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opinnäytetyön raportointia ja arkistointia varten. 
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1 Johdanto 
 

Työskentelen Turun Konservatoriossa pop/jazz-musiikin lehtorina ja koulutukseltani 

olen bassonsoiton opettaja (Musiikkipedagogi AMK, Stadia Ammattikorkeakoulu 2006). 

Kehitin keväällä 2015 Google Drive -sivuston koulumme pop/jazz-linjalle ja se otettiin 

kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä 2015. Tämä järjestelmä hyödyntää käyttämiäm-

me Google -palveluja tehokkaasti ja mahdollistaa uusien oppimisympäristöjen luomi-

sen. 

 

Opinnäytetyössäni on kolme osaa, joista tärkein Kuukkeli, on tarkoitettu ainoastaan 

Turun Konservatorion pop/jazz -linjan sisäiseen käyttöön. Toinen osa on blogimuotoi-

nen opas Kuukkelin käyttöön (www.kuukkeliblogi.wordpress.com). Blogin keskeinen 

sisältö on videoklipit, joihin löytyy linkit myös tästä PDF –versiosta, mutta joiden sisäl-

töä en tässä avaa. Tämä PDF –versio on tehty ainoastaan raportointia ja arkistointia 

varten. Blogin tarkoitus on esitellä luomani järjestelmä muillekin asiasta kiinnostuneille 

ja raportoida lukukauden aikana saaduista kokemuksista. Samalla se toivottavasti roh-

kaisee ja opettaa opettajia kokeilemaan Kuukkelia työssään ja myös kertomaan siitä 

blogissa. 

 

Työni tilaajana on työnantajani Turun Konservatorio, jonka opettaja- ja oppilaskunta on 

ensisijainen sidosryhmä. Arvolupaukseni heille on luoda toimiva työkalu, joka mahdol-

listaa osallistavan suunnittelun ja tavoitteiden asettelun, antaa välineitä arviointiin, pa-

rantaa oppimistuloksia ja työilmapiiriä. 

 

Tämä työ liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa pieni Turun Konservatorion 

Pop/jazz -linja etsii kasvaessaan uusia toimintatapoja ja vastaa näin opetusministeriön 

haasteisiin opetuksen kehittämisestä. Turun Konservatorion strategia 2020:n kohdassa 

3.3 on mainittu yksityiskohtaisempia pedagogisia toiminta-suunnitelmia, joista seuraa-

via tämä kehitystyöni tukee: 
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Oppimista eri tavoilla 

• yksilöopetus, jossa eri tavoin kannustetaan pitkäjänteisiin, sinnikkäisiin 

työskentelytapoihin, 

• musiikin perusteiden tiedot ja taidot opitaan tekemisen ja oivaltamisen 

kautta monella tavalla, 

• erilainen oppiminen, omat oppimispolut ja monet oppimistyylit ovat rikas 

keinovara kaikille  

• teknologiaa oppimisen ja esittämisen tukena pidetään tarjolla asiasta 

kiinnostuneille. Kannustetaan teknologian käyttöön myös arvioinnin ja op-

pijan itsearvioinnin välineinä. (Turun Konservatorio 2010.) 

 

Työn menetelmänä oli Google Forms -sovelluksen avulla tapahtuvat haastattelut. 

Haastattelin pitkin lukuvuotta niin oppilaita ja opettajia kuin myös hallinnon edustajia.  

 

2 Yleistä Kuukkelista 
 

 

Kuvio 1. Linkki videoon: https://youtu.be/VMMprZ-AkSc 
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Kuukkeli on yksi Google Drive -kansio, joka pitää sisällään kaikki yhteisiksi tarkoitetut 

kansiot. Se on jaettu kaikille kollegion opettajille ja hallinnolle sekä osin opiskelijoille. 

Se antaa käyttäjilleen mahdollisuuden luoda sisältöjä yksin ja yhdessä ja jakaa niitä 

muille. Tarkoitus ei ole niinkään rakentaa mitään valmista järjestelmää, vaan luoda 

alusta jonka käyttäjät alkavat itse luoda sisältöjä. Tässä työssäni esittelen tämän luo-

mani alustan sekä joitakin sovelluksia, joita olen käyttänyt kuluvana lukukautena. 

 

2.1 Kansioiden konstruktio 
 

Kun aloitin Google Drive -dokumenttien tekemisen keväällä 2015, jaoin niitä muille 

opettajille sitä mukaa, kun ne valmistuivat. Tästä seurasi kuitenkin ongelmia, koska 

dokumentit olivat kaikilla erilaisessa järjestyksessä. Näin käyttäjien oli vaikea hahmot-

taa, mitä kaikkea kansiossa oli ja tämä sekavuus osoittautui kynnyskysymykseksi 

Google Driven käytölle. 

 

Palasin lähtöruutuun ja aloitin luomalla yhden ison Google Drive -kansion, jolle annoin 

myöhemmin nimeksi Kuukkeli, koska huomasin, että Google Drive kansiosta puhumi-

nen oli hieman kankeaa. Kuukkeliin rakensin hierarkian, jossa on harkittu rakenne ja 

logiikka. Kopioin aikaisemmin luomani dokumentit Kuukkeliin ja samalla poistin jako-

asetuksista aikaisemmin kutsutut käyttäjät. Nyt dokumentit olivat kaikilla samanlaisessa 

järjestyksessä Kuukkelissa ja asioista oli helpompaa keskustella. 

 

2.2 Kansioiden hallinta, luku- ja käyttöoikeudet 
 

Kuukkeli on jaettu kaikille Turun Konservatorion pop/jazz-opettajille sekä hallinnolle. 

Opiskelijoille on annettu muokkausoikeudet vain niihin kansioihin, jotka liittyvät opinto-

jaksoihin, joihin he ovat osallistuneet. Jotta vältytään sellaisilta ikäviltä tapauksilta, että 

joku vahingossa poistaa jonkun dokumentin, kannattaa muokkausoikeudet rajata aino-

astaan niille, jotka niitä tarvitsevat. 
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2.3 Käyttäjien oikeusturva 
 

Käyttäjien oikeusturva saattaa vaarantua, jos esimerkiksi itse arviointikaavake, jonka 

on luvattu olevan luottamuksellinen, onkin jaettuna kaikille opettajille. Siksi on tärkeää, 

että dokumenttia luodessa harkitsee tarkasti, että kenelle dokumentti on jaettu. 

 

2.4 Tekijänoikeudet 
 

Google Drive on suljettu verkkopalvelu, jonka sisältö ei ole jaettu julkisesti. Siksi esi-

merkiksi harjoitus- tai konserttitallenteesta ei tarvitse maksaa tekijänoikeuskorvauksia. 

 

 

 

 

3 Kuukkeli suunnittelussa 
 

Kuukkeli antaa mainion työkalun osallistavaan suunnitteluun vai pitäisikö pikemminkin 

puhua yhteissuunnittelusta? 

 
“Kaupanpäällisenä saadaan myös sitoutumista, kun käyttäjiä/työntekijöitä osallis-
tetaan suunnitteluun. Uudistukset hyväksytään helpommin, kun niihin on saanut 
vaikuttaa.” (Bergvall-Kåreborn & Ståhlbrost 2008, 103.)  

 

 

On tuo termi sitten mikä tahansa, niin uskoakseni tärkeää on saada koko opettajakunta 

sekä tilanteesta riippuen myös muut sidosryhmät, kuten opiskelijat ja hallinto mukaan 

suunnitteluun. Tietenkään kaikki eivät halua osallistua, mutta mahdollisuus siihen luo 

läpinäkyvyyttä ja osallisuuden tuntua. Kuukkeli tarjoaa erinomaisen työkalun suunnitte-

luun, jota voidaan tehdä yksin tai yhdessä. 
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Kuvio 2. Linkki videoon: https://youtu.be/VJ_qPSenxjU 
 

3.1 Kysely Kuukkelin käytöstä opettajille ja hallinnolle 

 

Haastattelin kahta opettajaa ja kahta hallinnon edustajaa Kuukkelin käytöstä. Tein ky-

selyn käyttämällä Google Forms –sovellusta. 

 

Vastausten mukaan sekä opettajat, että hallinto ovat ottaneet Kuukkelin käyttöön ja 

opettajille se on viikottaista, kun taas hallinnon väki käyttää sitä kerran pari kuussa tie-

don hakuun tai toiminnan seuraamiseen. Opettajat käyttävät Kuukkelia työssään mate-

riaalin jakamiseen ja oppillaan kehityksen seuraamiseen.  

 

Teoria-aineiden saaminen Kuukkeliin olisi tärkeää ja myös tekniset parannukset, kuten 

videoiden latauksen nopeutuminen, ilmoitusviestit lisätystä sisällöstä tai Kuukkeliin me-

non saaminen yhden napin taakse ovat toivelistalla. Vastauksista ilmenee myös se, 

että Kuukkelia ei ole vielä hyödynnetty riittävästi suunnittelussa. Tässä toivottavasti 

päästään eteenpäin, kun opettajat tutustuvat paremmin Kuukkelin mahdollisuuksiin 

blogin kautta. 
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Kuukkeli on nyt ollut käytössä viime syksystä lähtien. Oletko käyttänyt sitä työssäsi? 

 

Opettajat: 
”Viikottain” 
 
”Viikottain” 

 

Hallinto: 

”Kerran kuussa” 
 

”Pari kertaa kuussa” 
 

 

 

Miten olet käyttänyt Kuukkelia työssäsi? 

 

Opettajat: 
”Olen kuunnellut opiskelijoiden treeninauhoja, katsonut workshop-keikkoja, säes-
tänyt tunneilla sieltä kunkin bändin kansiosta löytyvillä nuoteilla. Workshop-
opettajana olen tallettanut bändin kuukkeli-kansioon nuotteja, treeniäänitteitä, 
keikkavideoita ja päivittänyt ohjelmistoa sekä laittanut kurssin arviointiin liittyvän 
materiaalin kaikille nähtäväksi.” 

 
”äänityksiä, opetusmateriaalia ym. Kuukkeliin” 

  

Hallinto: 
”Hakenut välillä tietoa” 
 
”Katsellut silloin tällöin hallinnon näkökulmasta, mitä on menossa.” 

 

Mitkä jutut ovat osoittautuneet toimiviksi? 

 

Opettajat: 
”Kaikki käyttämäni ovat muuten, paitsi videoiden lataaminen on hidasta puuhaa. 
Siksi olen suosinut itse treeniäänitteitä pelkästään.” 

 
”kaikki” 
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Hallinto: 
”Se että monet dokumentit ovat katsottavissa aina päivitetyssä muodossa. 
Osaan pääsee myös itse kirjoittamaan.” 
 
”Kuukkelista löytää tietoa ja saa yleiskuvaa siitä, mitä on menossa.” 

 

 

Missä olisi mielestäsi vielä parannettavaa? 

 

Opettajat: 
”Opiskelijat pitäisi saada aktiivisemmin käyttämään Kuukkelia. Heidänkin tulisi 
käydä säännöllisesti (ilman opettajaa) kuuntelemassa treeniäänitteitä yms.” 
 
”Kuukkeliin meno voisi olla yhden napin painalluksen takana” 

 

 

 

Hallinto: 
”Jos mupe-juttuja olisi laajemmin, se olisi mahtavaa.” 
 
”Sisällön järjestäminen.” 

 

Onko sinulla kehitysideoita Kuukkelin suhteen? Jos on, niin millaisia? 

 

Opettajat: 
”Olisi tosi hyvä, jos kaikille bändiin osallistuville tulisi aina ilmoitus, kun kansioon 
lisätään uusi treeninauha tms.” 

 

Hallinto: 
”Kuukkelin vaikutuspiirissä olevien ihmisten sitouttaminen, niin oppilaat kuin opet-
tajat ym. henkilöt.” 
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3.2 Strategian haasteet 
 

Tässä kyselyssä halusin selvittää Kuukkelin vastaavuutta oppilaitoksemme strategiaan 

ja siihen vastasi kaksi opettajaa ja kaksi hallinnon edustajaa. Vastaukset vahvistavat 

käsitystäni siitä, että Kuukkeli on ajan hermoilla ja vastaa strategian haasteisiin hyvin. 

 

”Turun Konservatorion strategia 2020:n kohdassa 3.3 on eritelty yksityiskohtaisempia 

pedagogisia toimintasuunnitelmia, joista seuraavia tämän kehitystyöni on tarkoitus tu-

kea. Vastaa jokaiseen kohtaan erikseen, miten sinun mielestäsi Kuukkeli vastaa haas-

teisiin.” 

 

”-yksilöopetus, jossa eri tavoin kannustetaan pitkäjänteisiin, sinnikkäisiin 

työskentelytapoihin” 

 

Opettajat: 
”Kuukkeli auttaa tässä hyvin. Pystyn seuraamaan sitä kautta oppilaideni tekemis-
tä workshopeissa, bändeissä ja ammattiopiskelijoilla myös hops-asioita. Parasta 
antia on tässä ollut bändien ja workshoppien treeniäänitteet ja keikkavideot. Niis-
tä myös oppilas näkee suoraan, miten hänellä meni. Käytämme tätä työkalua 
laulutunneilla lähes viikottain eri oppialaiden kanssa. Erityisen hyödyllinen tämä 
on silloin, kun oppilas ei tarkasti osaa vielä itse sanoa, miksi joku asia ei toiminut. 
Opettaja kuulee asiat nopeasti treeninauhasta ja osaa auttaa ilman arvelun va-
raa.” 
 
”auttaa erilaisiin työskentelytapohin.” 

 

Hallinto: 
”Hyviä juttuja, esim. videot joita sekä oppilas itse että instrumenttiope pääsee 
katsomaan.” 

 
”Kuukkeli antaa kaikenlaiseen dokumentointiin hyvän alustan.” 

 

”– musiikin perusteiden tiedot ja taidot opitaan tekemisen ja oivaltamisen kautta monel-

la tavalla” 

 

Opettajat: 
”Tässäkin Kuukkeli auttaa, oikeastaan sama vastaus kuin edellä olevaan kysy-
mykseen. Lisänä se, että katsomalla muiden keikkoja videolta voi oppia uutta.” 
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”ei omaa kokemusta” 
 

Hallinto: 
”Ainakin afrohissa on loistavasti organisoitu!” 

 
”Oppijayhteisön aineistot voidaan helposti saattaa kaikkien saataville ajasta ja 
paikasta riippumatta.” 

 

”– erilainen oppiminen, omat oppimispolut ja monet oppimistyylit ovat rikas keinovara 

kaikille” 

 

Opettajat: 

“Kuukkeli tukee mielestäni erityisen hyvin opettajan työssä oppilaan kehityksen 
seuraamista ja oppilailla tukee sellaisia lauluopiskelijoita, jotka hahmottavat lau-
lamiseen liittyvät asiat kuulemisen kautta. Kaikkien oppilaiden kannalta on selke-
ää, että yhden workshopin/bändin materiaali löytyy saman kansion alta. Myös 
vanhemmat ovat näin läsnä lastensa musiikinopiskelussa.” 
  
“samaa mieltä, jokaisen oppilaan kohdalla voi miettiä mikä Kuukkelin painoarvo 
on opiskelussa.” 

 

Hallinto: 
”En osaa sanoa.” 
 
”Saa soveltaa ja löytää omia toimintatapoja.” 

 

”– teknologiaa oppimisen ja esittämisen tukena pidetään tarjolla asiasta kiinnostuneille. 

Kannustetaan teknologian käyttöön myös arvioinnin ja oppijan itsearvioinnin välineinä” 

 

Opettajat: 
”Tässä otettiin aimo askel eteenpäin osastollamme Kuukkelin myötä. Harjoitus-
nauhojen teko workshopeissa toivottavasti kannustaa myös omien harjoitusnau-
hojen tekoon.” 
 
”Erittäin hyvä arvioinnin väline! Hienoa olisi jos oppilaat kokisivat tallenteet niin 
hyvänä juttuna että niitä haluaa jakaa eteenpäin.” 

 

Hallinto: 

”Ainakin tuo itse alustan hyödyntäminen on tosi monipuolista. Itsearviointi omista 
bändivideoista on tosi hyvä edistysaskel.” 

 
”Kuukkeli on juuri tätä.” 
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4 Kuukkeli instrumenttiopetuksessa 

 

Kuvio 3. Linkki videoon: https://youtu.be/cG7yGOQEGuQ 
 

 

Minuun teki suuren vaikutuksen Pekka Peuran pitämä esitelmä yksilöllisen oppimisen 

opetusmallista (Peura 2015, ”Yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus ja arviointi-

kulttuurin muutos“). Sain ajatuksen, että monet bassonsoiton opiskeluunkin liittyvät 

tehtävät olisi viisasta oppilaan omaan tahtiin niin, että hänellä olisi oppimateriaali ja 

tehtävät käytössään Kuukkelissa. 

 

Tein opetusvideoita D-kurssin asteikoista ja eräästä klassisesta soolokappaleesta. 

Mainittakoon, että ajatus ei tietenkään ole se, että oppilaan pitäisi kopioida sormitus- ja 

tulkinnalliset asiat suoraan videosta. Pikemminkin tarkoitus on esitellä oma tapani soit-

taa ja antaa näin yksi referenssi. Asteikoille on liitetty myös itse tekemiäni harjoitus-

taustoja, joiden päälle oppilas pääsee kokeilemaan asteikkoa improvisoinnissa. Näissä 

tämän tyyppisissä tehtävissä puoltaa paikkaansa oppimisympäristö, jossa oppilas saa 

olla yksin aikaan ja paikkaan sitomatta. 
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Jokaiselle oppilaalle on tehty oma kansio, josta löytyvään kalenteriin kirjaamme jakson 

alussa käytävässä keskustelussa yhdessä asettamamme tavoitteet, sekä viikkokohtai-

set tehtävät, jotka nekin määräytyvät oppilaan kanssa keskustelemalla. Kalenteri antaa 

oppilaalle mahdollisuuden suunnitella opintojaksoja niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavä-

lillä ja antaa näin mainion työkalun oman oppimisen omistajuuteen. 

5 Kuukkeli arvioinnissa 
 

Kuukkeli on mitä mainioin työkalu arvioinnissa. Tässä luvussa esittelen kehittämääni 

arviointikäytäntöä ja kerron siitä saaduista kokemuksista. 

 

5.1 Taustaa arviointikäytänteistä 

 

Muun muassa opetushallitus on julkaissut verkkosivuillaan materiaalia ja ohjeita arvi-

oinnin tueksi. Oma käsitykseni on, että nämä sinänsä asian mukaiset ajatukset eivät 

välttämättä siirry kaikkien opettajien kohdalla käytäntöön, vaan vaarana on, että toiste-

taan samanlaista arviointimallia, mihin opettaja itse on tottunut pitkän musiikkiopisto-

polkunsa aikana. 

 

Vesa Lapinkero (2008) on kirjoittanut opinnäytetyön ”Kohti nykyaikaista arviointia: suul-

lisen palautekeskustelun kehittäminen pop/jazzmusiikin koulutusohjelmassa”. Työs-

sään hän kyseenalaistaa mielestäni tervetulleesti arviointikulttuurimme pölyttyneitä 

käytänteitä ja antaa ehdotelmansa arvioinnin kulkuun: 

 
“Arviointitilaisuudessa ensimmäiseksi annetaan arvioitavalle mahdollisuus itsear-
viointiin. Itsearviointia voi ja kannattaa avustaa sopivilla haastattelukysymyksillä. 
Vinkkejä ohjaukseen antavat esim. verkkoartikkelit Vinkkejä palautekeskusteluun 
sekä Palautteen antaminen (kts.elektroniset lähteet).” 
“Itsearvioinnin jälkeen tilaisuus voisi edetä joko vapaana keskusteluna, tai hyvin-
kin tiukan ohjauksen alla, riippuen osallistujien aktiivisuudesta ja tottuneisuudesta 
tämäntyyppisiin arviointimetodeihin. Esimerkiksi kurssitutkintoarvioinnissa voisi 
sopivilla haastattelukysymyksillä (kts. ed.) aktivoida varsinkin yhtyeen jäseniä ja 
muita kanssaopiskelijoita sekä myös muuta yleisöä. Luonnollisesti lautakunta voi 
osallistua keskusteluun joka vaiheessa. Jos taas keskustelu näyttäisi soljuvan 
luonnostaan, täytyy pitää huoli siitä, että äänekkäimmät eivät dominoi tilaisuutta 
Jos arvosana annetaan, siitä käytävä keskustelu sijoittuu tilaisuuden loppuun.” 
(Lapinkero 2008, 18-19) 
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Työnsä lopulla pohdintaosiossa Lapinkero mainitsee portfoliotyöskentelyn jatkotutki-

musaiheena. ”Audio-, videoaineistosta ym. koostuvan portfolion koostaminen saattaisi 

olla motivoiva ja hedelmällinen työskentelymuoto myös arvioinnin kannalta.” Tämä La-

pinkeron työ innoitti minua kehittäessäni arviointikäytänteitä Kuukkeliin. 

5.2 Itsearvioinnista sanottua 
 

“Itsearviointi on aikuisopiskelun tärkein arviointimuoto. Oppiessaan arvioimaan omia 

arvojaan, asenteitaan, motivaatiotaan, lähtötasoaan, työskentelyään ja työnsä tuloksia 

aikuisopiskelija voi käyttää saamiaan taitoja myös työelämässä.” (Koppinen 1995, 173.) 

 

“Itsetuntemuksen ja itsearvioinnin kehittyminen on oppijalle ensisijaista: - Itsearviointi 

on uudistumisen ja uudistamisen perusta. Se luo pohjan käsitellä myös toisten anta-

maa palautetta. Opettajalle itsearviointiin ohjaaminen on loputon haaste.” (Koppinen 

1995, 183.) 

 

5.3 Kuukkeli sähköbasson D-kurssin taiteellisen osion arvioinnissa 

 

 

Kuvio 4. Linkki videoon: https://youtu.be/x_NBrUq-LFw 



13 

 

 

 

  

 

 

Testasin linkin videolla esiteltyjä arviointikäytänteitä. Kysely tehtiin kahdelle sähköbas-

son D-kurssin suorittaneelle opiskelijalle sekä kahdelle lautakunnan jäsenelle. Vasta-

ukset vahvistavat minulle jo arviointikeskusteluissa syntynyttä vaikutelmaa siitä, että 

tämä toimintamalli todella toimii. 

 

”Arviointikeskustelu käytiin tutkintoa seuraavalla viikolla. Oliko tämä mielestäsi hyvä 

järjestely?” 

 

Arvioija 1: 
“oli ok järjestely, välittömät vaikutelmat muotoutuivat 'kokonaisemmiksi'/tutkittava 
henkilö. Kolmen opiskelijan tekemisten sulattelu on kuitenkin aika iso kokonai-
suus, kun kyseessä ei ole 'rutiininomainen' kurssitutkintoarviointi.”  

 

Arvioija 2: 
“Oppilaan itsearvioinnin ja muutenkin arvioinnin kannalta hyvä.” 

 

Oppilas 1: 
”Kyllä. Siinä sai itsekin aikaa palautua ja miettiä.” 

 

Oppilas 2: 
“Palaute oli paljon parempi saada vasta hiukan myöhemmin kuin heti keikan jäl-
keen. Järjestely toimii hyvin ja käytäntö kannattaa pitää, jos aikataulu ei veny 
kauheasti yli viikon konsertista. Omalla kohdallani aika oli hyvä.” 

 

 

”Tutkinnon tekijä teki itsearvioinnin videon perusteella.  Mitä mieltä olet tällaisesta käy-

tännöstä?” 

 

Arvioija 1: 
“- varmasti antaa itsearviointiin uutta näkökulmaa, vaikkei esim äänenlaatu täyttä 
oikeutta itse suoritukselle tekisikään. Auttoi myös omaa arviointiani, muistin ja 
muistiinpanojen ohella tapahtuneiden asioiden paikantamisessa.” 

 

Arvioija 2: 
”Oppilaan itsearvioinnin ja muutenkin arvioinnin kannalta hyvä. ” 

 

Oppilas 1: 
”Mielestäni se toimi hyvin.”  
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Oppilas 2: 
” Videon katsominen oli hyvin opettavaista, vaikka toisaalta itse tiesinkin jo suu-
rimman osan virheistä ja ongelmista. Jännittävissä paikoissa saattaa keikan jäl-
keen myös olla muistissa totaalisia mustia aukkoja, joten ehdottomasti videon 
katsominen teki arviointikeskustelusta paljon antoisamman.” 

 

 

”Itsearvioinnin apuna oli itsearviointikaavake. Mitä mieltä olet sen kysymyksistä? Miten 

muokkaisit kysymyksiä?” 

 

Arvioija 1: 
“- hyviä kysymyksiä/teemoja sellaisenaan. Olisi ehkä - siis ehkä - ollut hyvä saa-
da oppilaan täyttämä itsearviointilomake oman käyttöön ennen varsinaista palau-
tekeskustelua. Toisaalta keskusteluissa ja vuoropuhelussa tuli esiin paljon asioi-
ta.- Itsearvionti saattaa olla kovakin paikka tutkittavalle, vaikka mielelläänhän ih-
minen selittää tekemiset edukseen.  Ajattelisin kyllä, että vuosia soittoa harrasta-
nut/opiskellut henkilö on kyllä kehittänyt itselleen opettajien, yleisön ja vertaisten-
sa avulla  'palauteketjun', jolla päädytään suht. realistiseen (yleisen mielipiteen 
mukaiseen) itsearvioon.” 

 

Arvioija 2: 
“Kysymykset olivat asiallisia, en tämän perusteella näe tarvetta muuttaa niitä.” 
 

Oppilas 1: 
” Kysymykset olivat hyviä. Ei lisättävää.”  

 

Oppilas 2: 
” Kysymyksissä ei sinänsä ollut vikaa mutta tuntui, että joka kappaleen kohdalla 
ei ollut niin paljon sanomista.” 

 

 

”Minkälaisia ajatuksia käymämme arviointikeskustelu herätti? Miten sitä voisi kehittää?” 

 

Arvioija 1: 
“- Arviointi on haastavaa, aina, tyylipisteitähän tässä pääasiassa jaetaan, tieten-
kin 'absoluuttisia' totuuksiakin  (rakenteessa pysyminen, vire yms.) . Keskustelu 
sinänsä oli varmasti antoisaa kaikille osapuolille, ainakin minulle. Ongelmaksi 
saattaa tulla kuitenkin, että laaja keskustelu dokumentoidaan sitten yhden nume-
ron (1-3) muodossa, vaikka jääväthän sanat itse kunkin sydämeen tutkiskelta-
vaksi.  
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- Yleisesti pidän käydyn kaltaista arviointikeskustelua mahdollisuutena oppilaan 
uran ehkä parhaaksi opiksi ja opiksi itselleni ilman muuta myös. Harvoinhan ih-
minen saa tekemisiään ja lausumisiaan tällöin tavoin yhdessä isolla porukalla 
puida. 
 
- Tällä kerralla käydyt arviointikeskustelut olivat sillä tavalla helppoja, että itse 
kunkin arvioitavan tekemiset olivat ilman muuta hyväksyttäviä suorituksia.. Mi-
tään koulukuntakysymyksiäkään ei noussut hedelmällisen keskustelun tulpaksi.” 

 

Arvioija 2 : 
“Tässä tapauksessa keskustelu oli varsin antoisa. Ajatukset lähtivät jopa perus-
asioiden äärelle, miksi soitetaan ja mihin oppilas tähtää soittamisellaan. ” 

 

Oppilas 1: 
” Kohdallani olisi voinut yksityiskohtaisemminkin asioista huomauttaa. Mutta toi-
saalta mitä sitä sen enempää jaarittelemaan. Ehkä kirjallisia huomioita.” 

 

Oppilas 2: 
”Hyvä suunta! Videon katsottuani olin etukäteen valmistautunut arviointiin ja arvi-
ointikeskustelu oli hyvin antoisa ja auttoi kehittämään muusikkouttani ja antoi nä-
kökulmia omiin vahvuuksiini ja heikkouksiini.” 

 

 

”Mitä muuta haluaisit sanoa arviointiin liittyen? Kehitysideoita, ruusuja, risuja…” 

 

Arvioija 1: 
“- Numeroarviointi on jollain tavalla keinotekoista, jos ja kun numero itsessään ei 
ilmaise mitä sen sisään kätkeytyy: mikä painoarvo on taiteellisella osuudella, mi-
kä teknisellä tms.  Taidan kannattaa ajatusta, että numeron sijasta annetaan ar-
vosanaksi suoritettu/uusittava ja taiteellista puolta avataan sanallisella arvioinnilla 
tai niin että annettua numeroa avataan esim. kertomalla siihen johtaneiden seik-
kojen painoarvo..“  

 

Arvioija 2: 
“Tässä tapauksessa mitään varsinaisia ristiriitoja ei ollut oppilaan itsearvioinnin ja 
raadin välillä. Jotkut asiat, esimerkiksi tiukasti perinteiden mukainen soittaminen 
(jota oppilas ei aina tehnyt), vei keskustelun soittamisen motiiveihin ja pyrkimyk-
siin hänen kohdallaan. Jokainen opiskelija (kuin myös raatilainen) on tietysti oma 
persoonansa, ja keskustelu voi näin ollen muotoutua toisenlaiseksikin. Jonkinl-
sena ongelmana näen ehkä sen, että aikaa tähän kokonaisuuteen meni jonkun 
verran enemmän kuin “vanhaan” systeemiin. (Keikan kuunteleminen, videon kat-
sominen kotona vielä arviointia varten plus arviointikeskustelu seuraavalla viikol-
la) Näinä säästöaikoina on annettu jatkuvasti ymmärtää, että kaikesta pitäisi 
säästää. ”  
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Oppilas 1: 

” Kaikki ihan jees.” 
 

Oppilas 2: 

” Työelämän edustaja oli hyvä ja haastoi hyvin pohtimaan asioita. Yleisemmin vi-
deon katsominen ja lomake olivat hyvä systeemi ja lomakkeen täyttäminen oli 
helppoa ja sujuvaa.” 

 

6 Kuukkeli bändiopetuksessa 
 

Tässä luvussa kerron Kuukkelin käytöstä bändiopetuksessa esittelemällä Tanssimu-

siikkiworkshop-kurssini toimintatapoja. 

 

 

Kuvio 5. Linkki videoon: https://youtu.be/cG7yGOQEGuQ 
 

Opiskelijan ilmoittauduttua tanssimusiikkiworkshopiin, hänelle jaetaan heti Kuukkeli-

kansio. Sieltä löytyy kurssisuunnitelma, jossa jokaisella viikolla on oma aiheensa ja sitä 

edustavat kappaleet. Näin opiskelijat saavat selkeän kuvan jakson tavoitteista ja työs-
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kentelytahdista. Nuotit löytyvät omasta kansiostaan, joten omatoimisen harjoittelun voi 

aloittaa heti. Lisäksi on myös linkki kokoamaani 100 kappaleen Spotify-soittolistaan. 

 

Kuvaamme tai vähintään äänitämme jokaisella viikolla harjoitetut kappaleet ja laitamme 

ne ”Treeniäänitteet” –kansioon. Näin oppilaat pystyvät hyödyntämään nauhoitteita koti-

harjoittelussaan ja samalla oppivat arvioimaan omaa tekemistään. Instrumenttiopettajat 

voivat seurata oppilaidensa yhtyetyöskentelyä ja saavat myös käyttöönsä kaiken mate-

riaalin tukeakseen heitä siinä. 

 

Keikka, johon kurssi huipentuu, tietenkin kuvataan ja ladataan Kuukkeliin. Oppilaat 

saavat videoon perustuvan itsearviointitehtävän, joka on tehtävä ennen keikkaa seu-

raavalla viikolla järjestettävää arviointikeskustelua. Alla olevassa videossa esittelen 

yhtä luomaani itsearviointikaavaketta. 

 

6.1 Arviointi bändiopetuksessa 
 

 

Kuvio 6. Linkki videoon: : https://youtu.be/0bu9w7G2lYI 
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6.2 Oppilaiden kokemuksia Kuukkelin käytöstä bändiopetuksessa 
 

Keräsin tietoa oppilaiden kokemuksista Kuukkelin käytöstä. Yleisesti ottaen vastauksis-

ta ilmenee, että nuoremmat taiteen perusopetuksen oppilaat eivät juuri olleet käyt-

täneet Kuukkelia, kun vanhemmat TPO-oppilaat sekä ammattiopiskelijat olivat käyt-

täneet ja kokeneet Kuukkelin tarpeelliseksi. Uskon, että Kuukkelia voisi kehittää ki-

innostavammaksi nuoremmille oppilaille lisäämällä pelillisyyttä. Tässä yksi hyvä idea 

jatkokehittämiseen. 

 

 

Käytitkö kotiharjoittelussa apuna Google Driven treenitallenteita? 

TPO-bändiläiset n. 10-16 vuotiaat 
“En” 
“En” 
“En kauheesti ne oli jotenki vaikeita saada auki” 
“Aika vähän” 
“En ole niin paljon, enemmän yksin tai alkuperäisnauhoituksen avulla” 
“Harvoin” 

 
TPO-bändiläiset n. 16-21 vuotiaat 

”Kyllä. Niitä oli muutenkin kiva katsella ja kuunnella analysoiden omaa soittoa.” 
”Käytin, paljon. Niistä oli todella paljon apua bändin kappaleiden opettelussa. ” 
”Kyllä” 

 

Ammattiopiskelijat 
”Kuuntelin niitä usein. Varsinkin ennen keikkaa.” 
”Käytin” 
”Käytin.” 
”Juu!” 
”Joo käytin” 
”kyllä.” 
”Kuuntelin niitä.” 
”Kyllä” 
”Kyllä” 
”Kyllä” 
”Kyllä” 
”Jonkin verran mutta aika vähän.” 
”Käytin” 
”Käytin” 
”Kyllä” 
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Käytittekö instrumenttitunneilla apuna Google Driven treenitallenteita? 

TPO-bändiläiset n. 10-16 vuotiaat 

”En” 
”En” 
”Emme” 
”Ei” 
”Jonkin verran ollaan käytetty” 
”Harvoin” 

 

TPO-bändiläiset n. 16-21 vuotiaat 
”Juu. Kuuntelimme melkein aina uusien biisien tullessa äänitteitä tunnilla 
analysoiden.” 
”Käytettiin.” 
”Ei” 

 

Ammattiopiskelijat 
”Emme.” 
”Kyllä” 
”Ei” 
”Ei” 
”Emme” 
”Ei.” 
”Käytin” 
”Käytin” 

  

Oliko Google Drivesta hyötyä harjoittelussa? 

TPO-bändiläiset n. 10-16 vuotiaat 
”Ei” 
”En käyttänyt” 
”Vähän” 
”Jonkun verran” 
”On ollut, kun siellä on aina saatavilla tallenteet, kalenteri, kappaleet yms” 
”Oli” 

 

TPO-bändiläiset n. 16-21 vuotiaat 
”Kyllä. Se oli ihan hyvä tiedotusväline” 
”Oli, erittäin paljon.” 
”Kyllä” 

 

Ammattiopiskelijat 
”En osaa sanoa.” 
”Ehdottomasti.” 
”Ehdottomasti!” 
”Oli” 
”Kyllä.” 
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”Oli, niistä kuulee aika hyvin missä mennään esim. lauluteknisesti sekä fra-
seerauksen suhteen.” 
”Oli, videoista sai plokattua toistuvat mokat” 
”Kyllä” 
”Kyllä” 
”Oli” 
”Kyllä siitä oli.” 
”Oli” 
”Oli” 

 

Miten Google Drive -systeemiä voisi vielä parantaa? 

TPO-bändiläiset n. 10-16 vuotiaat 
”En tiedä” 
”En osaa sanoa” 
”en tiedä” 

 

TPO-bändiläiset n. 16-21 vuotiaat 
”En keksi juuri mitään.” 

 

Ammattiopiskelijat 
”En tiiä” 
”En saanut keikan vieo toimimaan. Aluksi videokuva oli myöhässä ja sitten 
pysähtyi kokonaan.” 
”Mielestäni Google Drive -systeemi pelaa tällä hetkellä hyvin. Voin itse parantaa 
vielä aktiivisuuttani täällä Googlen palveluissa!” 
”Systeemi toimi hyvin ja drivestä löytyi kaikki tarvittava. Ehkä jäsen-
telyä/järjestystä voi aina yrittää selkeyttää, mutta tämä ei ole varsinainen ongel-
ma”. 
”Keikkavideoihin saattaa tallentua yksityisiä keskusteluja, ja tämä on joskus 
vähän kiusallista. Tietoturva on tärkeää tässäkin asiassa.” 
”Mun mielestä se on aika selkeä. Ei oikein selkeämpi enää voisi olla.” 
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7 Kuukkeli Afrohissan kurssilla 
 

Tämä luku käsittelee Kuukkelin käyttöä ryhmätöissä esittelemällä vetämäni Afrohissan 

kurssin toimintatapoja. 

 

 

Kuvio 7. Linkki videoon: https://youtu.be/tGH5EVykwYU 
 

 

Olen opettanut monta vuotta afroamerikkalaisen musiikin historiaa koulussamme. Tä-

mä opetusaine ei ole aikaisemmin ollut minulle kovinkaan mieluinen, sillä en koe ole-

vani kovinkaan tässä asiassa kovinkaan pätevä. Luennon valmistaminen vaatii opetta-

jalta paljon aikaa ja viitseliäisyyttä. Puoli nukuksissa älypuhelimiaan räpläävät oppilaat 

eivät juuri tuota vaivannäköä palkitse. 

 

Viime syksynä päätin toteuttaa kurssin toisella tavalla. Aloin miettiä Kuukkelin käyttöä 

tässäkin kurssissa ja löysin internetistä opetushallituksen sivuilta artikkelin opettaja 

Antti Karetien toteuttamasta ryhmätyöstä Ilolan koulussa. Siinä 4. luokan oppilaat sai-

vat kukin ryhmätyöaiheensa Pohjoismaista ja Baltian maista sekä valmiiksi luodun poh-
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jan Google Drivessa. Innostuin tästä heti, ja aloin suunnitella Google Drivessa toimi-

vaan ryhmätyöhön perustuvaa osallistuvan oppimisen mallia kurssilleni.  

 

Aloitin kurssin lokakuun alussa tapaamisella, jossa jaoin 13 oppilaan porukan kolmeen 

eri ryhmään, joista jokaisella oli oma erityisalueensa: jazz-, blues- ja countryryhmät. 

Oppilailla oli mahdollisuus valita ryhmänsä omien mieltymystensä mukaan. Esittelin 

oppilaille kalenterin, jossa oli kevätlukukauden kestävän luentosarjan esitelmien aiheet 

ja niiden kestot. Jokaiselle ryhmäläiselle oli laskettu noin 97 minuuttia esitelmäaikaa. 

Ryhmät saivat itse jakaa aiheet haluamallaan tavalla, kunhan tuo ohjeellinen aika suu-

rin piirtein toteutuu. Tässä kohtaa jotkut valitsivat parityöskentelyn ja jotkut halusivat 

toimia yksin. 

 

Olin tehnyt Kuukkeliin esitelmät -kansion, jossa oli tyhjät Slide -dokumentit jokaiselle 

esitelmälle. Sovin seuraavan yhteisen tapaamisen marraskuun alkuun ja jäin seuraa-

maan töiden valmistumista. Jotkut oppilaat kävivät heti tuumasta toimeen, mutta joita-

kin piti hieman patistaa. Oli mielenkiintoista ja helppoa seurata projektin kehittymistä. 

Tarvittaessa annoin ohjeita, jos joku oli vaikka ymmärtänyt aiheensa väärin tai jostain 

muusta syystä ajautui aiheestaan ulos. 
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8 Pohdinta 
 

Tämän opinnäytetyöni prosessi alkoi lokakuussa 2014, kun minut valittiin Turun Kon-

servatorion taiteen perusopetuksen pop/jazz –linjan linjanvastaavaksi.  Tuona syksynä 

olimme saaneet uuden rehtorimme myötä pop/jazz –musiikin opetusta monen vuoden 

jälkeen myös taiteen perusopetuksen puolelle ja tämän toiminnan kehittäminen oli nyt 

minun vastuullani. 

 

Olin jo vuosia ajatellut  hakevani Metropolian YAMK –opintoihin ja tämä kehitystyö tun-

tui olevan olevan juuri oikea opinnäytetyön aihe. Ajatuksenani oli tehdä koulumme tai-

teen perusopetuksen (TPO) pop/jazz –linjalle opetussuunnitelma (OPS) toimintaamme 

ohjaamaan. Jonkin aikaa uutta OPS:aa tehtyäni tulin siihen tulokseen, että oikeastaan 

voimassa oleva OPS antaakin hyvät puitteet myös meidän linjamme toimintaan ja pää-

dyinkin kirjoittamaan siihen liitteen ”Pop/jazz-linjan käytänteet”. 

 

Seuraava askel oli idea nimeltä Biisipankki, jossa ajatuksena oli integroida instrumentti-

, bändi- ja teoriaopetus käyttämällä kaikissa kollegion ja myös oppilaiden yhdessä va-

litsemia kappaleita. Tähän suunnitelmaan liittyi myös D-kurssin taiteellisen osion suorit-

taminen workshoppien konserteissa ja Google Driven käyttö alustana. Tulin valituksi 

tällä työlläni Metropolian YAMK –opiskelijaksi. Syksyllä 2015 päätimme Turun Konser-

vatorion pop/jazz –linjan II asteella luopua pakollisesta pääinstrumentin D –kurssista, 

koska pääpaino osaamisen arvioinnissa oli siirtynyt näyttöihin. Tämä johti kuitenkin 

yllättäen siihen, että melkein kaikki opiskelijat halusivat tehdä D –kurssin vapaaehtoi-

sesti. Kehittämästäni Workshopin konserteissa suoritettavaan taiteelliseen osioon sekä 

portfolio-tyyppisestä arviointikäytänteistä luovuttiin. Tähän oli syynä se, että jos oppilas 

olisi sattunut sairastumaan ja näin estymään workshopin konsertista, tämä osio olisi 

jäänyt videoimatta ja sen lisääminen portfolioon olisi ollut mahdotonta. Tässä kohtaa 

minusta tuntui, että opinnäytetyöltäni on pohja pois ja tehty työ valui hukkaan yhdellä 

päätöksellä. 

 

Tämä johti siihen, että huomioni siirtyi enemmän käyttämäni alustan eli Google Driven 

käyttöön. Oivalsin, että itse asiassa juuri se oli kiinnostava aihe, joka samalla yhdisti 

kaikkia matkan varrella kehittämiäni innovaatioita. Aloin kirjoittaa työtäni nyt nimellä 
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”Google Drive opetuksessa, sen suunnittelussa ja oppiaineiden integroinnissa”. Esitte-

lin luomaani kansiota kirjoittamalla ja havainnollistamalla asioita kuvaruutukaappauk-

sin. Tämä kerrontatapa oli kuitenkin hankala, eikä innoittanut sen enempää kirjoittajaa 

kuin lukijaakaan. Lopputulos oli sivu tolkulla tylsiä kuvia ja tekstiä. 

 

Jossain vaiheessa viittaaminen tuohon ”Turun Konservatorion Pop/jazz-opetus” -

Google Drive -kansiooon alkoi tuntua kankealta ja päätin keksiä sille nimen. Kuukkeli 

tuntui heti suuhun sopivalta, hauskalta sekä sopivalta nimeltä, -kuukkelihan on rohkea, 

helposti lähestyttävä lintu, joka jo lyhyen tuttavuuden jälkeen saattaa tulla syömään 

kädestä. 

 

Seuraava idea oli se, että kehitin Kuukkelista demoversion, jolle annoin nimen Pikku-

kuukkeli. Se piti sisällään näytteet Kuukkelin sisällöstä niin, että käyttäjien intimiteet-

tisuoja ja muut tärkeät asiat oli tiedostettu. Olin luonut opinnäytetyön lukijoita varten 

arton.oppari@turunkonservatorio.fi -googletilin, jonka salasanan sai minulta sähköpos-

titse tutustumista varten. Tämä käytäntö osoittautui kuitenkin liian vaikeaksi, kun jo 

opponointivaiheessa huomasin, ettei kukaan ollut tutustunut Pikkukuukkeliin. 

 

Viimein oivalsin, että paras tapa esitellä  Kuukkelia olisi video, jossa käytän sitä samal-

la kertoen siitä suullisesti. Tällaisen videon tekeminen on helppoa esim. Quicktime 

Player –ohjelman avulla. Keksin myös, että paras alusta näille on blogi, jossa on myös 

mahdollisuus kommentoida ja ideoida Kuukkelia. Tein aluksi 12 minuutin pituisen vide-

on, jossa yhdellä kertaa esittelen koko Kuukkelin. Seuraavassa vaiheessa päädyin 

kuitenkiin useisiin noin minuutin pituisiin videoihin, joita on aiheittain blogin eri sivuilla. 

Näin käyttäjä voi surffata sivustolla oman mielensä mukaisesti. Tähän blogimuotoon 

olen erittäin tyytyväinen ja minusta tuntuu, että se sopii työhöni erinomaisesti. 

 

Mielestäni Kuukkeli on erinomainen työkalu, jonka käyttöä kannattaa jatkaa ja kehittää. 

Kuukkeli ei aivan itsekseen kuitenkaan toimi, vaan se vaatii ylläpitoa pysyäkseen toi-

mintakykyisenä. Tämä taas vaatii resursseja.  

 

Teoria-aineiden saaminen mukaan Kuukkeliin on mielestäni ensi lukukaudella tärkein 

tavoite. Se vaatii tietysti opettajilta lisää työtä, mutta uskon sen kuitenkin palkitsevan. 
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Myös suunnittelussa Kuukkelia voitaisi käyttää tehokkaammin. Pelillisyyden lisääminen 

taas tekisi Kuukkelista kiinnostavan myös nuorempien oppilaiden keskuudessa. Kuuk-

keliblogi on mitä mainioin foorumi Kuukkelin esittelemiseen, kommentointiin ja kehittä-

miseen. Sen jakaminen eri oppilaitosten opettajille sähköpostitse ja sosiaalisen median 

kautta on seuraava askel. 
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Tietokanta ja Kuukkeli-blogi 
 

Työn teososa muodostuu Google Drive –tietokannasta jonka olen nimennyt Kuukkelik-

si. Esittelen sen käyttöä blogissani www.kuukkeliblogi.wordpress.com.  

 

Tämä PDF –versio on tehty ainoastaan raportointia ja arkistointia varten. 
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