwerkit	 ja	 niiden	 materiaalit	 voivat	 toimia	 opettajalle	 merkittävänä	
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erinomaisesti	 alakoulun	 musiikinopetukseen	 ja	 Orff-pedagogiikka	 antaa	 hyvät	 mahdollisuudet	 myös	
perusopetuksen	opetussuunnitelman	(POPS	2014)	toteuttamiseen	käytännön	tasolla.	Kokemukseni	mukaan	
Orff-pedagogiikka	 on	 sovellettavissa	 kaiken	 ikäisille	 oppijoille,	 minkä	 osoittamiseksi	 tulevaisuudessa	 on	
tärkeää	tehdä	lisää	tutkimusta	aiheen	tiimoilta.					
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1		 JOHDANTO	

	

Sain	 keväällä	 2015	 puhelun	 Suomen	 Orff-pedagogisen	 yhdistyksen	 JaSeSoi	 ry:n	

silloiselta	 puheenjohtajalta	 Juuso	 Kauppiselta,	 joka	 kertoi	 yhdistyksen	 myöntäneen	

minulle	musiikkikasvatuksen	 opiskelijalle	 suunnatun	 stipendin	 osallistua	 seuranneena	

kesänä	 JaSeSoin	 järjestämälle	 Orff	 I	 –kurssille.	 Olin	 todella	 iloinen,	 mutta	 samalla	

autuaan	tietämätön	siitä,	millaiselle	matkalle	tuo	puhelu	minut	lykkäisi.	Tämä	tutkielma	

on	yksi	osa	tuota	matkaa,	joka	tulee	jatkumaan	läpi	koko	elämäni.	

	

Tämä	 tutkielma	 käsittelee	 Orff-pedagogiikkaa,	 joka	 on	 oppilaslähtöinen,	

käytännönläheinen	ja	kokonaisvaltainen	lähestymistapa	musiikkikasvatukseen.	Luvussa	

2	 käyn	 läpi	 Orff-pedagogiikan	 keskeisimmät	 kehitysvaiheet	 ja	 aihesisällöt	 Carl	 Orffin	

henkilöhistoriasta	 Orff-pedagogiseen	 opetusprosessiin.	 Teoriaosuuden	 pohjana	 käytän	

soveltuvin	 osin	 vuonna	 2017	 tekemääni	 kandidaatintutkielmaa	 Pedagoginen	 pesusieni	

Orff-kylvyssä	 (Manninen	 2017).	 Tämän	 tutkimuksen	 kannalta	 keskeisin	 teoriapohja	

muodostuu	 Orff-Schulwerk	 –konseptista	 (ks.	 luku	 2.2)	 ja	 Orff-soittimistosta	 (ks.	 luku	

2.3),	 joiden	 innoittamana	 tein	 sovituksen	 Matti	 Mikkolan	 ja	 Jani	 Törmälän	 (2014)	

säveltämästä	sekä	Timo	Kiiskisen	sanoittamasta	kappaleesta	Tällä	kadulla.	Tutkielmani	

toinen	 pääaihe	 Orff-pedagogiikan	 lisäksi	 onkin	 koulumusiikillinen	 sovittaminen,	 ja	

tekemäni	sovitus	on	keskeisin	osa	tutkimusaineistoani.	

	

Luvussa	 3	 tarkastelen	 perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 (POPS	 2014)	 asettamia	

tavoitteita	 ja	 aihesisältöjä	 musiikin	 oppiaineelle	 vuosiluokilla	 3-6.	 Peilaan	

opetussuunnitelman	sisältöä	Orffin	pedagogisten	ajatusten	kautta	ja	pohdin,	minkälaisia	

valmiuksia	 Orff-pedagogiikka	 tarjoaa	 opetussuunnitelman	 toteuttamiseen.	 Luvussa	 4	

käsittelen	 omakohtaisten	 kokemusteni	 kautta	 musiikinopettajan	 ammatti-identiteettiä	

ja	 tuon	 esille	 näkemykseni,	 miten	 Orff-pedagogiikka	 ja	 Orff-pedagoginen	

kouluttautuminen	voivat	olla	sitä	tukemassa	ja	rakentamassa.		
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Luvussa	 5	 esittelen	 tämän	 tutkimuksen	 tutkimusasetelman	 ja	 luvussa	 6	 käyn	

perusteellisesti	läpi	itse	tutkimusprosessin,	johon	sisältyvät	sovituksen	tekeminen	ja	sen	

käytännön	 työstäminen	 ja	 toteuttaminen	 keskisuomalaisen	 alakoulun	

musiikkipainotteisen	 6.	 luokan	 kanssa.	 Haluan	 lähestyä	 asioita	 tutkimuksessani	

nimenomaan	 käytännön	 kautta	 ja	 tavoitteeni	 on,	 että	 tämän	 tutkimuksen	 tekemisestä	

olisi	 itselleni	 jotain	 konkreettista	 hyöytä,	 ja	 matka	 auttaisi	 minua	 kehittymään	

paremmaksi	 opettajaksi.	 Samalla	 toivon,	 että	 pystyisin	 pukemaan	 asioita	 sellaiseen	

muotoon,	josta	myös	lukijat,	kollegat	voisivat	ammentaa	itselleen	jotain,	minkä	hyväksi	

ja	 kehittäväksi	 omalle	 kohdalleen	 kokevat.	 Luvussa	 7	 tarkastellaan,	 kuinka	 lopulta	

kävikään.		

	

Tervetuloa	mukaan!			

	

”Ruutupaitamies,	kävelee	yhteen	suuntaan	vaan.	
En	koskaan	näe,	milloin	hän	palaa	matkaltaan.”		
–Timo	Kiiskinen	2014		
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2		 ORFF-PEDAGOGIIKKA	

2.1		 Carl	Orff	

Carl	 Orff	 syntyi	 Saksan	 Münchenissä	 heinäkuussa	 1895	 varsin	 musiikkimyönteiseen	

ympäristöön,	kertoo	Soili	Perkiö	(2010)	Orffin	elämänhistoriaa	kuvatessaan.	Molemmat	

vanhemmat	 soittivat	 pianoa	 ja	 perheen	ystävillä	 oli	 tapana	kokoontua	 viikonloppuisin	

musisoimaan	 yhdessä.	 Orff	 kävi	 jo	 lapsena	 piano-	 ja	 teoriatunneilla,	mutta	 oli	 samalla	

tietoinen	halustaan	etsiä	omaa	polkuaan	 ja	 ilmaisuaan	musiikin	saralla.	Lapsena	Orffia	

kiinnostivat	 musiikin	 lisäksi	 kielet,	 runous	 ja	 etenkin	 teatteri,	 josta	 oli	 varhaiseen	

aikuisuuteen	 mennessä	 muodostunut	 hänen	 suurin	 rakkautensa.	 Hän	 oli	 myös	 hyvin	

kiinnostunut	 improvisoinnista	 ja	 musiikin	 omasta	 keksimisestä.	 (Perkiö	 2010,	 32.)	

Säveltäjyyden	siemen	Orffin	sisimpään	kylvettiin	siis	jo	varhaisessa	vaiheessa.		

	

Orff	aloitti	sävellysopinnot	Baijerin	osavaltion	Akademie	der	Tonkunstissa	ollessaan	17-

vuotias,	 muttei	 sopeutunut	 vanhanaikaisina	 pitämiinsä	 opetusmenetelmiin	 ja	 tämän	

myötä	 jätti	 opintonsa	 kesken.	 Myöhemmin	 hän	 suoritti	 varsinaiset	musiikkiopintonsa	

Münchenin	 musiikkiakatemiassa.	 (Perkiö	 2010,	 32.)	 Orff	 kiinnitettiin	 20-vuotiaana	

teatterikapellimestariksi	Münich	 Kammerspieleen.	 Koska	 työ	 teatterissa	 oli	 läheisessä	

kosketuksessa	 musiikki-	 ja	 tanssikasvatukseen,	 Orff	 seurasi	 kiinnostuneena	 näiden	

alojen	kehitystä,	 johon	1900-luvun	alkupuolella	vaikuttivat	suuresti	sveitsiläissäveltäjä	

Émile	 Jaques-Dalcroze	 (1865-1950)	 ja	 unkarilainen	 tanssitaiteilija	 Rudolf	 von	 Laban	

(1879-1958).	(Perkiö	2010,	32;	Orff	[1963].)	

	

Vuonna	 1924	Orff	 ja	 saksalainen	 voimistelun	 opettaja,	 graafikko	 ja	 kirjailija	 Dorothee	

Günther	 (Orff-säätiö	 2020a)	 perustivat	 Müncheniin	 Güntherschulen,	 jonka	

perusopintoihin	kuuluivat	 liikunta	 ja	 tanssi.	Koulutus	oli	 suunnattu	 erityisesti	 nuorille	

tanssijoille	 ja	 Orff	 toimi	 koulun	musiikillisena	 johtajana.	 Noihin	 aikoihin	 Orffille	 alkoi	

toden	 teolla	 hahmottua,	mitä	 hän	 halusi	musiikillaan	 ilmaista	 ja	miten	 hän	 halusi	 sitä	

opetettavan:	 syntyi	 perusajatus	 siitä,	 että	 musiikissa	 yhdistyvät	 puhe,	 liike	 ja	 tanssi.	

(Perkiö	 2010,	 32.)	Güntherschule	 toimi	 20	 vuoden	 ajan,	 jona	 aikana	 koulussa	 opiskeli	
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satoja	 opiskelijoita.	 Koulurakennus	 tuhoutui	 täysin	 toisen	 maailmansodan	

pommituksissa	 vuonna	 1945	 vieden	 mukanaan	 niin	 kaikki	 nuotit,	 soittimet	 kuin	

puvutkin.	(Perkiö	2010,	34;	Orff	[1963].)	

	

Güntherschulen	 tuhoutumisen	 jälkeen	 Orff	 palasi	 täysipäiväisen	 säveltämisen	 pariin.	

Vuonna	 1948	 Bajernin	 radio	 lähestyi	 Orffia	 kouluille	 suunnatun	 radio-ohjelmasarjan	

toivossa:	 tämä	 yhteydenotto	 johti	 tapahtumaketjuun,	 joka	 tulisi	 mullistamaan	 paitsi	

Orffin	 henkilökohtaisen	 elämän	 myös	 maailmanlaajuisen	 musiikkikasvatuskentän	 –	

syntyi	käsite	Orff-Schulwerk.	(Orff	[1963].)	

	

Orff-Schulwerk	 levisi	 kulovalkean	 tavoin	 ympäri	 maailmaa,	 mikä	 johti	 opettajien,	

musiikkikasvattajien	 ja	 aiheesta	 kiinnostuneiden	 kouluttamisen	 tarpeeseen:	 tähän	

huutoon	 vastasi	 vuonna	 1961	 Itävallan	 Salzburgiin	 perustettu	 Orff-instituutti.	

Koulutuksen	 tarjoamisen	 lisäksi	 Orff-instituutin	 tehtävä	 on	 toimia	 koko	 Orff-

pedagogisen	maailman	keskuksena	–	pedagogisena	kohtauspaikkana,	jossa	Schulwerkiä	

jatkuvasti	 myös	 kehitetään.	 (Orff	 [1963].)	 Orff-instituutti	 elää	 ja	 voi	 hyvin	 yhä	 tänä	

päivänä.	Sen	tarjoamiin	koulutuksiin	on	vuosikymmenten	saatossa	osallistunut	tuhansia	

musiikki-	 ja	 kasvatusalan	 ihmisiä	 ympäri	 maailmaa	 (Regner	 [1984]).	 Carl	 Orff	 kuoli	

synnyinseudullaan	Münchenissä	86-vuotiaana	maaliskuussa	1982	(Orff-säätiö	2020b).		

	

2.2		 Orff-Schulwerk	

Carl	Orffin	 luoma	käsite	Orff-Schulwerk	 tarkoittaa	sekä	Orffin	musiikkikasvatuksellista	

lähestymistapaa	 että	 viisiosaista	 kirjasarjaa,	 jotka	 muodostavat	 musiikkipedagogisen	

esimerkkikokoelman	 (Perkiö	 2010,	 28).	 Suomalaisessa	 kontekstissa	 Schulwerk	 taipuu	

useimmiten	termiksi	Orff-pedagogiikka.	

	

Schulwerkin	syntymisessä	erittäin	merkittävää	roolia	näyttelee	Gunild	Keetman	(1904-

1990),	 joka	 tuli	 opiskelijaksi	 Güntherschuleen	 vuonna	 1926.	 Keetman	 oli	 erittäin	

lahjakas	 sekä	 tanssijana	 että	 muusikkona	 ja	 hänestä	 tulikin	 pian	 Orffin	 assistentti	 ja	
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työpari.	 (Perkiö	2010,	33-34.)	Orffin	 itsensä	 [1963]	mukaan	Keetmanin	 työpanos	Orff-

soittimiston	kehittäjänä	sekä	Schulwerk-kirjojen	laatijana	on	ratkaisevan	tärkeä:	”Ilman	

Gunild	Keetmanin	kaksoislahjakkuutta	Orff-Schulwerkiä	ei	olisi	koskaan	syntynyt.”	

	

Ensimmäinen	Schulwerk-teos,	Rhythmisc-Melodische	Übung,	ilmestyi	jo	vuonna	1930.	Se	

koostui	 elementaarisen	 musiikin	 harjoituksista,	 joiden	 avulla	 tavoiteltiin	 musiikin	

alkuvoiman	 kokemista	 ja	 paluuta	 musiikin	 alkulähteille.	 (Orff	 [1963].)	 Kirjan	

esipuheessa	todettiin	seuraavasti:	

	

”Tanssillisuutensa	 ja	 leikkimielisen	 luonteensa	 vuoksi	 tämän	 kirjan	 musiikki	 on	
maallikollekin	helposti	avautuvaa.	Kuten	kaikki	aito	kansanmusiikki,	se	on	vahvasti	
sidoksissa	liikkeeseen:	spontaanista	itseilmaisusta	nouseva	laulu	ja	tanssi	ovat	yhtä.	
Alkuvoimainen	 rytmi	 tuotetaan	 tanssiaskelin	 ja	 taputtaen,	 ja	 luonnollinen	hengitys	
kantaa	melodian	linjoja	-	-	Tässä	on	musiikkikasvatuksen	tulevaisuus.”	–Fritz	Reusch	
(Orff	[1963].)	

	

Orff	 [1963]	 kertoo,	 että	 tämä	 ensimmäinen	 Schulwerk-teos	 tehtiin	 Güntherschulessa	

liikuntakasvatusta	 opiskelevia	 nuoria	 aikuisia	 varten.	 Gunild	 Keetman	 ja	 tanssija-

pedagogi	 Maja	 Lex	 kasasivat	 koulun	 opiskelijoista	 tanssi-	 ja	 musiikkiryhmän,	 jonka	

kautta	 Schulwerkin	 musiikillisia	 ja	 pedagogisia	 ajatuksia	 ruvettiin	 kokeilemaan	 ja	

työstämään.	 Ryhmän	 jäsenet	 toimivat	 sekä	 tanssijoina	 että	 muusikkoina	 vaihtaen	

roolejaan	 jopa	 kesken	 esitettävien	 kappaleiden.	 Ryhmä	 kiersi	 ympäri	maailmaa	 paitsi	

esiintyen	 myös	 antaen	 pedagogisia	 demonstraatioesityksiä	 erilaisissa	

koulutustilaisuuksissa	tehden	sitä	kautta	Schulwerkiä	tunnetuksi.	(Orff	[1963].)	

	

Schulwerk	 herätti	 alusta	 pitäen	 suurta	 kiinnostusta:	 Saksan	 kulttuuriministeriö	 halusi	

aloittaa	mittavan	Schulwerk-kokeilun	Berliinin	kansakouluissa,	minkä	innoittamana	Orff	

[1963]	 muokkasi	 Güntherschulessa	 hankkimiaan	 kokemuksia	 ja	 ajatuksia	 lasten	

musiikkikasvatukseen	sopiviksi.	Vuonna	1932	ilmestyi	ensimmäinen	lapsille	suunnattu	

Schulwerk-teos	 Musik	 Für	 Kinder	 –	 Musik	 von	 Kindern.	 Suunnitelmat	 jatko-osien	

tekemisestä	 eivät	 kuitenkaan	 toteutuneet,	 koska	 1940-luvulla	 Schulwerkin	 ajatukset	

hylättiin	 poliittisesti	 epätoivottuina	 ja	 suunniteltu	 koulukokeilukin	 jäi	 ainoastaan	

ajatuksen	 tasolle.	 Güntherschulen	 tuhouduttua	 toisen	 maailmansodan	 pommituksissa	
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Orff	 jätti	pedagogisen	 työnsä	kokonaan.	Alitajuisesti	hän	kuitenkin	odotti	uutta	kutsua	

työn	jatkamiseen.	(Orff	[1963].)	

	

Tuo	kutsu	tuli	kolmen	vuoden	kuluttua	(1948)	puhelinsoiton	muodossa:	Baijerin	radio	

oli	 saanut	 jostain	 käsiinsä	 Güntherschulen	 aikaisen	 äänilevyn,	 josta	 innostuneena	 he	

esittivät	 Orffille	 ajatuksen	 kouluille	 suunnatusta	 radio-ohjelmasarjasta,	 jossa	 lapset	

pääsisivät	 itse	 soittamaan	 (Orff	 [1963]).	 Käytännössä	 radion	 edustajat	 pyysivät	 Orffia	

säveltämään	 lapsille	 sopivia	 lauluja.	 Pelkkä	 lastenlaulujen	 säveltäminen	 ei	 kuitenkaan	

ollut	 riittävän	 inspiroiva	 tulokulma	 Orffille,	 vaan	 hän	 otti	 tarjouksen	 vastaan	

nimenomaan	 pedagogisena	 haasteena	 –	 mahdollisuutena	 jatkaa	 keskenjääneitä	

kokeiluja	lapsilähtöisen	musiikkikasvatuksen	parissa.	(Orff	[1963].)		

	

Orff	 suunnitteli	 viiden	 vuoden	 ajan	 jatkuneen	 radio-ohjelman	 musiikkipedagogiset	

sisällöt	 yhdessä	 aisaparinsa	 Gunild	 Keetmanin	 kanssa.	 Ohjelmissa	 12-vuotiaita	 lapsia	

johdateltiin	 musiikilliseen	 toimijuuteen	 esimerkiksi	 aktivoimalla	 heitä	 rytmittämään	

loruja,	 säveltämään	niihin	melodioita	 ja	keksimään	omia	 tansseja.	 (Orff	 [1963];	Perkiö	

2010,	 34.)	 Soittimina	 ohjelmissa	 käytettiin	 Güntherschulesta	 pelastuneita	

yksittäiskappaleita,	 esimerkiksi	 laattasoittimia.	 Ohjelmat	 saivat	 valtaisan	 suosion	 ja	

lukuisten	 koulujen	 opettajat	 ympäri	 Saksan	 kyselivät	 ohjelmissa	 kuultujen	 laulujen,	

soittimien	 ja	 pedagogisten	 menettelytapojen	 perään.	 (Orff	 [1963].)	 Orff	 ja	 Keetman	

koostivat	radio-ohjelmiin	kehittämänsä	materiaalit	viisiosaiseksi	kirjasarjaksi	Musik	für	

Kinder	 I-V,	 jotka	 julkaistiin	vuosina	1950-1954	 (Perkiö	2010,	34).	Näin	 syntyi	 se,	mitä	

me	kutsumme	tänä	päivänä	Orff-pedagogiikaksi.	

	

”Halusin	luoda	musiikkikasvatukseen	lähestymistavan,	joka	huomioisi	lapsen	tarpeet	
lahjakkuuden	 tasoon	 katsomatta.	 Kokemukseni	 opetti	 minulle,	 että	 lähes	 jokainen	
lapsi	on	musikaalinen,	ja	että	jokaisella	on	osa-alueita,	joissa	hän	voi	kehittyä.”		
–Carl	Orff	[1963]	

	

Perkiö	 (2010)	 kuvaa,	 kuinka	 Orff-pedagogiikan	 keskiössä	 on	 kokonaisvaltainen,	

oppilaslähtöinen	 opetus,	 jonka	 tehtävänä	 on	 virittää	 oppilaan	 luova	 kapasiteetti	

aktiiviseen	 tilaan.	 Pedagogiikan	 lähtökohtana	 on	 vuorovaikutteinen	 opetusprosessi	 ja	

usko	 oppimisen	 potentiaaliin,	 ja	 se	 on	 sovellettavissa	 kaikenlaisille	 oppijoille	
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toimintaympäristöstä	 tai	 kohderyhmästä	 riippumatta.	 Orff	 itse	 kuvaili	

musiikkikasvatuksellista	 lähestymistapaansa	 ”villikukaksi”:	 kun	 kukkaa	 hoidetaan	

huolella,	se	pääsee	täyteen	kukoistukseensa	säilyttäen	samalla	oman	identiteettinsä	läpi	

koko	elämän.	(Perkiö	2010,	28.)		

	

Güntherschulen	aikoihin	Orffin	musiikkipedagogisena	 lähtökohtana	oli	 rytmi,	 koska	 se	

on	 yhteinen	 elementti	 niin	 musiikille,	 tanssille	 kuin	 puheellekin	 (Perkiö	 2010,	 33).	

Lapsille	 suunnatun	 Schulwerkin	 myötä	 Orff	 ja	 Keetman	 huomasivat,	 etteivät	 olleet	

aiemmin	 osanneet	 hyödyntää	 lauluääntä	 ja	 sen	 antamia	 mahdollisuuksia.	 Lasten	

musiikkikasvatuksessa	 lähtökohdaksi	 otettiinkin	 lauluääni,	 lallatukset,	 lorut	 ja	 laulut.	

(Orff	 [1963].)	 Orff	 otti	 uuden	 pedagogisen	 työnsä	 avainajatukseksi	 myös	 oivalluksen,	

jonka	mukaan	 lapsilla	musiikin	 ja	 liikkeen	 välinen	 luonnollinen	 yhteys	 on	 yhä	 tallella,	

siinä	 missä	 nuoret	 ja	 aikuiset	 ovat	 menettäneet	 sen.	 Orff-pedagogiikka	 on	

käytännönläheistä	musiikkikasvatusta,	jossa	liike,	laulu	ja	soitto	sulautuvat	leikin	kautta	

yhdeksi	kokonaisuudeksi.	(Orff	[1963].)		

	

Orff-Schulwerk	–	Musik	für	Kinder	–kirjasarja	(1950-1954)	antaa	eväitä	tämän	kaltaisen	

musiikkipedagogiikan	 toteuttamiseen.	 Kirjat	 pitävät	 sisällään	 musiikkikasvatuksellista	

materiaalia:	loruja,	runoja,	lauluja,	säestysmalleja,	tansseja	sekä	ideoita	improvisointiin	

ja	säveltämiseen.	Orff	ja	Keetman	painottivat,	että	kirjat	ovat	pedagogiikan	musiikillinen	

luuranko	 –	 esimerkki	 siitä,	 miten	 oppilaita	 voidaan	 johdattaa	 musiikin	 pariin.	

(Kaikkonen,	 Oksanen	 &	 Perkiö	 2014,	 30.)	 Schulwerk	 ei	 anna	 ohjeita	 opetusprosessin	

rakentamiseen,	 vaan	 tilaa	 on	 tarkoituksellisesti	 jätetty	 opettajan,	 ja	 myös	 oppilaiden	

omalle	 luovuudelle	 (Perkiö	 2010,	 28).	 Orff-pedagogiikka	 ei	 siis	 ole	

musiikkikasvatuksellinen	 metodi	 vaan	 lähestymistapa:	 ”Orff	 on	 musiikkia	 ja	 elämää.”	

(Perkiö	2016.)	
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Musiikillisesti	Orff-Schulwerkit	etenevät	asteittain	seuraavan	taulukon	mukaisesti:	

	

	
KUVA	 1.	 Orff-Schulwerk-kirjojen	 musiikillinen	 eteneminen	 (Kaikkonen,	 Oksanen	 &	
Perkiö	2014,	29)	
	

Schulwerkin	ensimmäisen	osan	kaikki	melodiset	harjoitukset	koostuvat	yksinomaan	do-	

eli	 duuri-pentatonisesta	 asteikosta.	 Toisessa	 osassa	 asteikkoon	 lisätään	 diatonisen	

duuriasteikon	 neljäs	 sävel	 (C-duurissa	 f)	 ja	 kolmannessa	 osassa	mukaan	 otetaan	 vielä	

puuttuva	 seitsemäs	 sävel	 (C-duurissa	 h).	 Kolme	 ensimmäistä	 osaa	 käsittelevät	

duuripohjaista	harmoniaa,	kun	taas	kahden	viimeisen	tulokulma	on	molli.	(Ks.	kuva	1.)	

Suurin	 osa	 Schulwerkien	 materiaalista	 on	 vailla	 etumerkintää,	 eli	 sävellajillisesti	

pyöritään	pääasiassa	osastolla	C-duuri/A-molli.		

	

Schulwerkien	 harjoitukset	 lähtevät	 liikkeelle	 kahden	 sävelen	 (terssi	 ja	 kvintti)	

melodioista,	 jotka	 kehittyvät	 hiljalleen	 sarjan	 edetessä.	 Rytmisesti	 liikkeelle	 lähdetään	

neljäs-	 ja	 kahdeksasosarytmeistä.	 Ohessa	 kuva	 alkuperäisen	 Orff-Schulwerkin	

ensimmäisen	osan	ensimmäisestä	harjoituksesta	(ks.	kuva	2).	

	

Orff-Schulwerk-kirjojen musiikillinen eteneminen 
Alla olevassa taulukossa on Schulwerk-kirjojen eri osien musiikilliset periaatteet ja säestysmallit. Kirjat 
sisältävät ideoita muotorakenteisiin, improvisaatioon sekä omien kappaleiden tekemiseen. 

Osa melodiat säestysmallit 

do-pentatoninen (5-sävelasteikko) urkusävel, borduna 

11 heksatoninen (6-sävelasteikko) liikkuva borduna 
duuriasteikko soinnut 1-11, I-VI 

111 duuriasteikko soinnut 1-V, 1-IV-V 

IV aiolinen, fryyginen, borduna 
doorinen asteikko soinnut 1-VII, 1-111 

V aiolinen, harmoninen molli I-IV-V (V aste duuri/mollisointu) 
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KUVA	2.	Orff-Schulwerkien	ensimmäinen	harjoitus	(Orff	&	Keetman	1950,	3)	

	

Koko	 Schulwerk-ajatuksen	 keskiössä	 on	 oppilaan	 johdattaminen	 omaan	musiikilliseen	

luovuuteen,	 keksimiseen	 ja	 sitä	 kautta	 improvisointiin	 (ks.	 esim.	 Regner	 [1984]).	 Alla	

oleva	harjoitus	Schulwerkin	englantilaisen	version	ensimmäisestä	osasta	(1958)	on	yksi	

esimerkki	siitä,	miten	asiaa	voi	lähestyä.	

	

	
KUVA	3.	Improvisaatioon	ohjaava	harjoitus	(Orff	&	Keetman	1958,	113)	

	

Eri	 maiden	 Schulwerkit	 nojaavat	 materiaaliltaan	 osittain	 alkuperäisiin	 saksalaisiin	

Schulwerk-kirjoihin,	 sillä	 erotuksella,	 että	 laulujen	 sanat	 on	 käännetty	 kunkin	 maan	

omalle	 kielelle	 (ks.	 kuva	 3).	 Orff	 itse	 piti	 kuitenkin	 alkujaankin	 selvänä,	 ettei	 pelkkä	

saksankielisten	 versioiden	 suora	 kääntäminen	 tulisi	 kysymykseen,	 vaan	 ne	 tulisi	

sovelluttaa	 kulloiseenkin	 kulttuuriin	 sopiviksi:	 Lähtökohdaksi	 tuli	 ottaa	 kunkin	 maan	

oma	 kulttuuriperinne,	 kansanmusiikki,	 lastenlaulut	 ja	 lorut.	 ”Schulwerk	 ei	 ole	 koskaan	

1. Kuckuck 
i T • ' T • 1 • ,. I -
tJ - - -• . Ku - ckuck, E1 - er-schluck. Ku - ckuck, E1 - er-schluck . 
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valmis	 tai	 loppuun	 käsitelty,	 vaan	 se	 kehittyy,	 virtaa	 ja	 muotoutuu	 jatkuvasti.”	 (Orff	

[1963].)	 Jo	 Orffin	 elinaikana	 Schulwerk	 oli	 ehditty	 kääntää	maailman	 pääkielille,	 eikä	

hänellä	 ollut	 täydellistä	 käsitystä	 siitä,	 miten	 laajalle	 ilmiö	 oli	 kaikkinensa	 levinnyt	

(Perkiö	2010,	34;	Regner	[1984]).	

	

2.2.1		 Orff-Schulwerk	Suomessa	ja	maailmalla	

Schulwerk-kirjojen	 ja	 niihin	 liittyvien	 oheismateriaalien	 valmistuttua	 Orff	 [1963]	

kuvitteli	 pedagogisen	 työnsä	 päättyneen.	 Schulwerkit	 herättivät	 1950-luvun	 Saksassa	

kuitenkin	niin	suuren	innostuksen,	että	Gunild	Keetman	palkattiin	pitämään	Schulwerk-

koulutuksia	 musiikkikorkeakoulu	 Mozarteumiin	 Salzburgiin.	 Näille	 kursseille	 saapui	

pedagogeja	ympäri	maailman,	mikä	 johti	siihen,	että	koulutuskyselyjä	alkoi	suorastaan	

tulvia	myös	Saksan	ja	Itävallan	rajojen	ulkopuolelta.	(Orff	[1963];	Perkiö	2010,	34.)	

	

Koulutuksen	 tarve	 konkretisoitui,	 kun	 Orff	 [1963]	 huomasi,	 että	 monet	 opettajat	

käyttivät	Schulwerkiä	enenevissä	määrin	väärin:	Schulwerkien	materiaaleja	soitatettiin	

lapsilla	 suoraan	 nuoteista	 ja	 heidän	 oma	 luova	 toimijuutensa	 unohdettiin	 kokonaan	

(Kekäläinen	 2004,	 11).	 Väärät	 tulkinnat	 olivat	 johtaa	 siihen,	 että	 Schulwerk	 alkaisi	

toimia	 alkuperäistä	 perusajatustaan	 vastaan;	 tämän	 kierteen	 katkaisemiseksi	 Orffille	

tarjoutui	 mahdollisuus	 perustaa	 Salzburgiin,	 Mozarteumin	 yhteyteen	 Schulwerk-

koulutuskeskus.	Orff-instituutti	perustettiin	vuonna	1961	opettajien	kouluttamiseksi	 ja	

Schulwerkin	kehittämiseksi.	(Orff	[1963].)	

	

”Kun	 teette	 Schulwerk-työtä	 ulkomailla,	 teidän	 täytyy	 aloittaa	 kokonaan	 alusta,	
lasten	 omista	 kokemuksista	 ja	 ympäristöstä.	 Afrikkalaiset	 lapset	 nimittäin	 kokevat	
aivan	 erilaisia	 asioita	 kuin	 Hampurin	 tai	 Stralsundin	 lapset,	 ja	 Tokion	 tai	 Pariisin	
lapsilla	puolestaan	on	omat	kokemuspiirinsä.”	–Carl	Orff	(Regner	[1984].)	

	

Schulwerk	 suorastaan	 siis	 vaatii	 sitä	 käyttäviä	 pedagogeja	 ammentamaan	materiaalia	

oman	maansa	kulttuuriperinteestä.	Schulwerk-sovellutusten	kokoaminen	onkin	useissa	

maissa	 johtanut	 oman	 kulttuuri-identiteetin	 etsimiseen	 ja	 sen	 uudelleen	 löytämiseen.	

Schulwerk-työskentelyn	myötä	monissa	maissa	 on	 esimerkiksi	 alettu	 etsiä	 ja	 tallentaa	
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perinteisiä	lasten	leikkejä,	loruja,	lauluja	ja	tansseja.	(Regner	[1984].)	Loistava	esimerkki	

tästä	 on	 Pohjoismaiden	 kesken	 kasattu	 verkkokoulutusmateriaali	 Nordic	 Sounds	 –	

Educational	material	for	music	and	dance.	Nordic	Sounds	on	vapaassa	käytössä	oleva	e-

kirja,	 johon	 on	 koottu	 pohjoisten	 alueiden	 musiikkiperinnettä	 pedagogisina	

sovellutuksina.	(Nordic	Sounds	2020;	JaSeSoi	ry	2020a.)		

	

Orff-yhdistyksiä	 on	 ympäri	 maailman	 yhteensä	 38	 eri	 maassa	 (Perkiö	 2010,	 34;	

International	 Orff-Schulwerk	 Forum	 Salzburg	 2020).	 Koska	 Orff-Schulwerkin	

perusperiaatteita	ei	tähänkään	päivään	mennessä	ole	puettu	metodiseen	muotoon,	Orff-

pedagogista	 tietoa	 jaetaankin	 useimmiten	 käytännön	 kurssien	 ja	 koulutuksien	 kautta	

kirjoitetun	 informaation	 sijaan	 (Regner	 [1984]).	 Tämä	 johtuu	 isolta	 osin	 Orff-

pedagogiikan	 erittäin	 käytännönläheisestä	 ja	 toimintaan	 keskittyvästä	 luonteesta.	

Lukemalla	 voi	 raapaista	 pintaa	 Orff-filosofisessa	 mielessä,	 mutta	 syväluotaavampi	

käsitys	 ja	 ymmärrys	 aiheesta	 avautuu	 pala	 palalta	 nimenomaan	 oman	 tekemisen	 ja	

kokemisen	 kautta.	 Tämä	 puolestaan	 avaa	 väylän	 pedagogiselle	 prosessoinnille	 –	

päänsisäiselle	 ajatustyölle,	 jonka	 myötä	 tapahtuu	 niin	 pedagoginen	 kuin	 muukin	

yleisinhimillinen	kehittyminen	opettajana	ja	ihmisenä.		

	

Suomessa	 Orffin	 Schulwerk	 ja	 hänen	 pedagogiset	 ajatuksensa	 on	 noteerattu	 jo	 1950-

luvun	 lopulta	 lähtien.	 Musiikkipedagogi	 Matti	 Rautio	 pohti	 vuonna	 1959	 julkaistun	

kirjansa,	 Rytmikasvatus	 ja	 koulusoittimet,	 alkulauseessa	 suomalaisten	 koulujen	

musiikinopetuksen	tilaa	seuraavasti:		

	

”On	 tunnettu	 vakavaa	 tarvetta	 laajentaa	 perinnäistä	 laulunopetusta	 entistä	
monipuolisemmaksi	 musiikinopetukseksi.	 -	 -	 Carl	 Orff	 on	 käänteentekevässä	
teoksessaan,	 Orff-Schulwerk,	 nivonut	 lasten	 luontaisen	 melodian	 tajun	 kehityksen	
rytmiin	avaten	siten	tien	elävän	musisoimisen	alkulähteille.”	(Rautio	1959,	5-6.)	

	

Vuonna	 1964	 suomalaisen,	 oppilaslähtöisen	 musiikkikasvatuksen	 pioneerit	 Inkeri	

Simola-Isaksson	 ja	 Erkki	 Pohjola	 perustivat	 Espooseen	 Orff-studion	 osallistuttuaan	

aiemmin	 samana	 vuonna	 Orff-instituutin	 kesäkursseille.	 Suomen	 oma	 Orff-yhdistys	

perustettiin	 vuonna	 1985.	 (Perkiö	 2010,	 34;	 ks.	 myös	 Tenkku	 1981,	 58.)	 Se	 aloitti	
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toimintansa	 nimellä	 Musisoi	 ry	 ja	 vaihto	 nimensä	 vuonna	 1991	 JaSeSoi	 ry:ksi	

(Kaikkonen	ym.	2014,	31).		

	

JaSeSoi	 nimittää	 itseään	 vapaan	 musiikkikasvatuksen	 yhdistykseksi,	 ja	 se	 järjestää	

kurssi-	 ja	 koulutustoimintaa	 kaikille	 musiikkia	 työssään	 käyttäville	 ja	 siitä	

kiinnostuneille.	Koulutustarjonnan	keskiössä	on	musiikkipedagoginen	koulutusohjelma,	

joka	 koostuu	 Orff-tasokursseista	 I,	 II	 ja	 III	 sekä	 kokonaisuuteen	 liittyvästä	

lopputyöseminaarista.	Koulutusohjelmaa	varten	on	laadittu	oma,	vuonna	2014	julkaistu	

Orff	 OPS.	 JaSeSoi	 toimii	 myös	 aktiivisesti	 osana	 kansainvälistä	 Orff-yhdistysten	

verkostoa.	 JaSeSoin,	 kuten	 myös	 alkuperäisten	 Orff-Schulwerkien	 ja	 koko	

maailmanlaajuisen	 Orff-pedagogisen	 yhteisön	 henkeen	 ja	 keskeisiin	 arvoihin	 kuuluvat	

toiminnallisuus,	yhteisöllisyys	ja	avoin	ideoiden	jakaminen.	(JaSeSoi	ry	2020b.)	

	

”On	aika	makeeta,	että	tuotetaan	tähän	maahan	erityisosaamista	ja	halutaan	jakaa	
sitä.	 Se	 on	 asia,	 joka	 vaikuttaa	 yleiseen	 ilmapiiriinkin	 ja	 siihen,	 että	 kaikki	 saa	
soittaa.”	–Markku	Kaikkonen	(JaSeSoi	ry	2020b.)	
	

2.2.2		 Elementaarisuus	

Orff-Schulwerkeihin	liittyy	keskeisesti	käsite	elementaarisuus,	jonka	määritteleminen	ei	

kuitenkaan	 ole	 järin	 yksiselitteistä.	 Orff	 itse	 kuvaa	 elementaarisuutta	 Schulwerkin	

ajattomaksi	perustaksi,	 jossa	painottuvat	 jatkuva	uusi	 alku	 ja	uuden	 luominen	 (Perkiö	

2010,	34).	

	

”Elementaarisuus	 merkitsee	 alkuperäistä,	 perusteisiin	 tai	 perustaan	 kuuluvaa.	
Elementaarinen	musiikki	ei	ole	koskaan	pelkkää	musiikkia,	vaan	musiikkia,	 jolla	on	
orgaaninen	yhteys	liikkeeseen,	tanssiin	ja	kieleen.	-	-	Elementaarinen	musiikki	lähtee	
kehosta,	 ja	 se	 on	 jokaisen	 koettavissa	 ja	 opittavissa,	 ja	 se	 on	 lapsen	 maailmaan	
sopivaa.”	–Carl	Orff	[1963]	

	

Elementaarinen	 musiikki	 on	 maanläheistä,	 luonnollista	 ja	 muodoltaan	 selkeää	 ja	 se	

herättää	 ja	 kasvattaa	 ihmisen	 sisäisiä	 voimavaroja	 ja	 ravitsee	 sielua.	 Elementaarisen	

musiikin	 kautta	 jokainen	 ihminen	 voi	 löytää	 synnynnäisen	 ja	 sisäisen	 musiikillisen	

potentiaalinsa,	mutta	 elementaarisuus	 ei	 kuitenkaan	 tarkoita	musiikillisen	materiaalin	
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alkeellisuutta	 tai	 yksinkertaisuutta.	 (Kekäläinen	 2004,	 16-17;	 Perkiö	 2010,	 34;	 Orff	

[1963];	Regner	[1984].)	

	

Elementaarisen	 musiikkikasvatuksen	 keskiössä	 on	 elementaarinen	 tapahtuma,	 jossa	

opitaan	 ymmärtämään	musiikkiin	 ja	 tanssiin	 liittyviä	 perusasioita	 havainnollistetun	 ja	

elävän	 kokemuksen	 kautta	 (Regner	 [1984];	 Kekäläinen	 2004,	 13-14).	 Oppija	 ei	

osallistuu	 musiikilliseen	 prosessiin	 pelkästään	 kuuntelijana,	 vaan	 myös	 aktiivisena	

toimijana	ja	musiikillisena	tuottajana.	Kokonaisvaltaisen	osallistumisen	kautta	tapahtuu	

myös	 yksilön	 kokonaisvaltainen	 kehittyminen,	 joka	 lähtee	 liikkeelle	 sisäisestä	

oivaltamisesta.	(Regner	[1984];	Kekäläinen	2004,	16;	Perkiö	2010,	34.)	

	

Elementaarisuus	merkitsee	myös	sisäistä,	keskeistä	ja	keskipisteessä	olevaa	(Kekäläinen	

2004,	 16).	 Eli	 keskitytään	 perusasioihin,	 luodaan	 uutta	 ja	 pyritään	 samalla	

ymmärtämään	ja	tavoittamaan	musiikin	orgaanisuus	–	sen	luonnollinen	yhteys	tanssiin,	

liikkeeseen	 ja	kieleen.	Nämä	yhdessä	muodostavat	kokonaisuuden,	 jota	antiikin	aikaan	

kuvattiin	yhdellä	käsitteellä	musiké	(Perkiö	2010,	28).		

	

2.3		 Orff-soittimisto	

”Carl	 Orff	 on	 suunnitellut	 kokonaisen	 sarjan	 yksinkertaisia,	 helposti	 käsiteltäviä	 ja	
kaunissointisia	koulusoittimia.”	(Rautio	&	Sonninen	1977,	2.)	

	

Güntherschulen	 musiikkikasvatuksen	 opetuksessa	 Orffin	 [1963]	 keskeisenä	

pyrkimyksenä	oli	tuoda	esiin	oppilaiden	oma	aktiivisuus	musisoinnin,	improvisoinnin	ja	

omien	sävellysten	tekemisen	kautta.	Orff	havaitsi,	että	piano	ja	muut	pitkälle	kehitellyt	

klassiset	 soittimet	 eivät	 soveltuneet	 tähän	 tarkoitukseen	 niin	 hyvin	 kuin	

soittotekniikaltaan	 yksinkertaisemmat	 rytmi-	 ja	 melodiasoittimet.	 Niinpä	 hän	 ryhtyi	

yhteistyössä	 musiikkitieteilijä	 Curt	 Sachsin	 ja	 soitinrakentaja	 Karl	 Maendlerin	 kanssa	

kehittämään	 soittimistoa,	 jonka	 tavoitteena	 oli	 mahdollistaa	 oppilaille	 matalan	

kynnyksen	 osallistuminen	 yhteismusisointiin	 sekä	 tarjota	 riittävät	 valmiudet	 oman	

musiikin	tekemiseen.	(Orff	[1963].)	
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Orff	 ryhtyi	 hahmottelemaan	 elementaarista	 soittimistoa,	 joka	 koostuisi	 aidoista	 ja	

perinteisistä	soittimista.	Jazz-musiikin	yleistymisen	myötä	tarjolla	oli	runsaasti	erilaisia	

rytmisoittimia.	 (Kekäläinen	 2004,	 9,	 18.)	 ”Alussa	 oli	 rumpu”,	 Curt	 Sachs	 oli	 todennut	

Orffin	 pohtiessa	 ihmiskunnan	 musiikillista	 alkuperää.	 Tämä	 miellytti	 Orffia	 –	 olihan	

hänen	musiikkikasvatuksensa	musiikillisen	toiminnan	lähtökohtana	nimenomaan	rytmi	

ja	syke.	Rytmisoittimet	jaettiin	puisiin,	metallisiin	ja	kalvollisiin	soittimiin,	joiden	lisäksi	

mukaan	 otettiin	 erilaisia	 helistimiä	 ja	 raaputtimia.	 Rytmisoitinten	 tarkoituksena	 oli	

tukea	alkukantaista	ruumiillista	musisointia.	(Kekäläinen	2004,	17.)	

	

Rytmisoitinten	 lisäksi	Orff-soittimiston	perustaksi	 otettiin	 kehosoittimet:	 ääni	 ja	 keho,	

jotka	 kulkevat	 aina	 ihmisen	 mukana	 ja	 ovat	 sitä	 myöten	 aina	 saatavilla	 (Kekäläinen	

2004,	 17).	 Ihmiskeho	 on	 mitä	 monipuolisin	 instrumentti	 ja	 lukemattomien	 soundien	

aarrearkku,	jonka	avulla	voidaan	opetella	musiikin	peruselementtejä	kuten	esimerkiksi	

rytmiä,	 dynamiikkaa	 ja	 muotoa.	 Ääntä	 voidaan	 käyttää	 paitsi	 laulamiseen	 myös	

erilaisten	 ääniefektien	 tuottamiseen.	 Laulujen	 ja	 kaanoneiden	 kautta	 hahmottuu	

melodian,	 harmonian	 ja	 sointivärin	 loputtoman	 kirjava	 maailma,	 minkä	 lisäksi	

laulamisen	 avulla	 opetellaan	 myös	 hahmottamaan	 eri	 äänten	 ja	 intervallien	 välisiä	

suhteita.	(Kekäläinen	2004,	17;	Frazee	&	Kreuter	1987,	20-22.)			

	

Kehosoitinten	 hyödyntäminen	 näkyy	 selkeästi	 myös	 Schulwerk-kirjoissa.	 Monissa	

esimerkeissä	 laulua	 ja	 soittoa	 tuetaan	 erilaisilla	 kehorytmeillä	 ja	 joissain	 teoksissa	

sovituksen	 lomaan	 on	 sisällytetty	 erillisiä	 kehorytmi-breikkejä.	 Näiden	 lisäksi	

Schulwerkeistä	 löytyy	 myös	 kokonaisia	 harjoituksia,	 joissa	 ei	 kehosoitinten	 lisäksi	

käytetä	lainkaan	muita	soittimia	(ks.	kuva	4).	
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KUVA	4.	Rondomuotoinen	kehorytmiharjoitus	(Orff	&	Keetman	1950,	85)	

	

Rytmisoitinten	 rinnalle	 Orff	 kaipasi	 vielä	 melodiasoittimia,	 joilla	 oppilaat	 voisivat	

säestää	ja	improvisoida	(Kekäläinen	2004,	17).	Orff	[1963]	ja	Maendler	alkoivat	kehittää	

ja	 rakentaa	 puisella	 kaikukopalla	 ja	 irrotettavilla	 kielillä	 varustettuja	 laattasoittimia,	

joiden	 mallina	 ei	 käytetty	 länsimaista	 orkesteriksylofonia,	 vaan	 inspiraatio	 haettiin	

etnisemmästä	 taustasta,	 esimerkiksi	 indonesialaisista	 ja	 afrikkalaisista	 ksylofonin	

kaltaisista	soittimista	(ks.	Perkiö	2010,	33).	Näiden	kokeilujen	pohjalta	syntyi	nykyään	

kautta	 maailman	 tunnettu,	 ja	 kouluissa	 paljon	 hyödynnetty	 laattasoitinperhe:	 puiset	

ksylofonit	 sekä	 metalliset	 metallofonit	 ja	 kellopelit.	 Jokaista	 soitinta	 valmistetaan	

useampaa	 eri	 kokoa;	 esimerkiksi	 ksylofoneista	 on	 saatavilla	 niin	 sopraano-,	 altto-,	

tenori-	kuin	bassoversioitakin.	(Kekäläinen	2004	17-18.)	

	

Laattasoittimia	 valmistettiin	 aluksi	 yksittäiskappaleina,	 koska	 laadukasta	

valmistusmateriaalia	 oli	 huonosti	 saatavilla.	 Soitinrakentaja	 Maendlerin	 eläköidyttyä	

kuvaan	astui	tämän	oppipoika,	Klaus	Becker-Ehmck,	joka	jatkoi	soitinten	kehittämistä	ja	

perusti	vuonna	1949	jatkuvasti	nousseen	kysynnän	vuoksi	Studio	49	–soitinpajan,	jossa	
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aloitettiin	 laadukkaiden	 laattasoitinten	 yhä	 tänäkin	 päivänä	 jatkuva	 tehdastuotanto.	

(Orff	[1963];	ks.	myös	Kekäläinen	2004,	18.)	

	

Laattasoittimet	ovat	sointiväriltään	omaperäinen	ja	miellyttävän	kuuloinen	soitinryhmä,	

joiden	 sointi	 mahdollistaa	 niin	 melodia-	 kuin	 säestyssoitannankin.	 Yleisimpiä	

säestysmalleja	ovat	urkupiste	ja	erilaiset	bordunat.	Urkupisteessä	säestyksenä	soitetaan	

uskollisesti	 yhtä	 ja	 samaa	säveltä,	 yleensä	 sävellajin	perussäveltä.	Borduna	puolestaan	

on	kahden	 sävelen	 (perusääni	 +	 kvintti)	 säestys;	 erilaisia	 bordunoita	 ovat	 esimerkiksi	

yksinkertainen,	 murrettu	 ja	 arpeggioborduna.	 (Kaikkonen	 ym.	 2014,	 25-26;	 Frazee	 &	

Kreuter	 1987,	 28-43.)	 Valmiita	 esimerkkejä	 löytyy	 läjäpäin	 alkuperäisistä	 Orff	

Schulwerk-kirjoista,	 kuten	 alla	 oleva	 kuva	 osoittaa:	 pelkästään	 yhdelle	 sivulle	 on	

mahdutettu	yhteensä	48	erilaista	säestysmallia.		

	

	

	
KUVA	5.	Ostinato/borduna-harjoituksia	(Orff	&	Keetman,	1958,	82)	

	



	 20 

Helposti	 lähestyttävän	 soittotekniikan	 ja	 irrotettavien	 kielien	 ansiosta	 laattasoittimet	

soveltuvat	erinomaisesti	kaiken	tasoisille	oppijoille.	Ylimääräisiä	laattoja	poistamalla	ja	

jäljelle	 jäävien	 laattojen	 järjestystä	 muokkaamalla	 voidaan	 muodostaa	 esimerkiksi	

erilaisia	asteikoita	tai	”sointukiertoja”,	jotka	helpottavat	niin	hahmottamista,	käytännön	

soittamista	kuin	improvisointiakin.	(Ks.	Kekäläinen	2004,	18;	Rautio	&	Sonninen	1977,	

2.)	Kaiken	kaikkiaan	aivan	nerokkaita	instrumentteja!	

	

Melodiapuolen	 soittimiston	 Orff	 täydensi	 vielä	 perinteisellä	 nokkahuiluperheellä	

(sopraano-,	 altto-,	 tenori-	 ja	 bassohuilu),	 jonka	 hän	 tilasi	 soitinrakentaja	 Peter	

Harlanilta.	 Nokkahuilua	 Orffille	 ehdotti	 Curt	 Sachs,	 joka	 ajatteli	 soittimen	 istuvan	

hienosti	Orffin	kaavailemaan	elementaariseen	soittimistoon.	(Kekäläinen	2004,	17-18.)	

Alun	 alkaen	 nokkahuilu	 otettiin	 mukaan	 paitsi	 melodian	 soittamista	 myös	 tanssin	

säestämistä	 varten	 (Perkiö	 2010,	 33).	 Alkuperäinen	 Orff-soittimisto	 (ks.	 kuva	 6)	

täydentyi	edellä	mainittujen	soitinten	lisäksi	vielä	patarummuilla,	jousisoittimilla	(sello,	

viola	 da	 gamba,	 viulu)	 sekä	 kielisoittimilla	 (kitara	 ja	 luuttu)	 (Orff	 [1963]).	 Huomiona	

mainittakoon,	 että	 niin	 englannin-	 (1958)	 kuin	 alkuperäisen	 saksankielisenkään	 Orff-

Schulwerkin	(1950)	kuvastossa	ei	ole	kuvaa	nokkahuilusta.	Matti	Raution	(1959)	kirjan	

kuvaliitteestä	sen	sijaan	löytyy	kuva	perinteisestä	nokkahuiluperheestä.	
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KUVA	6.	Ajatus	alkuperäisestä	Orff-soittimistosta	(Orff	&	Keetman	1958,	152)	

	

Orffille	 itselleen	 oli	 tärkeää	 soittimiston	 korkea	 laatu	 ja	 se,	 että	 lapset	 voivat	 nauttia	

siitä,	miltä	soitto	kuulostaa	(Tenkku	1981,	57;	ks.	myös	Frazee	&	Kreuter	1987,	25).	Hän	

painottaa	 Schulwerk-kirjasarjan	 toisen	osan	 esipuheessaan,	 kuinka	 tärkeää	on	käyttää	

oikeita,	 todellisia	 soittimia	eikä	musiikillisia	 leluja	 (Orff	&	Keetman	1959,	3).	Tämä	on	

helppo	 ymmärtää:	 jokainen	 vähänkään	 enemmän	musiikkia	 harrastanut	 tietää,	 miten	

paljon	 motivoivampaa,	 inspiroivampaa	 ja	 kaikin	 puolin	 antoisampaa	 on	 tarttua	

soittimeen,	 joka	 sekä	 tuntuu	 että	 kuulostaa	 hyvältä	 ja	 laadukkaalta.	 Ero	

markettisoittimen	 ja	 laatuinstrumentin	 välillä	 on	 valtava.	 Tämä	 on	 hyvä	 huomioida	

myös	 lasten	 musiikkikasvatuksessa	 ja	 esimerkiksi	 silloin,	 kun	 kouluille	 tehdään	

laitehankintoja.	 Vaikka	 Orff	 laadun	 merkitystä	 korostikin,	 Kekäläinen	 (2004,	 19)	

huomauttaa,	 ettei	 soittimisto	 kuitenkaan	 ollut	 tälle	 itsetarkoitus,	 vaan	 väline	

musiikillisen	lopputuloksen	saavuttamiseksi.	

	

n .i l'llSl'r11 L,ll' 19. Jnstrume t 1 
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Orff-soittimisto	 mahdollistaa	 monipuolisen	 äänen	 elementtien	 kuuntelun	 ja	 kokeilun,	

koska	 soittimet	 on	 valmistettu	 eri	 materiaaleista	 ja	 ne	 ovat	 äänenväreiltään	 ja	

soittotavoiltaan	 erilaisia.	 Soittimisto	 rohkaisee	 oppilaita	 yhteismusisointiin	 ja	 omaan	

yksilölliseen	 ilmaisuun.	 (Perkiö	 2010,	 29-33.)	 Helpon	 soitettavuutensa	 ansiosta	

soittimisto	 mahdollistaa	 yhteismusisoinnin	 ja	 musiikin	 ”oikean”	 tekemisen,	 vaikka	

muusikoiden	 taitotasot	 olisivat	 monenkirjavat.	 Soittimisto	 on	 hyvin	 eriytettävissä,	

minkä	 vuoksi	 aloittelijankin	 on	 helppo	 päästä	mukaan	 yhteiseen	 tekemiseen	 ja	 kokea	

aitoa	 musisoinnin	 riemua.	 Tämä	 puolestaan	 mahdollistaa	 sen,	 että	 musiikillisessa	

prosessissa	 toiminnalle	 voidaan	 pedagogisten	 tavoitteiden	 lisäksi	 asettaa	 myös	

taiteellisia	tavoitteita,	mikä	oli	myös	Orffin	itsensä	visio	alusta	alkaen.	(Kekäläinen	2004,	

19.)		

	

Perkiö	(2010)	tähdentää,	että	Orff	ei	itse	siis	varsinaisesti	keksinyt	yhtään	soitinta,	vaan	

Orff-soittimisto	 on	 kooste	 kansansoittimista	 eri	 puolilta	maailmaa.	 Orff-pedagogiikalle	

ominaista	 onkin	 oman	 kulttuurin	 juuret	 ja	 niiden	 vaaliminen:	 niin	 soittimistossa	 kuin	

yleisessä	 ohjelmistossa	 näkyvät	 kulttuuriset	 perinteet,	 joiden	 kautta	 oppilaita	

tutustutetaan	 eri	 maiden	 musiikillisiin	 kulttuureihin,	 tyyleihin	 ja	 historiaan.	 Orff-

soittimisto	 ja	–ohjelmisto	elävät	 ja	muuttuvat	ajan	 ja	kulttuurin	mukaan.	Tänä	päivänä	

Orff-soittimistoon	voidaan	edellä	mainittujen	 lisäksi	 lukea	esimerkiksi	erilaisia	kieli-	 ja	

jousisoittimia	sekä	bändisoittimia.	(Perkiö	2010,	28,	33.)	Koulujen	musiikinopettajat	ry	

(2020)	 on	 laatinut	 suosituksen	 koulun	 musiikkiluokan	 perusvarustuksesta,	 johon	

sisältyvät	myös	kaikki	Orff-soittimiston	keskeiset	instrumentit.		
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2.4		 Orff-pedagoginen	opetusprosessi	

	
KUVA	7.	Musiikillisen	kasvun	portaita	(Kaikkonen,	Oksanen	&	Perkiö	2014,	21)	

	

Orff-pedagogiikasta	 puhuttaessa	 on	mahdotonta	 välttyä	 sanalta	prosessi.	 Opetuksen	 ja	

opettamisen	 lisäksi	myös	oppiminen	nähdään	prosessina.	Musiikillinen	opetusprosessi	

on	 määrittelemättömän	 mittainen	 tapahtuma,	 jossa	 käytännöntekeminen	 yhdistyy	
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oppijoiden	 väliseen	 vuorovaikutukseen	 ja	 kohtaamiseen.	 Pidemmässä	 prosessissa	

käytännöntekemisessä	yhdistellään	monipuolisesti	erilaisia	työskentelytapoja	(ks.	kuva	

8).	 Prosessissa	 oppijoina	 ovat	 paitsi	 oppilaat	 myös	 opettaja(t).	 Orff-opetusprosessin	

keskeiset	 elementit	 ovat	 kokeilu	 ja	 elämys	 (Perkiö	 2010,	 28):	 kaikki	 lähtee	 oppilaan	

kokeilun-	ja	elämyksenhalusta,	joiden	aktivoiminen	on	opettajan	tehtävä.		

	

Opetusprosessi	 on	 vaiheittain	 etenevä,	 kuten	 on	 myös	 oppimisprosessi.	 	 Oppimisen	

etenemisen	vaiheita	kuvaa	hyvin	Soili	Perkiön	Musiikillisen	kasvun	portaat	(ks.	kuva	7).	

Prosessissa	opettaja	aistii	oppilaitaan	ja	tekee	havaintojensa	pohjalta	päätöksiä,	milloin	

on	hyvä	 edetä	 seuraavaan	 vaiheeseen.	 Prosessille	 on	 tärkeää	 antaa	 aikaa.	 (Kekäläinen	

2004,	 21.)	 Oppiminen	 on	 elinikäinen	 prosessi,	 ja	 se	 lähtee	 hyvin	 usein	 liikkeelle	 niin	

musiikissa	 kuin	 muussakin	 elämässä	 oman	 kokeilun	 kautta.	 Esimerkiksi	 pieni	 vauva	

huitoo	ensin	aikansa	päämäärättömästi	itsekseen,	kunnes	hän	alkaa	kiinnittää	huomiota	

aikuisen	tekemisiin	ja	pyrkii	imitoimaan	eli	matkimaan	tämän	toimintaa,	kuten	liikkeitä,	

eleitä	ja	ilmeitä.		

	

Omien	 kokemuksieni	 mukaan	 imitoinnin	 jälkeen	 yksi	 tehokkaimmista	 musiikillisen	

oppimisen	ja	opettamisen	keinoista	on	kaiku.	Kaiussa	opettaja	laulaa,	soittaa	tai	esittää	

malliksi	lyhyen	tai	pitkän	melodian,	rytmin	tai	liikkeen,	jonka	oppilaat	toistavat.	Toiston	

ei	 tarvitse	tapahtua	samalla	 instrumentilla	 tai	 tyylillä,	 jolla	malli	on	näytetty.	Toistojen	

myötä	 eri	 fraaseja	 voidaan	 yhdistellä	 ja	 pidentää,	 minkä	 kautta	 voidaan	 todella	

tehokkaasti	opettaa	haastaviakin	musiikillisia	hahmoja.	Improvisaatiota	oppilaat	voivat	

harjoitella	keksimällä	omia	kaikuja.	Kaiku-opetuksessa	ensiarvoisen	tärkeää	on	riittävä	

toistojen	 määrä	 ja	 ryhmän	 mukaan	 mitoitetut	 fraasien	 pituudet.	 Lisäksi	 on	 tärkeää	

palata	 riittävän	 usein	 ensimmäisenä	 toistettuun	 kaikuun,	 myös	 siinä	 vaiheessa,	 kun	

prosessissa	on	edetty	pidemmälle.	

	

Ostinato	 tarkoittaa	 lyhyen	 musiikillisen	 motiivin	 (rytmi-,	 melodia-	 tai	 sointukuvion)	

toistamista.	 Yksinkertaisten	 ostinatojen	 kautta	 rakennetaan	 nopeasti	 pohja	 yhteiselle	

musisoinnille,	 jonka	 päälle	 on	 hyvä	 lähteä	 kasaamaan	 laajempaa	 kokonaisuutta.	

Erilaisten	ostinatojen	tekeminen	kehittää	musiikillista	muistia,	taitoa	ja	kuuntelukykyä.	

(Perkiö	2010,	30;	Kaikkonen	ym.	2014,	26.)	



	 25 

	

Kysymys	 ja	 vastaus	 on	melkein	 sama	 asia	 kuin	 kaiku:	musiikillisen	 fraasin	 toistamisen	

sijaan	 tavoitteena	 on	 käydä	 ikään	 kuin	 musiikillista	 dialogia,	 keskustelua.	 Henkilö	 A	

esittää	jonkinlaisen	musiikillisen	fraasin,	johon	henkilö	B	vastaa	omalla	tavallaan	voiden	

kuitenkin	ottaa	vaikutteita	A:n	keskustelun	avauksesta.	Pyrkimyksenä	on	jollain	tavalla	

looginen,	keskustelunomainen	vuoropuhelu.	 Jos	esimerkiksi	 joku	kysyy	 toiselta	päivän	

säätä,	ei	ole	perusteltua	vastata	kertomalla,	mitä	söi	eilen	päivälliseksi	(Seppänen	2016).	

Samaa	 ajatusta	 voi	 soveltaa	 musiikilliseen	 vuorovaikutukseen,	 jossa	 päästään	 jo	

lähemmäs	 improvisaation	 maailmaa,	 jonka	 kautta	 puolestaan	 voidaan	 edetä	 omien	

musiikillisten	 ideoiden	 kokoamiseen,	 säveltämiseen	 saakka.	 Tiivistettynä	 oppijan	

prosessin	 tulisikin	 kulkea	 imitaatiosta	 omaan	 tekemiseen,	 osista	 kokonaisuuteen,	

yksinkertaisesta	 monimutkaiseen	 ja	 omasta	 kokeilusta	 ryhmän	 yhteiseen	 tekemiseen	

(Perkiö	2010,	29;	Kaikkonen	ym.	2014,	24).	

	

Orff-pedagogiikka	 ei	 anna	 opettajalle	 valmiita	 malleja,	 joiden	 mukaan	 toimia	 vaan	

opettajan	tulee	lukuisten	mahdollisuuksien	keskellä	kyetä	rakentamaan	opetusprosessi	

kunkin	opetusryhmän	mukaiseksi	ja	pitää	huoli,	että	prosessi	on	looginen	(Perkiö	2010,	

28-29).	Prosessin	luonteelle	on	ominaista	ennalta	arvaamattomuus,	mikä	ei	kuitenkaan	

tarkoita,	 että	 toiminta	 olisi	 päämäärätöntä	 ja	 tavoitteetonta	 ajelehtimista	 (Kekäläinen	

2004,	21).	

	

”Prosessin	 ennalta	 arvaamattomuus	 tarkoittaa,	 että	 prosessi	 muotoutuu	 matkan	
varrella	 opettajan	 ja	 oppilaiden	 keskinäisen	 luottamuksen,	 toisiltaan	 oppimisen	 ja	
tasa-arvoisen	vuorovaikutuksen	tuloksena.”	(Kekäläinen	2004,	21.)	

	

Opettajalla	on	siis	suuri	vastuu	kannettavanaan.	Orff-pedagogiikan	hienoimpia	puolia	on	

mielestäni	 ajatus	 opettajan	 vapaudesta	 ja	 vastuusta:	 vapaudesta	 hyödyntää	 omia	

vahvuuksiaan	ja	valita	niiden	kautta	itselleen	sopivat	ja	mieleiset	toimintatavat	missään	

vaiheessa	unohtamatta	vastuutaan	pitää	pedagoginen	toiminta	loogisena,	perusteltuna,	

tavoitteellisena	 ja	 päämäärätietoisena.	 Markku	 Kaikkonen	 (2013a,	 9)	 kuvaa	 hienosti,	

miten	Orff-pedagogiikka	luottaa	opettajiin,	heidän	luovuuteensa	ja	kykyynsä	hyödyntää	

pedagogista	osaamistaan.		
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Opetusprosessin	 edetessä	 opettajan	 rooli	 pienenee	 samanaikaisesti,	 kun	 oppilaiden	

ymmärrys	musiikista	kasvaa	(Perkiö	2010,	29).	Vaikka	opettaja	tekeekin	työtään	omien	

vahvuuksiensa	 ja	 oman	 persoonansa	 kautta,	 ne	 eivät	 kuitenkaan	 saisi	 viedä	 liikaa	

huomiota,	vaan	opettajan	 tulisi	yhdessä	oppilaiden	kanssa	 luoda	 tilanne,	 jossa	huomio	

kiinnittyy	ensisijaisesti	oppiainekseen,	kuten	esimerkiksi	musiikkiin	(Laursen	2004,	57).	

Prosessin	edetessä	vastuu	siis	hiljalleen	enenevissä	määrin	siirtyy	opettajalta	oppilaille.	

Rantalan	(2006,	124)	sanoin:	”Opettajan	tehtävänä	on	antaa	oppilaan	loistaa.”		

	

	
KUVA	8.	Prosessiympyrä	(Kaikkonen,	Oksanen	&	Perkiö	2014,	24)	

	

Orff-pedagogiikan	 moninaisuutta	 ja	 monipuolisia	 työskentelytapoja	 voidaan	 kuvata	

amerikkalaisen	 musiikkipedagogi	 Jean	 F.	 Wilmouthin	 kehittämällä	 prosessiympyrällä	

(Kekäläinen	 2004,	 21;	 Ks.	 kuva	 8).	 Perkiön	 (2010,	 29)	 mukaan	 musiikintunnin	

opetusprosessin	 tulisi	 olla	 mahdollisimman	 monipuolinen	 ja	 vaihteleva.	 Taitava	

pedagogi	pystyy	käyttämään	tunnin	aikana	kaikkia	prosessiympyrän	työskentelytapoja	

monipuolisesti	 ja	 joustavasti	 muokaten	 niistä	 musiikillisesti	 ja	 pedagogisesti	 loogisen	
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kokonaisuuden.	Opettamisen	voi	 aloittaa	mistä	 tahansa	prosessiympyrän	 työtavasta	 ja	

edetä	 vapaassa	 järjestyksessä	 työtavasta	 toiseen	 kohti	 tavoiteltavaa	 päämäärää.	

Kekäläinen	 (2004,	 21)	 tähdentää,	 että	 yhdellä	 työtavalla	 opittu	 asia	 voidaan	 toteuttaa	

myös	 muilla	 tavoilla,	 mikä	 antaa	 oppilaalle	 mahdollisuuden	 kokea	 opittava	 asia	

toiminnallisesti	 eri	 aistien	 kautta.	 Tässä	 kiteytyy	 mielestäni	 hienosti	 ajatus	 Orff-

pedagogiikan	kokonaisvaltaisuudesta.	

	

Prosessi	 voi	 olla	 etenemisjärjestykseltään	 esimerkiksi	 seuraavanlainen:	 aloitetaan	

aktivoivalla	 kuuntelulla,	 jonka	 jälkeen	 kappaleesta	 opetellaan	 jokin	 rytminen	 koukku	

kehollisesti	 liikkuen.	 Rytmisen	 liikkeen	 tueksi	 voidaan	 muodostaa	 jokin	 loru	 tai	

laulunpätkä,	minkä	 jälkeen	 rytmit	 voidaan	 siirtää	 soittimille	 ja	 lopulta	 koota	 kaikesta	

yhteinen	esitys,	johon	voi	liittää	oppilaiden	itse	tekemiä	osuuksia	ja	improvisointia.	(Ks.	

esim.	Perkiö	2010,	29.)	

	

Prosessiympyrän	 hienous	 on	 sen	 eriyttävä	 luonne	 –	 se	 on	 sovellettavissa	 kaiken	

tasoisille	 ja	 ikäisille	 oppijoille	 vasta-alkajista	 ammattilaisiin.	 Orff-pedagogiikka	

mielletään	usein	alakouluikäisille	 lapsille	suunnatuksi	toiminnaksi,	mikä	saattaa	johtua	

pinttyneistä	mielikuvista,	kuinka	Orff-puuhailu	on	sellaista	 lasten	kanssa	 leikkimistä	 ja	

kellopelin	 soittamista.	 Leikinomaisuus	 on	 toki	 yksi	 Orff-pedagogiikan	 piirre	 (ks.	 luku	

2.2),	mutta	tämä	on	vain	osa	totuutta.		

	

Olen	itse	päässyt	toteuttamaan	Orff-pedagogista	opetusprosessia	hyvin	monen	ikäisten	

kanssa	 –	 alle	 kouluikäisistä	 aikuisiin	 ja	 kaikkea	 siltä	 väliltä.	 Parasta	 on	 ollut	 huomata,	

kuinka	 prosessi	 on	 mahdollista	 saada	 toimimaan,	 kunhan	 opettaja	 vain	 kantaa	

vastuunsa.	 Samat	 perusperiaatteet	 prosessimaisesta	 oppimisesta	 ja	 sen	 etenemisestä	

ovat	yhtä	lailla	sovellettavissa	niin	lapsiin	kuin	aikuisiinkin,	koska	prosessiympyrään	ei	

ole	 määritelty	millaista	 toimintaa	 esimerkiksi	 laulamisen	 tai	 liikkeen	 ja	 tanssin	 tulee	

olla.	Opettajan	tehtävä	on	suhteuttaa	tekemisen	muoto	ja	vaatimustaso	sekä	etenemisen	

rytmi	 kullekin	 ryhmälle	 sopivaksi.	 Se	 on	 sitä	 oppijalähtöisyyttä,	 jota	 myös	 Orff	 itse	

peräänkuulutti	jo	Schulwerkin	työstämisen	aikaan	(ks.	luku	2.2).		
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Kaikesta	huolimatta	on	tärkeää	muistaa,	että	upea,	monipuolinen	ja	tajunnan	räjäyttävä	

musiikillinen	 prosessi	 pitkine	 jatkumoineen	 ei	 ole	 mikään	 itsetarkoitus.	 Tehdessäni	

pedagogisten	 aineopintojeni	 opetusharjoittelua	 Jyväskylän	 Normaalikoulussa	 halusin	

rakentaa	 musiikintunneistani	 ehjän	 prosessin,	 jossa	 opetukseni	 sisällöt	 täydentyvät	

tunti	 tunnilta	 erilaisten	 työskentelytapojen	 kautta.	 Tämänkaltaisen	 opetuksen	

suunnitteleminen	 on	 todella	 kuluttavaa	 varsinkin	 tässä	 vaiheessa	 uraa,	 kun	 selkeää	

rutiinia	 ei	 ole	 päässyt	 vielä	 kertymään.	 Omalla	 kohdallani	 hyvin	 vapauttava	 oivallus	

syntyi,	 kun	 harjoittelunohjaajani	 Sampo	 Hankama	 (2018a)	 totesi	 minulle,	 että	

jatkumoiden	 rakentaminen	 oppituntien	 välille	 ei	 ole	 mikään	 välttämättömyys,	 koska	

eivät	oppilaat	ajattele,	että	”wau	olipa	hienosti	yhdistetty	tämä	ja	tuo	tuollaisen	jatkumon	

kautta”	 –	 hyvä,	 jos	 muistavat	 yhtään,	 mitä	 edellisellä	 tunnilla	 edes	 tapahtui.	 Sampon	

viesti	 meni	 perille:	 on	 täysin	 luvallista	 tehdä	 välillä	 myös	 toisistaan	 irrallisia	 juttuja.	

Prosessi	se	on	pienikin	prosessi.	
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3		 OPETUSSUUNNITELMAT	

	

Tässä	 luvussa	 avaan	 perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteiden	 (POPS	 2014)	

asettamia	 vaatimuksia	 ja	 tavoitteita	 musiikin	 oppiaineelle	 vuosiluokilla	 3-6.	

Täydentävänä	 referenssinä	 käytän	 Jyväskylän	 kaupungin	 perusopetuksen	

opetussuunnitelman	(2020)	tarkentamia	tavoitteita	 ja	sisältöjä	musiikille	vuosiluokalla	

6	 tutkimukseeni	 osallistuneen	 musiikkipainotteisen	 luokan	 mukaan.	

Tutkimuskoulussani	 ei	 ollut	 käytössä	 erillistä	 musiikkiluokille	 suunnattua	

opetussuunnitelmaa,	vaan	koulussa	sovellettiin	tavallista	musiikin	opetussuunnitelmaa	

syventäen.	

	

Perusopetus	 luo	 perustan	 oppilaiden	 yleissivistykselle.	 Perusopetuksen	

opetussuunnitelman	 perusteiden	 (POPS	 2014,	 14-15)	mukaan	 jokaisella	 oppilaalla	 on	

oikeus	hyvään	opetukseen	ja	onnistumiseen	koulutyössä.	Tämä	pätee	siis	myös	musiikin	

kohdalla.	 Musiikkipedagogi	 Markku	 Kaikkonen	 on	 ehdottanut,	 että	 jokaisen	

musiikinopettajan	 tulisi	 antaa	 musiikkipedagogin	 eettinen	 lupaus:	 ”Lupaan	 opettaa	

musiikillisia	 tietoja	 ja	 taitoja	 kaikille	 ja	 lupaan	 kehittää	 kaikkien	 muusikkoutta	

monipuolisesti”	(Kaikkonen	2013b,	28).	

	

Perusopetuksen	 kulttuuritehtävänä	 on	 edistää	 monipuolista	 kulttuurista	 osaamista	 ja	

kulttuuriperinnön	 arvostamista	 sekä	 tukea	 oppilaita	 oman	 kulttuuri-identiteetin	 ja	

kulttuurisen	 pääoman	 rakentamisessa	 (ks.	 luvut	 2.2	 ja	 2.2.1).	 Opetuksen	 tulisi	 myös	

lisätä	 ymmärrystä	 kulttuureiden	 moninaisuudesta	 ja	 auttaa	 hahmottamaan	 näitä	

historiallisina	jatkumoina.	(POPS	2014,	18.)	

	

Perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 yhtenä	 keskeisimpänä	 tavoitteena	 on	 oppilaan	

laaja-alaisen	 osaamisen	 kehittäminen.	 Laaja-alaisen	 osaamisen	 tavoitteet	 on	 jaettu	

seitsemään	osaamiskokonaisuuteen:	Ajattelu	ja	oppimaan	oppiminen	(L1),	Kulttuurinen	

osaaminen,	 vuorovaikutus	 ja	 ilmaisu	 (L2),	 Itsestä	 huolehtiminen	 ja	 arjen	 taidot	 (L3),	

Monilukutaito	 (L4),	 Tieto-	 ja	 viestintäteknologinen	 osaaminen	 (L5),	 Työelämätaidot	 ja	

yrittäjyys	 (L6)	 sekä	 Osallistuminen,	 vaikuttaminen	 ja	 kestävän	 tulevaisuuden	
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rakentaminen	 (L7).	 (POPS	 2014,	 20-24.)	 Laaja-alaiset	 osaamistavoitteet	 on	 sisälletty	

myös	osaksi	musiikin	oppiainekohtaisia	tavoitteita	ja	sisältöalueita.	

	

Musiikin	 oppiaineen	 tehtävä	 peruskoulun	 luokilla	 3-6	 on	 luoda	 edellytykset	

monipuoliseen	 musiikilliseen	 toimintaan	 ja	 aktiiviseen	 kulttuuriseen	 osallisuuteen.	

Opetuksen	 tarkoituksena	 on	 rakentaa	 oppilaille	 myönteistä	 ja	 innostavaa	 käsitystä	

musiikista,	 joka	 loisi	 pohjaa	 elinikäiselle	 harrastamiselle.	 Musiikinopetus	 auttaa	

oppilaita	 kehittämään	 heidän	 ilmaisu-	 sekä	 ryhmätoimintataitojaan	 ja	 edistää	 heidän	

kokonaisvaltaista	kasvuaan	sekä	kykyä	toimia	yhteistyössä	muiden	kanssa.	(POPS	2014,	

263.)	

	

Oppilaiden	varttuessa	heille	itselleen	ruvetaan	pikkuhiljaa	antamaan	enemmän	vastuuta	

oppimisesta	 (ks.	 luku	 2.4).	 Tämä	 on	 myös	 selkeästi	 nähtävissä	 perusopetuksen	

opetussuunnitelman	 perusteissa:	 ”Vuosiluokkien	 3-6	 musiikin	 opetuksessa	 oppilaat	

oppivat	 suhtautumaan	 avoimesti	 ja	 kunnioittavasti	 toisten	 kokemuksiin	 sekä	 luomaan	

yhteenkuuluvuuden	 tunnetta	 ryhmässä”.	 Oppilaiden	musiikillinen	 ymmärrys	 syvenee	 ja	

laajenee	toiminnallisen	ja	monipuolisen	musiikin	opetuksen	avulla	samanaikaisesti,	kun	

musiikilliset	taidot	kehittyvät.	(POPS	2014,	263.)	

	

Opetussuunnitelma	(POPS	2014)	peräänkuuluttaa	musiikin	opetuksen	monipuolisuutta:	

musiikillisten	 tietojen	 ja	 taitojen	 oppiminen	 tapahtuu	musisoiden	 eli	 laulaen,	 soittaen,	

kuunnellen,	liikkuen,	improvisoiden	ja	säveltäen	sekä	taiteidenvälisessä	työskentelyssä.	

Työtavat	ovat	kuin	suoraan	Jean	F.	Wilmouthin	prosessiympyrästä	(ks.	luku	2.4	ja	kuva	

8).	 Opetuksen	 keskeinen	 tavoite	 on	 kannustaa	 ja	 rohkaista	 oppilasta	 monipuoliseen,	

luovaan	 ja	 kollektiiviseen	 musiikilliseen	 toimintaan.	 Oppilaiden	 käsitys	 itsestään	

musiikillisina	toimijoina	rakentuu	myönteisten	oppimiskokemusten	kautta.	(POPS	2014,	

263-264.)	

	

Opetussuunnitelma	 painottaa	 useaan	 otteeseen	 oppilaan	 ilmaisutaitojen,	

mielikuvituksen,	 kekseliäisyyden	 ja	 kuvittelukyvyn	 eli	 sisäisen	 luovan	 kapasiteetin	

aktivoimisen	 ja	 kehittämisen	 tärkeyttä.	 Ajatus	 tiivistyy	 hienosti	 musiikin	 opetukselle	

asetettuun	 tavoitteeseen	 (T5),	 jonka	mukaan	musiikin	 opetuksen	 tavoite	 on	 rohkaista	
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oppilasta	 improvisoimaan	 sekä	 suunnittelemaan	 ja	 toteuttamaan	 pienimuotoisia	

sävellyksiä	 tai	monitaiteellisia	kokonaisuuksia	eri	keinoin	(POPS	2014,	263).	Oppilaiden	

sävellykset	 ja	 luovat	 tuotokset	 sisällytetään	 myös	 musiikilliseen	 ohjelmistoon	 (POPS	

2014,	264).	Carl	Orff	lukisi	näitä	opetussuunnitelman	linjauksia	varmasti	mielissään	(ks.	

luku	2.2).				

	

Tavoitteena	 on	 luoda	 pedagogisesti	 monipuolinen	 ja	 joustava	 musiikin	

opiskelukokonaisuus,	 joka	 mahdollistaa	 jokaisen	 oppilaan	 osallistumisen.	 Kaikessa	

tekemisessä	 tulee	 huomioida	 oppilaiden	 kokemukset,	 erilaiset	 tarpeet,	 aikaisempi	

oppiminen	 sekä	 kiinnostuksen	 kohteet.	 Luokassa	 tulisi	 vallita	 rohkaiseva	 ja	

ennakkoluuloton	 ilmapiiri,	 joka	 rakentuu	 myönteisten	 musiikillisten	 elämysten	 ja	

kokemusten	pohjalle.	Oppiminen	tapahtuu	ilon	kautta,	minkä	lisäksi	oppilaat	tarvitsevat	

ohjaavaa	ja	rohkaisevaa	palautetta	toiminnastaan.	(POPS	2014,	264-265.)	

	

Kaiken	 kaikkiaan	 niin	 valtakunnallinen	 perusopetuksen	 opetussuunnitelma	 kuin	

Jyväskylän	 perusopetuksen	 opetussuunnitelmakin	 (2020)	 antavat	 mitä	 parhaimmat	

lähtökohdat	Orff-pedagogiikan	hyödyntämiseen	osana	musiikinopetusta	vuosiluokilla	3-

6.	 Sekä	 opetussuunnitelmien	 että	 Orff-pedagogiikan	 lähtökohtana	 on	

käytännönläheinen,	 monipuolinen	 ja	 joustava	 opetus,	 jonka	 tavoitteena	 on	 tuottaa	

oppilaille	 onnistumisen	 elämyksiä	 musiikin	 parissa.	 Keskiössä	 on	 oppilaan	 aktiivinen	

toimijuus	ja	luova	toiminta,	jotka	pyritään	kanavoimaan	myös	improvisoinniksi	ja	omien	

sävellysten	 tuottamiseksi.	 Opetussuunnitelmissa	 nostetaan	 esille	 kulttuurisen	

monimuotoisuuden	 ja	 oman	 kulttuuriperinteen	 esilletuomisen	 ja	 vaalimisen	 tärkeys	

(POPS	2014,	264;	Jyväskylän	perusopetuksen	opetussuunnitelma	2020),	mikä	on	myös	

Orff-Schulwerkien	 keskeinen	 perusta	 (ks.	 luku	 2.2).	 Ratkaisevan	 tärkeä	 painotus	 niin	

perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteissa	 kuin	 Orff-pedagogiikassakin	 on	 se,	

että	oppiminen	tapahtuu	ilon	kautta.	
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4		 ORFF	OSANA	MUSIIKINOPETTAJUUTTA	

	
”Orff-pedagogiikka	 on	 avoin	 musiikkipedagoginen	 lähestymistapa,	 jossa	 jokainen	
opettaja	etsii	oman	tapansa	ohjata	ja	opettaa.”	(JaSeSoi	ry	2020b.)	

	

Kuten	todettua,	Orff-pedagogiikka	ei	ole	metodinen	käyttöliittymä,	joka	tarjoaisi	jonkun	

tietyn	 kaavan	 ja	 tavan	 musiikin	 opettamiseen.	 Orff-pedagogiseen	 lähestymistapaan	

liittyy	tietyn	tyyppisiä	sisältöjä	ja	elementtejä	(ks.	luku	2.4),	mutta	käytännöntason	Orff-

pedagogiikka	 on	 aina	 toteuttajansa	 näköistä.	 Orff-pedagogiikka	 haastaa	 opettajaa	

luottamaan	 itseensä,	 löytämään	 omat	 vahvuutensa	 ja	 sitä	 kautta	 luomaan	 oman	

pedagogisen	 äänensä.	 Se	 vaatii	 opettajalta	 rohkeutta	 ja	 heittäytymiskykyä,	 avointa	

mieltä	 ja	 halua	 ajatella	 luovasti	 oman	 ”boxinsa”	 ulkopuolelta,	 mutta	 palkitsee	 myös	

isosti,	kun	vain	uskaltaa	lähteä	etsimään.		

	

Kokemukseni	 mukaan	 Orff-henkinen	 prosessiopettaminen	 vaatii	 opettajalta	 erityisen	

vahvaa	pedagogista	 läsnäoloa	 ja	herkkyyttä	aistia	ryhmän	toimintaa	 ja	valmiutta	edetä	

prosessissa	 (ks.	 luku	 2.4).	 Opettajan	 aito	 läsnäolo	 näkyy	 ja	 tarttuu,	 mikä	 johtaa	

parhaimmillaan	oppilaiden	täydelliseen	keskittymiseen	ja	tilanteeseen,	jolloin	ryhmä	on	

erittäin	 vahvasti	 opettajan	 hallinnassa.	 Vaikka	 prosessin	 vaiheet	 eivät	 olisi	 etukäteen	

täysin	 selvillä	 ja	 ne	 eläisivät	 matkan	 aikana,	 kuten	 todennäköistä	 on,	 mielestäni	

opettajalla	 tulee	kuitenkin	aina	olla	kirkkaana	mielessään	pedagoginen	päämäärä,	 jota	

prosessissa	 tavoitellaan	 –	 saavutettiin	 sitä	 lopulta	 tai	 ei.	 Vähimmäistavoite	 on	 asettaa	

prosessille	 pedagogisia	 välitavoitteita.	 Päämäärä	 ja	 välitavoitteet	 ohjaavat	 opettajan	

toimintaa	 ja	 opettajan	 tulee	 olla	 mielessään	 jatkuvasti	 askeleen	 edellä	 oppilaita,	 jotta	

toiminnan	ja	tekemisen	rytmi	ei	katkeaisi.		

	

Opettamisessa,	 kuten	 myös	 musiikissa,	 yksi	 keskeisimmistä	 asioista	 onkin	 mielestäni	

rytmi.	 Hyvän	musiikin	 lailla	 onnistunut	 opetus	 pitää	 sisällään	 vaihtelevaa	 rytmiikkaa;	

siitä	 löytyy	 kerroksia,	 sävyjä	 ja	 varianssia	 –	 välillä	 edetään	 hitaammin,	 välillä	

ripeämmin.	Oleellista	kuitenkin	on,	että	ryhmä	tavoittelee	tekemiseensä	ja	olemiseensa	

yhteistä	 perussykettä,	 jonka	 ei	 kuitenkaan	 tarvitse	 olla	 staattinen	 ja	 stabiili,	 vaan	
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perussykekin	saa	elää.	Keskeisintä	on,	että	jokainen	ryhmän	jäsen	voisi	kokea	ja	tuntea	

sykkeen,	jonka	mahdollistajana	opettajalla	on	erityisen	merkittävä	rooli.			

	

Opettaja	 asettaa	 ryhmän	 toiminnalle	 sykkeen;	 jotta	 syke	 tavoittaisi	 ryhmän	 muut	

jäsenet,	 opettajan	 tulee	 olla	 ilmaisussaan	 järkkymättömän	 selkeä	 ja	 itsevarma.	 Tämä	

tarkoittaa,	 että	 opettaja	 opettaa	 kokonaisvaltaisesti	 koko	 kehoaan	 hyödyntäen,	 ei	

pelkästään	sanoin,	vaan	mitä	suurimmassa	määrin	myös	elein	ja	ilmein.	Kun	esimerkiksi	

kaiku-opetuksessa	 (ks.	 luku	 2.4)	 opettaja	 näyttää	 esimerkin	 laulaen	 tai	 kehorytmein,	

esimerkin	on	tultava	vakuuttavasti	 ja	selkeästi	artikuloiden,	 jotta	oppilaiden	on	helppo	

lukea	 opettajaa	 ja	 toistaa	 kuulemansa.	 Jos	 opettaja	 epäröi	 ja	näyttää	 epävarmuutensa,	

oppilaat	aistivat	sen	välittömästi,	mikä	saattaa	johtaa	luottamuspulaan.	Opettajan	selkeä	

ulosanti	 puolestaan	 herättää	 luottamuksen,	 mikä	 johtaa	 siihen,	 että	 myös	 oppilaat	

uskaltavat	heittäytyä	musiikillistoiminnallisen	virran	vietäväksi.	Tämä	taas	mahdollistaa	

parhaimmillaan	 sen,	 että	 koko	 ryhmä	 elää	 ja	 hengittää	musiikkia	 yhdessä	 ja	 samassa	

sykkeessä.		

	

Kaiken	lähtökohtana	on	turvallinen	ilmapiiri,	jossa	kaikki	ovat	tasavertaisessa	asemassa	

suhteessa	aktiiviseen	toimijuuteen:	jokaisella	on	mahdollisuus	osallistua	ja	lupa	ilmaista	

itseään	hyväksi	kokemallaan	tavalla.	Itse	pyrin	perinteisen	opettaja-oppilaat	–asetelman	

sijaan	tuomaan	itseni	osaksi	ryhmää	ja	viestittämään,	että	me	teemme	ja	opimme	asioita	

yhdessä.	 Opettajana	 haluan	 olla	 elävä	 esimerkki	 siitä,	 että	 on	 lupa	myös	 hullutella	 ja	

vetää	 täysillä,	 kunhan	 toiminta	 on	 perusteltua	 ja	 ohjautuu	 samanaikaisesti	 kohti	

asetettua	päämäärää.	Painetaan	hommia	siis	nöyrästi,	mutta	 iloiten.	Kekäläinen	(2004,	

23)	 huomauttaa,	 että	 opettajan	 on	 tärkeää	 pystyä	 näyttämään	 vahvuuksiensa	 lisäksi	

myös	heikkoutensa	ja	muutkin	inhimilliset	tunteensa.	Aitous	ja	rehellisyys	puhuttelee	ja	

avaa	väylän	myös	syvempään	kohtaamiseen	oppilaiden	kanssa.	

	

Suomessa	 korkeatasoista	 Orff-pedagogista	 koulutusta	 tarjoaa	 Suomen	 Orff-yhdistys	

JaSeSoi	ry	(ks.	luku	2.2.1).	Musiikinopettajan	ei	kuitenkaan	tarvitse	olla	koulutettu	Orff-

pedagogi	 käyttääkseen	 Orff-pedagogiikkaa	 opetuksessaan.	 Kaikilla	 JaSeSoin	

kouluttajillakaan	ei	ole	 taustallaan	Orff-koulutusta.	Muodollista	koulutusta	 tärkeämpää	

onkin	 Soili	 Perkiön	 (JaSeSoi	 ry	 2020b)	mukaan	 se,	 että	 kouluttajat	 toimivat	 hengessä,	
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jossa	 ryhmät	 laitetaan	musisoimaan	 ja	 iloitaan.	Orff	 itse	 pohti	 hyvän	 opettajan	 olevan	

hyvällä	 tyylitajulla	 varustettu,	 taiteellisesti	 orientoitunut	 kasvattaja,	 jonka	

ominaisuuksiin	 kuuluvat	 herkkyys,	 spontaanius	 ja	 kyky	 vuorovaikutukselliseen	

toimintaan	(Kekäläinen	2004,	23).	

	

Monet	 Orff-pedagogiikan	 perusperiaatteet	 ja	 toimintatavat	 (ks.	 luku	 2.4)	 ovat	

käytännöiltään	 niin	 sanottua	 musiikinopetuksen	 ”peruskauraa”,	 minkä	 vuoksi	 monet	

opettajat	 harjoittavatkin	 Orff-henkistä	 toimintaa	 tiedostamattaan.	 Orff-

kouluttautuminen	 ei	 siis	 ole	 millään	 tapaa	 mikään	 elinehto,	 mutta	 se	 saattaa	 antaa	

opettajan	 harjoittamalle	 toiminnalle	 nimen	 ja	 viitekehyksen	 ja	 sitä	 kautta	 helpottaa	

asioiden	 jäsentämistä,	 syventää	 ammattiosaamista	 ja	 avata	 näkökulmia	 uusiin	

pedagogisiin	maisemiin.	On	myös	ymmärrettävää,	että	Orff-pedagogiikan	leikinomainen	

ekstroverttiys	 ja	 iloittelu	 ei	 sovellu	 jokaisen	 opettajan	 persoonaan	 ja	 pedagogiseen	

mielenmaisemaan.	 Ammennettavaa	 joka	 tapauksessa	 riittää	 loputtomiin,	 jos	 vain	

kiinnostusta	ja	halua	perehtymiseen	löytyy.	

	

Omalla	 kohdallani	 Orff-pedagogiikasta	 on	 kouluttautumisen	 myötä	 muodostunut	

minulle	 oman	 opettajuuteni	 peruskivi	 ja	 pedagoginen	 tukikohta,	 jonka	 päälle	 on	 ollut	

hyvä	 rakentaa.	 Olen	 yliopisto-opintojeni	 ohessa	 läpikäynyt	 koko	 JaSeSoin	

musiikkipedagogisen	 koulutusohjelman	 (ks.	 luku	 2.2.1),	 mikä	 on	 tukenut	 muita	

opintojani	 merkittävällä	 tavalla:	 Orff-koulutus	 on	 syventänyt	 musiikkikasvatuksellista	

näkemystäni	 valtavasti	 ja	 antanut	 mahdollisuuden	 tarkastella	 muitakin	 opintoja	

huomattavasti	laajemmasta	perspektiivistä.	Käytännönpedagogiikan	tasolla	Orff-kurssit	

ovat	tarjonneet	järkyttävät	määrät	käytännönmateriaalia	ja	auttaneet	minua	löytämään	

omat	 vahvuuteni	 musiikkikasvattajana	 ja	 opettajana.	 Näiden	 lisäksi	 Orff-koulutus	 on	

tarjonnut	 minulle	 lukuisia	 esimerkkejä	 siitä,	 miten	 asiat	 voidaan	 tehdä	 niin	

käytännöllisesti	kuin	ennen	muuta	pedagogisesti	mahdollisimman	hyvin:	kursseilta	olen	

löytänyt	pedagogiset	esikuvani,	jotka	ovat	inspiroineet	minua	suuresti,	ja	saaneet	minut	

asettamaan	oman	tavoiterimani	korkeuksiin.		
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Ennen	 kaikkea	 Orff-kurssit	 ovat	 lykänneet	 minut	 päättymättömälle	

musiikkipedagogiselle	tutkimusmatkalle,	johon	sisältyvät	henkilökohtainen	prosessointi	

ja	 oman	pedagogisen	 toiminnan	alituinen	 reflektointi.	 Prosessiin	 sisältyy	koko	 elämän	

kirjo:	ensikohtaaminen,	 ihastus,	naiivi	kaikkivoipaisuus,	 faktojen	kohtaaminen,	kipuilu,	

kasvu,	oivaltamisen	tärisyttävä	riemu,	kyseenalaistaminen	ja	lopulta	rauhaisa	tietoisuus	

siitä,	että	opettajana	kehittyminen	todella	on	koko	elämän	mittainen	prosessi.	Kiirekös	

tässä,	kun	tietää	ettei	valmiiksi	tule	kuitenkaan.	Parasta	on	tietää	olevansa	oikealla	tiellä	

–	eikä	se	tie	ole	suora.			
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5		 TUTKIMUSASETELMA	

5.1		 Tutkimuksen	rajaus	ja	tutkimuskysymykset	

Tutkimukseni	 päätavoite	 oli	 selvittää,	 mitä	 annettavaa	 Orff-Schulwerk	 –kirjojen	

materiaaleilla	 on	 tämän	 päivän	 musiikinopettajalle	 koulumusiikillisen	 sovitustyön	

näkökulmasta.	Tämän	lisäksi	halusin	selvittää,	kuinka	Carl	Orffin	pedagogisia	ajatuksia	

voi	hyödyntää	ja	käytännössä	toteuttaa	alakoulun	musiikinopetuksessa.	

	

Laadullisessa	 tutkimuksessa	 tutkimusaineiston	 ja	 tutkimusasetelman	 rajaaminen	 on	

keskeistä	(Eskola	&	Suoranta	1998,	64;	Kiviniemi	2001,	71).	Alkuperäinen	ajatukseni	oli	

toteuttaa	 tutkimus	 lukioikäisten	 kanssa,	 mutta	 lopulta	 päädyin	 kuitenkin	 rajaamaan	

tutkimukseni	 alakouluun,	 koska	 minulle	 tarjoutui	 mahdollisuus	 sen	 toteuttamiseen	

pidemmän	sijaisuuden	yhteydessä	minulle	 jo	entuudestaan	 tutun	 ryhmän	kanssa,	 joka	

sattui	 kaiken	 lisäksi	 olemaan	 myös	 musiikkipainotteinen	 luokka.	 Tein	

kandidaatintutkielmani	 (Manninen	 2017)	 aikanaan	 Orff-pedagogiikasta	 alakoulussa,	

joten	 tämän	 tutkimuksen	 toteuttaminen	 alakoululaisten	 kanssa	 oli	 myös	 luontevaa	

jatkumoa	 sille.	 Lisäksi	 minusta	 tulee	 valmistumisen	 myötä	 paitsi	 musiikin	

aineenopettajan	 myös	 luokanopettaja:	 tähän	 mennessä	 hankkimieni	 kokemusten	 ja	

tuntemusten	perusteella	 tulenkin	mitä	 todennäköisimmin	työurallani	 työskentelemään	

nimenomaan	alakoululaisten	parissa.		

	

Tutkimuskysymykseni	olivat:	

	

1. Miten	hyödyntää	Orff-Schulwerkejä	koulumusiikillisessa	sovitustyössä	alakoulun	

musiikkiluokalle?	

2. Kuinka	 käytännössä	 toteuttaa	 Carl	 Orffin	 pedagogisia	 ajatuksia	 alakoulun	

musiikinopetuksessa?	
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Olen	opintojeni	 aikana	puolihuomaamattomasti	 vihkiytynyt	Orff-pedagogiikan	 saloihin	

tavanomaista	 enemmän:	 seminaarityön,	 Orff-kurssien,	 kandidaatintutkielman	 sekä	

muun	 sisäisen	 pohdiskelun	 jälkeen	 maisterintutkielmani	 iso	 viitekehys	 oli	

itsestäänselvyys	–	Orff-pedagogiikka.	Tutkielmani	 tarkemman	suunnan	kanssa	kipuilin	

suhteellisen	 pitkään,	 kunnes	 ohjaajani	 keksi	 ehdottaa	 minulle	 lähestymiskulmaksi	

nimenomaan	 Orff-Schulwerkejä.	 Ajatus	 tuntui	 mukavan	 konkreettiselta	 –	 siinä	 oli	

pintaa,	 mihin	 tarttua.	 Tämän	 myötä	 asiat	 rupesivatkin	 hiljalleen	 loksahtelemaan	

paikoilleen.		

	

Tutkimuskysymykseni	 muotoutuivat	 halusta	 tutkia	 jotain,	 mistä	 olisi	 oikeasti	

jonkinlaista	 konkreettista	 käytännön	 hyötyä	 itselleni	 musiikinopettajana;	

lähtökohtaisena	 vaatimuksenani	 oli,	 että	 tutkimuksen	 pitää	 jollain	 tavalla	 kehittää	

minua	 opettajana	 (ks.	 luku	 1).	 Toivon	 toki,	 että	 tällä	 tutkimuksella	 olisi	 tarjota	 jotain	

myös	muille	musiikin	parissa	 työskenteleville.	Orff-Schulwerkit	olivat	aiemmin	 jääneet	

itselleni	 etäisiksi	 opuksiksi,	 joten	 tämä	 tutkimus	 avasi	 reitin,	 jota	 pitkin	 pääsin	

lähemmäs	 Orff-pedagogiikan	 perimmäisiä	 juuria.	 Käytännöllinen	 tulokulma	 Orff-

pedagogiikan	tutkimiseen	on	ihanteellinen,	sillä	sitä	Orff-pedagogiikka	nimenomaan	on	

–	käytännön	tekemistä	ja	täyttä	toimintaa,	ei	mitään	metodista	sanahelinää.		

	

5.2		 Tutkimusmenetelmä	ja	–aineisto	

Toteutin	tämän	tutkimuksen	laadullista	eli	kvalitatiivista	tutkimusmenetelmää	käyttäen	

tapaus-	 ja	 toimintatutkimuksena.	 Nämä	 lähestymistavat	 tuntuivat	 perustelluilta	 ja	

valikoituivat	tutkimustarpeiden	sekä	–tavoitteiden	mukaan	(ks.	Eskola	&	Suoranta	1998,	

61).	 Laadullisen	 tutkimuksen	 tarkoituksena	 on	 tavoittaa	 tutkittavien	 näkemys	

tutkittavasta	ilmiöstä	ja	nostaa	heidän	tulkintansa	aiheesta	myös	esille	(Kiviniemi	2001,	

68;	ks.	myös	Hakala	2010,	21).	Tutkimukseni	keskiössä	on	tekemäni	sovitus	kappaleesta	

Tällä	kadulla.	
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Tapaustutkimus	 on	 tutkimusstrategia,	 jonka	 tarkoituksena	 on	 tutkia	 syvällisesti	 vain	

yhtä	tai	muutamaa	kohdetta	tai	ilmiökokonaisuutta.	Tapaustutkimus	pyrkii	tuottamaan	

kohteestaan	 yksityiskohtaista	 ja	 intensiivistä	 tietoa.	 Toimintatutkimuksen	 lähtökohta	

puolestaan	 on	 tieteellisyyden	 ja	 käytännöllisyyden	 yhdistäminen;	 tutkija	 osallistuu	

tutkimuskohteensa	 toimintaan	 ja	 pyrkii	 vaikuttamaan	 siihen	 kehittävästi	 ja	

parantavasti.	 	 (Tutkimusstrategiat	2020.)	Nämä	kuvaukset	 täsmäävät	 tutkimukseeni	 ja	

omaan	toimintaani	osana	sitä.		

	

Aineistonkeruumenetelmiä	 lähestyin	 myös	 käytännön	 kautta.	 Tein	 Orff-Schulwerkien	

sekä	 muun	 Orff-pedagogisen	 tietämykseni	 pohjalta	 sovituksen	 Matti	 Mikkolan	 ja	 Jani	

Törmälän	 (2014)	 säveltämästä	 ja	 Timo	 Kiiskisen	 sanoittamasta	 kappaleesta	 Tällä	

kadulla;	kappale	on	alun	perin	 tehty	Pepe	Willbergin	 ja	Saimaa	yhtyeen	 levylle	Pepe	&	

Saimaa,	 ja	 on	 sittemmin	 versioitu	 myös	 suositussa	 Vain	 elämää	 –televisiosarjassa	

Ellinooran	 (2018)	 toimesta.	Hyödynsin	omaa	 sovitusta	 tehdessäni	molempia	versioita.	

Sovituksessani	 isossa	 roolissa	 Orff-soittimista	 (ks.	 luku	 2.3)	 ovat	 erityisesti	

laattasoittimet	 ja	 laulu.	 Pidin	 sovitusprosessin	 aikana	 päiväkirjaa	 (Manninen	 2019a),	

jota	hyödynnän	myös	osana	tämän	tutkielman	ainestoa.	

	

Sovituksen	 valmistuttua	 työstimme	 kappaletta	 keskisuomalaisen	 alakoulun	

musiikkipainotteisen	 6.	 luokan	 kanssa.	 Jokainen	 luokan	 25	 oppilaasta	 osallistui	

kappaleen	 toteutukseen.	 Suunnittelin	 ja	 ohjasin	opetusprosessin,	 jonka	myötä	kappale	

päätyi	 lopulta	 myös	 esitettäväksi	 koulun	 musiikkiluokkien	 konserttiin	 tammikuussa	

2020.	Videoin	osan	opetustunneista,	jotta	pystyin	paremmin	tarkastelemaan	sovitukseni	

toimivuutta	sekä	oppilaiden	työskentelyä	prosessin	aikana.	Tämän	lisäksi	kirjoitin	myös	

opetuspäiväkirjaa	 (Manninen	2019b)	 omista	 havainnoistani	 ja	 ajatuksistani	 prosessiin	

liittyen.		

	

Opetusprosessin	 päätyttyä	 teetin	 oppilailla	 rasti	 ruutuun–tyylillä	 täytettävän	 emoji-

kyselyn	(ks.	kuva	26),	 jolla	kartoitin	heidän	kokemuksiaan	prosessiin	 liittyen.	Samassa	

yhteydessä	 myös	 haastattelin	 oppilaita	 soitinryhmittäin	 saadakseni	 vielä	 paremman	

käsityksen	 heidän	 ajatuksistaan	 ja	 näkemyksistään.	 Videoin	 nämä	 ryhmäkeskustelut,	
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jotta	 voisin	 paremmin	 analysoida	 niin	 keskustelun	 aikana	 vallinnutta	 dynamiikkaa	

oppilaiden	välillä	kuin	myös	yksittäisten	oppilaiden	eleitä	ja	ilmeitäkin.	

	

Kaikkiin	 videotaltiointeihin	 minulla	 oli	 lupa	 oppilailta	 ja	 heidän	 huoltajiltaan,	 luokan	

omalta	 opettajalta	 sekä	 koulun	 rehtorilta.	 Kuvasin	 videot	 ainoastaan	 itselleni	

tutkimuskäyttöä	 varten;	 aineisto	 on	 hallussani	 analyysiprosessin	 ajan,	 jonka	 jälkeen	

hävitän	sen	lukuun	ottamatta	konserttitallenteita.	

	

5.3		 Aineiston	analyysi	

5.3.1		 Sovitusprosessin	analyysi	

Pidin	 sovitusprosessin	 aikana	 sovituspäiväkirjaa	 (Manninen	 2019a),	 johon	 kirjasin	

hyvin	tarkkaan,	miten	prosessi	kulloinkin	eteni.	Käytännön	tason	sovittamisen	ja	siihen	

liittyvien	 sovitusteknisten	 asioiden	 listaamisen	 lisäksi	 kirjoitin	 ylös	 myös	 omia	

tuntemuksiani	 ja	pohdintojani	 siitä,	miltä	minusta	missäkin	vaiheessa	 tuntui	 ja	kuinka	

sovitus	 mielestäni	 eteni;	 minkälaisia	 onnistumisen	 kokemuksia	 koin	 ja	 mitkä	 kohdat	

aiheuttivat	enemmän	päänvaivaa.	Yritin	myös	jatkuvasti	katsoa	eteenpäin	ja	ikään	kuin	

ennalta	 nähdä,	 mitkä	 kohdat	 sovituksessani	 toimisivat	 varmasti	 ja	 mitä	 luultavasti	

joutuisin	 vielä	 työstämään	 matkan	 edetessä.	 Niin	 myös	 tapahtui,	 että	 sovituksen	

ensimmäinen	 ”valmis”	 versio	 kävi	 läpi	 useampia	 muutoksia	 ennen	 kuin	 se	 saavutti	

lopullisen	muotonsa.	

	

5.3.2		 Opetusprosessin	analyysi	

Pidin	päiväkirjaa	myös	opetusprosessin	etenemisestä	(Manninen	2019b)	samaan	tyyliin,	

kuin	 sovitusprosessin	 yhteydessä.	 Päiväkirjaani	 tallentui	 oppituntien	 musiikillisen	

sisällön	 lisäksi	 myös	 omien	 tuntemusteni	 ja	 päänsisäisten	 ajatusteni	 sanallistamista,	

pohdintojani	prosessin	etenemisestä	sekä	 tietysti	oppilaiden	esittämiä	kommentteja	 ja	

havaintojani	 heidän	 toiminnastaan	 oppituntien	 aikana.	 Videoin	 osan	 oppitunneista	
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vahvistaakseni	 tunneilla	 tekemiäni	 havaintoja	 sekä	 pystyäkseni	 paremmin	

analysoimaan	 prosessin	 etenemistä	 ja	 ryhmän	 toimintaa.	 Videoilta	 pystyin	

tarkastelemaan,	 kuinka	 oppilaat	 toimivat	 niin	 koko	 luokkana,	 soitinryhminä	 kuin	

yksilöinäkin.	

	

5.3.3		 Oppilaiden	osallistuminen	ja	sovituksen	esittäminen	

Opetusprosessin	 jälkeen	 teetin	 kullakin	 soitinryhmällä	 (laulajat,	 laattasoittajat,	

kielisoittajat,	 komppi)	 seitsemästä	 kysymyksestä	 koostuneen,	 rasti	 ruutuun-tyylillä	

täytettävän	 emoji-kyselyn	 (ks.	 kuva	 26),	 jonka	 avulla	 oppilaat	 pohtivat	

henkilökohtaisella	 tasolla	 sitä,	 miten	 olivat	 eletyn	 matkan	 Tällä	 kadulla-kappaleen	

parissa	 kokeneet.	 Kyselyyn	 vastaamisen	 jälkeen	 keskustelimme	 kunkin	 soitinryhmän	

kanssa	 tarkemmin	 heidän	 kokemuksistaan;	 keskustelun	 runko	 muodostui	 kyselyssä	

esittämieni	 kysymysten	 pohjalta.	 Nämä	 sessiot	 videoitiin,	 jotta	 pystyin	 jälkikäteen	

käymään	 tarkemmin	 läpi	 oppilaiden	 kanssa	 käydyt	 keskustelut	 ja	 analysoimaan	

paremmin	oppilaiden	keskinäistä	vuorovaikutusta	keskustelutilanteessa.	

	

Jälkeenpäin	 muutin	 emoji-kyselyn	 vastaukset	 numeeriseen	 muotoon	 ja	 litteroin	

videoidut	 keskusteluaineistot.	 Litteroinnilla	 tarkoitetaan	 nauhoitetun	 aineiston	

muuttamista	kirjoitettuun	muotoon	(Tiittula	&	Ruusuvuori	2005,	16).	Litterointi	auttaa	

perehtymään	 aineistoon	 syvemmin	 ja	 on	 tärkeä	 osa	 tutkimusta	 myös	 aineiston	

analyysin	kannalta	(Ruusuvuori	&	Nikander	2017,	437).	

	

Kaikki	 edellä	 mainittu	 sovituksen	 tekemisestä	 oppilaiden	 kanssa	 käytyihin	

keskusteluihin	 tapahtui	syksyn	2019	aikana.	 Joululomien	 jälkeen	palasin	vielä	koululle	

hiomaan	 kappaleen	 esityskuntoon	 yhdessä	 oppilaiden	 kanssa.	 Tällä	 kadulla	 esitettiin	

osana	koulun	musiikkiluokkien	konsertteja	 tammikuun	2020	 loppupuolella.	Videoin	 ja	

äänitin	 konsertit	 paitsi	 saadakseni	 sovituksestani,	 ja	 koko	 yhteisen	 matkamme	

huipennuksesta,	 laadukkaan	 taltioinnin	 myös	 voidakseni	 analysoida,	 vaikuttiko	

esitystilanne	 jollain	 tavalla	 oppilaiden	 toimintaan	 verrattuna	 arkiseen	 puurtamiseen	

oppitunneilla.						
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5.4		 Tutkimuksen	luotettavuus	ja	eettisyys	

Toteutin	 tämän	 tutkimuksen	 siis	 laadullista	 tutkimusmenetelmää	 käyttäen.	 Tapaus-	 ja	

toimintatutkimuksessa	 laadullinen	 aineistonkeruu	 tarjosi	 luontevan	 mahdollisuuden	

selvittää	 yksittäisen	 koulumusiikillisen	 sovituksen	 toimivuus.	 Tätä	 kautta	 pyrin	

saamaan	mahdollisimman	kattavat	vastaukset	tutkimuskysymyksiini.	Aineistonkeruu	ja	

analyysi	on	suoritettu	kaikilta	osin	tutkimuseettisiä	periaatteita	noudattaen	(ks.	Tuomi	

&	 Sarajärvi	 2009).	 Tutkimukseen	 osallistuneiden	 henkilötiedot	 eivät	 tule	 missään	

vaiheessa	 julki.	 Tutkielman	 valmistuttua	 hävitän	 tutkimusaineiston	 lukuun	 ottamatta	

konserttitaltiointeja,	joissa	musiikillinen	lopputuotos	on	dokumentoituna.		

	

5.5		 Tutkijan	rooli	

Tässä	tutkimuksessa	minun	asemani	tutkimuksen	näkökulmasta	oli	toimia	ensisijaisesti	

tutkijana	 ja	 Orff-pedagogiikan	 asiantuntijana.	 Näiden	 lisäksi	 rooliini	 kuului	 myös	

opettajana	 toimiminen,	 kun	 katsotaan	 tilannetta	 tutkimukseen	 osallistuneiden,	 eli	

oppilaiden	näkökulmasta.	

	

Tämä	 tutkimus	 käsittelee	 isolta	 osin	 Orff-pedagogiikkaa,	 johon	 syvennyin	 jo	 aikanaan	

kandidaatintutkielmassani	 (Manninen	 2017).	 Olen	 yliopisto-opintojeni	 ohessa	 käynyt	

läpi	 Suomen	 Orff-yhdistys	 JaSeSoi	 ry:n	 järjestämän	 musiikkipedagogisen	

koulutusohjelman,	 Orff-tasokurssit	 I,	 II	 ja	 III	 sekä	 kokonaisuuteen	 liittyvän	

lopputyöseminaarin	 (ks.	 luvut	 2.2.1).	 Orff-koulutus	 on	 omalta	 osaltaan	 ollut	

täydentämässä	 musiikin	 aineenopettajaopintojani	 ja	 vahvistamassa	

musiikkikasvatuksellista	ammattiosaamistani.		

	

Pääaineeni	ohella	olen	opiskellut	yliopistossa	Perusopetuksessa	opetettavien	aineiden	ja	

aihekokonaisuuksien	 monialaiset,	 eli	 niin	 sanotut	 POM-opinnot,	 joiden	 myötä	 saan	

valmistuttuani	 kaksoispätevyyden	 toimia	 myös	 luokanopettajana.	 Ennen	

korkeakouluopintojani	 opiskelin	 musiikkialan	 perustutkinnon	 Jyväskylän	
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ammattiopistossa	 valmistuen	 muusikoksi	 keväällä	 2014.	 Muusikkous	 loi	 itselleni	

erittäin	 merkittävän	 pohjan	 kaikelle	 myöhemmin	 tapahtuneelle	

musiikkikasvatukselliselle	ja	pedagogiselle	opiskelulle	ja	kehittymiselle.	Kaikki	käymäni	

koulutukset	 ovat	 tukeneet	 toisiaan	 mitä	 suurimmassa	 määrin	 kasvattaen	 omaa	

ammattiosaamistani	 ja	 vahvistaen	 sekä	 musiikkikasvatuksellista	 että	 pedagogista	

kompetenssiani	niin	Orff-viitekehyksessä	kuin	yleisestikin.	

	

Menneiden	 vuosien	 aikana	 olen	 ajanut	 itseni	 useampaan	 otteeseen	 melkoiseen	 Orff-

kuplaan,	 josta	 viimeisin	 kokemus	 on	 tämän	 tutkielman	 tekeminen.	 Tutkimusprosessin	

vaikutuksista	 omaan	 Orff-asiantuntijuuteeni	 kerron	 tarkemmin	 luvussa	 7.	 Tämän	

tutkimuksen	 tuloksia	 raportoidessani	 haasteeni	 on	 astua	 ulos	 Orff-kuplasta	 ja	 pyrkiä	

avaamaan	 käsitellyt	 ilmiöt	 ja	 menettelyt	 sillä	 tavalla,	 että	 ne	 aukeavat	 myös	 lukijalle,	

joka	ei	ole	Orff-pedagogiikan	saloihin	sen	enempää	perehtynyt.	(Ks.	myös	luku	4.)	
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6		 TUTKIMUSTULOKSET	

6.1		 Sovitusprosessi	

6.1.1		 Kappaleen	valitseminen	

Musiikillisen	sovituksen	tekemisessä	ensimmäinen	vaihe	on	 luonnollisesti	sovitettavan	

kappaleen	 valitseminen.	 Tässä	 tapauksessa	 olin	 jo	 etukäteen	 asettanut	

kappalevalinnalle	seuraavia	ennakkokriteerejä:	

	

”Kappaleen	pitää	jollain	lailla	kolista	itselleni.”	

	

Koko	 prosessin	 onnistumisen	 kannalta	 oli	 tärkeää,	 että	 lähdin	 työstämään	 kappaletta,	

josta	 itse	 pidin.	 Ylipäänsä	 opettajana	 on	 huomattavasti	 helpompi	 saada	 oppilaat	

innostumaan,	 kun	on	 itse	 aidosti	 innostunut	käsiteltävästä	 aiheesta,	 tässä	 tapauksessa	

työstettävästä	musiikkikappaleesta.	Tämä	ei	 tietenkään	ole	 täysin	mustavalkoista,	 sillä	

monesti	 on	 käynyt	myös	 siten,	 että	 jonkun	 kappaleen	 hienous	 on	 auennut	 vasta	 ajan	

kanssa	 ja	 työstämisen	myötä.	 Tässä	 tapauksessa	 halusin	 kuitenkin	 pitää	 lähtökohtana	

valmista	 innostusta	 ja	 sisältäni	 automaattisesti	 kumpuavaa	 motivaatiota	 tarttua	

toimeen.	

	

”Tarpeeksi	simppeli	harmonia.”	

	

Sovittaessa	 pystyy	 aina	 oikomaan	 mutkia	 suoriksi,	 jos	 tilanne	 sitä	 vaatii.	 Harmonian	

kannalta	 liiallinen	 pelkistäminen	 saattaa	 kuitenkin	 tehdä	 hallaa	 kappaleen	 luonteelle.	

Halusin,	 että	 kappaleessa	 on	 valmiiksi	 hyviä	 ja	 mielenkiintoisia	 sävyjä,	 joiden	 kautta	

mielekkään	ja	rikkaan	sovituksen	tekeminen	helpottuu	huomattavasti.	En	siis	tavoitellut	

mitään	 kolmen	 soinnun	 I,	 IV,	 V-tyylistä	 harmoniaa.	 Sen	 tuli	 kuitenkin	 olla	 riittävän	

pelkistettyä,	jonka	kautta	luotiin	pohja	pentatonisen	improvisoinnin	mahdollisuudelle.	
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”Hyvä	melodia	ja	laulettavuus.”	

	

Asia,	 johon	 kiinnitän	 todella	 usein	 huomioni	 musiikkia	 kuunnellessani	 ja	 varsinkin	

silloin,	kun	valitsen	materiaalia	musiikintunneille.	Nyt	kun	vielä	 tiesin,	että	minulla	on	

käytössäni	todella	lauluvoimainen	ryhmä,	tämä	kriteeri	oli	yksi	tärkeimmistä	kappaletta	

valittaessa.	Hyvä	melodia	maistuu	hyvältä	suussa,	sitä	on	kiva	laulaa.	Rikkaan	ja	hyvän	

melodian	tunnusmerkki	on	lisäksi	se,	että	se	toimii	myös	ilman	ympäröivää	harmoniaa	–	

sen	pystyy	laulamaan	vaivatta	ilman	säestystä.	

	

”Riittävän	hyvä	ja	alakoulumaailmaan	soveltuva	teksti.”	

	

Laululyriikat	 ovat	 itselleni	 tärkeitä.	 Arvostan	 suuresti	 taitavia	 tekstinkirjoittajia	 -	

erityisesti	 heitä,	 jotka	 operoivat	 korkeatasoisesti	 rikkaalla	 ja	 rakkaalla	 suomen	

kielellämme.	 Kuuntelen	 itse	 paljon	 suomalaista	 musiikkia	 ja	 koulumaailmassa	 olen	

huomannut	 operoivani	 mieluiten	 juuri	 suomenkielisten	 kappaleiden	 parissa.	 Tämä	

näkyi	 myös	 tähän	 tutkimukseen	 liittyvässä	 kappaleenvalintaprosessissa:	 pyörittelin	

neljää	eri	kappalevaihtoehtoa,	 jotka	kaikki	olivat	suomenkielisiä.	Omien	mieltymysteni	

lisäksi	 tämä	 johtuu	 myös	 siitä,	 että	 haluan	 oppilaideni	 oppivan	 lisää	 äidinkielemme	

rikkaudesta	 laululyriikoiden	 kautta.	 Latteita	 ja	 turhanpäiväisiä	 tekstejä	 tulee	 vastaan	

usein,	mutta	onneksi	myös	todellisia	helmiä	löytyy	runsaasti.	

	

”Kappaleessa	pitää	olla	jotain	koukkua.”	

	

Tämän	 sovituksen	 tekemistä	 helpotti	 aivan	 valtavasti	 se,	 että	 tunsin	 jo	 etukäteen	

ryhmän,	 jolle	 sitä	 tein.	 Tiesin	 heidän	 musiikillisen	 taitotasonsa	 olevan	 korkea,	 joten	

uskalsin	haastaa	heitä	sovituksellani.	Koukulla	tarkoitan	tässä	tapauksessa	 jonkinlaista	

melodista,	harmonista,	rytmistä,	rakenteellista	tai	soitinteknistä	tulokulmaa,	jolla	pystyn	

tarjoamaan	 oppilaille	 todellisen	 musiikillisen	 haasteen,	 joka	 samalla	 kuitenkin	 pitää	

sisällään	 aidon	 mahdollisuuden	 siitä	 selviämiseen	 ja	 onnistumisen	 kokemuksen	

saavuttamiseen.	Pelkistäen	ja	suomeksi	sanottuna	tavoitteeni	oli	siis	tehdä	sovitus,	joka	

ei	ollut	liian	helppo	eikä	liian	vaikea.	
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Kappaleenvalinta	oli	lopulta	itselleni	varsin	selkeä	ja	helppo	päätös:	Tällä	kadulla	vastasi	

asettamiini	kriteereihin	pohtimistani	vaihtoehdoista	ylivoimaisesti	parhaiten.		

	

6.1.2		 Instrumentaatio	

Kappaleen	 valitsemisen	 jälkeen	 sovittajan	 tulee	 pohtia,	 minkälaiselle	 kokoonpanolle	

sovitus	 tehdään.	Alun	perin	ajatukseni	oli	 tehdä	sovitus,	 jossa	yhdistyvät	vahvasti	niin	

Orff-soittimet	kuin	perinteiset	bändisoittimetkin.	Luokan	oman	opettajan	ehdotuksesta	

kuitenkin	 pienensin	 bändisoitinten	 osuutta	 jo	 ennen	 kuin	 edes	 aloitin	 sovituksen	

tekemisen.	Pois	jäivät	esimerkiksi	sähkökitarat	ja	kosketinsoittimet.	Tämä	linjaus	tehtiin	

sen	vuoksi,	että	 luokalla	oli	 työn	alla	 jo	muita	kappaleita,	 joissa	bändisoittimilla	oli	 iso	

rooli	 –	 ohjelmistoon	 haettiin	 lisää	 monipuolisuutta.	 Tämän	 myötä	 sovituksen	

tekemiseen	 tuli	 ihan	 toisenlaista	 ilmavuuden	 tunnetta,	 koska	 esimerkiksi	

laattasovitusten	 tekemiselle	 jäi	 enemmän	 tilaa.	 Olin	 toki	 muutenkin	 ajatellut	

laattasoitinten	olevan	merkittävässä	roolissa	sovituksessani.	

	

Lähdin	 työstämään	 sovitusta	 ajatuksella,	 jossa	 instrumentteina	 olivat	 laattasoitinten	

lisäksi	 laulu,	 ukulele,	 akustinen	 kitara,	 sähköbasso,	 rumpusetti	 sekä	 erilaiset	

rytmisoittimet.	 Ajatukseni	 oli	 käyttää	 sovituksessani	 myös	 kehorytmejä	 Orff-

Schulwerkien	 tapaan	 (ks.	 luku	 2.3).	 Lisäksi	 optiona	 oli	 hyödyntää	 oppilaiden	 joukosta	

löytyvää	musiikillista	erikoisosaamista,	kuten	viuluja,	huilua	ja	konserttikannelta.	Ennen	

sovituksen	tekemisen	aloittamista	kävin	koulun	soittimiston	tarkasti	 läpi,	 jotta	pystyin	

jo	etukäteen	visioimaan	esimerkiksi	laattasoittajien	ja	–stemmojen	määrän.		

	

Erinäisten	 vaiheiden	 myötä,	 joita	 avaan	 tarkemmin	 luvussa	 6.2,	 rytmisoittimia	 ja	

kehorytmejä	 ei	 lopulta	 päätynyt	 sovituksen	 lopulliseen	 versioon.	 Erikoisoptiot	 jäivät	

myös	 käyttämättä,	 minkä	 vuoksi	 luokka	 oli	 lopulta	 jaettu	 kompaktisti	 neljään	 eri	

soitinryhmään:	laulajat,	laattasoittajat	(kellopelit,	ksylofonit	ja	bassolaatat),	kielisoittajat	

(akustinen	kitara	ja	ukulelet)	sekä	komppi	(sähköbasso	ja	rumpusetti).	
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6.1.3		 Sovitustyö	

Aloitin	Tällä	kadulla-kappaleen	työstämisen	kuuntelemalla	kappaleen	kahta	eri	versiota	

(Mikkola	 &	 Törmälä	 2014;	 Ellinoora	 2018)	 ja	 tekemällä	 komppilapun,	 josta	 ilmenee	

kappaleen	 soinnut	 ja	 rakenne.	 Olin	 kuullut	 molemmat	 versiot	 useampaan	 kertaan,	

mutten	 ollut	 aiemmin	 syventynyt	 tarkemmin	 kappaleiden	musiikillisiin	 sisältöihin.	On	

aina	 kutkuttavaa	 päästä	 perehtymään	 lähemmin	 siihen,	 minkälaisista	 musiikillisista	

ainesosista	kappale	rakentuu.		

	

Käytin	 sovitukseni	 pohjana	 myös	 alkuperäistä	 Pepe	 &	 Saimaan	 (Mikkola	 &	 Törmälä	

2014)	versiota,	mutta	lähtökohtaisesti	pidin	pääasiallisena	inspiraationani	nimenomaan	

Ellinooran	 (2018)	 versiota,	 jonka	 ensikuulemisen	 myötä	 kappale	 aikoinaan	 kolahti	

minulle	 lopullisen	 lujaa.	Saimaan	alkuperäisversio	on	todella	massiivinen	 ja	sinfoninen	

kokonaisuus,	kun	 taas	Ellinooran	versiossa	mutkia	on	monessa	suhteessa	(esimerkiksi	

rakenne,	 harmonia	 ja	 melodia)	 oiottu	 suoremmiksi.	 Instrumentaatio	 rakentuu	

Ellinooran	 versiossa	 perinteisten	 bändisoitinten	 ympärille,	 minkä	 lisäksi	 sitä	 on	

täydennetty	 koulusoittimista	 kellopelillä	 ja	 ukulelella.	 Versiossa	 mukana	 on	 myös	

pohjoissuomalainen	musiikkiluokka	lapsikuorona,	mikä	varmasti	omalta	osaltaan	antoi	

minulle	innoituksen	lähteä	sovittamaan	kappaletta	koulukäyttöön.	

	

Ensimmäinen	 sovitustekninen	 asia	 oli	 päättää	 kappaleelle	 sopiva	 sävellaji.	 Ellinooran	

(2018)	version	alkuperäissävellaji	on	D-duuri,	joka	moduloi	kappaleen	C-osassa	kvintin	

ylöspäin	 A-duuriin.	 Laulumelodian	 ambitus	 liikkuu	 kappaleen	 A-	 ja	 B-osissa	 pienestä	

a:sta	kaksiviivaiseen	d:hen,	joka	on	jo	suhteellisen	korkea	sävel	alakoululaiselle.	Mietin	

aluksi,	että	olisin	laskenut	kappaleen	perussävellajin	C-duuriin,	mutta	siinä	tapauksessa	

B-osan	 pisteellinen	 loppukadenssi	 (ks.	 kuva	 9)	 olisi	muuttunut	 soinnutukseltaan	 liian	

haastavaksi,	 tai	 sanotaanko	 koulukontekstissa	 liian	 epäkäytännölliseksi.	 En	myöskään	

halunnut	missään	nimessä	tinkiä	kadenssin	olemassaolosta,	koska	se	on	mielestäni	yksi	

kappaleen	 kohokohdista	 –	 juuri	 sellainen	 koukku,	 jota	 aiemmin	 kerroin	 kappaleesta	

etsiväni.	
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KUVA	9.	B-osan	loppukadenssi	(Manninen	2019c)	

	

Myös	 laskeva	bassolinja	olisi	 sävelaskelta	 alempaa	 tuottanut	haasteita,	 sillä	 tarvittavia	

alennettuja	 säveliä	 ei	 koulun	 bassolaatastosta	 löytynyt.	 Lisäksi	 standardivireisellä,	

nelikielisellä	sähköbassolla	kuvion	toiseksi	viimeinen	ääni	olisi	pitänyt	soittaa	oktaavia	

ylempää,	 mikä	 olisi	 soitinteknisesti	 ollut	 haastavampaa	 ja	 ennen	 kaikkea	 se	 ei	 olisi	

kuulostanut	 niin	 hyvältä.	 Päädyin	 siis	 pitämään	 kappaleen	 perussävellajina	 D-duurin,	

koska	 se	 tuntui	 kaikin	 puolin	 parhaalta	 ratkaisulta.	 Kappaleen	 kaikki	 soinnut	 lukuun	

ottamatta	 jo	 mainittua	 B-osan	 loppukadenssia	 olivat	 sävellajin	 sisäisiä	 sointuja,	 jotka	

olivat	 verrattain	 helposti	 toteutettavissa	 kielisoittimilla,	 jotka	 sovituksessani	 sointuja	

tulisivat	soittamaan.		

	

Alkuperäisen	kappaleen	(Mikkola	&	Törmälä	2014)	C-osan	roolia	sovituksessani	pohdin	

alusta	 pitäen:	 ”Tuleeko	 sitä	 edes	 ollenkaan	 ja	 jos,	 niin	 missä	 muodossa?”	 (Manninen	

2019a).	Sovituksen	tekoon	ryhtyessäni	aavistukseni	oli,	että	alkuperäinen	laulettu	C-osa	

jäisi	minun	versiossani	kokonaan	pois,	ja	sen	tilalle	tulisi	paikka	improvisaatiolle,	ikään	

kuin	 soolon	 soittamiselle.	 Tästä	 johtuen	 päätin	 alkuperäisen	 kvinttimodulaation	 (A-

duuri)	 sijaan	 tehdä	 modulaation	 C-duuriin	 eli	 sävelaskeleen	 alaspäin.	 Tämä	 oli	

mielestäni	 luontevan	kuuloinen	ratkaisu,	sillä	B-osan	 loppukadenssin	viimeinen	sointu	

on	 G-duuri,	 joka	 puolestaan	 on	 viidennen	 sointuasteen	 dominantti	 C-duurille.	

Improvisaation	 kannalta	 C-duuri	 on	 alakoululaisille	 helpoiten	 lähestyttävä	 sävellaji,	

koska	”voi	soittaa	pelkästään	valkoisia	koskettimia”.	Sovitusprosessin	aikana	tarkastelin	

tilannetta	 luonnollisesti	 ja	 herkeämättä	 myös	 pedagogisesta	 näkökulmasta:	 kuinka	

sovitus	soveltuu	kohderyhmälleni	ja	miten	tulisin	sen	heille	opettamaan?	
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Sovitukseni	 stemmajaollisia	 suuria	 linjoja	 hahmottelin	 sovituspäiväkirjaani	

ensimmäisenä	työstöpäivänä	seuraavasti:	

	

”Laattasovitukset	 pohjautuvat	 lähtökohtaisesti	 Orff-henkiseen	 borduna/ostinato-
meininkiin.	Ne	 tuovat	 siis	 säestyspohjaa	 ja	harmoniaa.	Lisäksi	 laatoilla	 suoritetaan	
improvisaation	 osuus.	 Ukulelet	 ja	 akkari	 komppaavat	 soinnuilla,	 laulusovituksesta	
tulee	näillä	näkymin	kolmiääninen.	Bändikomppi	tekee	sitä	kuuluisaa	perusduunia.”	
(Manninen	2019a.)	

	

Tältä	 pohjalta	 pääsin	 toden	 teolla	 sovitustoimeen,	 jonka	 aloitin	 partituurin	

hahmottelemisella.	 Kaikissa	 nuotinnoksissani	 käytin	 Sibelius-nuotinnosohjelmaa.	

Partituuri	on	sovittajan	tukikohta,	jonka	avulla	tämä	pystyy	hallitsemaan	kokonaisuutta:	

partituurista	 näkyy	 kaikkien	 soittimien	 stemmat,	 joita	 Sibeliuksessa	 pystyy	 myös	

kuuntelemaan	 yksittäin	 tai	 yhdessä,	 miten	 tahtoo.	 Tämän	 sovitukseni	 partituurin	

ensivedoksen	ensimmäinen	sivu	näytti	tältä:	
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KUVA	10.	Partituuri	versio	1	(Manninen	2019c)	
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Partituurin	 rakentamiseen	 ei	 ole	mitään	 yhtä,	 ainoaa	 ja	 oikeaa	 tapaa,	 vaan	 se	 on	 aina	

tapauskohtaista.	 Itselleni	 tässä	 tapauksessa	 (ks.	 kuva	 10)	 luontevinta	 oli	 laittaa	

partituurin	yläosaan	ihmiskeholla	tuotettavat	stemmat	eli	laulut	ja	kehorytmit	(CL	=	clap	

eli	 taputus,	 P	 =	 patsch	 eli	 läpsy,	 ST	 =	 stamp	 eli	 polkaisu).	 Kaiken	 keskelle	 laitoin	

kielisoittajien	stemman,	koska	kirjoitin	heille	sointumerkit,	joiden	ympärille	kaikki	muu	

sovituksen	harmonia	 rakentui.	 Laattastemmat	 listasin	 äänialan	mukaan	korkeimmasta	

matalimpaan	 ja	 partituurin	 pohjana,	 niin	 kuin	 koko	 yhteisbändisoiton	 peruskivenä	

muutenkin,	 sijaitsee	 komppikaksikko	 eli	 sähköbasso	 ja	 rumpusetti.	 Samantyylistä	

partituurinasettelua	on	sovellettu	myös	alkuperäisissä	Schulwerk-teoksissa.	

	

Hahmottelin	 partituuriin	 siis	 kappaleen	 alustavan	 rakenteen	 hyvin	 pitkälti	 auki	

kirjoitettuna.	 Tämä	 sen	 vuoksi,	 että	 vaikka	 kappaleessa	 pyörii	 useampaan	 kertaan	

samoja	 osia	 ja	 sointukiertoja,	 alusta	 alkaen	 ajatukseni	 oli	 tehdä	 sovituksesta	 alati	

kehittyvä	 ja	 useampia	 kerroksia	 sisältävä	 täytekakku.	 Kokonaisuuden	 hahmottamisen	

kannalta	 suosittelinkin	 ylimääräisten	 kertausmerkkien,	 segnojen	 ja	 pomppien	

välttämistä	 partituurissa.	 Asia	 on	 tietysti	 täysin	 eri	 siinä	 vaiheessa,	 kun	 kappaleesta	

halutaan	tehdä	tiivis	komppilappu	tai	lead	sheet.	

	

Monikerroksista	sovitusta	visioidessani	muistutin	itseäni	myös	realiteeteista:		

	

”Pitää	olla	tarkkana,	ettei	lähde	tavoittelemaan	kuuta	taivaalta.	Tarkoitus	kuitenkin	
operoida	 6.	 luokkalaisten	 kanssa,	 joten	 ihan	 järisyttävän	 polveilevaa	 ja	 koko	 ajan	
uusia	juttuja	sisällään	pitävää	sovitusta	ei	voi	tehdä.”	
(Manninen	2019a.)	

	

Ensimmäisen	sovituspäivän	toimiini	kuului	edellä	mainitun	lisäksi	myös	laulumelodian	

ylös	 kirjoittaminen:	 blokkasin	 Ellinooran	 (2018)	 laulaman	 melodian	 lähestulkoon	

sävelelleen,	 mutta	 prosessin	 edetessä	 tein	 siihen	 muutamia	 oikaisevia	 ja	

yhdenmukaistavia	 liikkeitä.	 Pienten,	 tulkinnallisten	 melodianpätkien	 viilaaminen	 olisi	

tässä	 kontekstissa	 ollut	 turhaa	 hiusten	 halkomista.	 Koska	 tiesin,	 että	 sovitukseni	

toteutuksessa	 tulisi	 olemaan	 lähemmäs	 10	 laulajaa,	 keskityin	 siihen,	 että	 melodia	 on	

riittävän	selkeä	ja	johdonmukainen.	
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Ensimmäisen	 sovituspäivän	 päätteeksi	 olin	 kirjannut	 päiväkirjaani	 seuraavan	

merkinnän:	 ”Huomiona	 B-osan	 sointurytmi,	 joka	 voi	 aiheuttaa	 oppilaille	 päänvaivaa.	

Pitää	miettiä	siihen	joku	selkeä	pedagoginen	tulokulma.”	(Manninen	2019a.)		

	

	
KUVA	11.	B-osan	soinnutus	Ellinooran	(2018)	version	mukaan	(Manninen	2019c)	

	

Ennakoin	 siis,	 että	 sointujen	 rytmitys	 saattaisi	 alkuun	 tuottaa	 12-vuotiaille	 haastetta,	

koska	joka	toisessa	tahdissa	sointu	vaihtuu	tahdin	ensimmäisellä	ja	joka	toisessa	tahdin	

kolmannella	iskulla.	

	

Alkuvaiheessa	 työstin	 sovitusta	 kronologisesti	 kappaleen	 alusta	 edeten	 kohti	 loppua.	

Kun	 sovitus	 oli	 ehtinyt	 hahmottua	 kauttaaltaan	 tarpeeksi	 pitkälle,	 pystyin	 tekemään	

viilauksia	 ja	 hiomaan	 yksityiskohtia	 hyppien	 vapaamuotoisemmin	 kappaleen	 sisällä	

kohdasta	 toiseen.	 Koulumusiikillisen	 sovituksen	 tekemisessä	 ylivoimaisesti	 suurin	

haaste	 on	 mielestäni	 se,	 kuinka	 tehdä	 sovituksesta	 sellainen,	 joka	 paitsi	 motivoi	 ja	

innostaa	oppilaita	myös	samanaikaisesti	haastaa	 ja	kehittää	sekä	palvelee	musiikillista	

kokonaisuutta	 parhaalla	 mahdollisella	 tavalla.	 Näiden	 tulokulmien	 yhdistäminen	

pohditutti	itseäni	kovasti	myös	tämän	sovituksen	äärellä:	

	

”Kakkoslaattastemma	rupes	 saamaan	hyvin	muotoa	gallopin	 jälkeen,	mutta	nyt	on	
ruvennut	myös	mietityttämään	ykköslaatan	stemman	toistuvuus	 ja	yksinkertaisuus.	
Käykö	tylsäksi	soittajalle,	 tuleeko	valitusta?	Ehkä	käännän	B-osan	1.	 ja	2.	stemman	
päikseen	 niin	 tulee	 vaihtelua.	 Ukuleleen	 pätee	 sama,	 komppihommia	 läpensä.	 Toki	
välillä	 myös	 pitkää	 sointua.	 Myös	 kellopeli	 on	 aika	 staattinen.	 Palvelee	
kokonaisuutta,	 mutta	 motivoiko	 tarpeeksi?	 Ei	 voi	 kuitenkaan	 kirjottaa	 kaikille	
kaikkea	koko	ajan.”	(Manninen	2019a.)	

	

Musiikillisen	 sovitustyön	 lähtökodat	 määrittyvät	 hyvin	 pitkälti	 sen	 mukaan,	 kenelle	

sovitusta	 tehdään.	 Siinä,	 missä	 musiikin	 ammattilainen	 automaattisesti	 ymmärtää	 ja	

kuulee	 oman	 roolinsa	 osana	 musiikillista	 kokonaisuutta,	 saattaa	 alakouluikäinen	
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taiteilijan	 alku	 polttaa	 hihansa	 hyvin	 nopeasti,	 jos	 tarjottu	 sovitus	 ei	 häntä	 miellytä.	

Tällainen	konfliktitilanne	voi	syntyä	esimerkiksi	silloin,	jos	oppilas	ei	koe	omaa	rooliaan	

merkitykselliseksi	kokonaisuuden	kannalta,	tällä	ei	ole	mielestään	tarpeeksi	soitettavaa	

tai	oma	stemma	aiheuttaa	turhautumista	liiallisen	helppouden	tai	vaikeuden	takia.	Myös	

instrumentti	itsessään	saattaa	aiheuttaa	negatiivisia	tunteita,	joten	soitinjakoon	on	syytä	

kiinnittää	huomiota	ja	mahdollisuuksien	mukaan	antaa	oppilaiden	itse	vaikuttaa	siihen.	

	

Tässä	tapauksessa	minun	oli	mahdollista	tehdä	sovitustani	vahvasti	ikään	kuin	musiikin	

ehdoilla,	 koska	 tiesin	 käytössäni	 olevan	 sellaisen	 ryhmän,	 jonka	 kanssa	 voi	 oikeasti	

tehdä	 musiikkia.	 Pystyin	 sovittamaan	 kappaleeseen	 hyvin	 pieniäkin,	 nyanssitason	

yksityiskohtia	liittyen	esimerkiksi	kappaleen	dynamiikkaan,	harmoniaan	ja	rytmiikkaan.	

Tiesin,	että	pystymme	oppilaiden	kanssa	luomaan	kappaleeseen	ammattimaiseen	tyyliin	

toteutetun	musiikillisen	draamankaaren	improvisointiosuuksineen	kaikkineen.	Samaan	

hengenvetoon	on	tarkennettava,	että	ryhmä	ei	siis	koostunut	pelkästään	musiikkia	myös	

koulun	 ulkopuolella	 aktiivisesti	 harrastavista	 yksilöistä.	 Musiikkiluokille	 mennään	

pääsykokeiden	 kautta,	 joten	 totta	 kai	 ryhmästä	 löytyi	 keskimääräistä	 enemmän	

musiikillista	 lahjakkuutta.	 Erityislaatuisen	 tästä	 ryhmästä	 tekee	 kuitenkin	 se,	 että	

oppilaat	 ovat	 aidosti	 innostuneita	 ja	 motivoituneita,	 ja	 heillä	 on	 valtavan	 hyvä	

ryhmähenki.	 Tästä	 iso	 kiitos	 kuuluu	 koulun	 upealle	 musiikkiluokkatoiminnalle	 ja	 –

kulttuurille.	

	

Sovittaja	 hyödyntää	 työssään	 omia	 musiikillisia	 vahvuuksiaan.	 Näin	 tapahtui	 myös	

omalla	kohdallani:	

	

”Äsken	naputtelin	Sibeliukseen	rumpu-arria.	Rumpalina	sinällään	helppo	työstää	sitä	
puolta.	Harmoniapuolen	sovittaminen	ottaa	itseltäni	huomattavasti	enemmän	aikaa,	
kuin	rytmiikan	miettiminen.”	(Manninen	2019a.)		

	

Vahvan	muusikko-	ja	bändisoittotaustani	ansiosta	komppipuolen	sovittaminen	oli	tämän	

sovituksen	 suhteen	 varsin	 vaivatonta.	 Visioni	 kielisoittajien	 ja	 kompin	 rooleista	 olivat	

selkeät,	kuten	jo	aiemmin	kuvasin.		
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Sovituksellisesti	 suurin	 ja	 haastavin	 työ	 itselleni	 olikin	 laatta-	 ja	 laulusovitusten	

tekeminen.	Ryhtyessäni	 laattasovituksen	 tekoon,	ajatukseni	oli	 tehdä	siitä	neliääninen:	

kellopeli,	 ksylofoni	 1,	 ksylofoni	 2	 ja	 bassolaatat.	 Ainoa	 valmis,	 Ellinooran	 (2018)	

versiosta	poimittu	visioni	oli,	että	kellopeli	soittaa	kappaleen	pääteeman	(ks.	kuva	10).	

	

Ensimmäinen	 laattasovituksellinen	 tavoitteeni	 oli	 luoda	 1.	 ksylofonille	

borduna/ostinato-tyylinen	 peruskuvio,	 jonka	 ympärille	 muu	 laattasovitus	 rakentuu.	

Tavoite	täyttyi	nopeasti	(ks.	kuva	12):	”Onnistumisen	elämys:	peruskiertoon	ensimmäinen	

ksylo-linja.	Ihanaa.”	(Manninen	2019a.)	

	

	
KUVA	12.	Peruskierto	(Manninen	2019c)	

	

Ksylofoni	1:n	peruskuviosta	tuli	mielestäni	yksinkertaisuudessaan	toimiva,	melodinen	ja	

helppo	 toteuttaa:	 oikean	 käden	 malletti	 pysyy	 koko	 ajan	 paikallaan	 samalla	 kun	

vasemman	käden	malletti	kapuaa	tahti	kerrallaan	sävelasteikkoa	ylöspäin.	Tämä	kuvio	

tuli	jäädäkseen	ja	päätyi	myös	sovituksen	lopulliseen	versioon.	

	

Jyväskylän	 yliopistossa	 sovitusta	 opettava	 Jouni	 Koskimäki	 (2016)	 puhui	 luennoillaan	

siitä,	 kuinka	 jokainen	 stemma	on	 aina	 oma	melodiansa.	Koskimäen	 ajatuksen	mukaan	

jokaisen	 stemman	 tulisi	 kuulostaa	 hyvältä	 paitsi	 musiikillisen	 kokonaisuuden	 osana	

myös	 kontekstista	 irrotettuna	 yksittäisenä	 melodiana.	 Koskimäki	 painotti,	 että	 hyvän	
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stemman	pystyy	helposti	 hyräilemään	 tai	 laulamaan.	Tätä	 ajatusta	 soveltamalla	 löysin	

oikean	 lähestymiskulman	 sovitukseni	 2.	 ksylofonin	 stemmaan,	 jonka	 kanssa	 aluksi	

hieman	kipuilin:	syntyi	Bridgestä	mukaan	tuleva	linja,	joka	erottuvalla	rytmillään	solahti	

onnistuneesti	osaksi	kokonaisuutta	(ks.	kuva	13).		

	

	
KUVA	13.	2.	ksylofonin	Bridgen	stemma	(Manninen	2019c)	

	

Bridgen	 jälkeen	 tuleviin	 välisoittoihin	 lähdin	 tarjoamaan	 Ellinooran	 (2018)	 versiosta	

inspiraation	 saanutta	 laukka-rytmistä	 (gallop/”koppoti-koppoti”)	 nousevaa	

melodialinjaa	(ks.	kuva	14).	

	

	
KUVA	14.	2.	ksylofonin	välisoittojen	stemma	(Manninen	2019c)	

	

Mietin,	 onko	 kuudestoistaosarytmejä	 sisältävä	 pätkä	 turhan	 haastava,	 mutta	 sehän	

selviäisi	vain	kokeilemalla.	Orff	käytti	Schulwerkien	myöhemmissä	osissa	todella	paljon	

kuudestoistaosarytmejä,	mikä	rohkaisi	myös	minua	tässä	kohden	sovitusprosessia.	

	

Kellopelille	en	 laittanut	kappaleen	alkupuolelle	 (A-osa,	Bridge	 ja	välisoitot)	pääteeman	

lisäksi	 muuta	 soitettavaa	 –	 säästelin	 paukkuja	 B-osaa	 varten.	 Bassolaattojen	 rooli	 oli	

sointujen	 perussävelten	 tukemista;	 jotta	 tehtävä	 ei	 kävisi	 soittajalle	 liian	

yksitoikkoiseksi,	 sovitin	 stemmaan	 osakohtaisesti	 erilaisia	 rytmityksiä	 (ks.	 esim.	 kuva	

15).	

	

	
KUVA	15.	Bassolaattojen	stemma	(Manninen	2019c)	
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B-osan	 laattasovituksen	 pohjaksi	 muotoutui	 2.	 ksylofonin	 stemma,	 joka	 rakentui	

soinnutuksen	pohjalta	kahdeksasosarytmiseksi	säestyspohjaksi	(ks.	kuva	16).		

	

	
KUVA	16.	Pätkä	B-osan	2.	ksylofonin	stemmasta	(Manninen	2019c)	

	

Tämän	 kuvion	 tueksi	 sovitin	 1.	 ksylofonille	 samoista	 sävelistä	 koostuneen	

neljäsosajunttauksen	 (pariäänillä),	 ja	 kellopelille	 sointuvaihdosten	 rytmiä	 mukailevan	

nousevan	 linjan.	 Sain	 tutkielmani	 ohjaajalta	 tältä	 osin	 palautetta	 laattojen	 liiallisesta	

jankkaavuudesta;	 hän	 haastoi	 minua	 sovittamaan	 rohkeammin	 ja	 käyttämään	

esimerkiksi	vastamelodioita	 ja	 synkooppi-rytmejä.	Rakentava	kritiikki	osui	 ja	upposi	–	

otin	palautteesta	kopin	ja	sovitin	B-osan	laatat	seuraavaan	muotoon:	

							

	
KUVA	17.	Pätkä	B-osan	laattasovituksen	versiosta	2	(Manninen	2019c)	

	

Pidin	 siis	 kiinni	 2.	 ksylofonin	 säestävästä	 roolista,	 mutta	 kellopelin	 ja	 ksylofoni	 1:n	

yhdistin	 ikään	 kuin	 yhteiseksi	 stemmaksi.	 Inspiraatio	 näihin	 stemmoihin	 tuli	 Pepe	 &	

Saimaan	 (Mikkola	 &	 Törmälä	 2014)	 version	 torvisektiosta.	 Kellopelin	 ja	 ksylofoni	 1:n	

stemmoista	tuleekin	itselleni	mieleen	jonkinlainen	torvifanfaari.	
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Kappaleen	 laulusovituksesta	 tein	 kolmiäänisen,	 kuten	 olin	 alun	 perin	 suunnitellutkin.	

Orff-Schulwerkeissä	 laulusovitukset	 ovat	 järjestään	 kolmisointu-pohjaisia	 terssipinoja,	

joten	en	lähtenyt	tältä	osin	tavoittelemaan	mitään	maailmaa	mullistavaa.	Lähtökohtana	

oli,	 että	 kaikki	 laulajat	 laulavat	 yhdessä	 alusta	 loppuun.	 A-osat	 unisonossa,	 Bridgeen	

hieman	lisää	sävyjä	pitkillä	uu-aa	tyylisillä	linjoilla	ja	B-osaan	ihan	täysi,	kolmeääninen	

satsi	 (ks.	 kuvat	 18	 ja	 19).	 ”Niin	 perus	 terssipinolla	 mennään,	 kun	 vaan	 voidaan.”	

(Manninen	 2019a.)	 Suhteessa	 koko	 sovituksen	 tekemiseen	 käytettyyn	 aikaan	

laulusovitus	 syntyi	 suhteellisen	 pikaisesti.	 Mitään	 hirmu	 erikoista	 siitä	 ei	 tullutkaan,	

mutta	loppujen	lopuksi	se	toimi	osana	kokonaisuutta	mielestäni	varsin	kelvollisesti.				

	

	
KUVA	18.	Bridgen	laulustemmat	(Manninen	2019c)	

	

	
KUVA	19.	B-osan	laulustemmat	(Manninen	2019c)	

	

Partituurin	 ohella	 työstin	 myös	 useampaa	 erillistä	 nuotinnosta:	 Tein	 jokaiselle	

laattastemmalle	 oman	 nuottinsa,	 minkä	 lisäksi	 tein	 kappaleesta	 myös	 lead	 sheetin	 ja	

erillisen	 laulunuotin.	 Sovitustyön	 alkajaisiksi	 olin	 tehnyt	 itseäni	 varten	 myös	
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komppilapun,	 josta	 ilmenee	 pelkästään	 kappaleen	 rakenne	 ja	 soinnut.	 Lead	 sheetissä	

näkyvät	näiden	lisäksi	myös	laulumelodia	ja	sanat.	Laulunuottiin	puolestaan	on	eritelty	

melodian	lisäksi	myös	laulustemmat.		

	

Näin	monen	erillisen	nuotinnoksen	tarve	johtuu	siitä,	että	jos	yrittäisi	mahduttaa	kaiken	

edellä	 luetellun	 informaation	 yhteen	 nuottitiedostoon,	 lopputuloksesta	 tulisi	 jo	

visuaalisesti	 niin	 sekava,	 että	 sen	 lukeminen	 olisi	muusikolle	 vaikeaa	 ja	 turhauttavaa.	

Käytännössähän	 partituuri	 juuri	 on	 tällainen	 nuotti,	 mutta	 sitä	 ei	 olekaan	 tarkoitettu	

muusikoita,	 vaan	 kapellimestaria	 varten.	 Muusikoille	 tehdään	 stemmalaput	 –	 siistiin	

muotoon	 puettu	 nuotti,	 josta	 ilmenee	 vain	 kullekin	 soittajalle,	 laulajalle	 tai	

soitinryhmälle	oleellinen	musiikillinen	informaatio.	

	

Tein	 kullekin	 soitinryhmälle	 stemmalaput	 siitä	 lähtökohdasta,	 että	 niiden	 tehtävä	 on	

auttaa	 ja	 tukea	 oppilaita	 musiikillisen	 prosessin	 aikana.	 Tiesin	 ryhmässäni	 olevan	

useampia	 oppilaita,	 jotka	 ymmärtävät	 viivastolla	 seikkailevista	 palloista	 yhtä	 paljon,	

kuin	minä	Lähi-Idän	geopoliittisen	tilanteen	suhdannevaihteluista.	Tämän	vuoksi	pelkän	

mustavalkoisen	nuottikuvan	tarjoaminen	ei	tullut	kysymykseen.	
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	KUVA	20.	1.	ksylofonin	stemmalappu	(Manninen	2019c)	

	

Kuvan	20	kaltaisissa	stemmalapuissa	ajatukseni	on,	että	kappaleen	rakenne	on	selkeästi	

näkyvillä,	 jotta	 oppilas	 pystyy	 helposti	 näkemään,	 miten	 kappale	 etenee.	 Punaisella	

värjätyt	 osat	 ovat	 niitä,	 joissa	 stemmalla	 on	 soitettavaa.	 Yllä	 olevassa	 kuvassa	 Väli	 1-

osan	 stemma	 on	 kirjoitettu	 nuotille;	 punaiseksi	 värjätty	 A2-osa	 ilman	 nuotinnosta	

tarkoittaa,	 että	 edellä	mainittu	 kuvio	 jatkuu	myös	 tässä	 osassa.	 Bridgessä	 tulee	 uutta	

soitettavaa,	 mikä	 on	 myös	 nuotinnettu.	 Nuottien	 alla	 lukee	 sävelten	 nimet,	 mikä	 on	

ehdoton	tuki	 ja	turva	niille	oppilaille,	 jotka	eivät	nuottia	 lue.	Pidän	kuitenkin	tärkeänä,	

että	myös	nuottikuva	kulkee	mukana,	 jotta	nuottikirjoituksen	perusperiaatteet	samalla	

hahmottuisivat	heille.		
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Rytmisesti	 haastavammissa	 kohdissa	 kirjoitan	 nuottien	 alle	myös	 laululyriikat:	monia	

oppilaita	 helpottaa	 valtavasti	 se,	 kun	 he	 näkevät	 ja	 kuulevat,	 miten	 heidän	 soittonsa	

suhteutuu	lauluun	(ks.	kuva	21).	

		

	
KUVA	21.	1.	ksylofonin	B-osan	stemmalappu	(Manninen	2019c)	

	

Laattasoittajat	saivat	sovituksestani	siis	stemmakohtaiset	nuotit.	Myös	laulajilla	oli	oma	

nuottinsa,	 kun	 taas	 kielisoittajat	 ja	 komppiryhmä	 lukivat	 kappaleesta	 tekemääni	 lead	

sheetiä.		

	

Kappaleen	loppupuolen	sovitus	jäi	sovitusvaiheessa	lopulta	hieman	auki.	Kehitin	B-osan	

ja	improvisaatioon	pohjautuvan	C-osan	väliin	Orff-Schulwerkien	hengessä	(ks.	luku	2.3)	

pienen	 kehorytmi-breikin	 (ks.	 kuva	 22).	 C-osan	 jälkeen	 ajatukseni	 oli	 palata	 vielä	

lopuksi	 uudestaan	 B-osaan,	 mutta	 en	 kuitenkaan	 ollut	 näistä	 ratkaisuista	 mitenkään	

varma.			

	

	
KUVA	22.	Kehorytmibreikki	(Manninen	2019c)	
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Sovitusprosessin	 lähestyessä	 loppuaan,	 itseäni	 alkoi	 ylipäänsä	 mietityttää,	 olinko	

kuitenkin	lähtenyt	haukkaamaan	liian	isoa	palaa:	

	

”Sovitus	on	semilaaja.	Vähän	hirvittää,	miten	käytännöntoteutus	lähtee	rullaamaan.	
Ainakin	 tää	 tarjoaa	 oppilaille	 haastetta.	 Pitää	 varautua	 soveltamaan	 lennosta.”	
(Manninen	2019a.)	

	

Soveltamaan	myös	 jouduin,	 kuten	 odottaa	 saattaa.	Näistä	 käänteistä	 lisää	 seuraavassa	

luvussa.	

	

Monenlaisista	 vaiheista	 ja	 tunteista	 huolimatta,	 tai	 ehkä	 nimenomaan	 juuri	 niiden	

ansiosta,	koko	sovitusprosessi	kaikkinensa	oli	todella	antoisa	matka	itselleni.	Hetkittäin	

tuli	havahduttua	pohtimaan	koko	prosessia	myös	laajemmasta	perspektiivistä:	

	

”Kun	 miettii	 sitä,	 että	 lopputavoite	 on	 saada	 oppilaiden	 kanssa	 aikaan	 muutama	
minuutti	 soivaa	musiikkia,	 niin	 tää	 työmäärä	 tuntuu	 ihan	 älyttömältä.	 Pelkästään	
suunnitteluun	ja	sovittamiseen	(=	koneella	istumiseen)	on	mennyt	kymmeniä	tunteja.	
Tähän	 mennessä	 oon	 ihan	 kunnolla	 ajatuksen	 kanssa	 työstänyt	 tätä	 sovitusta	
kahdeksana	päivänä.	Partsikassa	on	25	sivua.	Erilisiä	stemmalappuja	on	7	eri	sorttia.	
Mutta	 mitäpä	 noista.	 Ajatus	 ensi	 viikolla	 alkavasta	 käytännön	 työstämisestä	 on	
kutkuttava,	enää	ei	ehkä	hirvitä	niin	paljoa.”	Manninen	(2019a.)	

	

Viimeisten	hienosäätöjen	myötä	oli	tullut	aika	astua	ulos	omasta	kammiosta	ja	päästää	

näytelmän	 päätähdet	 parrasvaloihin:	 ”Nyt	 on	 annettu	 hautua	 ja	 eka	 opetustuntikin	 on	

mielessä	suht	selkeänä.	Huomenna	alkaa	takominen.”	(Manninen	2019a.)	
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6.2		 Toteutus	alakoulussa	

Ennen	 ensimmäistä	 opetustuntia	 olin	 hyvissä	 ajoin	 laittanut	 oppilaille	Wilman	 kautta	

viestiä,	 jossa	 annoin	 heille	 mahdollisuuden	 esittää	 toiveita	 siitä,	 mitä	 instrumenttia	

haluaisivat	 kappaleessa	 soittaa.	 Pyysin	 heitä	 listamaan	 antamani	 vaihtoehdot	

mieluisuusjärjestykseen:	 laulu,	 laattasoittimet,	 ukulele	 ja	 perkussiot.	 Tässä	 vaiheessa	

oppilaat	 eivät	 vielä	 tienneet,	 mitä	 kappaletta	 tulisimme	 soittamaan,	 saati	 minkälaista	

soitettavaa	milläkin	 instrumentilla	kappaleessa	olisi.	Tämä	oli	 itseltäni	 täysin	tietoinen	

valinta.	 Vain	 murto-osa	 oppilaista	 vastasi	 tähän	 Wilman	 kautta	 tekemääni	 kyselyyn,	

minkä	 pohjalta	 kuitenkin	 laadin	 soitinjaon	 ensimmäiselle	 opetuskerralle.	

Opetuspäiväkirjani	ensimmäinen	havainto	liittyy	juurikin	tekemääni	soitinjakoon:		

	

”Nurina	 oli	 välitön,	mutta	 toivomisen	mahdollisuus	 oli	 annettu.	 Ajattelin,	 että	 ensi	
viikolla	 olisi	 vielä	 sama	 jako,	 mutta	 pitää	 vähän	 pohtia	 kierrättämisen	
mahdollisuutta.	 Laulajat	 ja	 kellopelistit	 oli	 meinaa	 sen	 verran	 hapanta	 naamaa.”	
(Manninen	2019b.)	

	

Ensimmäisellä	 opetuskerralla	 kävimme	 läpi	 kappaleen	 alkupuolta	 (A-osa,	 Bridge	 ja	

välisoitot).	 Laulajien	 ja	 kellopelistien	 mielenilmaukset	 selittyvät	 osin	 sillä,	 että	 he	

joutuivat	tällä	kerralla	odottamaan	vuoroaan	muita	enemmän.	Odottamisesta	johtuneen	

turhautumisen	 lisäksi	 oli	 kuitenkin	 selvästi	 havaittavissa	 myös	 vahvaa	 protestointia	

omaa	 instrumenttia	 kohtaan.	 Päällimmäiset	 ajatukseni	 ensimmäisen	 opetuskerran	

jälkeen	muotoilin	päiväkirjaani	seuraavasti:	

	

”Sovituksen	 toimivuudesta	 ekan	 kerran	 mutu	 on,	 että	 soundimaailma	 ja	 stemmat	
sinällään	 toimii	 tosi	 hyvin.	 Stemman	 mielekkyys	 on	 vaan	 tosi	 paljon	 soittajasta	
kiinni.”	(Manninen	2019b.)	

	

Oli	 siis	 todella	 yksilökohtaista,	 miten	 oppilas	 reagoi	 omaan	 rooliinsa.	 Esimerkiksi	

kolmesta	 1.	 ksylofonin	 soittajasta	 yksi	 tympääntyi	 stemmaansa	 alta	 aikayksikön,	 kun	

kaksi	 muuta	 taas	 olivat	 samaan	 tilanteeseen	 aivan	 tyytyväisiä.	 Olin	 soitinjakoa	

tehdessäni	hyödyntänyt	oppilaantuntemustani	 ja	miettinyt,	mihin	rooliin	kukin	oppilas	

parhaiten	 sopisi.	 Parhaani	 mukaan	 yritin	 nähdä	 soitinvalinnan	 mielekkyyden	 myös	

oppilaan	omasta	näkökulmasta.	
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Toisella	opetuskerralla	mentiinkin	vielä	samalla	soitinjaolla.	Tällä	kertaa	ohjelmassa	oli	

kappaleen	B-osan	 läpikäymistä.	Kävi	 ilmi,	että	B-osan	sointujen	rytmitys	 (ks.	kuva	11)	

tuottaa	 oppilaille	 haastetta	 siinä	 määrin,	 että	 yhteissoiton	 kokoon	 nivominen	 tulisi	

vaatimaan	 enemmän	 aikaa,	 kuin	 mitä	 käytettävissämme	 olisi.	 Sointuvaihdosten	

tuottamat	 vaikeudet	 heijastuivat	 erityisesti	 kieli-	 ja	 laattasoittajien	 toimintaan.	 Tähän	

olin	osannut	etukäteen	varautuakin	(ks.	luku	6.1.3).	B-osan	loppukadenssi	(ks.	kuva	9),	

jonka	 olin	 uumoillut	 tuottavan	 ryhmälle	 ainakin	 pieniä	 vaikeuksia,	 sen	 sijaan	 asettui	

hienosti	uomiinsa	heti	muutaman	toiston	jälkeen.	

	

1.	 ksylofonin	 ja	 kellopelin	 torvifanfaarimainen,	 kuudestoistaosarytmejä	 sisältävä	 linja	

(ks.	 kuva	17)	 osoittautui	 puolestaan	 liian	 vaikeaksi.	 Kappaleessa,	 jonka	 tempo	on	120	

neljäsosaiskua	minuutissa,	kuudestoistaosarytmien	soittaminen	malleteilla	on	teknisesti	

vaikea	 suoritus.	 Tässä	 tapauksessa	 tilannetta	 ei	 oppilaan	 kannalta	 helpottanut	

myöskään	 se,	 että	 kuudestoistaosarytmi	 lähtee	 toisen	 iskun	 heikommalta	 osalta	 (=	

kakkosen	takapotkulta),	eikä	esimerkiksi	suoraan	tahdin	ensimmäiseltä	iskulta.	Lisäksi	

olin	epähuomiossa	kirjoittanut	kellopelille	yhden	liian	korkean	äänen,	joka	ei	mahtunut	

rekisteriin.	 Muut	 vastaavanlaiset,	 soittimen	 äänialoihin	 liittyvät	 sudenkuopat	 olin	

onnistunut	välttämään.	

	

B-osan	 sovitus	 kaipasi	 siis	 muokkausta.	 Ensitöikseni	 tein	 sointukierron	 rytmityksestä	

helpomman,	 poistamalla	 joka	 toisesta	 tahdista	 tahdin	 kolmannella	 iskulla	 vaihtuvan	

soinnun	 (ks.	 kuva	 23;	 vrt.	 kuva	 11).	 Tämän	 peliliikkeen	 myötä	 soinnutuksesta	 tuli	

oppilaalle	huomattavasti	selkeämpi,	koska	sointu	vaihtuu	aina	tasaisesti	kahden	tahdin	

välein.	Huomiona	mainittakoon,	että	tämä	helpotettu	soinnutus	on	hyvin	lähellä	Pepe	&	

Saimaan	(Mikkola	&	Törmälä	2014)	alkuperäisversion	soinnutusta.		

	

	
KUVA	23.	B-osan	helpotettu	soinnutus	(Manninen	2019c)	
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Aluksi	 soinnutuksen,	 ja	 sitä	 myöten	 myös	 muun	 harmonian	 yksinkertaistaminen	

harmitti	 itseäni:	 ”Harmittaa	 vähän,	 kun	harmonisesti	 yksinkertaisempi	 versio	 ei	 ole	 niin	

hyvän	 kuuloinen.	 Samalla	 myös	 pohdin,	 loppuiko	 usko	 oppilaiden	 pystyvyyteen	 liian	

nopeasti.”	 (Manninen	 2019a.)	 Jälkikäteen	 jossittelu	 on	 turhaa,	 eikä	 oma	

harmittelunikaan	kauaa	kestänyt.	Nukuttuani	yhden	yön	yli	näin	asian	jo	huomattavasti	

positiivisemmassa	 valossa:	 ”Tänään	 kirjoittelin	 uudistetun	 version	 stemmoja	 puhtaaksi.	

Nyt	 jo	 ihan	 hyvä	 fiilis	 asiasta.	 Suorastaan	 innostunut.	 Suoraviivaisempaa	 meininkiä	

hyvällä	asenteella.”	(Manninen	2019a.)	Innostusta	nostattanut	suoraviivaisempi	sovitus	

näytti	tältä	(vrt.	kuva	17):	

	

	
KUVA	24.	Pätkä	B-osan	valmiista	laattasovituksesta	(Manninen	2019c)	

	

Yksinkertaistin	 siis	 kellopelin	 ja	 1.	 ksylofonin	 yhteisen	 linjan	 rytmiä,	 ja	 löysin	 siihen	

myös	 aiempaa	 melodisemman	 tulokulman,	 johon	 olen	 näin	 jälkikäteen	 hyvin	

tyytyväinen.	 Ksylofoni	 2:n	 ja	 bassolaattojen	 osalta	 muutokset	 olivat	 hyvin	 maltillisia:	

piirun	verran	suoraviivaisempaa	linjaa	uuden,	helpotetun	sointukierron	mukaan.	Sama	

pätee	myös	laulusovitukseen	tekemiini	muutoksiin.	
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Kuuntelimme	 opetusprosessin	 aikana	 oppilaiden	 kanssa	 kappaleen	 alkuperäisversiot	

(Mikkola	&	 Törmälä	 2014;	 Ellinoora	 2018),	minkä	 lisäksi	 soitin	 heille	myös	 tekemäni	

sovituksen	 Sibeliuksen	 midimaailmasta	 niin,	 että	 he	 pystyivät	 kuuntelun	 lomassa	

seuraamaan	partituurista,	mitä	sovituksessa	kaikkinensa	tapahtuu.	En	halunnut	aloittaa	

opetusprosessia	alkuperäisteosten	kuuntelulla,	etteivät	oppilaat	olisi	 liikaa	takertuneet	

niiden	 luomaan	 kuulokuvaan	 ja	 alkaneet	 heti	 verrata	 sitä	 meidän	 versioomme.	

Aktiiviseen	 kuunteluun	 ohjaavan	 harjoituksen	 avulla	 keskustelimme	 siitä,	 mitä	

kappaleen	 sovittaminen	 ylipäänsä	 tarkoittaa.	 Pyysin	 oppilaita	 myös	 kertomaan	

havaintojaan	alkuperäisteosten	välisistä	eroista.	

	

Toisen	opetuskerran	jälkeen	teetin	luokassa	sähköisen	soitintoive-kyselyn,	jossa	pyysin	

oppilaita	 jälleen	 listaamaan	 neljä	 soitinryhmää	 (laulu,	 laattasoittimet,	 ukulele,	

perkussiot)	mieluisuusjärjestykseen	 sen	mukaan,	mitä	 haluaisivat	 kappaleessa	 soittaa.	

Tässä	 vaiheessa	 oppilailla	 oli	 jo	 parempi	 käsitys	 siitä,	 minkälaisen	 projektin	 äärellä	

olimme.	 Tällä	 kertaa	 oli	 myös	 taattua,	 että	 jokainen	 oppilas	 vastaa	 kyselyyn.	

Uskomatonta	 kyllä,	 oppilaiden	 toiveet	 jakautuivat	 sillä	 tavalla,	 että	 minun	 oli	

mahdollista	toteuttaa	jokaisen	ensisijainen	toive.	Annettujen	vaihtoehtojen	ulkopuolelta	

olin	 korvamerkinnyt	 luokasta	 kitaristin,	 basistin	 ja	 rumpalin,	 joiden	 tiesin	 haluavan	

juuri	näihin	rooleihin.		

	

Kyselyn	myötä	lopulliseksi	soitinjaoksi	vakiintui	seuraava	kokoonpano:	

	

- 9	laulajaa	(3	per	stemma)	
- 8	 laattasoittajaa	 (kaksi	 kellopeliä,	 kolme	 1.	 ksylofonia,	 kaksi	 2.	 ksylofonia	 ja	 yksi	

bassolaattojen	soittaja)	
- 5	ukulelen	soittajaa	
- 1	akustisen	kitaran	soittaja	
- 1	basisti	
- 1	rumpali	
	

Alkuperäinen	 ideani	 oli,	 että	 laulajat	 olisivat	 soittaneet	 oman	 toimensa	 ohessa	 myös	

perkussioita.	 Idea	 ei	 kuitenkaan	 missään	 vaiheessa	 ottanut	 kunnolla	 tuulta	 alleen.	

Perkussiot	eivät	herättäneet	oppilaiden	mielenkiintoa	ja	ne	olivat	myös	vähiten	suosittu	

vaihtoehto	 soitintoive-kyselyssä.	 Tämä	 johtuu	 osaltaan	 siitä,	 että	 itselläni	 ei	 loppujen	
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lopuksi	 ollut	 oikein	 minkäänlaista	 visiota	 siitä,	 minkälainen	 rooli	 perkussioilla	 tulisi	

olemaan	 –	 epämääräisyys	 välittyi	 myös	 oppilaille.	 Olin	 ajatellut,	 että	 oppilaat	 saisivat	

itse	 luoda	 perkussio-osuuksiaan,	 mutta	 näin	 jälkikäteen	 ymmärrän	 hyvin,	 että	 ilman	

minkäänlaista	 pohjustusta	 ja	 tukea	 tämä	 oli	 hyvin	 pitkälti	 kuolleena	 syntynyt	 ajatus:	

”Hae	 tuolta	 kaapista	 joku	 helistin	 ja	 soita	 sillä	 jotain”-tyylinen	 ohjeistus	 ei	 taatusti	

motivoinut	 millään	 tasolla.	 Kun	 tämän	 lisäksi	 jokaisella	 oppilaalla	 oli	 jo	 itseään	

miellyttävä	rooli,	perkussioiden	osuus	vaipui	 tässä	kohden	unholaan,	enkä	 jäänyt	niitä	

väkisin	mukaan	tyrkyttämään.	

	

Näiden	 sovituksellisten	 ja	 soitinjakoon	 liittyvien	 muutosten	 myötä	 hommat	 lähtivät	

rullaamaan	 todella	 hienosti.	 Jälkikäteen	 on	 helppo	 sanoa,	 että	 muutokset	 tulivat	

tarpeeseen	 ja	 ne	 nostivat	 koko	 ryhmän	 toiminnan	 aivan	 uudelle	 tasolle.	 Kolmannella	

opetuskerralla	 palaset	 alkoivat	 toden	 teolla	 loksahdella	 paikoilleen	 ja	 prosessi	 meni	

tuolloin	 kertarysäyksellä	 aivan	 valtavasti	 eteenpäin.	 Sen	 näki	 myös	 oppilaista:	 ”Tää	

kuulostaa	tosi	hyvältä!”,	kommentoi	eräs	laulaja.	Tunnin	jälkeen	yksi	ukulelen	soittajista	

ei	meinannut	pysyä	nahoissaan:	”Se	oli	helppoo,	mutta	samalla	haastavaa!”.	Olisi	tehnyt	

mieli	tuulettaa	astetta	riehakkaammin	–	nimenomaan	juuri	tuohon	olin	pyrkinytkin.	

	

Olennaista	koko	musiikillisen	prosessin	onnistumisen	kannalta	oli	se,	että	pystyin	koko	

luokan	yhteisten	opetustuntien	ulkopuolella	pitämään	jokaiselle	soitinryhmälle,	tai	jopa	

yksittäiselle	 soittajalle	 erikseen	 vähintään	 yhden	 oman	 perehdytyssession	 kappaleen	

saloista.	Tämä	ei	 täyspäiväisen	musiikin-	 tai	 luokanopettajan	 työn	ohessa	olisi	mikään	

itsestäänselvyys,	 jos	 nyt	 mahdollista	 ylipäänsä.	 Tässä	 tapauksessa	 olin	 onnellisessa	

asemassa,	 koska	 minun	 oli	 omien	 aikataulujeni	 puitteissa	 mahdollista	 toteuttaa	

soitinryhmäkohtaista	 ohjausta.	 Tämän	 lisäksi	 luokan	 oma	 opettaja	 järjesti	 minulle	

mahdollisuuden	 näihin	 ohjauksiin	 koulupäivien	 sisällä,	 mistä	 olen	 hyvin	 kiitollinen.	

Uskon,	 että	 olisimme	 saaneet	 parsittua	 kokonaisuuden	 kasaan	 myös	 ilman	

soitinryhmäkohtaisia	 ohjauksia,	 mutta	 tiedän	 niiden	 ansiosta	 valmiin	 tuotoksen	

musiikillisen	tason	nousseen	entistäkin	korkeammaksi.		
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Orff-pedagogisen	ajattelun	mukaan	musiikillisen	prosessin	edetessä	vastuu	toiminnasta	

siirtyy	 hiljalleen	 enenevissä	määrin	 opettajalta	 oppilaille	 (ks.	 luku	 2.4).	 Toisin	 sanoen	

oppilaiden	 itseohjautuvuus	 ja	aktiivinen	rooli	myös	 toiminnan	kehittäjänä	kasvaa	mitä	

pidemmällä	 prosessissa	 ollaan.	 Tässä	 kontekstissa	 prosessi	 voidaan	 oppilaiden	

näkökulmasta	 nähdä	 paitsi	 yhden	 kappaleen	 työstämiseen	 käytettävänä	 aikana	 myös	

huomattavasti	 laajempana	 kokonaisuutena:	 kolmen	 vuoden	 mittaisena	 matkana	

musiikkiluokkana.	 Kappaletta	 työstäessämme	 oppilaat	 olivat	 alakoulun	 vanhimpia	 ja	

tätä	 ennen	 he	 olivat	 kahden	 vuoden	 aikana	 ehtineet	 olla	 yhdessä	 mukana	 jo	 ties	

minkälaisissa	 musiikillisissa	 projekteissa.	 Heiltä	 löytyi	 siis	 rutkasti	 kokemusta	 ja	

valmiutta	 myös	 itseohjautuvuuteen,	 minkä	 vuoksi	 halusinkin	 jakaa	 heille	 vastuuta	 ja	

mahdollisuuksia	vaikuttaa	luovaan	prosessiin	eli	siihen,	miten	kappale	lähtee	elämään	ja	

kehittymään	 yhteisen	 työskentelyn	 myötä.	 Epäonnistunut	 esimerkki	 tästä	 on	 edellä	

kuvaamani	vaiheilu	kappaleen	perkussio-osuuksista.	

	

Onnistuneiden	 vastuun	 jakamisten	 listalle	 sen	 sijaan	 päätyi	 yhden	 opetuskerran	

alkupuolisko,	 jolloin	 delegoin	 laulustemmojen	 treenauttamisen	 kahdelle	

nuotinlukutaitoiselle	 ja	 vahvan	 kuorotaustan	 omaavalle	 oppilaalle.	 Annoin	 tuntia	

edeltävällä	välitunnilla	heille	pikaisen	ohjeistuksen,	jonka	pohjalta	he	opettivat	stemmat	

muille	 laulajille	 samalla,	 kun	 itse	 työstin	 kappaletta	 eteenpäin	 soittajien	 kanssa.	

Lopputunnista	 yhdistimme	 voimamme.	 Laulajat	 olivat	 saaneet	 homman	hyvälle	 alulle,	

mistä	oli	hyvä	jatkaa	prosessia	eteenpäin.	

	

Ylipäätään	näiden	oppilaiden	musiikillinen	omaksumiskyky	on	todella	korkealla	tasolla,	

minkä	lisäksi	heiltä	löytyy	myös	musiikillista	näkemystä.	Sain	tästä	oivan	esimerkin,	kun	

työstimme	 laulajien	 kanssa	 2.	 Bridgen	 stemmoja	 (ks.	 kuva	 25).	 Laulajien	 aloitteesta	

sanan	 menneisyyden	 viimeinen	 den-tavu	 siirrettiin	 iskua	 myöhemmäksi,	 jotta	

pitkävokaaliselle	 syy-tavulle	 saatiin	 luonnollisempi	 sävelkulku.	 Aivan	 uskomattoman	

pieni,	 mutta	 todella	 validi	 nyanssitason	 yksityiskohta,	 joka	 ei	 itselläni	 käynyt	

sovitusvaiheessa	mielen	vieressäkään.		
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KUVA	25.	Pätkä	2.	Bridgen	laulustemmoista	(Manninen	2019c)	

	

Komppikaksikolle	 (sähköbasso	 ja	 rummut)	 ja	 akustiselle	 kitaralle	 olin	 sovituksessani	

laatinut	 tietyt	 perusraamit,	 joiden	 pohjalta	 lähdimme	 kokonaisuutta	 rakentamaan	 (ks.	

luku	 6.1.3).	 Kuten	 jo	 aiemmin	 mainitsin,	 olin	 valinnut	 heidät	 näihin	 rooleihin,	 koska	

tiesin	 heidän	 sitä	 haluavan,	 minkä	 lisäksi	 he	 ovat	 myös	 omien	 soittimiensa	

erityisasiantuntijoita.	Ohjeistin,	annoin	vinkkejä	ja	olin	heidän	tukenaan	samalla	tavalla	

kuin	muidenkin	soittajien	kanssa,	mutta	he	esittivät	rohkeasti	myös	omia	näkemyksiään	

ja	 tekivät	 stemmastaan	 itsensä	 näköisen.	 Tässä	 halusin	 heitä	 tietysti	myös	 kannustaa.	

Esimerkiksi	 yhden	 opetuskerran	 alussa	 kitaristi	 esitteli	 minulle	 innosta	 puhkuen	

kehittelemänsä	 näppäilykuvion,	 jolla	 kappale	 päädyttiin	 lopullisessa	 versiossa	

aloittamaan.	

	

Laattasovitus	puolestaan	oli	jo	sovitusvaiheessa	ikään	kuin	valmiiksi	mietitty.	Yksi	koko	

matkan	hienoimmista	hetkistä	oli,	kun	prosessin	 loppuvaiheessa	1.	ksylofonin	soittajat	

kertoivat	 keksineensä	 stemmansa	 peruskiertoon	 (ks.	 kuva	 12)	 pienen	 rytmisen	

variaation,	josta	olivat	silmin	nähden	ylpeitä.	Heillä	oli	myös	tarkka	visio	siitä,	että	tämä	

variaatio	 soitettaisiin	 vasta	 kappaleen	 loppupuolella.	Musiikillisesti	 erittäin	 perusteltu	

näkemys.	 Tämä	 todistaa,	 että	 oppilaat	 ottivat	 itse	 aktiivisempaa	 roolia	 prosessin	

edetessä	 ilman,	että	 sitä	heille	mitenkään	erikseen	olisin	edes	yrittänyt	ujuttaa.	Uskon	

oppilaiden	 uskaltaneen	 toimia	 tällä	 tavoin,	 koska	 kaikki	 ryhmän	 toiminta	 perustuu	

hyvään	 yhteishenkeen	 ja	 toisten	 kannustamiseen,	 mikä	 puolestaan	 luo	 turvallisen	

yleisilmapiirin.	 Se	 taas	 on	 tulosta	 useamman	 vuoden	 yhteisestä	 taipaleesta,	

onnistuneesta	 ryhmäytymisestä	 ja	 opettajien	 toiminnasta,	 mistä	 voinen	 ottaa	 pienen	

sulan	myös	omaan	hattuuni	tämän	prosessin	osalta.			
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Kerroin	 aiemmin	 (ks.	 luku	 6.1.3),	 että	 kappaleen	 loppupuolen	 sovitus	 jäi	

sovitusvaiheessa	 hieman	 auki.	 Asiasta	 meinasi	 opetusprosessin	 aikana	 kehkeytyä	

itseään	 suurempi	 ongelma.	 Neljännen	 opetuskerran	 jälkeen	 kirjasin	 tunteitani	 ylös	

seuraavasti:	 ”Alkuperäinen	 bodyperkka	 +	 laattaimproa	 C-duurissa	 tuntuu	 tällä	 hetkellä	

jotenkin	 kaukaiselta	 ajatukselta.	 -	 -	 Vähän	 ahdistaa.	 Pitäisi	 keksiä	 joku	 hyvä	 ratkaisu.”	

(Manninen	2019b.)		

	

Kun	 tarkastelen	 tilannetta	 näin	 jälkikäteen,	 näen	 ajatusteni	 jumiutuneen	 visioimani	

kehorytmi-breikin	 vuoksi	 (ks.	 kuva	 22).	 Suurin	 ongelma	 oli,	 että	 se	 tuntui	

kokonaisuuteen	 suhteutettuna	 irralliselta,	 väkisin	 väännetyltä	 ja	 päälle	 liimatulta	

palaselta.	Epäilin	kehorytmi-breikin	käytännön	toteutettavuuden	ja	toimivuuden	lisäksi	

myös	 oppilaiden	 suhtautumista	 siihen.	Näistä	 syistä	 johtuen	 emme	missään	 vaiheessa	

lopulta	 edes	 kokeilleet	 alkuperäistä	 kehorytmi-visiotani	 oppilaiden	 kanssa.	 Sen	 sijaan	

tarjosin	heille	vaihtoehtoista	ajatuta,	jossa	oppilaat	tekivät	kehorytmejä	kaikuna	minun	

esimerkistäni.	 Tässä	 minulla	 oli	 hetkellinen	 taka-ajatus	 yleisön	 osallistamisesta	

kappaleen	mahdollisessa	 esityksessä.	 Idea	 sai	 oppilailta	 käytännössä	 täystyrmäyksen:	

”Miksi	pitää	pilata	Ruutupaitamies?”,	yksi	oppilas	kysyi	närkästyneenä.	

	

Tämä	pieni	välikohtaus	kertoo	siitä,	että	minulla	oli	takaraivossani	alituinen	paine	siitä,	

että	olen	tekemässä	Orff-pedagogista	sovitusta.	Yritin	likipitäen	epätoivoisesti	sisällyttää	

sovitukseeni	 erillisen	 kehorytmi-osuuden,	 vaikkei	 sille	 selvästikään	 ollut	 sijaa	

majatalossa.	 Olen	 erittäin	 iloinen	 siitä,	 että	 oppilaat	 ravistelivat	 minut	 ulos	 omasta	

kuplastani.	 Kävimme	 oppilaiden	 kanssa	 yhteisen	 keskustelun	 siitä,	mitä	 sovituksen	 C-

osassa	 voisi	 tapahtua.	 Heidän	 ideansa	 olivat	 kuitenkin	 sen	 verran	 korkealentoisia	 ja	

ulkona	kontekstista,	etten	voinut	niitä	vakavaan	harkintaan	ottaa.	

	

Lopulta	päätinkin,	että	unohdamme	kehorytmit	ja	lähdemme	rakentamaan	kappaleen	C-

osaa	 laattasoitinimprovisaation	 kautta,	 kuten	 osaltaan	 oli	 ollut	 myös	 alkuperäinen	

ajatukseni.	Toteutimme	siis	suunnittelemani	modulaation	(ks.	luku	6.1.3)	sävelaskeleen	

alaspäin	 C-duuriin,	 jotta	 improvisointi	 ”pelkillä	 valkoisilla	 koskettimilla”	 mahdollistui.	

Neljä	 vapaaehtoista	 solistia	 ilmoittautui,	 kun	 tiedustelin	 laattasoittajien	 joukosta	
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halukkaita	 improvisoijia.	 Pidimme	 heidän	 kanssaan	 pienen	 session,	 jossa	 he	 pystyivät	

rauhassa	 kokeilemaan	 solistina	 olemista.	 Olimme	 myös	 aiemmin	 syksyllä	 tämän	

prosessin	 ulkopuolella	 käyttäneet	 yhden	musiikintunnin	 improvisoinnin	 harjoitteluun,	

joten	 aivan	 kylmiltään	 solistit	 eivät	 tilanteeseen	 joutuneet.	 Esitystilanteessa	

improvisointi	 aiheutti	 kahdelle	 alun	 perin	 ilmoittautuneelle	 sen	 verran	 jännitystä,	

etteivät	he	lopulta	halunneet	toimia	solisteina	musiikkiluokkakonserteissa.	Soolovuorot	

jaettiin	konserteissa	siis	kahden	jäljelle	jääneen	kesken.		

	

Tässä	 vaiheessa	 olin	 pyöritellyt	 sovitustani	 jo	 niin	 pitkään	 ja	 joka	 suuntaan,	 että	

väistämättä	aloin	hieman	sokeutua	sille,	miten	sovitus	kokonaisuudessaan	toimi.	Luokan	

oma	 opettaja	 ei	 ollut	 vielä	 tähän	 mennessä	 kuullut,	 mitä	 olimme	 saaneet	 oppilaiden	

kanssa	aikaan,	 joten	hän	tuli	 tilanteeseen	niin	sanotusti	 tuorein	korvin.	Tällä	olikin	 iso	

merkitys	 sovituksen	 lopullisen	 rakenteen	 muotoutumisen	 kannalta:	 luokan	 oman	

opettajan	 ehdotuksesta	 C-osan	 improvisaatio-osuuden	 jälkeen	 ei	 enää	 palattukaan	

uudestaan	 B-osaan,	 vaan	 tehtiin	 modulaation	 takaisin	 alkuperäiseen	 sävellajiin,	 D-

duuriin,	 ja	 soitettiin	Outroksi	kappaleen	pääteema.	Ratkaisu	oli	yksinkertaisuudessaan	

nerokas	ja	sen	myötä	sovituksen	rakenne	sai	kaivatun	viimeisen	silauksensa.	

	

Aikataulullisesti	 työstimme	 kappaletta	 oppilaiden	 kanssa	 koko	 ryhmän	 voimin	 loka-

joulukuussa	 2019	 yhteensä	 viitenä	 eri	 opetuskertana.	 Tämän	 lisäksi	 sain	 ohjata	

soitinryhmiä	 erikseen	 vähintään	 yhden	 kerran,	 kuten	 aiemmin	 kuvasin.	 Joululomille	

lähdettäessä	 olimme	 saaneet	 kokonaispaketin	 kasaan	 niin	 hyvin,	 että	 tammikuussa	

kerkesimme	 vielä	 tehdä	 kappaleeseen	 pientä	 nyanssitason	 hienosäätöä	 ennen	 koulun	

musiikkiluokkien	 konsertteja,	 joissa	 Tällä	 kadulla	 esitettiin	 osana	 luokan	 ohjelmistoa.	

Viisi	konserttia	kahteen	päivään	oli	valtava	rutistus	ja	tunnemylly	paitsi	oppilaille	myös	

itselleni.	Kaikki	tehty	työ	ja	oppilaiden	kanssa	yhdessä	kuljettu	matka	huipentui	siihen,	

että	konserteissa	minun	ei	tarvinnut	tehdä	mitään	muuta	kuin	laskea	kappale	käyntiin	ja	

astua	 takavasemmalle.	 Lavalla	oppilaat	 eivät	pelkästään	 soittaneet	harjoittelemaamme	

kappaletta	–	he	esiintyivät.	Ja	tulivat	samalla	omistaneeksi	koko	maailman.	
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Yhdysvaltalainen	 musiikkikasvattaja	 James	 Harding	 on	 sanonut:	 ”Opettajan	 tärkein	

tehtävä	on	 tehdä	oppilaat	näkyviksi.”	 (Oksanen	2016.)	Lisäisin	 siihen	vielä:	 ”…ja	 saada	

heidät	loistamaan”.		

	

6.3		 Oppilaiden	kokemukset	ja	palaute	

6.3.1		 Kysely	

Joulukuussa	 2019	 varsinaisen	 opetusprosessin	 tultua	 päätökseen,	 teetin	 oppilailla	

seitsemästä	 kysymyksestä/väittämästä	 muodostuneen	 kyselyn	 (ks.	 kuva	 26),	 jonka	

avulla	 oppilaat	 saivat	 reflektoida	 omia	 kokemuksiaan	prosessin	 aikana.	 Teetin	 kyselyt	

neljässä	 erässä	 soitinryhmien	mukaan:	 laulajat,	 laattasoittajat,	 kielisoittajat	 ja	 komppi.	

Kaikki	 luokan	 25	 oppilasta	 vastasivat	 kyselyyn.	 Samassa	 yhteydessä	 kävimme	 kunkin	

soitinryhmän	kanssa	avoimen	keskustelun	kyselyn	kysymysten	pohjalta,	 jotta	oppilaat	

pystyivät	avaamaan	kokemuksiaan	 ja	näkemyksiään	laajemmin	myös	sanallisesti.	Tällä	

tavoin	 sain	 kerättyä	 itselleni	 arvokasta	 palautetta	 niin	 tutkimuksellisessa	 kuin	

pedagogisessakin	mielessä.	

	

	
KUVA	26.	Opetusprosessin	jälkeinen	kysely	oppilaille	
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Muutin	kyselyyn	saamani	vastaukset	jälkikäteen	numeeriseen	muotoon	yhteenvedon	ja	

analyysin	 tekemiseksi,	 minkä	 kautta	 pystyin	 esimerkiksi	 laskemaan	 keskiarvon	

kuhunkin	 kysymykseen.	 Muutin	 kyselyssä	 näkyvät	 emojit	 numeroiksi	 siten,	 että	

hymynaama	sai	arvon	4,	vakava	naama	arvon	3,	surunaama	arvon	2	ja	pohtiva	naama	(=	

en	osaa	sanoa)	arvon	1.	Koostin	kyselyn	vastaukset	yhteiseen	taulukkoon:	

	

TAULUKKO	1.	Koonti	kyselyn	vastauksista.	N	=	25.	

	
	

Kyselyn	 vastauksia	 tarkastellessani	 oli	 tietysti	 ilo	 huomata,	 että	 kaikki	 oppilaat	 olivat	

kokeneet	 kappaleen	 työstämisen	 mielekkääksi	 toiminnaksi.	 Ylipäänsä	 kyselyn	 neljän	

ensimmäisen	 kysymyksen/väittämän	 vastaukset	 painottuivat	 selkeästi	 hymynaamaan	

keskiarvon	lähennellessä	arvoa	4.	

	

Mikä	jakoi	oppilaiden	kokemukset	kaikista	selvimmin,	oli	väite	numero	5:	Opin	prosessin	

kautta	jotain	uutta	musiikista.	Oppilaista	12,	eli	liki	puolet	koki	oppineensa	jotain,	mutta	

peräti	7	oppilasta	vastasi	väittämään	surunaamalla.	Näistä	seitsemästä	neljä	oli	laulajia.	

Lisäksi	vakavan	ja	pohtivan	naaman	raksittaneissa	oli	yhteensä	viisi	laattasoittajaa.		

	

Myös	 oman	 roolin	 merkityksellisyyden	 kokeminen	 jakoi	 oppilaita	 jonkin	 verran:	 7	

oppilasta	 vastasi	 väittämään	 jollain	 muulla,	 kuin	 hymynaamalla.	 Näiden	 seitsemän	

joukossa	oli	3	kielisoittajaa,	3	laattasoittajaa	ja	1	laulaja.		

	

Lisähuomiona	 mainittakoon	 vielä,	 että	 puolet	 (3/6)	 kielisoittajista	 oli	 rastittanut	

vakavan	 naaman	 kuudennen	 väittämän	 kohdalla,	 jossa	 tiedustelin	 kappaleen	

työstämiseen	käytetyn	ajan	riittävyyttä.		
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6.3.2		 Keskustelu	

Kyselyyn	 vastaamisen	 jälkeen	 keskustelimme	 kunkin	 soitinryhmän	 kanssa	 tarkemmin	

heidän	 kokemuksistaan	 liittyen	 läpikäytyyn	 opetusprosessiin.	 Keskustelun	 teemat	

nousivat	 kyselystä:	 Ensimmäisenä	 keskustelimme	 oppilaiden	 kokemuksista	 liittyen	

heidän	soittamaansa	soittimeen	ja	erityisesti	sillä	soitettuun	stemmaan.	Miten	oppilaat	

olivat	kokeneet	oman	stemmansa?	

	

Kielisoittaja	1:	”Ei	se	ollu	ainakaan	liian	vaikee.”	
	
Kielisoittaja	2:	”Se	oli	sillein	riittävän	vaikee,	muttei	liian	vaikee.	-	-	Haastava.”	
	
Laattasoittaja	1:	 ”No	mun	mielestä	 se	oli	 kiva,	 koska	 se	oli	 sillain	 et	 se	 ei	 ollu	 liian	
helppo	mut	ei	ollu	liian	vaikee	et	se	oli	just	semmonen	kiva	et	sen	ainakin	voi	soittaa.”	
	
Laattasoittaja	2:	”No	mää	en	ymmärtäny	niistä	nuoteista	yhtään	mitään,	joten	mää	
en	ees	kattonu	niitä	nuotteja	koko	jutun	aikaan.	Mää	opettelin	ne	vaan	ulkoo.	-	-	Ja	se	
vitsin	koppotikoppoti-rytmi…	Se	on	liian	vaikee!”	
	
Laulaja	1:	”Se	oli	vähän	ehkä	vaikee,	mutta	kyllä	ne	(stemmat)	sitten	lopulta	oppi.”	
	
Laulaja	2:	”Kaikki	oli	kivaa,	mutta	se	oli	hyvin	huono,	koska	se	oli	helppoo.”	
	
Komppisoittaja	 1:	 ”Oli	 helppoa	 ja	 oli	 kivaa,	 mutta	 oli	 siinä	 myös	 muutama	 semi-
haastava	kohta.”	

	

Näiden	kommenttien	 valossa	 voinen	 sanoa	onnistuneeni	 vähintään	kohtuullisen	hyvin	

tavoitteessani	 tehdä	 sovitus,	 joka	 ei	 ole	 liian	 helppo	 eikä	 liian	 vaikea	 ja	 joka	motivoi,	

mutta	 tarjoaa	 oppilaille	 myös	 haastetta	 (ks.	 luvut	 6.1.1	 ja	 6.1.3).	 Kuten	 Laulaja	 2	

kommentti	 osoittaa,	 ryhmästä	 löytyi	 myös	 yksilöitä,	 jolle	 olisi	 voinut	 tarjota,	 ja	 jotka	

suorastaan	 kaipasivat	 vielä	 suurempaa	 musiikillista	 haastetta.	 Kokonaisuutena	 pidän	

sovitukseni	haastavuustasoa	kuitenkin	onnistuneena	ja	myös	eriyttävänä.	
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Oli	 myös	 hienoa	 kuulla	 ja	 nähdä,	 kuinka	 yksittäisten	 oppilaiden	 asenne	 ja	

suhtautuminen	omaa	stemmaansa	kohtaan	kehittyi	prosessin	edetessä:	

	

Laattasoittaja	2:	”Sillon	kun	me	ollaan	ne	kaks	ekaa	säkeistöö	vaan	hiljaa…	-	 -	…et	
siihen	 väleihin	 ois	 tullu	 jotain	 vähän	 enemmän	 esim.	 vaikka	 alkuun	 tai	 siihen	
säkeistöön	nii	ois	tullu	jotain	meiltä.	-	-	Mut	muuten	se	oli	tosi	kiva!”	
	
Laattasoittaja	 3:	 ”No	 eka	 se	 ei	 ollu	 YHTÄÄN	 kivaa	 sen	 soittaminen!	 Koska	 me	
soitettiin	 mun	 mielestä	 niin	 vähän,	 kun	 siinä	 oli	 vaan	 se	 yks	 kohta,	 kun	 ei	 oltu	
opeteltu	 vielä	niitä	muita	nii	 sit	 se	oli	 tosi	 tylsää.	 -	 -	Nii	 sit	 se	oli	 ihan	kivaa	koska	
sitten	kun	me	soitettiin	sitä	sillein	läpi	nii	sitten	siinä	pääs	itekin	soittamaan	vähän.”	

	

Kerroin	 aiemmin	 pohtineeni	 sovitusvaiheessa	musiikin	 ehdoilla	 sovittamista	 (ks.	 luku	

6.1.3).	 Otin	 harkitun	 riskin	 jättäessäni	 tiettyihin	 stemmoihin	 myös	 pidempiä	 tyhjiä	

jaksoja,	 jotka	 kuitenkin	 mielestäni	 palvelivat	 musiikillista	 kokonaisuutta.	 Edelliset	

laattasoittajien	kommentit	kertovat	minulle	riskin	kannattaneen.	Alussa	meinasi	mennä	

isosti	 tunteisiin,	mutta	 tällöin	 pystyin	 opettajana	 vain	myhäilemään,	 kuinka	maltti	 on	

valttia.	Oppia	ikä	kaikki	–	meille	kaikille.	

	

Toisena	 teemana	keskustelimme	oppilaiden	musiikillisista	onnistumisen	kokemuksista	

prosessin	aikana.	Minkälaisia	onnistumisen	hetkiä	oppilaat	olivat	kokeneet?	

	

Kielisoittaja	 3:	 ”No	 vaikka	 sillon	 kun	 sai	 ensimmäisen	 kerran	 sen	 oikein	 sen	
(sointu)yhdistelmän.”	
	
Kielisoittaja	4:	”Sillon	kun	mun	ei	tarvi	enää	jossain	kohtin	kattoo	siihen	nuottiin	nii	
mää	muistin	sen	ulkoo	jonkun	kohan	nii	sitten	se	oli	kivaa.”	
	
Laattasoittaja	 4:	 ”No	 esim.	 vaikka	 mää	 opin	 sen	 kohan	 siinä	 B-osassa,	 missä	 me	
mennään	sinne	ihan	ylös.	Nii	eka	se	tuntu	aivan	mahottamalta,	mut	sit	mää…	-	-	Ja	sit	
nyt	mää	osaan	sen	sillein.”	
	
Laattasoittaja	5:	”Kun	mä	sain	ne	kaikki	vitsin	rytmit	oikein	ja	oikeessa	järjestyksessä	
ja	oikeeseen	kohtaan	nii	se	oli…”	
	
Laattasoittaja	1:	”Et	se	B-osa…	Tai	siinä	ku	tulee	ne	semmoset	nopeemmat	rytmit...	-	-	
Sillon	ku	me	alotettiin	soittaan	nii	mää	katoin	vaan	et	toi	on	joku	tosi	vaikee,	et	mää	
en	varmaan	ikinä	opi	tota,	mut	sit	se	olikin	yllättävän	helppo,	kun	me	opeteltiin...	Nii	
siinä	tuli	jotenkin	sillein	et	mää	osasin	sittenkin	soittaa	sen.”	
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Laattasoittaja	2:	”Sillon	kun	mää	sain	yhen	kerran	sen	koppotikoppoti-rytmin…”	
	
Laulaja	3:	”Mää	opin	vihdoin	sen	stemman!”	
	
Laulaja	4:	”Oli	kivaa	laulaa	stemmoissa,	kun	mää	en	oo	ennen	laulanu	näin	pienissä	
porukoissa	stemmoja.”	

	

Luvussa	 6.1.1	 kirjoitin,	 kuinka	 halusin	 sovitukseni	 tarjoavan	 oppilaille	 todellisia	

musiikillisia	 haasteita.	 Samanaikaisesti	 halusin	 varmistaa,	 että	 niistä	 selviäminen	 ja	

onnistumisen	 kokemusten	 saavuttaminen	 ovat	 aidosti	 mahdollisia.	 Sovituksen	

ensimmäisessä	versiossa	(ks.	 luku	6.1.3)	haasteet	olivat	paikoitellen	liian	suuria,	mutta	

tekemieni	muutosten	 jälkeen	asiat	asettuivat	tavoiteltuun	tasapainoon.	Tämä	heijastuu	

mielestäni	hienosti	yllä	olevista	oppilaiden	kommenteista.		

	

Seuraavaksi	 keskustelimme	 oppilaiden	 mielipiteitä	 jakaneesta	 musiikillisesta	 uuden	

oppimisesta.	Keskustelussa	kävi	 ilmi,	 että	konkreettinen	musiikillisten	uusien	asioiden	

oppiminen	 oli	 ehkä	 jäänyt	 tässä	 prosessissa	 tosiaan	 vähemmälle.	 Kuten	 jo	 aiemmin	

mainitsin	 (ks.	 luku	6.2),	nämä	oppilaat	eivät	olleet	ensimmäistä	kertaa	mukana	 tämän	

kaltaisessa	 musiikillisessa	 projektissa.	 Tämä	 tuli	 esiin	 myös	 parin	 oppilaan	

kommenteissa:	

	

Kielisoittaja	1:	”Emmä	ehkä	sillein	(oppinut	mitään	uutta),	koska	meillä	on	ollu	niin	
paljon	muitakin	esiintymisiä...		Ja	tämmösii,	et	harjotellaan	jotain	laulua.”	
	
Komppisoittaja	1:	”No	en	ainakaan	sen	oman	soittimen	kohalla	mitään	uutta	oppinu	
mut...	 Ja	 emmäny	 tiiä	me	 ollaan	muutenkin	 täällä	 koulussa	 soitettu	 tossa	 samassa	
ryhmässä	nii	paljon...”	

	

Muutamien	 oppilaiden	 kommenttien	 perusteella	 tämä	minun	 kanssani	 ja	 koko	 luokan	

voimin	 toteutettu	 yhteissoitto-projekti	 tarjosi	 kuitenkin	 myös	 jonkinlaisia	 uusia	

kokemuksia	siitä,	miten	asioita	voi	tehdä:	

	

Kielisoittaja	 2:	 ”No	 esim.	 sitä,	 että	 jos	 me	 ollaan	 tyyliin	 (aiemmin)	 tehty	 luokan	
kanssa	 joku	 juttu	 nii	 ei	 ehkä	 ihan	 sillein,	 että	 jokainen	 eri	 soitin	 omassa	 ryhmässä	
harjottelee	vaan	se	on	enemmän	sillein,	että	kaikki	yhessä	harjottelee.	Nii	sit	kaikki	
omalla	vuorollaan	niinku	vähäsen.	Mutta	(tässä	tapauksessa)	meillä	oli	omaa	aikaa	
tehä	sitä.”	
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Laattasoittaja	 3:	 ”Niinku	 että	 kaikki	 ei	 soita	 samaa	 vaan	 sillein	 jotkut	 soittaa	
erikseen	ja	eri	juttuja.”	
	
Laattasoittaja	 6:	 ”No	 sit	 kun	 siinä	 on	 paljon	 erilaista	 soitettavaa,	 kun	 yleensä	 jos	
soitetaan	laattoja	nii	sitten	open	pitää	koko	ajan	neuvoa	kaikkia	samaan	aikaan.	Ja	
sitten	 se	 neuvoo	 vaan	 jonkun	 yksinkertaisen	 jutun	 mitä	 tehään	 koko	 ajan,	 nii	 nyt	
siinä	on	paljon	kaikkee	erilaista	nii	se	on	kivaa.”	
	
Komppisoittaja	1:	”Mun	mielestä	oli	hyvin	pistetty	ne	soittimet	sillein,	että	niissä	oli	
just	oikeen	verran	tyyppejä.	Vaikka	laulussakin	oli	oikee	määrä	tyyppejä,	ukuleleissa	
sun	muissa...	Nii	sit	siitä	tuli	semmonen	hyvä	fiilis.”	

	

Tulkitsen	 nämä	 kommentit	 siten,	 että	 oppilaat	 arvostivat	 saamaansa	

soitinryhmäkohtaista	 ohjausta	 ja	 myös	 sovitukseni	 monikerroksellisuutta.	

Kommenteista	 huokuu	myös	 se,	 että	 sovitus	 kuulosti	 heidän	 korvissaan	 hyvältä	 ja	 he	

nauttivat	kappaleen	soittamisesta.		

	

Konkreettisia	 uuteen	 musiikilliseen	 oppimiseen	 liittyviä	 kommentteja	 tuli	 myös	

muutamalta	 oppilaalta.	 Kielisoittajat	 esimerkiksi	 kertoivat	 oppineensa	 uutena	 asiana	

heille	 opettamani	 ukulelen	 PIN-koodi	 –järjestelmän,	 jossa	 jokaiselle	 soinnulle	 tulee	

nauhavälien	 mukaan	 oma	 nelinumeroinen	 PIN-koodinsa.	 Esimerkiksi	 C-duurin	 PIN-

koodi	 on	 0003.	 Tämän	 järjestelmän	 olen	 omaksunut	 Jyväskylän	 yliopiston	 musiikin	

lehtorilta	Jouni	Koskimäeltä.	

	

Alla	vielä	yhden	oppilaan	kommentti,	 joka	osoittaa,	että	musiikillisen	 toiminnan	avulla	

voidaan	oppia	elämän	kannalta	paljon	suurempiakin,	kuin	pelkkään	musiikkiin	liittyviä	

asioita:	

	

Laulaja	5:	”Mää	oon	ainakin	oppinu	sen,	että	mää	osaan	ylittää	mun	pelkoni	koska	
mää	en	ikinä	ennen	oo	uskaltanu	laulaa	mitään	sooloo	mikkiin	tai	tällein...”			

	

Kappaleen	 työstämiseen	 käytettyyn	 aikaan	 oppilaat	 olivat	 keskimääräisesti	 erittäin	

tyytyväisiä.	 Pari	 yksilöä	 olisi	 kokenut	 olleensa	 valmis	 nopeamminkin	 ja	 muutama	

oppilas	 puolestaan	 ei	 olisi	 pistänyt	 pahakseen,	 jos	 olisimme	 harjoitelleet	 vielä	 pari	

kertaa.	Todellisuudessa	meillä	oli	vielä	kyselyyn	vastaamisen	jälkeen	pari	treenikertaa	ja	
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konsertin	 läpimenoharjoitus,	 joten	 ehdimme	 saamaan	 kokonaisuuden	 erittäin	 hyvään	

kuntoon	esityksiin	mennessä.	

	

Sovitusta	 ja	 soitinjakoa	 tehdessäni	 pyrkimykseni	 oli	 tarjota	 jokaiselle	 oppilaalle	

mielekäs	 ja	 kokonaisuuden	 kannalta	 merkityksellinen	 rooli.	 Kysely	 osoitti	 oppilaiden	

kokemusten	hieman	 jakautuneen	 tämän	 suhteen,	 ja	olikin	mielenkiintoista	keskustella	

aiheesta	 heidän	 kanssaan.	 Miten	 oppilaat	 olivat	 kokeneet	 oman	 roolinsa	

merkityksellisyyden	osana	kokonaisuutta?	

	

Laattasoittaja	4:	”No	esim.	vaikka	siinä	alussa,	kun	meitä	on	vaan	kolme.	-	-	Et	siinä	
kohtaa	mä	oon	niinku	tärkee	tai	sillein.	Tai	no	me	ollaan	tärkeitä.”	
	
Laattasoittaja	3:	”Silleen	tuntuu,	että	ei	oo	(omalla	roolilla	merkitystä),	koska	meitä	
on	kaks	ja	se	ykskin	saattais	riittää	siihen.	Että	sillein	tuntuu	vähän,	että	oisko	ite	se	
joka	otettais	pois	siitä,	jos	siihen	pitäis	ottaa	vaan	yks.	Mutta	siinä	alussa	tuntuu	aika	
tärkeeltä.”	

	
Laattasoittaja	2:	”Musta	taas	ei	tuntunu	siltä,	että	mun	olemassaololla	olisi	väliä.	-	-	
No	kun	mä	mietin,	että	ilman	muakin	pystyy	elämään.	(naurua)	Ilman	muakin	pystyy	
soittaan	sen.”	
	
Laulaja	3:	”Nii	et	jos	vaikka	mää	en	ois	laulanu	nii	kyl	siihen	tarvitaan	kaikkia	koska	
meitä	oli	niin	vähän	siinä.”	

	
Laulaja	1:	”No	ainakin	stemmoissa	se	on	aika	tärkeetä,	vaikka	kaikkien	ääni	ei	kuulu	
siitä	mikistä,	 että	 oppii	 sen	 stemman	 ja	 sit	 saa	 vahvistusta	 se	 ääni,	 kun	 laulaa.	 Jos	
siinä	 ois	 vaan	 yks	 nii	 tuntuis	 varmaan	 siltä,	 että	 ne	 stemmat	 ei	 kuuluis	 lainkaan.	
Sitten	ne	ei	onnistuis.”	
	
Komppisoittaja	 1:	 ”Siis	 vaikka	 (esim.	 jos)	 se	 rumpu	 häviää	 sieltä,	 nii	 sit	 se	 koko	
kokonaisuus	leviää.”	

	

Useampi	 oppilas	 siis	 takertui	 herkästi	 siihen,	 että	 stemmassa	 oli	 useampi	 kuin	 yksi	

soittaja,	 ja	 antoi	 tämän	 vaikuttaa	 oman	 roolinsa	merkityksellisyyden	 kokemiseen.	 Voi	

olla,	 että	 osa	 kokeneista	 12-vuotiaista	 musiikkiluokkalaisista	 olisi	 kaivannut	 itselleen	

isompaa	ja	kohdennetumpaa	vastuuta.	Sovitusta	 ja	soitinjakoa	tehdessäni	oli	kuitenkin	

selvää,	 että	 lähes	 jokaiseen	 stemmaan	 tulisi	 useampi	 soittaja.	 Ensinnäkään	 ei	 olisi	

millään	 tavalla	 perusteltua	 kirjoittaa	 25	 eri	 stemmaa.	 Toisekseen	 monen	 soittimen	

kohdalla	useamman	soittajan/laulajan	voimalla	toteutettu	stemma	kuulostaa	isommalta,	
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varmemmalta	 ja	 kaikin	 puolin	 paremmalta.	 Kaikista	 tärkein	 näkökulma	 tähän	 on	

kuitenkin	se,	että	oppilaat	saavat	 tukea	toisiltaan,	kun	yhdessä	stemmassa	on	useampi	

soittaja.	 Tämä	 valkeni	 viimeistään	 keskustelun	 myötä	 myös	 monelle	 oppilaalle.	

Esimerkkinä	erään	laattastemmaryhmän	kesken	käyty	dialogi:	kysyin,	onko	siinä	heidän	

mielestään	jotain	hyvää,	että	heitä	on	kyseisessä	stemmassa	useampi	soittaja?	

	

Laattasoittaja	7:	”Jos	feilaa	tai	menee	sekasin.	-	-	Tai	jos	on	kipee.”	
	
Laattasoittaja	3:	”Jos	toinen	sekoo	nii	sitten	toinen	näyttää…”	
	
Laattasoittaja	4:	”Joskus	ku	esim	vaikka	toinen	sekoo	nii…	-	-	Nii	mää	silti	oon	siinä	ja	
toinen	saa	sitten	musta	kiinni.	Ja	sitten	myös	toisinpäin.”	

	

Keskustelutuokion	 päätteeksi	 esitin	 kullekin	 soitinryhmälle	 kokoavan	 kysymyksen:	

mikä	teidän	mielestä	on	ollut	parasta	tässä	koko	prosessissa?		

	

Laattasoittaja	3:	”Yhessä	soittaminen!”	
	
Laattasoittaja	1:	”Se	laattojen	soittaminen	ja	sitten	yhessä	soittaminen.”	
	
Laattasoittaja	4:	 ”Mulla	on	 se	 tunne	kun	 tota...	Tai	 sillain	niinku,	 että	meillä	 toimii	
tää.”	
	
Laulaja	6:	”Se	ryhmätyöhomma	mitä	me	ollaan	tehty,	et	kun	lauletaan	ryhmässä	nii	
sit	se	on	siinä	porukassa	kivaa	ja	sit	se,	että	koko	luokan	kaa	soitetaan	yhessä.”	
	
Laulaja	3:	”Että	tehtiin	kaikki	yhessä.	Se	oli	kivaa.	Ja	sitten	kun	se	onnistu	nii	sit	oli	
kivaa.”	
	
Komppisoittaja	1:	”No	se	rennon	letkee	meininki.”	

	

Luvussa	 5.1.3	 kirjoitin	 seuraavasti:	 ”Erityislaatuisen	 tästä	 ryhmästä	 tekee	 kuitenkin	 se,	

että	 oppilaat	 ovat	 aidosti	 innostuneita	 ja	 motivoituneita,	 ja	 heillä	 on	 valtavan	 hyvä	

ryhmähenki.”	 Yllä	 olevat	 oppilaiden	 kommentit	 lienevät	 riittävä	 peruste	 näkemykseni	

todellisuudelle.	 Oppilaat	 silmin	 nähden	 nauttivat	 yhdessä	 tekemisestä,	 mikä	 tietysti	

omalta	 osaltaan	 mahdollisti	 tämänkin	 musiikillisen	 prosessin	 onnistumisen.	 Paras	

mahdollinen	 palaute	 minulle	 opettajana,	 ja	 tässä	 tapauksessa	 myös	 tutkijana	 ja	

sovittajana,	 oli	 kuitenkin	 oppilaiden	 suoranainen	 vaatimus	 siitä,	 että	 Tällä	 kadulla	
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esitettäisiin	musiikkiluokkakonserteissa.	Kuten	jo	aiemmin	kerroin,	näin	myös	loppujen	

lopuksi	tapahtui.	

	

6.4		 Koonti	sovitus-	ja	opetusprosessista	

Maisterintutkielmani	tutkimusaineisto	muodostui	lopulta	tekemästäni	sovituksesta	(ks.	

luku	 6.1),	 joka	 toteutettiin	 käytännössä	 opetusprosessina	 keskisuomalaisen	 alakoulun	

musiikkipainotteisen	6.	 luokan	kanssa	(ks.	 luku	6.2).	Tutkimusaineistoon	sisältyi	myös	

tutkimukseen	 osallistuneiden	 oppilaiden	 kokemusten	 ja	 heiltä	 saadun	 palautteen	

kokoaminen	 liittyen	 läpikäytyyn	 opetusprosessiin	 (ks.	 luku	 6.3).	

Tutkimusaineistonkeruun	 lopuksi	 tutkimukseen	 osallistunut	 luokka	 esitti	 sovitukseni	

kappaleesta	 Tällä	 kadulla	 koulun	 musiikkiluokkien	 konserteissa.	 Tässä	 yhteydessä	

kappaleesta	 tehtiin	 myös	 äänitaltiointi,	 jota	 ei	 kuitenkaan	 tekijänoikeussyistä	 löydy	

tämän	tutkielman	liitteenä.	Taltiointia,	kuten	muutakin	sovitukseen	liittyvää	materiaalia	

voi	kysellä	suoraan	allekirjoittaneelta.	

	

Kun	 katson	 mennyttä	 sovitus-	 ja	 opetusprosessia	 kaikkinensa	 näin	 jälkeenpäin	

laajemmasta	 perspektiivistä,	 voin	 vilpittömästi	 sanoa	 olevani	 erittäin	 tyytyväinen	

saavutettuun	 lopputulokseen.	 Sovituksen	 onnistumisen	 lähtökohtana	 oli	 onnistunut	

kappalevalinta	 ja	 hyvä	 instrumentaatio	 (ks.	 luvut	 6.1.1	 ja	 6.1.2).	 Erityisen	 tyytyväinen	

olen	 lopullisen	 sovituksen	 yleiseen	 soundimaailmaan:	 vaikka	 sovituksessa	 on	 paljon	

tavaraa,	 se	 ei	mielestäni	 kuulosta	 raskaalta	 ja	 tukkoiselta	 vaan	 raikkaalta	 ja	 ilmavalta.	

Tämä	 on	 hyvin	 pitkälti	 onnistuneen	 instrumentaation	 ansiota.	 Sovituksessa	 isossa	

roolissa	 olevat	 laattasoittimet,	 ukulelet	 ja	 moniääninen	 laulu	 ovat	 ominaissoinniltaan	

kevyen	 ja	 miellyttävän	 kuuloisia	 instrumentteja,	 mikä	 juurikin	 leimaa	 sovituksellista	

kuulokuvaa.	 Tämän	 kaltaiseen	 yleissoinnilliseen	 kepeyteen	 ja	 miellyttävyyteen	 pyrin	

täysin	tietoisesti	 tehdessäni	 instrumentaatioon	 liittyviä	valintoja.	Aivan	kuten	Carl	Orff	

aikoinaan	omaa	soittimistoa	kehitellessään	(ks.	luku	2.3).		
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Myös	 luokan	 kesken	 tehty	 lopullinen	 soitinjako	 onnistui	 hyvin	 (ks.	 luku	 6.2).	 Pystyin	

toteuttamaan	 oppilaiden	 soitintoiveet	 säilyttäen	 samalla	 järkevän	 balanssin	

soitinryhmien	 kokojen	 välillä.	 Laattastemmojen	 suhteen	 pystyin	 eriyttämään	 oppilaita	

taitotason	mukaan	ilman,	että	siitä	tehtiin	minkäänlaista	numeroa.	Tätä	tietysti	helpotti	

suunnattoman	paljon	 se,	 että	 tunsin	oppilaat	 jo	etukäteen.	Kokonaisuutena	 sovituksen	

vaatimustaso	 onnistui	mielestäni	 erittäin	 hyvin:	 se	 tarjosi	 oppilaille	 aitoa	musiikillista	

haastetta	 ja	 teetti	 työtä,	 mutta	 palkitsi	 lopussa	 suurella	 onnistumisella.	 En	 voi	 liiaksi	

korostaa,	 miten	 ylpeä	 olen	 jokaisesta	 oppilaasta,	 heidän	 toiminnastaan	 ja	

sitoutumisestaan	yhteisen	projektimme	aikana.	Oli	valtava	etuoikeus	saada	tehdä	tämä	

juuri	heidän	kanssaan.			

	

Jatkuvan	kehittymisenhalun	kannalta	on	tietysti	hyvä	pohtia,	tekisinkö	jotain	toisin,	jos	

nyt	 aloittaisin	 koko	 prosessin	 uudelleen	 alusta?	 Sovitusvaiheessa	 olisin	 voinut	 pyytää	

palautetta	 sovituksestani	 useammalta	 ulkopuoliselta	 taholta.	 Keskeneräisenä	

sovitukseni	 näki	 ainoastaan	maisterintutkielmani	 ohjaaja.	 Eniten	 tarvitsemani	 palaute	

tuli	 totta	 kai	 suoraan	 oppilailta,	 mutta	 vertaisiltani	 kuullut	 kommentit	 ja	 mielipiteet	

olisivat	 voineet	 edesauttaa	 sovitusprosessin	 alkupuolen	 etenemistä	 ja	 tuoda	

sovitustyöhön	 uutta	 näkökulmaa.	 Jälkikäteen	 huomaan,	 kuinka	 osittain	

tiedostamattomankin	 jääräpäisesti	 halusin	 pitää	 kiinni	 siitä,	 että	 sovitus	 on	 alusta	

loppuun	 nimenomaan	 minun	 ajatusteni	 tuotos.	 Ulkopuolisen	 palautteen	

vastaanottaminen	 ei	 tietenkään	 olisi	 asiaa	 isossa	 kuvassa	miksikään	muuttanut,	 joten	

toivottavasti	 jatkossa	osaan	paremmin	turvautua	kollegiaaliseen	vertaistukeen,	vaikkei	

tilanne	sitä	sen	kummemmin	edes	vaatisi.	

	

Opetusprosessia	 jälkikäteen	 tarkastellessani	 soimaan	 itseäni	 siitä,	 etten	 tajunnut	

tsempata	 enempää	 kahta	 solistiksi	 ilmoittautunutta,	 jotka	 lopulta	 kokivat	

esiintymistilanteessa	 improvisoinnin	 turhan	 jännittäväksi	 (ks.	 luku	 6.2).	 Rohkaisun	

kautta	he	olisivat	varmasti	ainakin	harkinneet	asiaa	uudemman	kerran.	Opetusprosessin	

aikana	harmittelin	hetkittäin	myös	 sitä,	 että	olisin	halunnut	 antaa	oppilaille	 enemmän	

mahdollisuuksia	 vaikuttaa	 luovaan	 prosessiin	 eli	 käytännössä	 siihen,	 minkälainen	

kappaleen	 sovituksesta	 lopulta	 tuli.	 Olisin	 voinut	 myös	 jakaa	 oppilaille	 alusta	 alkaen	

enemmän	vastuuta,	kuten	toimin	laulajien	kanssa	heidän	stemmojensa	treenauttamisen	
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suhteen	 (ks.	 luku	 6.2).	 Tämä	 oli	 kuitenkin	 luonteeltaan	 sellainen	 prosessi,	 joka	

väistämättä	 perustui	 varsinkin	 alkuvaiheessa	 opettajajohtoiseen	 toimintaan.	 Se	 ei	

kuitenkaan	 tarkoita	 sitä,	 etteikö	 prosessi	 olisi	 samanaikaisesti	 voinut	 olla	 myös	

oppilaslähtöinen.	 Oppilaslähtöisyys	 mielletään,	 tai	 ainakin	 itse	 miellän	 sen	 helposti	

toiminnaksi,	 jossa	oppilailla	 ajatellaan	olevan	opettajaa	 suurempi	vaikutusvalta	 siihen,	

mitä	 ja	 varsinkin	 miten	 asioita	 oppitunnilla	 käsitellään.	 Näinhän	 asia	 ei	 kuitenkaan	

millään	tapaa	ole.	

	

Omalla	 kohdallani	 oppilaslähtöisyys	 lähtee	 siitä,	 että	 oppilailla	 on	 tunneillani	 hyvä	 ja	

turvallinen	olo.	Turvallisuudentunne	on	kaiken	toiminnan	lähtökohta,	joka	mahdollistaa	

sen,	 että	 oppilaat	 uskaltavat	 ajan	 myötä	 myös	 ottaa	 itselleen	 lisää	 vastuuta	 ja	 täten	

toimia	 enenevissä	 määrin	 itseohjautuvasti	 (ks.	 luku	 2.4).	 Näin	 kävi	 myös	 tämän	

prosessin	 osalta,	 kuten	 jo	 aiemmin	 luvussa	 6.2	 kerroin.	 Tämän	 kaltaisissa	 tilanteissa	

opettaja	 on	 kuitenkin	 edelleen	 se,	 joka	 näkee	 ja	 hallitsee	 kokonaistilanteen	 kaikista	

parhaiten,	ja	pitää	lankojen	päät	käsissään.	Oppilaille	on	vain	annettu	enemmän	siimaa,	

mikä	 antaa	 heille	 myös	 enemmän	 mahdollisuuksia	 luovaan	 toimintaan	 ja	 itsensä	

toteuttamiseen,	jos	näin	haluavat.	

	

Kun	 näin	 jälkikäteen	 tarkastelen	 koko	 aineistonkeruujaksoa	 ja	 kaikkia	 siihen	 liittyviä	

juonenkäänteitä	kokonaisuutena,	voin	sanoa	matkan	olleen	tunnerikas,	opettavainen	ja	

todella	 paljon	 ajatuksia	 herättävä.	 Tutkimusprosessi	 on	 jälleen	 kerran	 saanut	 minut	

tutkiskelemaan	omaa	 identiteettiäni	 paitsi	 opettajana	myös	 yleisesti	 ihmispersoonana.	

Seuraavassa	 luvussa	 pyrin	 parhaan	 kykyni	 mukaan	 jäsentämään	 ja	 avaamaan	

pohdintojani	sekä	niiden	seurauksena	syntyneitä	oivalluksia.	
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7		 POHDINTA	

	

Tämän	 tutkimuksen	 ensisijainen	 tavoite	 oli	 selvittää,	miten	 Orff-Schulwerkit	 ja	 niiden	

materiaalit	 (ks.	 luku	 2.2)	 ovat	 hyödynnettävissä	 koulumusiikillisessa	 sovitustyössä	

alakoulun	 musiikkiluokalle.	 Luvussa	 6	 kerroin	 kattavasti	 tekemäni	 sovituksen	

tekoprosessista	sekä	käytännön	toteutuksesta	keskisuomalaisessa	alakoulussa.		

	

Schulwerk-kirjoja	 läpikäydessäni	 huomioni	 kiinnittyi	 varsinkin	 viimeisimpien	 osien	

kohdalla	 siihen,	 että	 niiden	 musiikillinen	 materiaali	 on	 varsin	 haastavaa,	 eivätkä	

kappaleet	 perustu	 liialti	 toistoon,	 vaan	 ne	 ovat	 pitkiä	 ja	 stemmat	 alati	 kehittyviä.	

Teossarjan	nimi	 on	 kuitenkin	Musiikkia	 lapsille;	 väkisin	 heräsi	 ajatus,	 että	 aikamoinen	

lapsi	 saa	 olla,	 joka	 pystyy	 toteuttamaan	 Schulwerkien	 vaikeimpia	 kappaleita,	 jotka	

vaativat	 pitkälle	 kehittynyttä	 instrumentin	 hallintaa	 sekä	 hyvää	 nuotinlukutaitoa.	

Tokikaan	 Orffin	 ajatus	 ei	 ollut,	 että	 kappaleita	 soitetaan	 suoraan	 nuoteista	 (ks.	 luku	

2.2.1)	ja	Schulwerkit	ovat	myös	pullollaan	vaatimustasoltaan	helpompaa	materiaalia.	

	

Uskon,	että	näillä	vaikeimmilla	esimerkeillä	Orff	halusi	alleviivata	sitä,	että	lasta	on	lupa	

haastaa	 musiikillisesti	 ja	 pitkäjänteisen	 työn	 kautta	 lapsen	 on	 mahdollista	 saavuttaa	

korkea	 osaamisen	 taso.	 Näkökulma	 on	 ihanteellinen,	 kun	 ajatellaan	 työskentelyä	

esimerkiksi	 motivoituneiden	 ja	 taitavien	 musiikkiluokkalaisten	 kanssa	 (ks.	 luku	 6).	

Schulwerk-materiaalien	 moninaisuus	 kertoo	 mielestäni	 siitä,	 että	 pedagogisessa	

mielessä	musiikillisessa	materiaalissa	tulee	olla	paljon	liikkumavaraa,	ja	opettajan	tulee	

kyetä	tarjoamaan	kullekin	oppilaalle	tekemistä	tämän	taitotason	mukaan.	Schulwerkien	

keskeinen	 viesti	 on,	 että	 jokainen	 oppilas	 on	 lahjakas	 ja	 opettajan	 tehtävä	 on	 uskoa	

tämän	potentiaaliin	oppia	ja	kehittyä	(ks.	luku	2.2).	

	

Orff-Schulwerk	on	 laaja	esimerkkikokoelma	siitä,	mitä	Orff-soittimistoon	(ks.	 luku	2.3)	

kuuluu	 ja	 miten	 sitä	 voidaan	 hyödyntää	 osana	 musiikinopetusta.	 Koulumusiikillisen	

sovittamisen	 näkökulmasta	 Schulwerkit	 toimivat	 minulle	 merkittävänä	 inspiraation	

lähteenä,	 kun	 valitsin	 sovitukseni	 instrumentaatiota	 (ks.	 luku	 6.1.2).	 Soittimiston	

valintaan	vaikutti	myös	Orffin	ajatus	siitä,	että	lasten	tulisi	kyetä	nauttimaan	siitä,	miltä	
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soitto	ja	sen	synnyttämä	äänimaailma	kuulostaa	(ks.	luku	2.3).	Tavoittelin	niin	sanotusti	

hyvää	ja	miellyttävää	soundia.		

	

Tämän	lisäksi	hain	kirjoista	visiota	erityisesti	laattasoitinten	käyttöön	osana	sovitustani:	

Miten	 laattasoittimia	 on	 Schulwerkeissä	 hyödynnetty?	 Minkä	 tyylisiä	 juttuja	 niille	 on	

kirjoitettu?	 Onko	 rooli	 enemmän	 säestävä	 vai	 solistinen?	 Minkälaista	 rytmiikkaa	 ja	

ambitusta	laattasovituksista	löytyy?	Schulwerkien	tutkiminen	rohkaisi	minua	tekemään	

sovituksestani	riittävän	monikerroksisen	 ja	kompleksisen,	 joka	tarjoaisi	oppilaille	sekä	

haasteen	 että	 elämyksen	 (ks.	 luvut	 6.1.1	 ja	 6.1.3).	 Prosessi	 kaikkinensa	 laajensi	

ymmärrystäni	 laattasoitinten	monipuolisuudesta	 ja	 erilaisista	 käyttömahdollisuuksista	

(ks.	 luvut	 2.3	 ja	 6.1.3).	 Tutkimukseni	 osoitti,	 että	 Orff-Schulwerkin	 ideat	 ovat	

nimenomaan	 sovellettavissa,	 ei	 suoraan	 siirrettävissä,	 erinomaisesti	 myös	 sellaisen	

musiikillisen	 materiaalin	 toteuttamiseen,	 jota	 ei	 lähtökohtaisesti	 ole	 tarkoitettu	

koulukäyttöön	 ja	 Orff-soittimille	 (ks.	 luku	 6).	 Juuri	 sovellettavuus	 ja	 inspiraation	

antaminen	olivat	Orffin	ja	Keetmanin	ajatuksena	Schulwerkejä	tehdessään	(ks.	luku	2.2).	

	

Tämän	 tutkimuksen	 toinen	 tavoite	 oli	 perehtyä	 siihen,	 miten	 Carl	 Orffin	 pedagogisia	

ajatuksia	 voi	 käytännössä	 toteuttaa	 osana	 alakoulun	musiikinopetusta.	 Olen	 luvussa	 2	

esitellyt	laajalti	Orff-pedagogiikan	historian,	siihen	liittyvän	soittimiston	sekä	käytännön	

pedagogiikan	 kannalta	 hyvin	 oleellisen	 ajatuksen	 prosessiopettamisesta	 ja	 –

oppimisesta.	 Orff-filosofian	 keskeiset	 pääkohdat	 onnistuin	 mielestäni	 tiivistämään	 jo	

aikanaan	kandidaatintutkielmassani	varsin	osuvasti	(Manninen	2017,	30):	

	

1. Oppilaslähtöinen	opetus	ja	usko	oppimisen	potentiaaliin	

2. Onnistumisen	kokemusten	tuottaminen	ja	elinikäinen	oppiminen	 	

3. Opettajan	vapaus	ja	vastuu	rikkaassa,	käytännönläheisessä	ja	kokonaisvaltaisessa	

opetusprosessissa	

	

Orff-pedagogiikka	käytännön	tasolla	lähtee	liikkeelle	oppilaasta,	joka	on	musiikintunnin	

keskeisin	 ja	aktiivisin	 toimija.	Tämä	 tarkoittaa	käytännössä	sitä,	että	musiikintunneilla	

oppilaat	 musisoivat,	 soittavat,	 laulavat,	 liikkuvat,	 tanssivat,	 leikkivät,	 kuuntelevat,	

improvisoivat,	säveltävät	ja	kaikin	mahdollisin	tavoin	ja	aistein	ilmaisevat	itseään.	Orff-
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pedagoginen	 toiminta	 on	 aina	 käytännönläheistä	 ja	 prosessin	 luonteen	 mukaan	

mahdollisimman	 kokonaisvaltaista,	 toisin	 sanoen	 monipuolista.	 Orff-pedagogiikan	

näkökulmasta	keskeistä	on,	 että	kaikki	 osallistuvat	musiikilliseen	 toimintaan	 ja	 asioita	

opitaan	 ja	 toteutetaan	yhdessä	 toimien.	Opettaja	 toimii	osana	ryhmää	kantaen	vastuun	

toiminnan	 ohjaamisesta	 etenkin	 prosessin	 alkuvaiheessa;	 oppilaiden	 rooli,	 vastuu	 ja	

itseohjautuvuus	kasvavat	mitä	pidemmälle	prosessissa	edetään.	(ks.	luvut	2.4	ja	4.)	Orff-

pedagoginen	 lähestymistapa	 musiikkikasvatukseen	 antaa	 opettajalle	 hyvät	 valmiudet	

vastata	 opetussuunnitelman	 asettamiin	musiikin	 oppiaineen	 sisältöihin	 ja	 tavoitteisiin	

(ks.	luku	3).	

	

Edellä	 luetellut	 Orff-pedagogiikan	 perusperiaatteet	 toteutuivat	 tätä	 tutkimusta	 varten	

suunnittelemassani	opetusprosessissa	 (ks.	 luku	6.2).	 Ilman	ajallisia	 rajoitteita	prosessi	

olisi	 varmasti	 voinut	 olla	 vielä	 kokonaisvaltaisempi	 ja	 toimintatavoiltaan	

monipuolisempi.	Tavoitteemme	oppilaiden	kanssa	oli	ottaa	tekemäni	sovitus	haltuun	ja	

saattaa	 kappale	 esityskuntoon,	 minkä	 vuoksi	 toiminta	 painottui	 yhteismusisointiin.	

Jälkikäteen	tarkasteltuna	prosessista	kuitenkin	löytyi	likipitäen	kaikki	prosessiympyrän	

(ks.	 kuva	 8)	 työtavat.	 Oman	 kokemukseni	 ja	 saamani	 palautteen	 (ks.	 luku	 6.3)	

perusteella	 oppilaat	 nauttivat	 yhdessä	 tekemisestä	 täysin	 palkein	 ja	 saivat	 matkan	

varrella	myös	 runsaasti	onnistumisen	kokemuksia.	Prosessin	edetessä	oppilaat	 todella	

ottivat	 isompaa	 vastuuta	 ja	 toivat	 esille	 myös	 omaa	 musiikillista	 näkemystään.	

Matkamme	 loppuhuipentumaan	 tultaessa	 oppilaat	 olivat	 suvereenisti	 tilanteen	

hallitsijoita	 ja	 antoivat	 täten	 opettajalleen	 luvan	 astua	 takavasemmalle	 nauttimaan	

yhteisestä	 saavutuksestamme.	 (Ks.	 luku	 6.2.)	 Kaiken	 kaikkiaan	 prosessi	 oli	

perusluonteeltaan	 hyvin	 pitkälti	 sellainen	 kuin	 olin	 osannut	 odottaa.	Matka	 kuitenkin	

myös	 yllätti	 moninaisuudellaan	 tarjoten	 elämyksiä,	 jotka	 vaikuttivat	 minuun	

voimakkaasti	 tunnetasoa	myöten.	Käytännön	kautta	prosessi	 syvensi	 omaa	 suhdettani	

niin	Orff-pedagogiikkaan	kuin	opettajuuteen	yleisesti.	
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7.1		 Tutkimustulosten	luotettavuus	ja	jatkotutkimusaiheet	

Tutkimustulosten	 luotettavuutta	 arvioitaessa	 on	 tärkeä	 tiedostaa,	 että	 loppupeleissä	

kyse	 on	 omista	 tulkinnoistani.	 Olen	 käynyt	 tutkimusaineiston	 useaan	 kertaan	 läpi	

perinpohjaisesti	ja	tunnepitoisesta	luonteestani	huolimatta	pyrkinyt	tarkastelemaan	sitä	

mahdollisimman	 objektiivisesti,	 kuten	 tutkijan	 rooliin	 kuuluu.	 Olen	 parhaan	 kykyni	

mukaan	pyrkinyt	näkemään	aineistosta	todellisia	asioita	–	en	pelkästään	sellaisia,	 joita	

haluan	ja	toivon	siellä	näkeväni.	Jotta	lukijat	pystyvät	arvioimaan	tutkimuksen	tuloksia,	

olen	 avannut	 tutkimusprosessin	 vaiheet	 luvussa	 6	 niin	 tarkkaan	 kuin	mahdollista	 (ks.	

Tuomi	&	Sarajärvi	2009,	141).		

	

Eskola	ja	Suoranta	(1998,	15)	toteavat	laadulliselle	tutkimukselle	olevan	ominaista,	että	

tutkimussuunnitelma	 elää	 tutkimuksen	 aikana.	 Näin	 kävi	 myös	 tässä	 tutkimuksessa:	

tutkimuskysymykseni	 täsmentyivät	 lopulliseen	 muotoonsa	 vasta	 koko	

tutkimusprosessin	 loppuvaiheessa,	 kun	 itselleni	 alkoi	 toden	 teolla	 selkeytyä,	mitä	 tuli	

tutkittua.	 En	 kuitenkaan	 koe	 tämän	 heikentäneen	 tutkimukseni	 tai	 sen	 tulosten	

luotettavuutta,	 sillä	 sain	 tutkimuskysymyksiin	 konkreettisia	 vastauksia,	 joista	 edellä	

kirjoitin.	

	

Tutkimukseni	 laadullinen	 aineisto	 tuli	 hyödynnettyä	 likipitäen	 täydellisesti.	

Tekemästäni	sovituksesta	 jäi	 toteuttamatta	ainoastaan	kappaleen	B-osan	ensimmäinen	

sovitusversio,	joka	osoittautui	vallitseviin	olosuhteisiin	liian	haastavaksi	(ks.	luvut	6.1.3	

ja	 6.2).	 Sovituksen	 materiaalit	 kaikkine	 vaiheineen	 ovat	 itselläni	 tallessa,	 joten	

tilaisuuden	 tullen	 pystyn	 hyödyntämään	 niitä	 myös	 tulevaisuudessa.	

Tekijänoikeudellisista	 syistä	 sovituksen	 nuottimateriaalia	 tai	 äänitallennetta	 ei	 löydy	

tämän	tutkielman	liitteenä.		

	

Tutkimukseni	 käytännön	 toteutus	 alakoulun	 musiikkipainotteisella	 luokalla	 onnistui	

erinomaisesti.	 Carl	 Orffin	 luoma	 Schulwerk-konsepti	 ja	 sen	 mukainen	 pedagoginen	

lähestymistapa	musiikkikasvatukseen	(ks.	 luku	2)	on	tehty	lapsia	varten,	minkä	vuoksi	

se	 myös	 toimii	 alakoulukontekstissa	 parhaimmillaan	 ensiluokkaisen	 hyvin.	 Tässä	

tapauksessa	 olosuhteet	 olivat	 minulle	 erityisen	 suotuiset,	 koska	 käsissäni	 oli	
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poikkeuksellisen	 lahjakas	 ryhmä,	 jonka	 tunsin	 jo	 etukäteen.	 Tilanne	 ei	 kuitenkaan	

mielestäni	 millään	 tapaa	 himmennä	 tekemäni	 sovituksen	 tai	 opetusprosessin	

onnistumista:	edes	nämä	oppilaat	eivät	olisi	pelastaneet	tilannetta,	jos	sovitukseni	olisi	

ollut	 huono	 ja	 opetukseni	 epäjohdonmukaista.	 Kokemukseni	 sen	 sijaan	 alleviivaa	

minulle	 opettajan	 ja	 oppilaiden	 välisen	 suhteen	 merkitystä	 ja	 sitoutumisen	 tärkeyttä	

yhteisten	tavoitteiden	saavuttamiseksi.	

	

Tein	sovitukseni	nimenomaan	tämän	tietyn	ryhmän	ja	heidän	osaamistasonsa	mukaan.	

On	selvää,	että	sovitus	ei	sellaisenaan	ole	toteutettavissa	minkä	tahansa	ryhmän	kanssa,	

vaan	 sovitusta	 on	 muokattava	 tilanteen	 mukaan	 kullekin	 ryhmälle	 sopivaksi.	

Mielenkiintoinen	ajatusleikki	on	se,	miten	olisin	 lähtenyt	sovitusta	tekemään,	 jos	olisin	

toteuttanut	 tutkimuksen	 lukioryhmän	 kanssa,	 kuten	 alun	 perin	 olin	 ajatellut	 (ks.	 luku	

5.1).	Asiaa	pohdittuani	tulin	siihen	tulokseen,	että	hyvin	todennäköisesti	sovituksestani	

olisi	 tullut	 lähes	 samanlainen.	 Jatkotutkimusaiheena	 olisikin	 ehdottoman	

mielenkiintoista	 tehdä	 samantyylinen	 tutkimus	 yläkoulu-	 tai	 lukiokontekstissa	 (ks.	

Aulos	2017).	Kuten	 luvussa	2.4	kerroin,	Orff-pedagogiikka	mielletään	usein	pelkästään	

alakoulumaailmaan	 sovellettavaksi	 toiminnaksi.	 Kokemukseni	 mukaan	 Orff-

pedagogiikan	on	kuitenkin	sovellettavissa	mainiosti	kaiken	 ikäisille	oppijoille,	mikä	on	

ilman	muuta	lisätutkimisen	arvoinen	asia.			

	

Toinen	 jatkotutkimusta	 kaipaava	 aihe	 on	 Orff-soittimiston	 (ks.	 luku	 2.3)	 käyttö	

musiikinopetuksessa	 eri	 oppiasteilla.	 Myös	 Orff-soittimistoon	 liittyy	 tietynlaisia	

mielikuvia	 ja	 jopa	 ennakkoluuloja;	 lisätutkimuksella	 soittimiston	 monipuolisuutta,	

mahdollisuuksia	 ja	 tarkoituksenmukaisia	 käyttötarkoituksia	 pystyttäisiin	 avartamaan.	

Olen	 nähnyt	 musiikkiluokkien	 toteuttavan	 yhteisprojekteja	 esimerkiksi	

sinfoniaorkesterien	 kanssa,	 mutta	 näissä	 projekteissa	 lasten	 osuus	 on	 painottunut	

kuorolauluun,	mikä	 on	 siis	 aivan	mahtavaa	 sekin!	Olisi	 kuitenkin	 hienoa	 nähdä	 lapset	

myös	 soittamassa	 isolla	 joukolla	 yhdessä	 alan	 ammattilaisten	 kanssa.	 Tässä	 olisi	 oiva	

sauma	hyödyntää	Orff-soittimistoa.	Ei	muuta	kuin	sovituksia	työstämään.	
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7.2		 Päätös	

Lopuksi	 vielä	 hieman	 yleistä	 pohdintaa	 Orff-pedagogiikasta	 ja	 sen	 herättämistä	

ajatuksista	 osana	 omaa	 opettajuuttani.	 Kirjoitin	 luvussa	 2.4	 siitä,	 kuinka	 Orff-

pedagogiikan	hienoimpia	puolia	on	ajatus	opettajan	vapaudesta	 ja	vastuusta	(ks.	myös	

Manninen	2017,	 29).	Orff-pedagogiikka	 antaa	opettajalle	 vapauden	 ja	 tilan	 etsiä	 oman	

tyylinsä	opettaa,	mutta	vapaus	myös	vaatii	vastuun	kautta	opettajalta	todella	paljon	(ks.	

luku	4).	Omalla	kohdallani	tämä	vapauden	ja	vastuun	välisen	tasapainon	hakeminen	on	

välillä	tuntunut	suoranaiselta	taakalta	ja	henkiseltä	painolastilta.		

	

Orff-pedagoginen	 opettaminen	 on	 kokemukseni	 perusteella	 usein	 todella	 intensiivistä,	

kokonaisvaltaista	 ja	 se	 vaatii	 opettajalta	 jatkuvasti	 sataprosenttisen	 panostuksen	 ja	

läsnäolon	 (ks.	 luku	 4).	 Parhaimmat	 kokemukset	 itselläni	 niin	 oppijana	 kuin	

opettajanakin	 ovat	 juuri	 tämän	 kaltaisista	 tilanteista,	 joissa	 eletään	 niin	 vahvasti	

hetkessä,	 että	 ryhmän	 kesken	 pystytään	 saavuttamaan	 todellinen	 flow-tila.	 Varsinkin	

opettajan	 roolissa	 tällaisen	 hetken	 jälkeen	 tuntuu	 fyysisesti	 siltä,	 kuin	 olisi	 tehnyt	

isommankin	 urheilusuorituksen.	 Tunne	 on	 todella	 koukuttava,	 mutta	 sen	

saavuttamiseen	 tarvittu	 työmäärä	 ja	 tekemisen	 tapa	 on	 pidemmän	 päälle	 varsin	

kuluttavaa	 –	 aina	 ei	 jaksa.	 Ajan	 myötä	 olen	 hiljalleen	 oppinut	 ymmärtämään	 ja	

hyväksymään	omalla	kohdallani,	ettei	aina	myöskään	tarvitse	jaksaa:	välillä	vähempi	on	

enemmän	 kuin	 riittävästi,	 eikä	 jokaisen	 opetussession	 –	 ikään	 kuin	 se	 edes	 olisi	

mahdollista	 –	 tarvitse	 olla	 superlatiivisen	 innovatiivinen	 ja	 luovuuden	 pedagoginen	

ilotulitus.	

	

Orff-pedagogiikan	 ja	 valtakunnallisen	 opetussuunnitelman	 (ks.	 luku	 3)	

peräänkuuluttama	oppilaslähtöisyys	on	myös	mietityttänyt	minua	kovasti.	Pohdintojeni	

myötä	 olen	 alkanut	 ymmärtää,	 että	 myös	 opettajajohtoinen	 opetus	 voi	 olla	

oppilaslähtöistä	(ks.	 luku	6.4).	Oppilaslähtöisyyden	rinnalla	voitaisiin	mielestäni	puhua	

myös	 ihmisläheisyydestä.	 Ehkä	 oppilaslähtöisyyden	 ytimessä	 loppujen	 lopuksi	 on	

opettajan	 aito	 kiinnostus	 oppilaitaan	 kohtaan	 (ks.	 Skinnari	 2000,	 22)	 ja	 halu	 kohdata	

heidät	 sekä	 ryhmänä	 että	 yksilöinä.	 Sinnemäki	 (2018)	 painottaa,	 kuinka	 jokainen	

kohtaaminen	on	 yksilöllinen	 ja	 tärkeä,	 ja	 jokaisen	 lapsen	pitäisi	 saada	 kokea	 olevansa	
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arvostettu	 sellaisena	kuin	on;	 aito	kohtaaminen	 ja	arvostus	 synnyttävät	 luottamuksen,	

jonka	päälle	kaikki	muu	toiminta	voidaan	rakentaa.		

	

Minulle	 on	 opintojeni	 aikana	 isketty	 useaan	 kertaan	 eri	 tilanteissa	 Orff-pedagogiikan	

asiantuntijan	viittaa	ja	statusta.	On	totta,	että	olen	aiheeseen	varsin	laajalti	perehtynyt	ja	

Orff-pedagogiikan	 merkitys	 omalle	 opettajaidentiteetilleni	 on	 kiistattoman	 suuri	 (ks.	

luku	 4).	 Toin	 kandidaatintutkielmassani	 (Manninen	 2017,	 27)	 esille	 ajatusmallin	

opettajasta	 pedagogisena	 pesusienenä,	 joka	 imee	 tietoa	 kehittääkseen	 itseään	 ja	

voidakseen	puristaa	hankkimaansa	viisautta	 ja	osaamista	eteenpäin	esimerkiksi	omille	

oppilailleen.	 Haluan	 tämän	 ajatuksen	 rinnalle	 tuoda	 toisen	 ajatusmallin	

musiikkipedagogisesta	 hybridistä.	 Musiikkipedagoginen	 hybridi	 on	 opettaja,	 joka	

ammentaa	 omaan	 opettajuuteensa	 useasta	 musiikkikasvatuksellisesta	 lähteestä,	 eikä	

rakenna	 omaa	 ammatti-identiteettiään	 sokeasti	 vain	 jonkun	 tietyn	 pedagogiikan,	

metodin	tai	lähestymistavan	varaan.		

	

Omalla	 kohdallani	 Orff-pedagogiikka	 on	 pedagoginen	 kotini,	 josta	 käsin	 haluan	

kuitenkin	tarkastella	asioita	myös	laajemmasta	perspektiivistä	ja	etsiä	useasta	paikasta	

itselleni	 sopivia	 tapoja	 työskennellä	 ja	 ajatella.	 Tässä	 mielestäni	 konkretisoituu	 Orff-

pedagogiikan	 ajatus	 opettajan	 vapaudesta	 ja	 vastuusta	 sekä	 oman	 pedagogisen	 äänen	

löytämisestä,	 joista	 olen	 aiemmin	 kirjoittanut	 (ks.	 esim.	 luku	 4).	 Harjoittelunohjaajani	

Sampo	Hankama	(2018b)	kehotti	minua	muistamaan,	että	niin	ammatillinen	identiteetti	

kuin	opettajaorientaatiokin	elää	ja	muuttuu	vuosien	saatossa	ja	kokemuksen	karttuessa:	

ei	siis	kannata	koskaan	muodostaa	liian	vahvaa	mielikuvaa	siitä,	mikä	on	juuri	se	”mun	

juttu”.	 Avoimuuden	 kautta	 haluan	 löytää	 oman	 tapani	 olla	 paras	 versio	 itsestäni	

opettajana.	

	

Tämän	 tutkielman	 myötä	 olen	 törmännyt	 myös	 aiemmin	 kohtaamaani	 haasteeseen:	

Orff-pedagogiikan	 tyhjentävä	sanallistaminen	on	 todella	vaikeaa	 (ks.	 luku	2.2.1).	Tämä	

johtuu	 isolta	 osin	 siitä,	 että	 ei	 ole	 olemassa	 vain	 yhtä	 tai	 edes	 useampaa	 tiettyä	 tapaa	

toteuttaa	Orff-pedagogiikkaa	(ks.	luku	4),	minkä	lisäksi	se	perustuu	vahvasti	toimintaan	

ja	hetkessä	tapahtuvaan	vuorovaikutukseen.	Orff-pedagogiikkaa	ei	voi	siis	tyhjentävästi	

opiskella	 lukemalla,	 vaan	 syväluotaava	 ymmärrys	 avautuu	 vasta	 oman	 tekemisen	 ja	
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kokemisen	sekä	niiden	herättämän	prosessoinnin	kautta,	mikä	on	omakohtaisesti	isossa	

roolissa	 myös	 tämän	 tutkielman	 suhteen:	 ilman	 JaSeSoi	 ry:n	 musiikkipedagogista	

koulutusohjelmaa	 ja	 sen	 vaikuttamaa	 (Orff-)pedagogista	 itsetutkiskelua	 tämän	

tutkimuksen	 anti	 niin	 itselleni	 kuin	 lukijoille	 olisi	 jäänyt	 merkittävän	 paljon	

kevyemmäksi.	

	

Kernaasti	 näkisin	 Orff-pedagogiikan	 olevan	 tulevaisuudessa	 merkittävämmin	 esillä	

musiikinopettajien	koulutuksessa.	Eikä	pelkästään	aineenopettajien	koulutuksessa	vaan	

myös	luokanopettajien,	varhaiskasvattajien	ja	kaikkien,	jotka	musiikkia	työssään	tulevat	

tavalla	tai	toisella	käyttämään.	Edellä	kirjoittamaani	viitaten	Orff-pedagogiikan	tulisi	olla	

läsnä	 nimenomaan	 erilaisten	 käytännönkoulutusten	 kautta.	 JaSeSoin	 sisäistä	

ammattitaitoa	 olisi	 mahtavaa	 nähdä	 lisääntyvissä	 määrin	 myös	 yhdistyksen	

ulkopuolisissa	 konteksteissa	 –	 kuuluuhan	 Orff-yhteisön	 arvoihin	 muun	 muassa	 avoin	

ideoiden	 jakaminen	 (ks.	 luku	2.2.1).	Omalta	 osaltani	 haluan	 ilman	muuta	 olla	mukana	

kantamassa	korteni	kekoon.		

	

Kirjoitin	 luvussa	 1	 toivovani	 tämän	 tutkimuksen	 tekemisestä	 olevan	 itselleni	 jotain	

konkreettista	 hyötyä,	 ja	matkan	 auttavan	minua	 kehittymään	paremmaksi	 opettajaksi.	

Molemmat	 toteutuivat.	 Minulle	 opettajuus	 on	 kutsumus	 ja	 pedagogiikka	 intohimo.	

Musiikki	puolestaan	suuren	rakkauteni	kohde	ja	työkalu,	jonka	avulla	toivon	voivani	olla	

tukemassa	niin	lapsia	kuin	aikuisia	oppimisen	ja	kasvamisen	päättymättömällä	polulla	–	

nöyrästi,	mutta	iloiten.	
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