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hyödyllisyyttä kurssilla. 
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tyä, opettajan on valvottava toimintaa tarkkaavaisesti. Lisäksi iPad lietsoi levottomuutta pie-
nempien oppilaiden keskuudessa. Kokonaisuutena olen kuitenkin tyytyväinen laitteeseen. 
Opinnäytetyön kirjoittamisella oli myös transkriptiopedagogiikkaani selkeyttävä vaikutus ja 
opin itsestäni pedagogina lisää. 
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course in the North Kymi Music Institute in 2013 and 2014. The course is part of the national 
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1 Johdanto 

 

Olen toiminut musiikinteorian opettajana Pohjois-Kymen musiikkiopistossa syksystä 

2012 lähtien. Vastuullani on opiston pop- & jazzlinjan teorianopetus. Tässä opinnäyte-

työssä käsittelen lukuvuonna 2013–2014 pitämääni transkriptiokurssia ja esittelen, mitä 

sisältöjä kurssilla opetin, ja pohdin kuinka kurssia voi kehittää edelleen. Arvioin myös, 

kuinka uudet iPad-laitteet olivat kurssillani hyödyksi. 

 

Valitsin aiheen, koska olen juuri pitänyt transkriptiokurssin ja minulla on vielä tuoreessa 

muistissa siihen liittyvät asiat. Lähdeaineistoa tutkiessani yllätyin, sillä vaikka transkriptio 

on ainakin pop/jazz-puolen muusikoilla hyvin normaali työtapa, transkription opettami-

sesta on kirjoitettu varsin vähän. Halusin myös kirjoittaa transkriptiosta sen takia, että 

olen noin neljän vuoden opettajakokemuksellani todennut sen aivan loistavaksi opetus-

muodoksi. Työstä on hyötyä myös itselleni, sillä kirjoittaessa asiat jäsentyvät paremmin, 

ja pystyn arviomaan omaa tekemistäni kurssin jatkokehittelyä ajatellen. 

 

Syksyllä 2013 saimme opistollemme iPad-laitteita opetusta hyödyntämään. Minulla ja 

opettajakollegoillani oli uskomus, että iPad-laitteet virkistäisivät teorianopetusta. Tarkoi-

tus oli myös pysyä tässä päivässä kiinni ja tuoda vaihtoehtoisia, oppilaita motivoivia työs-

kentelytapoja. Tässä työssä iPad joutuu myös tarkastelun kohteeksi - osoittautuiko se 

niin hyödylliseksi laitteeksi, kuin ennalta odotimme? 

 

Käytin iPadeja opetuksessani monella tavalla – hyödyllisiä sovelluksia on paljon. Tässä 

työssä en kuitenkaan käy kaikkia hyödyllisiä sovelluksia läpi, vaan esittelen vain oleelli-

set, mitä transkriptio & solfakurssillani käytimme. Transkriptio & Solfakursseja oli sekä 

2- ja 3-tasolle, mutta tässä työssä pitäydyn Mupe 3 kurssin asioissa pääpainon ollessa 

transkriptiossa. 

 

Tehdessäni opinnäytetyötä etsin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

 

Millainen transkriptiokurssi oli? 

Millaisia pedagogisia opetustapoja käytin transkriptiokurssilla? 

Millaisia sisältöjä transkriptiokurssilla opittiin? 

Miten iPadia hyödynnettiin kurssilla? 
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Mitä etuja iPadin käytöstä oli? 

Mitä haittoja iPadin käytöstä oli? 

Miten iPadin käyttöä voi edelleen kehittää? 

 

Tästä työstä voi olla hyötyä transkriptiota opettavalle opettajalle tai apua sellaiselle, joka 

on ensimmäistä kertaa järjestämässä transkriptiokurssia ja painii siihen liittyvien asioiden 

ja tarvittavan laitteiston kanssa. Tässä opinnäytetyössä pohdin, mitä kaikkea kurssin pi-

tämiseen liittyi alun suunnitteluvaiheesta kurssin päättymiseen ja miten iPad laitteet oli-

vat kurssilla hyödyksi. 

 

 

2 Mitä on transkriptio 

 

Musiikissa transkriptio tarkoittaa kuullun musiikin kirjoittamista nuoteiksi. Teorian ja sä-

veltapailun opetuksen näkökulmasta transkriptio on siis oikeilta äänitteiltä tai oikeasta 

konserttitilanteesta tehtyjä diktaatteja (Halkosalmi b, www). Kun soittaja kirjoittaa nuo-

teiksi kuulemansa kappaleen, soolon tai vaikka jonkun soittimen stemman, sanotaan että 

hän tekee transkription. (Wikipedia c, www) 

 

Transkriptio voi myös tarkoittaa musiikin kirjoittamista toiselle soittimelle tai soittimille, 

kuin se oli alun perin kirjoitettu. Franz Liszt kirjoitti Beethovenin sinfonioista pianotran-

skriptiot, eli hän muunsi orkesteriteoksen soitettavaksi pianolla. Tässä mielessä tran-

skriptiota voisi kutsua myös sovittamiseksi. Transkription ja sovittamisen ero on kuitenkin 

se, että transkriptiot ovat uskollisia alkuperäiselle teokselle, kun taas sovittaessa voidaan 

tehdä huomattaviakin muutoksia suhteessa alkuperäiseen. (Wikipedia c, www)   

 

Omien kokemusteni mukaan pop-/jazz-musiikin saralla, jossa itse toimin, transkriptiolla 

tarkoitetaan juuri kuullun musiikin kirjoittamista nuoteiksi. Tässä työssä transkriptiosta 

puhuttaessa tarkoitan sitä juuri tässä merkityksessä. 

  



3 

 

 

3 Lead sheet 

 

Esittelen lead sheetin, sillä se on hyvin keskeinen nuottityyppi rytmimusiikin alalla. Lead 

sheetin valmistaminen on myös transkriptio-oppilaitteni tavoite. 

 

Lead sheet (Kuvio 1) on nuotti, jossa on kappaleen melodia, reaalisointumerkit sekä ly-

riikat (Witmer, www). Melodia on kirjoitettu nuottiviivastolle, reaalisointumerkit viivaston 

yläpuolelle ja lyriikat viivaston alapuolelle. Lead sheet ei ota kantaa sointuhajoituksiin, 

äänenkuljetukseen, bassolinjaan tai muihin säestyksellisiin asioihin. (Wikipedia b, www) 

 

 

Kuvio 1. Näyte lead sheetistä: Viivaston yläpuolella reaalisointumerkit, viivastolla melodia ja vii-

vaston alapuolella lyriikat. 

 

Muusikkona toimiessani olen havainnut lead sheetin käytetyimmäksi nuotiksi pop-/jazz-

muusikoiden pienyhtyeiden keskuudessa. Lead sheet näyttää kappaleen kannalta kaikki 

oleelliset asiat, mutta ei aseta liian tiukkoja rajoja soittamiselle, joita pop-/jazz-musiikia 

soitettaessa ei usein haluta. Lead sheet jättää siis tilaa esittäjän tulkinnalle. 

 

Lead sheetin valmistaminen on muusikolle kullanarvoinen taito, sillä aina kappaleen 

nuottia ei ole saatavilla ja se täytyy tehdä itse. Vaikka nuotti löytyisikin, saattaa joutua 

vaihtamaan sävellajia, jolloin lead sheetin kirjoittaminen itse on helpompi ja nopeampi 

tapa toimia. 
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4 iPad ja tarvittava laitteisto 

 

4.1 iPad 

 

iPad on Applen taulutietokone (Kuvio 2). Laite julkaistiin 27. tammikuuta 2010. (Apple 

launches iPad, www.) iPadeista on tullut markkinoille useita versioita, joista uusin versio 

tällä hetkellä (marraskuu 2014) on nimeltään iPad Air 2. Laite toimii Applen omalla iOS-

käyttöjärjestelmällä, ja laitteesta on saatavilla kahta eri mallia: iPad Wi-Fi sekä iPad Wi-

Fi+cellural. Ensimmäinen toimii vain Wi-Fissä eli langattomassa verkossa. Jälkimmäi-

seen on mahdollisuus laittaa sim-kortti, jolloin internetyhteys toimii muuallakin kuin lähi-

verkon piirissä. (Apple, iPad Air 2 Technical specifications.) 

 

 

 

Kuvio 2. iPad Air. 

 

Pohjois-Kymen musiikkiopistossa on langaton verkko, joten emme tarvinneet korttipai-

kallisia iPadeja. Wi-Fi musiikkiopistossa ei ole välttämättä pakollinen, sillä kun tarvittavat 

sovellukset on kerran ladattu laitteeseen, se ei tarvitse internet-yhteyttä sen jälkeen. iPa-

din Wi-Fi-versiot ovat myös hieman halvempia, kuin korttipaikalliset iPadit. 
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4.2 Kuulokkeet, koskettimisto, mikseri ja tarvittavat johdot 

 

Transkriptiota tehdessä kappaletta kuunnellaan iPadistä. Kuuntelemiseen tarvitaan kuu-

lokkeet. iPadin kaiuttimesta on toki mahdollista kuunnella myös, mutta tämä häiritsee 

toisten oppilaiden kuuntelua. Kuulokkeisiin ajetaan mikserin kautta musiikkia iPadilta, 

sekä koskettimisto jotta oppilaat voivat kokeilla soittaa kappaleen päälle ja näin varmis-

tua kuulemastaan. Kuviossa 3 on tyypillinen transkriptiotyöpiste Pohjois-Kymen musiik-

kiopistossa. 

  

 

Kuvio 3. Työpiste: iPad, koskettimisto, kuulokkeet ja mikseri. 
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5 Sovellusten hankinta musiikkiopistoon 

 

5.1 App Store 

 

iPadeihin voi ladata sovelluksia App Storesta, joka on Applen kehittämä sovelluskauppa, 

jossa myydään sovelluksia.  Sovelluksia kehittävät pääasiassa ulkopuoliset sovelluske-

hittäjät Applen tarjoamilla kehittäjäavuilla. (Wikipedia a, www.) Sovelluksia on sekä ilmai-

sia että maksullisia ja niitä on App Storessa tällä hetkellä noin 1.3 miljoonaa (Apple Sep-

tember Event 2014: YouTube-video). 

 

5.2 Apple ID:n luonti musiikkiopistolle 

 

Jotta App Storesta voidaan ladata sovelluksia, täytyy luoda Apple ID-tunnus. Apple ID 

on tunnistautumisjärjestelmä, joka on käytössä monissa Applen tuotteissa. Samalla tun-

nuksella voidaan ostaa sovelluksia iPadiin, iPhoneen tai iMaciin. Tunnuksella voi myös 

vuokrata iTunesista elokuvia sekä ostaa musiikkialbumeita. 

 

Apple ID:n luominen tapahtuu musiikkiopistolle samalla tavoin kuin yksityishenkilölle. Ap-

ple ID on ilmainen ja sen saa rekisteröitymällä internetsivulla https://appleid.ap-

ple.com/fi/. Se koostuu kahdesta osasta: käyttäjänimestä ja salasanasta. (Apple ID – 

tuki, www.) Musiikkiopistomme Apple ID-tunnukset ovat vain iPadeja käyttävien opetta-

jien tiedossa. 

 

5.3 Sovellusten osto 

 

Yksityishenkilönä sovelluksia ostettaessa voi Apple ID-tunnukseen lisätä luottokortin nu-

meron, jolloin ostot veloitetaan suoraan luottokortilta. Soitin Applen tukeen kysyäkseni, 

kuinka oppilaitoksena sovellusostot voidaan suorittaa. Applen tuesta vastattiin, että hel-

poin tapa on käydä ostamassa iTunes-lahjakortteja esimerkiksi Gigantista tai R-kioskilta. 

Lahjakortin numero syötetään Apple ID:n tilitietojen hallinnassa ja tilille vapautuu lahja-

kortin summan verran rahaa. Tätä voidaan käyttää sovellusten ja kappaleiden ostami-

seen. Laskulla ostaminen Applelta ei onnistunut. 

 

https://appleid.apple.com/fi/
https://appleid.apple.com/fi/
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Musiikkiopistolle luodaan vain yksi Apple ID, vaikka iPadeja olisi useampia. Sama Apple 

ID syötetään jokaiseen laitteeseen ja sovelluksia ei tarvitse ostaa joka laitteeseen erik-

seen. Yksi ostokerta riittää, ja muille laitteille voi tämän jälkeen ladata ilmaiseksi. (Apple 

tuki 2013, tiedonanto.) Asetuksista kannattaa laittaa automaattiset lataukset päälle (Ase-

tukset – iTunes- ja App Store – Ohjelmat), jolloin yhteen iPadiin ohjelman ostettuaan se 

synkronoituu kaikkiin muihinkin laitteisiin, jotka ovat kytkettynä samaan Apple ID:hen. 

 

5.4 Kappaleiden lataus iTunesista 

 

iTunes on Applen julkaisema maksuton musiikkisoitinohjelma, joka on saatavilla OS X 

että Microsoft Windows – käyttöjärjestelmille. iTunes sisältää myös maailman suosituim-

man verkkomusiikkikaupan, iTunes Storen. iTunes Storesta voi ladata musiikkialbumeita 

sekä yksittäisiä kappaleita. (Wikipedia a, www.) iPadille on myös muita musiikin kuunte-

lusovelluksia, esimerkiksi Spotify, mutta tämän ongelma on, että se vain suoratoistaa 

musiikkia, eikä tallenna iPadin muistiin mitään tiedostoa. iTunesista saa kappaleen os-

taessaan myös ladattua tiedoston, johon transkriptiosovellukset pääsevät käsiksi. Osto 

tehdään jälleen samalla Apple ID:llä, ja yksi osto riittää. Tämän jälkeen kappaletta voi 

käyttää jokaisella iPadilla. Kappaleet maksavat iTunesissa havaintojeni mukaan noin yh-

den euron. 

 

 

6 Musiikkisovellukset 

 

6.1 Yleistä sovelluksista 

 

App Storessa on erityyppisiä musiikkisovelluksia tarjolla huikea määrä.  Riikka Variksen 

opinnäytetyössä (Varis 2014, 45) on listattu ja kategorisoitu jopa 150 sovellusta. Käytin 

itse transkriptiota opettaessani kolmea sovellusta, joita avaan tässä hieman enemmän. 

Sovellusten käyttökokemuksia kuvaan tarkemmin luvuissa 8.2.3 - 8.2.5. 
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6.2 Tenuto 

 

Käytin säveltapailuopetuksen tukena musictheory.net tekemää Tenuto-sovellusta. So-

velluksessa on monia pikkupelejä: nuotin-, sävellajin etumerkinnän tunnistusta vain muu-

tamia mainitakseni. Säveltapailuun käytin intervallin tunnistusta, sekä sointujen tunnis-

tamispelejä. Sovelluksessa on mahdollisuus säätää tehtävien vaikeusastetta oppilaan 

mukaan. Tenuto myös ilmoittaa heti oikeasta tai väärästä vastauksesta ja näyttää, kuinka 

monta prosenttia vastauksista on mennyt oikein.  

 

6.2.1 Interval Ear Training 

 

Intervallin tunnistuspeli (Kuvio 4) soittaa satunnaisessa järjestyksessä intervalleja. Soit-

totavan voi määritellä itse: joko melodisesti eli sävelet soitetaan peräjälkeen, tai harmo-

nisesti eli yhtä aikaa tai näiden yhdistelmänä. Soitettavat intervallit pystyy määrittele-

mään priimin ja kahden oktaavin väliltä. 

 

 

Kuvio 4. Tenuton Interval Ear Training - peli. 
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6.2.2 Chord Ear Training 

 

Sointujen tunnistuspeli (Kuvio 5) soittaa satunnaisessa järjestyksessä sointuja. Tässäkin 

pelissä voi valita melodisen tai harmonisen soittotavan. Sointuvalikoimasta löytyvät kol-

misoinnut, ja tyypillisimmät nelisoinnut käännöksineen. 

 

 

 

Kuvio 5. Tenuton Chord Ear Training - peli. 

 

6.3 GarageBand 

 

GarageBand on Applen kehittämä musiikinteko-ohjelma (Kuvio 6). GarageBandissa on 

myös koskettimisto josta pystyy varmistamaan kuulemansa. iPadin GarageBand on huo-

mattavasti riisutumpi versio, kuin mac-versio. Käytin tätä sovellusta lähinnä oppilaiden 

kanssa, joilla oli vaikeuksia saada diktaatteja tehtyä. Käyttökokemuksista kerron tarkem-

min luvussa 8.2.4. 
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Kuvio 6. GarageBand. 

 

6.4 Amazing Slow Downer 

 

Varsinaisessa transkriptiotyöskentelyssä käytimme Roni Musicin valmistamaa Amazing 

Slow Downer sovellusta (Kuvio 7). Vastaavia sovelluksia samoilla ominaisuuksilla on 

tarjolla useampiakin, esimerkiksi Anytune Pro, Capo touch tai Beat Time. Valitsin Ama-

zing Slow Downerin, sillä olin käyttänyt sitä jo aikaisemmin iMacilla omassa työskente-

lyssäni. 

 

Aluksi kappaleet pitää tuoda iTunes kirjastosta sovellukseen iPod import valikosta. Kap-

paleet täytyy olla tätä ennen ostettu ja ladattu iTunes Storesta iPadiin. Aukeavasta vali-

kosta kappaleet voidaan tuoda Amazing Slow Downeriin. Kun kappale on tuotu, sen ni-

meä painamalla voidaan siirtyä itse transkriptioon. Sovelluksessa on hyvät säätömah-

dollisuudet joilla transkription teko helpottuu. 
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Kuvio 7. Amazing Slow Downer. 

 

Mix-liukukytkimellä voidaan säätää vasemman ja oikean kanavan välistä suhdetta. Tämä 

on hyödyllinen välillä, kun jotakin soitinta on miksattu enemmän toiseen kanavaan kuin 

toiseen. Tällaisessa tilanteessa kytkimellä voi painottaa jompaakumpaa kanavaa, mistä 

soitin kuuluu kovempaa, ja transkription tekeminen helpottuu. Musiikki kuuluu kumpaan-

kin kuulokkeeseen yhtä kovaa säädön jälkeenkin. 

 

Pitch-liukukytkimellä pystytään muuttamaan sävelkorkeutta puolisävelaskelin ja sentein. 

Tämä on hyödyllinen ominaisuus esimerkiksi kun tekee transkriptiota vanhoista levytyk-

sistä, joissa vire saattaa olla vähän eri kuin tänä päivänä. Vire on jotakin puolisävelas-

keleen välistä ja senttejä muuttamalla saadaan musiikki kuulostamaan saman vireiseltä 

kuin koskettimisto. 

 

Speed-liukukytkimellä voidaan hidastaa tai nopeuttaa musiikkia. 

 

Sovelluksella pystyy myös tekemään looppeja eli silmukoita haluamastaan kappaleen 

kohdasta. Transkription tekeminen on huomattavasti helpompaa kun ensin hidastetaan 
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tempoa hieman, ja sen jälkeen tehdään vaikeasta kohdasta looppi jota ohjelma toistaa 

ja voidaan koko ajan etsiä ja tutkia koskettimistolta mitä musiikissa tapahtuu. 

 

Sovelluksessa on myös hyvä Equalizer toiminto, jolla voidaan korostaa tai vaimentaa eri 

taajuuksia ja näin saada eri soittimia paremmin kuuluviin. 

 

 

7 Transkriptiokurssin eteneminen 

 

7.1 Opetuksen järjestely 

 

Pohjois-Kymen musiikkiopistossa pop- & jazzlinjan teorianopetus on järjestetty niin, että 

kaikki oppilaat käyvät ensin yhteisen Mupe 1 – kurssin. Tällä kurssilla klassisen linjan ja 

pop- & jazzlinjan oppilaat ovat kaikki yhdessä. Tämän jälkeen pop- & jazzlinjan oppilaat 

jatkavat Pop/Jazz Mupeen, jonka tarkoitus on tukea enemmän kevyen musiikin ja bän-

disoiton tarpeita. Pop/Jazz Mupe 2 on jaettu kahteen osaan: Pop/Jazz Mupe 2 sekä 

Pop/Jazz Mupe 2, Transkriptio & Solfa. Kun oppilas on hyväksytysti suorittanut nämä 

kurssit, oppilas voi siirtyä Pop/Jazz Mupe 3, sekä Pop/Jazz Mupe 3, Transkriptio & Solfa 

kursseille.  Pop- & jazzlinjan päästötodistukseen vaaditaan vielä Pop/Jazz Mupe 4 joka 

on musiikin historian kurssi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Pohjois-Kymen musiikkiopiston pop- & jazzlinjan musiikinperusteiden etenemisjär-

jestys. Alleviivattuna kurssi, jota tämä opinnäytetyö käsittelee. 

 

Osa oppilaista käy samaan aikaan teoria ja transkriptiokurssia, jolloin eteneminen on 

nopeampaa. 

 

 

Mupe 1 

Pop & Jazz Mupe 2 

Pop & Jazz Mupe 2, Transkriptio & Solfa 

Pop & Jazz Mupe 3 

Pop & Jazz Mupe 3, Transkriptio & Solfa 

Pop & Jazz Mupe 4 (historia) 
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7.2 Transkriptio & Solfakurssi 

 

Tähän työhön liittyvä transkriptio & solfakurssini on lukuvuoden mittainen, ja toteutin sen 

niin, että syyslukukausi tehtiin säveltapailuun liittyviä asioita, ja kevätlukukausi tehtiin 

erityylisiä transkriptioita oikeista kappaleista. 

 

7.3 Syyslukukausi: Solfaosuus 

 

Solfaosuuden on tarkoitus parantaa oppilaan melodia- ja rytmitapailutaitoja, harmonian 

kuuntelua sekä tämän kuullun informaation purkamista nuoteiksi. Melodian puolelta ta-

pailimme ja kuuntelimme duuri- ja mollisävellajeihin perustuvia lauluja, joissa oli pieniä 

hyppyjä. Rytmin puolelta 2/4-, 3/4-, 4/4-, 3/8-, 6/8-, 12/8- ja alla breve-tahtilajeihin perus-

tuvia tehtäviä sisältäen trioleja, kaaria ja 16-osapohjaista rytmiikkaa lausuen ja kuunnel-

len. Harmonian puolelta kolmisoinnut ja tyypillisimmät nelisoinnut. Lisäksi harjoittelimme 

duurin nelisointuasteille rakentuvan sointuprogression kuulemista. 

 

Kaikki solfatehtävät tehtiin kuunnellen sekä laulaen. Omalla kohdallani olen todennut, 

että musiikillisten asioiden kuuleminen on huomattavasti helpompaa, kun ne on ensin 

laulanut ja itse kokenut. Olen huomannut saman myös oppilaiden kohdalla. 

 

Käytimme Tenuto- ja GarageBand-sovelluksia säveltapailussa apuna. Näistä sovelluk-

sista kerroin luvussa 6. Sovellusten käyttökokemuksia kuvaan tarkemmin luvuissa 8.2.3 

ja 8.2.4. 

 

7.4 Kevätlukukausi: Transkriptio-osuus 

 

7.4.1 Yleistä 

 

Säveltapailusta on tietysti paljon hyötyjä monessa musiikin tekemiseen liittyvässä työs-

kentelyssä, mutta tällä kurssilla tarkoitus tämän yleisen hyvän lisäksi on valmistaa oppi-

lasta varsinaisiin transkriptioihin. Kun teoriatunnilla on esimerkiksi todettu mitkä ovat 

duurin sointuasteet nelisoinnuin ja ne on laulettu ja kuunneltu läpi, on paljon helpompi 

lähteä etsimään niitä äänitteeltä. Lisäksi transkriptiolla on oppimista vahvistava vaikutus, 

kun kappaleista löytyy samoja ilmiöitä, kuin mitä teoriatunneilla on käsitelty. 
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Transkriptoitaviksi kappaleiksi pyrin valitsemaan sellaisia kappaleita, joiden musiikilliset 

ilmiöt olisivat jo teorian ja solfan puolelta tuttuja. Tämä osoittautui ajoittain haasteel-

liseksi, sillä välillä oli kovin hankalaa löytää mielekkään vaikeusasteen kappaleita. Kap-

paleita valitessani turhauduin, kun viimeisessä kertosäkeessä jokin välidominantti saapui 

”pilaamaan” muuten pedagogisesti täydellisen kappalevalinnan. En kuitenkaan alun jäl-

keen pitänyt tätä ongelmana, sillä tämä myös avasi monesti oppilaan kanssa hedelmäl-

lisen keskustelun aiheesta. Tuntui että oppi meni myös paremmin perille, koska se lähti 

oppilaan itse löytämästä ongelmasta, johon hän halusi vastauksen. 

 

Tavoite transkription osalta oli saada tehtyä yksinkertaisesta populaarimusiikkiin perus-

tuvasta kappaleesta lead sheet. Lead sheetista kerroin tarkemmin luvussa 3. 

 

7.4.2 Sykkeen tunnistaminen ja tahtilajin valinta 

 

Ennen kun rytmiä on järkevää kirjoittaa paperille, on tiedettävä mihin tahtilajiin musiikin 

aikoo kirjoittaa. Matemaattisesti ajateltuna minkä tahansa kappaleen voi kirjoittaa mihin 

tahansa tahtilajiin niin, että rytmit ovat matemaattisesti oikein kirjoitettu. Tässä ei ole kui-

tenkaan mitään järkeä. Nuotin on tarkoitus auttaa soittamisessa, eikä hankaloittaa sitä. 

Tässä kohtaa syke tulee mukaan peliin. Kun tunnistamme kappaleesta sykkeen, ja va-

litsemme tahtilajin sen mukaan, nuotinluvunkin pitäisi olla helppoa. 

 

Soitin oppilaille pieniä pätkiä eri kappaleista, ja mietimme mihin tahtilajiin ne olisi järkevin 

nuotintaa. Esimerkkikappaleena 4/4-tahtilajista toimi Chaka Khanin pop balladi Through 

the Fire (Kuvio 8). Pyysin oppilaita naputtamaan sykettä pöytään, tai polkemaan jalalla. 

Osa oppilaista naputti sykettä tässä 65 bpm tempossa puolet liian nopeasti. Tässä koh-

taa kysyin heiltä, onko kappale heidän mielestään hidas vai nopea. Kaikkien mielestä 

kyseessä oli kuitenkin hidas kappale, jonka jälkeen sykkeestä päästiin yksimielisyyteen. 
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Kuvio 8. Through the Fire. 

 

6/8- tahtilajista esimerkkinä toimi Elviksen Can't Help Falling in Love (Kuvio 9). 

 

 

Kuvio 9. Can't Help Falling in Love. 

 

3/4-tahtilajista esimerkkinä toimi Miles Davisin jazzvalssi All Blues (Kuvio 10). 

 

 

Kuvio 10. All Blues. 
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 Alla breve-tahtilajista Chet Atkinsin versio Jingle Bells kappaleesta (Kuvio 11). 

 

 

Kuvio 11. Jingle Bells. 

 

12/8- tahtilajista esimerkkikappale oli R.E.M- yhtyeen Everybody Hurts (Kuvio 12). 

 

 

Kuvio 12. Everybody Hurts. 

 

Tahtilajien valitsemisesta syntyi usein hyviä keskusteluja. Yksimielisyyteen usein lopulta 

päästiin. 4/4- ja 3/4-kappaleiden sykkeet oppilaat oppivat tunnistamaan nopeasti. Chet 

Atkinsin versio Jingle Bells kappaleesta hahmottui niin ikään helposti alla breveksi kah-

teen menevän bassolinjan ansiosta. Eniten keskustelua syntyi, pitäisikö R.E.M:in kap-

pale nuotintaa 6/8 vai 12/8. Näihin onkin välillä vaikea antaa yhtäpitävää vastausta, ja 

jos tahtilajia ei pysty tunnistamaan jommaksi kummaksi aivan selkeästi, voi minun mie-

lestäni käyttää kumpaa tahansa. Nuotista soittaminen ei siitä juurikaan muutu. Kysei-

sessä Everybody Hurts kappaleessa olin itse kuitenkin taipuvaisempi valitsemaan 12/8-

tahtilajin harmonian rytmin takia. 

 

7.4.3 Kappaleen rakenteen nuotintaminen 

 

Kun oltiin opittu tunnistamaan syke ja valitsemaan tahtilaji, siirryttiin kappaleen raken-

teen kirjoittamiseen. Työn alle otettiin CCR:n Have You Ever Seen the Rain (Kuvio 13). 

Pyysin oppilaita tunnistamaan tahtilajin ja sen jälkeen kirjoittamaan kappaleen rakenteen 
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ja kuinka monta tahtia missäkin osassa oli. Tässä vaiheessa opetin rakenteen nuotinta-

miseen liittyvät merkinnät: osien nimet, kertausmerkit, maalit, Da Capo, Dal Segno, al 

Fine ja al Coda. Rakenteen nuotintamiseen liittyvien merkintöjen opettamiseen käytin 

Tohtori Toonika-oppikirjan materiaalia (Halkosalmi a 2008, s. 78-82). 

 

 

Kuvio 13. Have You Ever Seen the Rain kappaleen rakennenuotti. 

 

Jokainen teki itse kappaleesta rakennenuotin tarpeellisin kertauksin. Tämän jälkeen ver-

tailimme eri ehdotuksia ja pohdimme yhdessä niiden järkevyyttä luettavuuden ja koko-

naisuuden kannalta. 
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Rakenteen kirjoittamiseen ei ole kiveen hakattuja sääntöjä, ja välillä voi joutua pitkäänkin 

miettimään mikä on järkevin vaihtoehto. Välillä monet eri vaihtoehdot voivat olla toimivia. 

Haluankin, että oppilas miettii itse toimivan rakenteen, ja käytetään sitä ellei olla aivan 

metsässä. 

 

Rakenteen nuotintamisessa sekä seuraavissa kohdissa (7.4.4 – 7.4.7) iPadia käytettiin 

kappaleiden kuunteluvälineenä. Kappaleita kuunneltiin Amazing Slow Downer sovelluk-

sella. Amazing Slow Downerista kerroin tarkemmin luvussa 6.4. Sovelluksen käyttöko-

kemuksia kuvaan luvussa 8.2.5. 

 

7.4.4 Sävellajin tunnistaminen 

 

Seuraava askel kohti lead sheetia on sävellajin tunnistaminen. Pyysin oppilaita kuunte-

lemaan koko kappaleen läpi, ja tämän jälkeen kokeilemaan koskettimistolta, mikä on 

kappaleen viimeisen soinnun basson sävel. Tämän jälkeen kokeiltiin bassoäänen päälle 

duuri- tai mollisointua. Sen jälkeen pyysin vielä soittamaan kappaleen alusta mukana 

bassoääniä, ja havainnoimaan, minkä sävelen ympärillä musiikki pyörii ja mikä tuntuu 

toonikalta. Yleensä sävellajit löytyivät helposti, ja siinä oli varmasti osatekijänä se, että 

valitsin kappaleiksi varsin tonaalisia kappaleita, joissa sävellajituntu oli yksiselitteinen. 

 

7.4.5 Bassolinjan nuotintaminen 

 

Kun tahtilaji, rakenne ja sävellaji oli merkitty nuottiin, merkittiin F-avain nuotin alkuun, ja 

aloitettiin bassolinjan nuotintaminen. Kerroin basson äänialan oppilaille, ja päästin heidät 

kuuntelemaan Have you ever seen the rainin bassoraitaa. Tässä kohtaa Amazing Slow 

Downerin equalizerin bass booster- asetus oli hyvä, jolla sai basson paremmin kuuluviin. 

Bassolinja ei ole lead sheetin edellytys, mutta halusin oppilaideni tekevän sen, jotta soin-

tujen tunnistaminen olisi helpompaa. 

  

7.4.6 Sointujen nuotintaminen 

 

Kun bassolinja oli nuotinnettu, siirryttiin sointujen tunnistamiseen. Duurin- ja mollin dia-

toniset soinnut olivat jo teorian puolelta tuttuja. Tämän tiedon valossa painotin, minkä 

tyyppisiä sointuja miltäkin bassoääneltä ”pitäisi” useimmiten löytyä. Soinnut ilmaistiin re-

aalisointumerkein. 
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Tässä vaiheessa komppilappu (rakenne, basso, soinnut, sointurytmi) olikin valmis. Voi-

tiin siirtyä melodian nuotintamiseen. 

 

7.4.7 Melodian nuotintaminen 

 

Melodian nuotintaminen oli Mupe 3 oppilaille jo tuttua edellisten vuosien melodiadiktaa-

teista. Transkriptiokurssi erosi melodiadiktaateista vain siinä, että oli koskettimisto apuna 

ja melodiat vähän hankalampia. Annoin oppilailleni samat ohjeet, kuin diktaattejakin teh-

dessä: Täytyy kuunnella, pysyykö melodia samassa sävelessä, vai liikkuuko ylös- tai 

alaspäin? Liikkuuko melodia asteittain, kromaattisesti vai hypyllä? Koskettimistolla pystyi 

vielä varmistumaan kuulemastaan. Notaation kannalta kehotin oppilaita yksinkertaista-

maan melodiaa ja poistamaan laulajan oman tulkinnan. Laulumelodia on sellaisenaan 

monesti rytmisesti liian monimutkainen nuoteille kirjoitettavaksi. 

 

Tässä vaiheessa lead sheet oli valmis. Jotkut oppilaat tekivät lead sheetejä useammas-

takin kappaleesta, edistyneimmille tarjosin vielä soolotranskriptiotehtäviä, tai oman 

stemman uloskirjoitusta. Yksi rumpalioppilaani esimerkiksi kirjoitti rumpustemman 

ACDC:n Back in Black kappaleesta. 

 

 

8 Pohdinta 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli reflektoida opetustani sekä iPadin hyödyllisyyttä tran-

skriptiokurssilla. Opinnäytetyön tekeminen oli hyödyllistä, sillä jouduin jatkuvasti kyseen-

alaistamaan toimintani ja opin itsestäni pedagogina lisää. Kurssisisältöjen ja opetukseni 

kirjoittaminen paperille selkeytti ajatuksiani opettamisesta ja pystyin löytämään kehittä-

miskohteita paremmin. Jatkossa aion keskittyä tässä pohdintaosiossa esittämiini kehit-

tämiskohteisiin, ja aion myös miettiä, kuinka iPadia voi käyttää hyödyksi vielä paremmin.  

 

8.1 Pohdintaa transkription opettamisesta 

 

Solfa & Transkriptio – kurssi oli ensimmäinen jonka olen pitänyt. Mielestäni se onnistui 

kokonaisuutena hyvin. Kurssin sisältö oli mielestäni toimiva ja johdonmukaisesti raken-

nettu, ja tulen pitämään sen ennallaan. Huomasin transkriptiota opettaessani, että se on 
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aivan loistava työmuoto. Oppilaat ovat itse asiassa – musiikissa – kiinni, ja huomaamat-

taan oppivat paljon asioita ja saavat itse todistaa teoriatunnilla opetetut asiat todeksi. 

Oppilaat joutuvat miettimään oktaavialoja, sävellajeja, nuotintamista, harmoniaa ja kaikin 

puolin musiikkia kokonaisvaltaisesti. He oppivat myös kuuntelemaan musiikkia analyyt-

tisesti ja tuntemaan eri soitinten rooleja bändissä. Transkriptiolla on myös mahdollisuus 

toimia linkkinä soiton- tai bändiopettajan kanssa – opettaja voi antaa tehtävän tehdä 

nuotti transkriptiotunnilla jostain kappaleesta, jonka jälkeen soittotunnilla opetellaan soit-

tamaan oppilaan itsetekemästä nuotista. Tällaista ei vielä ole opistossamme tehty, mutta 

luulen, että sitä tullaan tulevaisuudessa kokeilemaan. Teorian- ja soitonopetuksen yh-

teen nivomisella luulisi olevan positiivinen vaikutus oppilaan oppimiseen ja motivaatioon. 

 

Oppilailta tuli kurssin aikana hyviä kysymyksiä: ”Miten tämä kannattaa nuotintaa?” ”Pi-

tääkö sointumerkkiin lisätä seiska koska se on melodiassa?”. Näin pystyin antamaan 

vastauksen heti heidän ongelmaansa. Tämä tuntui opettamisen kannalta mukavalta 

vaihtelulta, kun ei tarvinnut koko ajan ”kaataa tietoa päähän” luennoimalla. Toimin fasili-

taattorina, auttaen oppilaita oppimaan itse. Muutenkin transkriptio tuo teorian käytännön-

läheisemmäksi ja virkistystä välillä puuduttaviin teoriatunteihin. Olen omassa opetukses-

sani yrittänyt pitää opetuksen mielekkäänä ja käytännönläheisenä, jotta tunneille olisi 

mukava tulla. Nykypäivän nuorilla on niin paljon aktiviteetteja ja mikäli teoriatunteja ei 

pidetä hyödyllisenä ja mielekkäänä, tunneilta saatetaan jäädä helposti pois. Teoriatun-

tien pitäminen mielekkäänä onkin opettamisessa jatkuva haaste. 

 

Transkriptio mahdollistaa myös opetuksen eriyttämisen oppilaan oman tason mukaan. 

Tämä ei aiheuttanut mitään eriarvoisuuden tunnetta oppilaiden välillä, sillä jokainen teki 

kuulokkeet päässä omaa tehtäväänsä. Jos oppilaalla oli vaikeuksia esimerkiksi basson 

nuotintamisessa, etsin hänelle hänen tasoaan vastaavaa materiaalia, jolla harjoitella 

asiaa lisää. Jos toisella oppilaalla basson kirjoittaminen oli jo helppoa, laitoin hänet 

eteenpäin tunnistamaan sointuja. Jos perussoinnut olivat jo helppoja, laitoin hänelle 

haastavampaa harmoniaa sisältäen vaikkapa välidominantteja tai sointukäännöksiä. 

Näin vaikeusaste oli jokaiselle mielekäs. Pidin myös muistiinpanoja oppilaiden edistymi-

sestä, kuka teki mitäkin kappaletta ja kuinka paljon kukin pääsi tunnin aikana eteenpäin. 

Näin pystyin huomaamaan mikäli taso oli oppilaalle liian vaikea ja pystyin nopeasti rea-

goimaan oppilaan tarpeisiin. En ole tässä opinnäytetyössä eritellyt muistiinpanojani, 

mutta olen jatkanut niiden tekemistä, sillä pidän sitä erinomaisena opettajan oppimisen 

ja tutkimisen välineenä. 
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Moni oppilas pääsi tavoitteeseen, ja kaikkien transkriptiotaidot varmasti kehittyivät. Aivan 

kaikki eivät lead sheetiä saaneet tehtyä, mutta kaikilta onnistui ainakin bassolinjan ja 

sointujen tunnistaminen. Melodian nuotintaminen tuntui yleisesti ottaen haastavimmalta 

tehtävältä. Oppilaat yrittivät saada melodiaa nuotinnettua rytmisesti juuri niin kuin se on 

laulettu, ja usein ne olivat niin vaikeita, ettei oppilaalla ollut niihin valmiuksia. Yritin antaa 

ohjeita kuinka yksinkertaistaa joku säe, ja poistaa laulajan oma tulkinta ja jättää tärkein 

melodinen aines nuotille niin että korkeintaan 16-osanuotteja tulisi käyttää. Tämä asia 

tuntui kuitenkin monen oppilaan kohdalla vaikealta ymmärtää, ja liian usein huomasin, 

että oppilas on paininut 20 minuuttia saman säkeen rytmin nuotintamisen kanssa. Tässä 

minulla on kehittämisen kohde. Voisin tehdä ryhmässä ensin harjoitteita melodian yksin-

kertaistamisesta, ja myös näyttää nuotteja oikeista kappaleista, ja nähtäisiin ääninäyt-

teen avulla, kuinka joku toinen nuotintaja on yksinkertaistanut melodian. Tietysti voisi 

myös etsiä kappaleita, joissa melodia on jo lähtökohtaisesti yksinkertaisempi. 

 

Rumpaleilla nuotintaminen oli hankalinta, mikä on ymmärrettävää, jos ei soita mitään 

melodiainstrumenttia. Annoin rumpaleille kuvan pianon koskettimistosta sävelnimineen, 

jotta päästiin alkuun, mutta työskentely oli luonnollisesti hitaampaa kuin pianisteilla ja 

kitaristeilla, kun piti ensin opetella soittamaan sointuja. Oli kuitenkin ilahduttavaa nähdä 

jokaisen kohdalla, että taidot kehittyivät. Ei olisi ollenkaan huono idea, että musiikkiopis-

tossamme rumpalit ja laulajat kävisivät edes vähän pianotunneilla. Se helpottaisi yleis-

musiikillisten asioiden omaksumista ja ymmärtämistä huomattavasti. Tästä onkin joskus 

ollut opettajakollegoiden kanssa puhetta, mutta käytäntöön asti se ei ole vielä mennyt. 

 

Kurssin oppilaat kävivät tunneilla nähdäkseni ihan mielellään, mikä tuntuu luontevalta, 

koska he saivat tehdä asioita itse. Luulen että opettajana tähän pystyy paljon vaikutta-

maan kappalevalinnoilla. Pyrinkin valitsemaan sellaisia kappaleita, jotka ovat tätä päivää 

ja nuoria lähellä. Joskus myös kysyin oppilailta, mitä kappaleita he haluaisivat transkri-

boida, ja pyrin toteuttamaan toiveita, mikäli se oli pedagogisesti järkevää. Oppilaat teki-

vät myös innolla niitä kappaleita, joita valitsin heille itse. Valitsin sellaisia kappaleita, jotka 

olivat sopivan haastavia, ja joista itse pidän. Jos valitsee sellaisia kappaleita, joista myös 

itse pitää, jaksaa opettamisestakin olla aidosti innostunut. Luulen, että tämä into musiik-

kiin välittyy näin myös oppilaalle. Tämä onkin mielestäni tärkeimpiä asioita, mitä musiik-

kipedagogina voi oppilaalle antaa. 
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8.2 Pohdintaa iPadin käytöstä 

 

8.2.1 Yleistä 

 

Nykynuoret tuntuivat olevan valmiita uuden teknologian käyttöön. Useimpien oppilaiden 

kotoa löytyi jo jokin taulutietokone, joten aivan uudesta asiasta ei sinänsä ollut heille 

kysymys. Oli kuitenkin myös oppilaita, jotka eivät olleet ennen vastaavaa käyttäneet, 

mutta he pääsivät nopeasti sisälle. Kosketusnäytön käyttö oli useimmille jo tuttua puhe-

limien kautta, vaikka taulutietokonetta ei ollutkaan käyttänyt. Joillakin ala-asteikäisilläkin 

oppilailla oli kotona jo omat tabletit, ja he osasivat käyttää niitä hyvin. He esimerkiksi 

asentavat uudet käyttöjärjestelmäpäivitykset itse ja tuntuvat toisinaan hoitavan kotona 

myös vanhempien tabletit kuntoon. 

 

Kokeilin iPadien käyttöä ja erilaisia sovelluksia kaikilla tunneillani opettaessani teoriaa, 

säveltapailua, transkriptiota tai musiikin historiaa. Oppilaat tuntuivat pitävän sovelluk-

sista, ja usein teoriatunnin alussa jo kysyivät: ”saadaanko me tänään pelata niillä iPa-

deillä?” Vastasin yleensä, että jos tunti menee muilta osin hyvin ja häiriöittä, niin loppu-

tunnista voimme pelata. Välillä kävi niinkin, että tuntityöskentely oli liian levotonta, ja sil-

loin iPadejä ei käytetty. Tällä liikkeellä oli seuraavalla tunnilla työskentelyä rauhoittava 

vaikutus ja mikäli joku oppilas meinasi käydä levottomaksi, muut rauhoittivat tätä, jottei 

iPadien mahdollisuus häviäisi uudestaan. Pienempien oppilaiden kohdalla sijoitin 60 mi-

nuutin oppitunnista noin 15 minuuttia iPad pelailuun.  Näin tuntui että keskittyminen pysyi 

parhaiten, kun aluksi teimme kirjan teoriatehtäviä, ja iPad oli ikään kuin palkinto lopuksi. 

Vanhempien oppilaiden kanssa saatoin välillä käyttää aikaa iPadeihin hieman enem-

män. Niin kauan kuin se tuntui hedelmälliseltä. 

 

iPadeihin on paljon hyviä sovelluksia eri teoria-asioiden opiskeluun. Jokainen saa tehdä 

omaan tahtiin ja toistoja tulee paljon. Ala-asteikäisten oppilaiden kanssa huomasin, että 

heille ei voi vain antaa iPadia 15 minuutiksi käteen ja jättää opiskelemaan yksin. Opiskelu 

menee helposti vain nappien paineluksi sen kummempia ajattelematta ja tästä ei ole 

mitään hyötyä. Työskentely eskaloitui muutamia kertoja melko kaoottiseksi, kun en ollut 

hereillä ja oppilaat lähtivät iPadeillä vaeltamaan pitkin luokkaa ja etsivät itse kivempia 

sovelluksia. Tässä vaiheessa piti jälleen luoda uudet pelisäännöt: jokainen pysyy omalla 

paikallaan ja pelaa sitä peliä jonka minä annan, sen aikaa kuin minä sanon. Muuten 
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iPadit otetaan pois. Eli laitteet olivat kyllä opetuksessa hyödyksi, mutta nuorempien koh-

dalla täytyi luoda tarkat pelisäännöt, jotta levottomuutta ei syntyisi, ja piti kierrellä koko 

ajan eri oppilaiden luona seuraamassa edistymistä ja auttamassa tarpeen mukaan. 

 

Yläasteikäisten oppilaiden kanssa iPad-työskentely oli mielestäni helpompaa, kuin nuo-

rempien oppilaiden kohdalla. Vanhemmat oppilaat osasivat käyttäytyä asiallisesti ja 

homma ei lähtenyt käsistä. He pystyivät keskittymään pidempiä aikoja ja pystyin luotta-

maan, että jokainen opiskelee omaan tahtiin laitteen avulla. 

8.2.2 iPadin käyttö Mupe 3 transkriptio & solfa - kurssilla 

 

Tällä kurssilla opiskelija-aines oli vähintään yläasteikäisiä oppilaita ja iPadin käytöstä ei 

aiheutunut levottomuutta, kuten tilanne oli välillä nuorempien kohdalla. Käytin transkrip-

tio- & solfakurssillani kolmea eri sovellusta: Tenutoa, GarageBandia ja Amazing Slow 

Downeria. Näistä sovelluksista yleisesti on kerrottu luvussa 6. Syyslukukausi käytiin sä-

veltapailuasioita ja näillä tunneilla käytin Tenutoa sekä GarageBandia. Kevätlukukauden 

transkriptio-osuudessa käytin pelkästään Amazing Slow Downeria. 

 

Kokeilin muutamia iPadille tehtyjä notaatiosovelluksia, josko olisimme saaneet tehtyä 

myös nuotinnokset iPadilla, mutta en vielä löytänyt niin hyvää sovellusta jota olisin ryh-

tynyt käyttämään. iPadin näyttö on hieman pieni nuottikirjoitukseen, ja näkymää joutuu 

zoomaamaan todella lähelle, jotta kirjoitus onnistuu. Lisäksi sormella kirjoitettaessa iPad 

tunnistaa helposti nuotin vääräksi. Nuottien käsin kirjoittaminen tuntui tässä vaiheessa 

järkevimmältä ratkaisulta. Olen kuitenkin asialle avoin ja aion selvittää, mikäli parempia 

sovelluksia tulee jatkossa. Oppilaille olisi kuitenkin hyvä antaa myös työkaluja tehdä 

nuotteja sähköiseen muotoon, mikä on tätä päivää. 

 

8.2.3 Havainnot Tenuto-sovelluksen käytöstä 

 

Tenuto-sovelluksen eduksi on luettava vaikeusasteen säätömahdollisuus. Toinen oppi-

las saattoi harjoitella aluksi duuriasteikkoisia intervalleja kvintin alueella, kun pidemmälle 

ehtinyt pystyi omalla iPadilla harjoittelemaan oktaavin alueella. Näin kenelläkään ei käy-

nyt aika tylsäksi kun sai harjoitella oikealla vaikeusasteella. Vaikeustasoa on nopea 

muuttaa, ja eri vaikeusasteita voi tallentaa muistiin. Jokaiselle oppilaalle voi tehdä esi-

merkiksi oman asetustallennuksen erikseen, jonka saa käyttöön parilla painalluksella. 
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Tällöin oppilaalla täytyy olla sama iPad käytössä, kuin edellisellä kerralla. Ratkaisin tä-

män ongelman numeroimalla jokaisen laitteen erikseen, ja oppilaat muistivat itse oman 

iPadinsa numeron. Joidenkin oppilaiden kanssa pelaaminen saattoi kuitenkin mennä 

jonkun ajan kuluttua vain näpyttelyksi ja pyrin aina muistuttamaan oppilaitani ensin kuun-

telemaan ja laulamaan sisäisesti intervallit/soinnut perässä ennen päätöksen tekemistä. 

Kun pelaaminen alkoi mennä pelkäksi arvailuksi, oli aika tehdä jotain muuta. 

 

Tenuto näyttää kuinka monta prosenttia vastauksista on mennyt oikein. Jos oikeiden 

vastausten prosentti oli pieni, vaihdoimme vaikeusastetta helpommaksi ja päinvastoin. 

Sointutunnistuksessa saatoimme esimerkiksi helpottaa kuuntelua siten, että sovellus 

soittaa sävelet arpeggiona yhtäaikaisen soiton sijaan. Jos vieläkin oli liian vaikeaa, kar-

simme sointuvalikoimaa pienemmäksi. Pyysin oppilaita kirjoittamaan kuinka monta pro-

senttia vastauksista meni oikein, ja seuraavalla kerralla jatkoimme samoilla asetuksilla 

ja katsoimme tapahtuuko kehitystä. Useimmiten kehitystä tapahtui mutta ei kaikkien koh-

dalla. Välillä tuntui, että vaikka teki mitä säätöjä ja helpotti kuuntelua, se ei tuottanut 

tuloksia. Tässä vaiheessa jätimme iPadit hetkeksi syrjään ja harjoittelimme sointuja lau-

laen. 

 

Sointu- ja intervallitunnistuksessa Tenuto tuntui auttavan oppilaita, joilla oli jo jonkinlai-

nen pohja asiasta, mutta se ei tehnyt autuaaksi oppilasta, jolla oli näillä alueilla vaikeuk-

sia. Olin hieman pettynyt, kun en pystynyt palvelemaan opiskelijoitteni tarpeita tässä asi-

assa paremmin. Luulen, että olin liian arka laulattamaan oppilaitani, mikäli aistin että se 

ei ollut heille mieluista. Tämä arkuus kuitenkin kostautui joidenkin kohdalla siten, että 

taidot eivät oleellisesti parantuneet, vaikka solfatunneilla käytiin puoli vuotta. Seuraavalla 

kurssilla koitan kehittää toimintaani laulattamalla oppilaitani enemmän yksin ja vaatimalla 

enemmän. 

 

8.2.4 Havainnot GarageBand-sovelluksen käytöstä 

 

Aloin käyttämään sovellusta, kun huomasin oppilaita joilla oli vaikeuksia melodia- ja ryt-

midiktaattien tekemisessä. En halunnut helpottaa diktaattien tasoa, jotta pidemmälle eh-

tineet oppilaat eivät pitkästyisi liikaa. Alussa oleville oppilaille tein valmiiksi helppoja dik-

taatteja GarageBandiin, josta oppilaat pystyivät kuuntelemaan niin monta kertaa, kuin 

tarvitsivat. Apuna sovelluksessa on myös pianon koskettimisto, josta voi varmistaa kuu-

lemansa. Pyysin kuitenkin oppilaita ensisijaisesti tekemään ilman pianon apua, jotta si-

säinen kuulo vahvistuisi.  Ilman GarageBandia minun olisi täytynyt helpottaa diktaattien 
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tasoa huomattavasti. Toinen vaihtoehto olisi ollut pitää vaikeusaste ennallaan, ja alussa 

olevat oppilaat olisivat tippuneet kärryiltä kokonaan. Tässä eriyttämistarkoituksessa Ga-

rageBand oli oivallinen apuväline. 

 

8.2.5 Havainnot Amazing Slow Downer - sovelluksen käytöstä 

 

Amazing Slow Downer oli transkriptio-osuuden kantava sovellus. Se osoittautuikin lois-

tavaksi sovellukseksi, jota oli helppo käyttää. Kappaleiden tuominen sovellukseen oli no-

peata ja minulta meni ehkä 5 minuuttia aikaa selittää oppilaille, kuinka ohjelma toimii. 

Oppilaat pääsivät nopeasti työn tekoon, ja osasivat käyttää toimintoja hyvin omatoimi-

sesti. Oppilaat saivat hidastus-, silmukointi- ja ekvalisointitoimintojen avulla kuultua mu-

siikista sellaisia asioita, joita he eivät olisi luullakseni normaalinopeudella soitettuna kuul-

leet. 

 

8.2.6 iPadin hyödyt ja haitat 

 

Mielestäni iPad osoittautui juurikin niin loistavaksi laitteeksi, kun olin sen ennalta ajatel-

lut. Minulla oli jo ollut omassa käytössäni iPad aikaisemmin ja tiesin mihin laite pystyy, 

vaikken ollut paljon musiikkisovelluksiin tutustunutkaan. Mistään täysin uudesta asiasta 

ei toisaalta ole kysymys - teknologiaahan on käytetty opetuksessa hyödyksi ennenkin. 

iPad on vain tämän hetken uusinta teknologiaa. iPad osoittautuu kuitenkin esimerkiksi 

tietokoneeseen verrattuna ylivertaiseksi hinnan, helpon liikutettavuuden ja monikäyttöi-

syytensä ansiosta. Kaikki laitteet joita minulla oli mahtuivat yhteen salkkuun. iPadissä on 

hyvä akku, joka kestää kokemukseni mukaan noin 12 tuntia aktiivikäyttöä. Näin ollen 

laitteita ei tarvinnut edes ladata kovin usein, keskimäärin ehkä kuukauden välein. iPad 

ei missään nimessä poista opettajan tarvetta, mutta se on hyvä pieni piristysruiske tun-

teihin. Joillakin oppilaillani oli samoja laitteita myös kotona, ja jotkut saattoivat ladata 

samoja sovelluksia myös omiin iPadeihin ja jatkaa harjoittelua kotona. 

 

iPadin käytön haitoiksi lukisin pienet levottomuushäiriöt pienempien oppilaiden kohdalla, 

sillä työskentely tuntui olevan välillä liiankin kivaa. Toisaalta sehän on mukava asia jos 

musiikin opiskelu on kivaa, mutta opettajan täytyy olla valppaana ja valvoa että iPadeilla 

myös tehdään sitä mitä on sanottu tehtäväksi. Mitään laitteisto-ongelmia ei kurssin ai-

kana iPadin osalta ilmennyt. Laite ja sovellukset toimivat aina niin kuin pitääkin. 
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iPad on vielä kohtuullisen uusi laite ja sillä on valtava potentiaali. Laite kehittyy, ja ohjel-

mistokehittäjät tekevät parempia sovelluksia. Kuka tietää, vaikka tässä sähköistyvässä 

maailmassa tulevaisuudessa oppiminen tapahtuisi yhä enenevässä määrin iPadin ja 

muiden tablettien avulla? 
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