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methods to the music education of the Hollola junior high scool. Project was 
carried out in 2010-2011. The development project included elaboration of the co-
operative manual, introduction to the manual and couple of co-operative music 
lessons. The main objective was to get music teachers to utilize suggested 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön, toiminnallisen projektin, perusideana on laatia yhteis-

toiminnallisia toimintaehdotuksia Hollolan yläasteen musiikinopetukseen. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on hyödyntää olemassa olevia resursseja, musiikin-

opettajia, sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjinä. Tavoitteena on kehittää yhteistoi-

minnallisuuteen perustuva, oppilaiden vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja kehit-

täviä toimintamuotoja sisältävä yhteistoiminnallinen opas. Opas pyrkii myös 

olemaan menetelmällisenä apuna opettajalle Hollolan yläasteen ohjaussuunni-

telman asettamien opettajan velvollisuuksien täyttämisessä.  

 

Lähtökohtana opinnäytetyölle on ollut sosiaalipedagoginen toiminnallisuus ja se, 

että opinnäytetyön myötä tuotettava ”palvelu” olisi jokaisen oppilaan saatavissa. 

Sipilä-Lähdekorpea (2006, 11) mukaillen; oppilaat viettävät peruskoulussa yhdek-

sän vuotta elämästään. Tänä merkittävänä aikana luodaan perusta aikuisuudelle ja 

tulevaisuudelle. Siirtymä- ja nivelvaiheiden, kuten ala-asteelta yläasteelle siirty-

misen, on todettu vaikuttavan vahvasti lasten kehitykseen (Nurmi 2006, 143). 

Yhteistoiminnallinen opas perustuu tästä syystä seitsemännen luokan opetussuun-

nitelmaan (Hollolan yläasteen opetussuunnitelma 2010). Koska yhteistoiminnalli-

sen opas suuntautuu erityisesti seitsemänsille luokille, on jokaisella yläasteen 

aloittavalla oppilaalla mahdollisuus kokea yhteistoiminnallisia hetkiä luokkatove-

reidensa kanssa opetuksen ohella. Valitusta kohderyhmästä huolimatta opasta 

voidaan soveltaa myös laajasti muillekin opetus- ja ohjausryhmille. 

 

Tässä projektiraportissa esitellään aluksi toiminnan tarkoitusta, tavoitteita sekä 

lyhyesti millaista hyötyä projektilla on tavoiteltu. Teoreettisessa  viitekehyksessä 

nostetaan esille projektin toimintaa ohjanneita sosiaalipedagogisia periaatteita ja 

yhteistoiminnallisen oppimisen ydinasiat. Raportissa esitellään myös projektin 

eteneminen vaiheittain sekä käytettyjä työtapoja ja menetelmiä. Lopuksi projekti-

työskentelyä tarkastellaan Madsenin sosiaalipedagogisen ammattipätevyysteorian 

näkökulmasta. Viimeiseksi raportissa pohditaan kehittämisideoita tulevaisuuteen 

sekä esitellään projektin arvioinnin tulokset. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA 

Hollolan Yläasteen musiikin tuntiopettajan työssä lukuvuosina 2008 - 2011 

havaittiin tarve oppilaiden kasvavan pahoinvoinnin ja sosiaalisten ongelmien 

ehkäisemiselle. Hollolan yläasteen yhteisöpedagogin sekä rehtorin mukaan 

ennaltaehkäisevälle, kaikille oppilaille kohdistetulle palvelulle on todella tarvetta. 

Vaikka ennaltaehkäiseminen on päivän sana, resurssit riittävät lähinnä jo olemassa 

olevien sosiaalisten ongelmien kanssa työskentelyyn. (Kivelä 2010.) 

 

Koska musiikin opiskelu on toiminnallista, opinnäytetyön tekijä lähti kehittämään 

työmuotoja uusien luokkien ryhmäytymisen tukemiseksi. Kehiteltiin toiminta-

harjoitteita, joiden avulla oppilaat tutustuisivat niin oppiaineen sisältöön kuin 

uusiin luokkatovereihinkin. Toiminnan tarkoituksena oli saada oppilaat osallis-

tumaan sekä toimimaan yhdessä. Tästä kehittyi aihe opinnäytetyönä toteutet-

tavalle toiminnalliselle projektille ja yhteistoiminnalliseen oppaaseen. Hankkeis-

tetun opinnäytetyön kriteerit täyttyivät, koska Hollolan yläasteen on tarkoitus 

hyödyntää työn tuotosta tulevaisuudessa. 

 

2.1 Tarkoitus, tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyöprojektin toiminnan tarkoituksena on laatia ehdotuksia Hollolan 

yläasteen musiikinopetukseen oppilaita osallistaviksi, yhteistoiminnallisiksi työ-

muodoiksi. Tavoitteena on tuottaa opas, joka sisältää yhteistoiminnallisia toimin-

taohjeita taustateorioineen ja perusteluineen. Tavoitteena on kehittää yhteistoimin-

nallisuutta Hollolan yläasteen musiikinopetuksessa siten, että opettajat jatkossakin 

soveltaisivat sekä hyödyntäisivät yhteistoiminnallisuutta oppitunneillaan. Yhteis-

toiminnallisen toimintaoppaan sisältämien työmuotojen tavoitteena on kehittää 

oppilaiden vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä yhteistyökykyjen kehittymi-

sen myötä myös kehittää luokan yhteisöllisyyttä.  

 

Projektin tuotoksen, yhteistoiminnallisen oppaan (kpl 4.2 ja Liite 1) sisältämät 

työmuodot perustuvat pitkälti yhteistoiminnallisen oppimisen malliin. Tämän 

lisäksi oppaan työmuodoissa sulautetaan yhteen niin sosiaalipedagogista ajattelua 
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kuin musiikkiterapeuttisia menetelmiäkin. Näitä lähestymistapoja yhdistää 

periaate yksilön omien voimavarojen hyödynnettävyydestä ja sitä kautta myös 

osallisuuden vahvistamisesta. Sosiaalipedagogista viitekehystä käsitellään 

tarkemmin kappaleessa 3. 

2.2 Yhteistyötahona Hollolan Yläaste 
 

Hankkeistetun opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii Hollolan kunnan ylläpi-

tämä Hollolan yläaste. Yläasteella opiskelee noin 700 seitsemäs - yhdeksäsluok-

kalaista ja työntekijöitä koulussa on noin 90 henkeä. Hanketoimijoita olivat 

koulun rehtori, yhteisöpedagogi sekä kaksi musiikin opettajaa. Opinnäytetyönä 

toteutettavan kehittämishankkeen toiminta kohdentui pääasiassa kahteen musii-

kinopettajaan, joille rehtori resursoi kuusi tuntia palkallista työaikaa opinnäyte-

työprosessin toiminnan ja tavoitteiden toteutumiseksi. Projektissa oli mukana 

myös koulun yhteisöpedagogi, joka toi näkökulmia projektin rajaukseen sekä 

osallistui projektin arviointiin.  

 

Hyödynsaajina projektissa toimivat Hollolan yläasteen oppilaat, erityisesti 

seitsemäsluokkalaiset. Oppilaat pääsevät toiminnasta osalliseksi yhteistoimin-

nallisten musiikin opetustuntien myötä. 

2.2.1 Opettajan velvoitteet 
 

Yläasteen ohjaussuunnitelman mukaan opettajien tehtävänä on tukea aineen ope-

tuksen ohella oppilaan opiskelua, persoonallista kasvua ja kehitystä sekä oppilaan 

osallisuutta. Aineenopettajan tehtävänä on myös ohjata ryhmän sisäistä vuorovai-

kutusta oppimisen ja kehityksen tueksi. (Hollolan yläasteen ohjaussuunnitelma 

2010.) Opinnäytetyö pyrkii olemaan opettajalle avuksi ohjaussuunnitelman sisäl-

tämien velvoitteiden täyttämisessä. 

 

1.1.2011 uudistunut perusopetuslaki ottaa askeleen kohti inklusiivisempaa koulua. 

Lakimuutoksen käyttöönottoa edellytetään viimeistään 1.8.2011. (Laki 
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perusopetuslain muuttamisesta 642/2010.) Inkluusiolla pyritään turvaamaan 

erityisopetusta tarvitsevien opetus perusopetusryhmissä siten, että erityinen tuki 

tuodaan oppilaan luokse. Tämä tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

integroimista perusopetukseen. Toisaalta, musiikki on aine, josta oppilaita ei 

toistaiseksi ole mukautettu tai siirretty erityisopetukseen Hollolan yläasteella. 

Erilaisten oppilaiden opiskellessa samassa ryhmässä tarvitaan menetelmällistä 

osaamista opetuksen ja opin mahdollistamiseksi (Naukkarinen, Ladonlahti & 

Saloviita 2010). Tähän tarpeeseen opinnäytetyöprojektissa tuotetun oppaan 

sisältämät työmuodot pyrkivät vastaamaan. 

2.2.2 Hyöty oppilaiden kehitykselle 
 

Projektin keskeiset tavoitteet koskevat oppilaiden osallisuuden lisäämistä sekä 

vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen kehittymistä ja kehittämistä. Yhteistoimin-

nallisuuden myötä ryhmän yhteishenki tiivistyy, oppilaat tutustuvat toisiinsa ja 

solmivat tärkeitä ystävyyssuhteita (mm. Johnson, Johnson & Holubec 1994; 

Saloviita 2008). Kuitenkin, ikään kuin opinnäytetyön sivutuotteena, oppilaat 

saavat turvallisesta ryhmästä tukea myös henkilökohtaiseen kehitykseensä.  

 

Turvallisen ryhmän jäsenyys ja vertaistuki tukee haastavaa murrosiän kehitysvai-

hetta elävien nuorten tervettä kehitystä. Saloviidan (2008, 194) mukaan läheiset 

ihmiset ovat tärkeitä kaikille ihmisille henkilökohtaisen elämänlaadun ja hyvin-

voinnin perustekijöinä. Ystävät toimivat kaikkien lasten kognitiivisten, sosiaa-

listen ja kielellisten taitojen välittäjänä, mutta erityisesti niiden, joilla on oppimis-

vaikeuksia. Keltikangas-Järvisen (1994, 60) mukaan ryhmän merkitys minäkuvan 

ja itsetunnon kehityksessä on suuri. Tästä voidaan päätellä että jokainen luokan 

yksilö hyötyy myös henkilökohtaisen kehityksen tasolla hyvästä ja turvallisesta 

luokkailmapiiristä.  

 

Vaikka ikätovereiden merkitys on jo lapsuudessa suuri, merkitys korostuu nuoruu-

den kuluessa (Nurmi 2006, 130). Nuoren on ajateltu muodostavan kuvaa itsestään 

omasta toiminnastaan saamansa palautteen pohjalta, mutta myös tietyn aseman 

edustajana. Nuoruusiän psykologiassa itseä koskevan minäkäsityksen muodosta-
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mista kutsutaan identiteetin muodostamiseksi. (Nurmi 2006, 132). Identiteetti 

rakentuu paitsi vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin, myös suhteessa niihin 

yhteisöihin joihin yksilö kuuluu tai joissa hän toimii. (Hämäläinen 2001, 67 - 70.)  

 

Nurmen (2006, 132) mukaan minäkuvaa määrittäviin tekijöihin kuuluu merkittä-

västi ikätovereiden hyväksyntä. Minäkäsitys vaikuttaa merkittävästi siihen, millai-

sia toimintamalleja nuoret käyttävät haastavissa ja vaikeissa tilanteissa. Erityisesti 

erilaisten siirtymien ja nivelvaiheiden, kuten ala-asteelta yläasteelle siirtymisen, 

on havaittu vaikuttavan vahvasti nuoren minäkäsitykseen. (Nurmi 2006, 143.) 

Opinnäytetyönä tuotetun ”Opitaan yhdessä!” –oppaan harjoitteet kohdistuvat juuri 

seitsemäsluokkalaisiin pyrkien tukemaan heidän tervettä kehitystään.  

 

Myönteinen minäkäsitys ja hyvä itsetunto ovat Murron (1989, 9) mukaan aktiivi-

suuden, yhteistyökyvyn sekä vastuuntunnon perustana. Keltikangas-Järvisen 

(1994, 18 - 23) hyvän itsetunnon määritelmää ja Kauppilan (2006, 127 - 128) 

sosiaalisten taitojen luetteloa vertailtaessa huomaa, että hyvän itsetunnon ominai-

suudet, kuten kyky arvostaa toista ihmistä ja antaa tälle positiivista palautetta sekä 

kyky sietää pettymyksiä, ovat myös sosiaalisia taitoja. 

 

Yhteistoiminnallisuuden myötä oppilaille tarjoutuu tilaisuus oppia ymmärtämään 

ja kunnioittamaan toisia oppilaita kehittäen samalla vuorovaikutukseen perustuvia 

taitoja (Saloviita 2008, 140). Ikosen ja Mäkirannan (2002, 176) mukaan oppilai-

den tulevan elämän laatu ja itsenäisyys riippuu sosiaalisista taidoista tai niiden 

puutteesta. Kiesiläinen (2004, 35) on myös todennut että vuorovaikutuksen seu-

rauksena voi olla niin oman kuin toisen elämänlaadun paraneminen. Johtopäätök-

senä tähän voidaan todeta, että mitä positiivisemmassa ympäristössä nuori saa 

kasvaa kehittäen identiteettiään ja sosiaalisia taitojaan, sitä paremmalta hänen 

tulevaisuutensakin näyttäytyy. 
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3 SOSIAALIPEDAGOGINEN VIITEKEHYS 

Sosiaalipedagogiikka on arjen toimintatiedettä. Perusajatuksena sosiaalipedago-

gisessa työssä on ihmisten auttaminen itse oivaltamaan. Tätä voi tapahtua kahden-

keskisen tai ryhmässä tapahtuvan vastavuoroisen, dialogisen, keskustelun kautta. 

Vaikka yksilöllinen ohjaus kuuluu olennaisesti sosiaalipedagogiseen työhön, yhtä-

lailla sosiaalipedagogisessa työssä toimitaan erilaisissa yhteisöissä. Sosiaalipeda-

goginen työ pyrkii vaikuttamaan pedagogisesti ryhmän kautta ja hyödyntämään 

yhteisöjen omaa kasvatuspotentiaalia. (Hämäläinen 2001, 66.) Sosiaalipedagogi-

sella toiminnalla pyritään myös vahvistamaan yhteisöllisyyttä, sillä johonkin kuu-

lumisen kokemus on yksilöllisen kehityksen edellytys. (Ranne & Rouhiainen-

Valo 2005, 29.)  

 

Sosiaalipedagogisessa työskentelyssä korostuvat toiminnallisuus, yhteisöllisyys, 

ihmisten välinen dialogisuus eli vuorovaikutteisuus ja elämyksellisyys (Hämäläi-

nen, 2001, 67; Ranne & Rouhiainen-Valo 2005, 33). Sosiaalipedagogiikan kei-

noin yksilöitä ja ryhmiä tuetaan ottamaan vastuuta itsestään sekä kasvamaan yh-

teiskunnan jäseniksi. Lähtökohtana sosiaalipedagogisessa työssä on yksilön tai 

ryhmän sosiaalisen todellisuuden ja -ympäristön hahmottaminen. (Ranne & 

Rouhiainen-Valo 2005, 33.) Sosiaalipedagogiikka pyrkii myös ehkäisemään 

syrjäytymistä ja työskentelemään syrjäytyneiden sosiaalisen toimintakyvyn 

palauttamiseksi (Hämäläinen & Kurki 1997, 191).  

 

Alusta asti tavoitteena on ollut työstää sosiaalipedagogiikkaa ja sosiaalipeda-

gogista käytännön osaamista hyödyntävä opinnäytetyö. Erityisen tärkeinä, opin-

näytetyötä ohjaavina periaatteina ovat toimineet yhteisöllisyys, osallisuus sekä 

dialogisuus eli vuorovaikutuksellinen kohtaaminen. Näitä sosiaalipedagogiikan 

keskeisiä termejä (Ranne & Rouhiainen-Valo 2005, 33) sekä kaikista edellä 

mainituista koostuvaa yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää käsitellään 

tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  
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3.1 Yhteisö ja yhteisöllisyys 
 

On olemassa lukuisia käsityksiä yhteisöstä ja todellisesta yhteisöllisyydestä. Raina 

ja  Haapaniemi (2007, 34) määrittelevät yhteisön toiminnalliseksi kokonaisuudek-

si, jonka jäsenillä on yhteisiä arvoja, tavoitteita ja yhteistä toimintaa tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Sosiaalipedagogisen käsityksen mukaan yhteisöön kuuluu olen-

naisesti ”välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakult-

tuuri”, jota ilman yhteisöä ei ole olemassa (Nivala 2006, 157).   

 

Koulusta puhutaan usein kouluyhteisönä. Käsitetään, että koulurakennus, sen 

työntekijät ja yhteiset säännöt luovat yhteisön. Kuitenkin kouluyhteisöön liitetään 

edelleen kielteisiä mielikuvia viihtymättömyydestä ja sosiaalisten ongelmien kär-

jistymisestä. Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta koulua ei täten voida käsittää 

todelliseksi yhteisöksi, sillä yhteisöä ei ymmärretä valmiiksi annettuna. Tästä 

syystä onkin ehdotettu, että kouluyhteisöä on lähdettävä rakentamaan ihmisten 

välisistä suhteista, ei niinkään fyysisistä tiloista tai säännöistä lähtien. (Nivala 

2006, 157.) Vastuu yhteisöllisen ilmapiirin luomisesta on kaikilla koulun työnte-

kijöillä, keittäjästä rehtoriin (Hollolan yläasteen ohjaussuunnitelma 2010; 

Kiesiläinen 2004, 118). Omalla esimerkillään aikuiset ohjaavat myös oppilaita 

kantamaan oman vastuunsa yhteisöllisen ilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. 

 

Keskeinen yhteisöä ylläpitävä tekijä on jäsenten yhteisyyden kokemus, yhteen-

kuuluvuuden tunne, joka vahvistuu konkreettisen toiminnan myötä. Myös toimin-

nan tavoitteen tärkeys, yhteisön jäsenten merkitys ja oma osallistuminen rakenta-

vat syvempää kokemusta yhteisöön kuulumisesta. (Kopakkala 2005, 31.) Raina ja 

Haapaniemi (2007, 34) määrittelevät yhteisöllisyyden syntyvän yhteisön jäsenten 

välisestä vuorovaikutuksesta. Yhteisöllisyys on ryhmän kehittyvä ominaisuus, jota 

voi kehittää kasvattamalla yhteistä tietoisuutta vuorovaikutuksen avulla ryhmän 

jäsenten pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin.  

 

Kiesiläinen (2004, 108) on painottanut, ettei yhteisöllisyys ole yksilöllisyyden 

vastakohta. Hyvä yhteisö on täynnä toinen toistaan kunnioittavia persoonalli-
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suuksia. Hyvässä yhteisössä yksilöiden parhaat puolet rikastavat kokonaisuutta ja 

mahdollistavat yhteisön kehittymisen. Myöskään positiivinen riippuvuus yhteisön 

jäsenten välillä ei vähennä yksilöllisyyden tai erilaisuuden toteutumismahdolli-

suuksia, vaan tuottaa pikemminkin turvallisuutta toteuttaa yksilöllisiä tavoitteita 

(Kiesiläinen 2004, 176). 

3.2 Osallisuus ja sen vahvistaminen 
 

Osallisuus on nostettu tärkeäksi periaatteeksi Hollolan yläasteen perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa (2010). Opetussuunnitelmassa ohjaustoiminnan periaatteik-

si määritellään oppilaan opiskelun, kasvun sekä kehityksen tukeminen ja syrjäyty-

misen ennaltaehkäisy. Ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki opettajat, ja tehtävänä 

on ohjata oppilaita persoonallisessa kasvussa ja kehityksessä sekä tukea oppilai-

den osallisuutta. 

 

Opinnäytetyöprojektissa tuotetun oppaan esittelemien työmuotojen perusideana 

on oppilaiden osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen. Osallisuuden koke-

muksia oppilaalle voi syntyä esimerkiksi ryhmän tasavertaisena jäsenenä toimimi-

sesta. Nivalan (2010, 112) mukaan osallistuminen on tärkeä sosiaalipedagoginen 

käsite sillä se voidaan nähdä yhtenä sosiaalipedagogista toimintaa ohjaavana 

perusperiaatteena. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaiken toiminnan tulee 

perustua ihmisten omaan osallistumiseen, sillä sosiaalipedagoginen toiminta ei ole 

toisen puolesta tekemistä. Naukkarinen (2005, 84) näkee osallistavuuden olevan 

filosofia tai uskomusjärjestelmä, joka on sisäänrakennettu koulutusjärjestelmään. 

 

Nivalan (2010, 114 - 115) mukaan osallistumisen perusedellytyksenä on riittävä 

turvallisuus ja konkreettiset osallistumisen mahdollisuudet kuten sellainen vuoro-

vaikutus ja toiminta, johon yksilön kyvyt ja taidot riittävät. Sosiaalipedagogiikas-

sa sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen voidaankin nähdä kaiken osallistumista 

edistävän toiminnan lähtökohtana, sillä osallistuminen perustuu vuorovaikutuk-

seen. Osallistumiseen vaikuttaa paljon myös ympäristö ja toimintaan osallistuvat 

muut ihmiset. Sosiaalipedagogisessa osallistumista lisäävässä toiminnassa on 
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keskeistä luoda turvallisuutta toimintaympäristöön ja luoda oppilaille mielekkäitä 

osallistumismahdollisuuksia. 

3.3 Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot 
 

Sosiaalipedagogisen toiminnan metodologia, eli menetelmäoppi, perustuu aina 

ihmisten väliseen vuorovaikutukselliseen kohtaamiseen, dialogiin, ja ihmisten 

osallistumiseen (Hämäläinen & Kurki 1997, 51). Sosiaalipedagogiikan näkökul-

masta tarkasteltuna dialogisuus voidaan nähdä erityisen kasvatuksellisena, ihmi-

sen itsetietoisuutta syventävänä ja yksilöllistä toimijuutta vahvistavana toiminta-

na. (Hämäläinen, 2001, 68.) Kehittyneestä vuorovaikutuksesta saattaa seurata 

parhaillaan ”sekä oman että myös toisen elämänlaadun paraneminen” (Kiesiläisen 

2004, 35).  

 

Opettaja käsitetään vuorovaikutuksen ammattilaiseksi (Kiesiläinen 2004, 29). Hän 

voi siis tarkoituksen mukaisesti pyrkiä vahvistamaan kasvatettaviensa toiminta-

kykyä vuorovaikutteisten kohtaamisten myötä. Opettaja on myös avainasemassa 

vuorovaikutustaitojen opettamisessa. Opettaja päättää tuntisuunnitelmia laaties-

saan missä määrin oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta hyödynnetään ja millai-

sia vuorovaikutustaitoja oppilaille opetuksen ohella opetetaan. Mikäli opettaja 

hyödyntää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta opetuksessa, on oppilailla mah-

dollisuus omaksua ja oppia käyttämään positiivisen vuorovaikutuksen taitoja tois-

tensa kanssa. Hämäläisen (2001, 66) mukaan dialogisuutta voi esiintyä myös 

ryhmässä. On siis täysin mahdollista, että oppilaat edistävät toistensa toimintaky-

kyä vaikka eivät olekaan vuorovaikutuksen ammattilaisia.  

 

Hyviin vuorovaikutustaitoihin lukeutuvat Kauppilan (2005, 72) mukaan hyväksy-

minen, rehellisyys, tunneyhteys, havaitseminen, kiinnostus, aktiivisuus, ymmärtä-

minen, avoimuus ja luottamus. Kuuntelemisen ja kuulemisen lisäksi tulee osata 

myös kertoa omista ajatuksista, tunteista ja toiminnan tavoitteista ymmärrettävästi 

(Kiesiläinen 2004, 43). Vuorovaikutustaitoihin kuuluu myös kyky vastaanottaa 

omista mielipiteistä eroavia viestejä (Kiesiläinen 2004, 41).  
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Sosiaalisten taitojen ehkä tärkeimmäksi ja keskeisimmäksi sisällöksi on määritelty 

laaja valikoima vaihtoehtoisia taitoja sosiaalisten ongelmatilanteiden ratkaisemi-

seksi sekä kyky valita oikea ratkaisu. Sosiaaliset taidot ovat myös kykyä ymmär-

tää muita ihmisiä, heidän näkökantojaan sekä tunteitaan. (Keltikangas-Järvinen 

2010, 22.) Sosiaaliset taidot ovat siis sosiaalisista tilanteista selviämisen taitoja 

sekä kykyä olla toisten ihmisten kanssa. Toisin kuin sosiaalisuus, joka on synnyn-

näinen temperamenttipiirre, sosiaalisia taitoja kartutetaan opettelemalla ja 

oppimalla. (Keltikangas-Järvinen 2010, 17.) 

 

On olemassa vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, jotka edistävät vuorovaikutuk-

sen ja ystävyyden kehittymistä. Stainbackin ja Stainbackin (1990) mukaan näihin 

taitoihin lukeutuvat positiivisen vuorovaikutuksen taidot, yhteensopivien asioiden 

löytäminen, toisen henkilön huomioon ottaminen, kokemuksien jakaminen sekä 

tuen antaminen, luotettavuus, lojaalisuus sekä ongelmanratkaisutaidot. Kyseisten 

taitojen harjaannuttamista voidaan sisällyttää opetussuunnitelmaan. (Saloviita 

2008, 198.) Myös Kaganin ja Kaganin (2002, 47) mukaan vuorovaikutustaitoja 

tarvitsee harjoitella, sillä ne eivät ole olemassa vain luonnostaan. Johnson, John-

son ja Holubec (1994, 57) ovat samaa mieltä siitä, ettei ihmisillä ole synnynnäistä 

yhteistyöskentelytaitoa, vaan näitä taitoja tulee opettaa ja opetella.  

 
Positiivisen vuorovaikutuksen taitoihin luetaan kuuntelemisen ja positiivisen 

palautteen annon taidot, kysymysten esittäminen sekä toisen tarpeisiin vastaami-

sen taidot. Yhteensopivien asioiden löytämistä ja ystävyyden kehittymistä edistää 

yhteisten harrastusten tai kokemusten löytäminen. Yhteisiä asioita oppilaat voivat 

löytää esimerkiksi kysymällä muilta kiinnostuksen kohteisiinsa liittyviä asioita ja 

kertoa myös omistaan. (Saloviita 2008, 198.) 

 

Toisen henkilön huomioimista ovat esimerkiksi toisen tarpeiden huomioon otta-

minen ja kompromissien tekemisen taito. Kokemuksien jakaminen ja tuen antami-

nen toimivat parhaiten silloin, kun voivat toteutua vastavuoroisena. Lojaalisuuteen 

ja luotettavuuteen taas kuuluu esimerkiksi lupausten pitäminen ja ystävän puolus-

taminen. Ongelmanratkaisutaidot ovat tarpeellisia kaikille koko elämän ajan ja 

niitä tarvitaan ihmissuhteissa esiintyvien ristiriitojen ratkaisemiseen. (Saloviita 

2008, 198.) 
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3.4 Yhteistoiminnallinen oppiminen 
 

Opinnäytetyö pohjautuu vahvasti yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vuorovaikut-

teisuuden periaatteita yhdistävään yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Koska 

yhteistoiminnallisen oppiminen koostuu useista periaatteista ja rakenteista käsi-

tellään menetelmää seuraavaksi vain tiivistetysti ja yleisellä tasolla. Lisää yhteis-

toiminnallisesta oppimisesta on luettavissa ”Opitaan yhdessä!” -oppaasta (liite 1). 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on pedagoginen lähestymistapa, jossa yksittäis-

ten oppilaiden opettamisen sijaan opetusryhmä jaetaan pienryhmiin (Sahlberg & 

Sharan 2002, 10). Yhteistoiminnallisen oppimisen tunnetuimpia kehittäjiä ovat 

Johnson ja Johnson (Saloviita 2008, 140) mutta 1990-luvun vaihteessa Suomessa 

menetelmää teki tunnetuksi erityisesti professori Viljo Kohonen (Saloviita 2006, 

9). Yhteistoiminnallinen oppiminen on työskentelyä yhdessä yhteisten tavoittei-

den saavuttamiseksi. Se on pienryhmien toimintamuoto, jonka aikana oppilaat 

työskentelevät yhdessä maksimoidakseen oman sekä toistensa oppimisen. 

(Johnson ym. 1994, 4.)  Saloviidan (2006, 10 - 11) mukaan työtapa auttaa 

luomaan myönteistä yhteenkuuluvuuden henkeä ryhmäläisten välille samalla 

kehittäen sosiaalisia taitoja. Monenlaisten oppilaiden työskennellessä yhdessä 

menetelmä toimii myös apuna osallistavan koulun luomisessa. 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen parhaimpiin puoliin kuuluu myös se, että vaikkei 

oppilaille annettaisikaan sosiaalisten taitojen opetusta, heistä kehittyy huolehti-

vampia, auttavaisempia ja ymmärtäväisempiä toistensa suhteen. Mikäli kuitenkin 

halutaan edesauttaa oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä, ei voida nojautua 

pelkästään luontaiseen sosiaalisten taitojen hankkimiseen. (Kagan & Kagan 2002, 

47.) Nivalan (2010, 115) esittelemät tutkimustulokset ovat yhteneväisiä Kaganin 

ja Kaganin kanssa osoittaessaan että osallistumisessa sekä edellytetään että 

kehitetään vuorovaikutuksen perusvalmiuksia. Näihin perusvalmiuksiin lukeutuu 

itsensä ilmaisemisen, toisen kuuntelemisen, keskustelemisen sekä sanattoman 

viestinnän taitoja, joiden kehittyessä hankitaan vähitellen valmiuksia myös 

haastavampiin sosiaalisiin tilanteisiin. 
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4 HANKKEEN ETENEMINEN 
 

Opinnäytetyön aihetta oltiin hahmoteltu jo pitkään. Tekijälle oli tärkeää päästä 

pohtimaan sosiaalipedagogiikan mahdollisuuksia siellä, missä toiminta kohtaa 

ihmiset. Luontaisesti tällaiseksi ympäristöksi osoittautui koulu, jossa opinnäyte-

työn tekijä projektin alkaessa vielä työskenteli. Hollolan yläasteen rehtori, 

yhteisöpedagogi sekä musiikinopettajat olivat alusta asti innostuneita projektista. 

Opinnäytetyön tekeminen koettiin luonnolliseksi ja miellyttäväksi tutussa ympä-

ristössä, jonka tarpeet ja toimintatavat olivat tulleet tutuksi työsuhteen aikana. 

 

Kuvio 1. Toiminnallisen projektin aikataulu. 

 

  Syksy 2010 
Opinnäytetyöaiheen muotoutuminen 

 
Joulukuu 2010 

Hankesopimusten laadinta 
Musiikinopettajien haastattelut 
Teoriataustaan perehtyminen 

 
Tammikuu 2011 

Alkukartoitus kysely opettajille 
 

Kevät ja kesä 2011 
Oppaan työstämistä 

 
Elokuu 2011 

Oppaan painattaminen 
Opaskoulutus opettajille 10.8.2011 

Yhteistoiminnalliset oppitunnit 
Toiminnan arviointi ja raportointi 

 
Syyskuu 2011 

Julkaisuseminaari 22.9.2011 
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Projekti alkoi syksyllä 2010, kun opinnäytetyön aihe sekä sisältö muotoutui 

musiikinopettajien, rehtorin sekä yhteisöpedagogin vapaamuotoisten haastat-

telujen myötä. Tammikuun 2011 aikana projektin sisältöä, tavoitteita ja toiveita 

kartoitettiin musiikinopettajille suunnatun kyselyn avulla. Opasta kirjoitettiin 

keväällä ja se viimeisteltiin kesän 2011 aikana. Kesän 2011 aikana suunniteltiin 

myös oppaaseen liittyvää perehdyttämispäivää, joka toteutui 10.8.2011. Oppaat 

painatettiin elokuun 2011 alussa ja ne jaettiin musiikin opettajille omaksi pereh-

dyttämisiltapäivän aikana. Myös rehtori ja yhteisöpedagogi saivat kappaleen 

luettavakseen. Elokuussa 2011 järjestettiin myös yhteistoiminnalliset oppitunnit 

sekä projektin arviointi. (Kuvio 1, toiminnallisen projektin aikataulu.) 

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin toiminnallisessa projektissa hyö-

dynnettyjä laadullisia sekä määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Projektin keskeisen 

tuotoksen, ”Opitaan yhdessä!” -oppaan työstöä käsitellään kappaleessa 4.2. 

Toiminnallista osuutta, eli perehdyttämispäivää käsitellään tarkemmin kappalees-

sa 4.3. Oppaan käyttöönottoon liittyviä yhteistoiminnallisten oppitunteja kuvataan 

kappaleessa 4.5. 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

4.1.1 Haastattelut 
 

Projektista haluttiin mahdollisimman monipuolinen, joten toiminnan 

suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnettiin laadullisia sekä määrällisiä 

aineistonkeruutapoja. Projektin aiheen kartoittamiseksi haastateltiin syksyn 2010 

aikana koulun rehtori, yhteisöpedagogi sekä musiikinopettajat. Joulukuussa 2010 

haastateltiin musiikinopettajat kahdenkeskisesti opinnäytetyön aihepiirin 

tarkentamiseksi. Haastatteluissa käytyjä keskusteluja kirjattiin ylös 

havainnointivihkoon. 

 

Haastattelujen aluksi kerrottiin sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä ja mitä 

sosiaalipedagogiikka käytännössä on. Teemoiksi valittiin etukäteen opettajien 
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käyttämät työtavat, toiveet projektille sekä ajankohtaiset tarpeet. Haastetteluissa 

pyrittiin selvittämään yksilöllisiä toiveita, tarpeita sekä mielipiteitä tulevaa 

opinnäytetyöprojektia ajatellen. Haastattelut mahdollistivat Hollolan yläasteen 

tarpeiden huomioinnin toiminnallista projektia suunnitellessa sekä sen aikana.  

4.1.2 Kyselylomakkeet 
 

Syksyn 2010 haastattelujen ansiosta tulevan sosiaalipedagogisen projektin aihe, 

tarkoitukset sekä tavoitteet selkeytyivät. Koettiin tarkoituksenmukaisesti syventää 

ja tarkentaa opettajien ajatuksia opinnäytetyölle laadittujen tavoitteiden (kpl 2.1.) 

suunnassa. Menetelmäksi valittiin kyselylomake (liite 2). Kyselylomaketutkimuk-

sessa vastaaja lukee ja vastaa itse esitettyihin kysymyksiin kirjallisesti. (Vilkka 

2005, 74). Tähän käytäntöön päädyttiin siksi, että opettajat voisivat vastata kyse-

lyyn itse parhaaksi katsomanaan aikana. Tarkentava kysely lähetettiin tammikuus-

sa 2011 siksi, että loppuvuoden työkiireet olivat takana. Kysely sekä vastaukset 

lähetettiin sähköpostitse, sillä kaikki osapuolet kokivat sen helpoimmaksi ja järke-

vimmäksi tiedonsiirtotavaksi. Kyselyyn varattu vastausaika sisältyi rehtorin opett-

ajille resursoimaan palkalliseen työaikaan, joten vastauskatoa ei ilmennyt.  

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää Hollolan yläasteen musiikinopettajien toiveita 

tulevasta opinnäytetyön sisällöstä sekä näkemyksiä yhteistoiminnallisesta oppimi-

sesta. Koska kyselyn tavoitteena oli kerätä opettajilta vapaamuotoista arviointia ja 

suhtautumista määrittelevää tietoa, tarkoituksenmukaisiksi koettiin avoimet ja 

puoliavoimet kysymykset. (Metsämuuronen 2008, 41.) Kyselyn tuloksena opetta-

jat toivoivat saavansa pedagogisia neuvoja, toimintakäytänteitä uusien ryhmien 

tutustumistilanteisiin sekä vinkkejä oppilaiden osallistamiseen tuntisuunnittelussa.  

 

Projektin toiminnan päätteeksi musiikin opettajilta pyydettiin kirjallinen arviointi 

opinnäytetyön toiminnasta sekä oppaasta. Järkevimmäksi aineistonkeruumenetel-

mäksi osoittautui pääosin määrällinen kyselylomake, johon vastaaja voi kirjata 

vastaukset itse (Vilkka 2005, 74). Arviointilomakkeen (liite 3) kysymykset raken-

nettiin opinnäytetyön tavoitteiden (kpl 2.1) suunnassa siten, että mahdollisimman 
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vähällä kysymysmäärällä saataisiin arvioitua ja mitattua oppaan sekä toiminnan 

onnistumista.  

 

Vilkan (2005, 88) mukaan kyselylomaketta on testattava ennen varsinaista käyt-

töä. Tässäkin tapauksessa kysymyslomaketta testattiin heinäkuussa 2011 ennen 

varsinaista käyttöä Hollolan yläasteen musiikinopettajalla, joka osallistui myös 

varsinaiseen arviointikyselyyn. Lomakkeen testaustilanteessa saadun arvioinnin 

perusteella kysymyksiä muokattiin selkeämmiksi. Lomakkeesta saadun palautteen 

perusteella päädyttiin myös käyttämään pääasiassa Likertin asteikon sovellusta 

mielipiteiden mittaamiseksi (Vilkka 2007, 46).  

 

Perinteistä Likertin asteikkoa sovellettiin 7-portaiseen kouluarvosana-asteikkoon, 

jossa väittämien paikkansapitävyyttä arvioitiin välillä 4 (hylätty) ja 10 (erinomai-

nen). Kouluarvosana-asteikko valittiin siitäkin syystä, että se on opettajille tuttu 

arviointimuoto. Kouluarvosana-asteikkoa ei koettu kuitenkaan soveltuvaksi kaik-

kiin kysymyksiin. Aikomuksia mittaaviin kysymyksiin valittiin monivalintavas-

tausvaihtoehdoiksi ”kyllä”, ”ehkä” ja ”ei”. Arviointilomakkeeseen haluttiin myös 

avoin kysymys, jolla voisi saada myös spontaaneja mielipiteitä toiminnallisesta 

projektista (Vilkka 2005, 86). Arviointikyselyn tuloksia esitellään tarkemmin 

kappaleessa 4.5. Arviointikaavakkeen toimivuutta pohditaan kappaleessa 5.3. 

4.2 Opas 
 

Projektin tavoitteena oli tuottaa yhteistoiminnallisuuteen perustuva opas musiikin 

opetukseen. Oppaan sisältöjen suunnittelussa pyrittiin huomioimaan musiikin-

opettajien toiveita ja tarpeita. Oppaan teoriatausta muotoutui aiheeseen liittyvästä 

kirjallisuudesta sekä tutkimuksista, joihin opinnäytetyön tekijä perehtyi pääasiassa 

loppuvuodesta 2011. Opinnäytetyön tekijä kirjoitti opasta keväällä sekä kesällä 

2011. Loppukesästä opas viimeisteltiin ja tarkistutettiin perheenjäsenellä, jolla ei 

opetuksesta tai sosiaalipedagogiikasta ole aiempaa kokemusta tai näkemystä. 

Lukijan valintaa perusteltiin sillä, että tekstin pitäisi olla jokaisen lukijan ymmär-

rettävissä. Lukijalta saatuja parannusehdotuksia pohdittiin ja tekstiä muokattiin 

ennen oppaan painatusta. Opas painatettiin elokuun 2011 alussa. Tämän jälkeen 
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oppaan sisältöä muokattiin opinnäytetyön tekijän havaintojen sekä musiikin-

opettajilta saadun palautteen valossa hieman selkeämmäksi. 

 

Projektin tuotoksen eli ”Opitaan yhdessä!” -oppaan sisältämät työmuodot perus-

tuvat pitkälti yhteistoiminnallisen oppimisen malliin. Oppaan työmuodoissa on 

huomioitu myös sosiaalipedagogista ajattelua sekä musiikkiterapeuttisia mene-

telmiä. Edellä mainittujen näkökulmien koettiin olevan tarkoituksenmukaisia 

elementtejä luovan oppiaineen opiskelussa ja opettamisessa.  

 

Oppaassa esitellään aluksi sosiaalipedagogista viitekehystä sekä yhteistoiminnal-

lista oppimista. Yhteistoiminnallisuuden hyötyjä käsitellään oppilaan kehityksen, 

yhteisöllisyyden, opettajan työn sekä opettajan työtä säätelevien perusopetuslain, 

opetussuunnitelman sekä koulukohtaisen ohjaussuunnitelman näkökulmasta. 

Koska osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä yhteistoiminnallisuuden periaat-

teita, oppaaseen sisällytettiin myös turvallisuutta ja ryhmän kehitystä käsittelevää 

teoriaa. Turvallisuuden lisääntyessä myös ryhmän yhteisöllisyys kehittyy ja 

kasvaa (Aalto 2002, 22 - 23; Kopakkala 2005, 58 - 85) ja se voidaan nähdä 

osallistumisen perusedellytyksenä (Nivala 2010, 114 - 115). Kiesiläisen (2004, 

28) mukaan kasvatusyhteisöissä työskentelevän tulee tuntea ihmisen yksilöllisten 

kehitysvaiheen lisäksi myös ryhmien toimintaa sekä niiden lainalaisuuksia. 

Oppaassa käsitellään erikseen ensimmäisten kokoontumiskertojen sekä tutustu-

misen merkitystä ennen yhteistoiminnallisten tuntisuunnitelmien esittelyosiota. 

 

Oppaassa esitellään lukuisia käytännön ohjeita yhteistoiminnallisen oppitunnin 

ohjaamiseen. Teoriatausta rakennettiin kattavaksi siitä syystä, että musiikinopetta-

jat voisivat hyödyntää opasta valmiiden tuntisuunnitelmien lisäksi myös yhteistoi-

minnallisten oppituntien suunnittelussa. 

4.3 Perehdyttäminen 10.8.2011 
 

Perehdyttämispäiväksi sovittiin 10.8.2011, joka oli lukuvuoden 2011 - 2012 

ensimmäinen opettajatyöpäivä ennen oppilaiden kouluuntuloa. Kutsu (Liite 4) 
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lähetettiin musiikinopettajille sekä yhteisöpedagogille elokuun 2011 alussa. 

Kutsuun liitettiin sähköinen opas ennakkotutustumista varten.  

 

Ajatuksena oli kokoontua 10.8.2011 musiikinopettajien ja yhteisöpedagogin 

kanssa keskustelemaan uusista, ryhmätyöskentelyä hyödyntävistä toimintamuo-

doista yhteistoiminnallisten harjoitteiden myötä. Perehdytyksen kestoksi varattiin 

kaksi tuntia. Perehdytys sijoittui opettajatyöpäivän ainekohtaista suunnittelua 

sisältävään iltapäivään ja toiminta toteutettiin musiikinopettajille tutussa musiik-

kiluokassa. 

 

Opettajatyöpäivän lähestyessä selvisi, ettei yhteisöpedagogi pääsisi lukuisten 

ohjelmapäällekäisyyksien vuoksi osallistumaan perehdyttämiseen. Yhteisöpeda-

gogi ehdotti perehdyttämisajankohdan muuttamista. Tätä ei kuitenkaan nähty 

tarpeelliseksi, sillä oppaan todelliset tulevat käyttäjät, eli musiikinopettajat, olivat 

kuitenkin osallistumassa toimintaan.  

 

10.8.2011 järjestetyn perehdyttämisen tarkoituksena oli tutustuttaa opettajat 

oppaan sisältöihin yhteistoiminnallisesti. Opettajille kerrottiin, että opinnäytetyön 

tekijä johdattelee aiheeseen, antaa toimintaohjeita sekä esittää kysymyksiä, mutta 

ei osallistu varsinaiseen keskusteluun. Opinnäytetyön tekijä  kirjasi  opettajien 

pohdinnan teemoja ja oivalluksia havainnointivihkoon. 

 

Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta katsoen tärkeä elementti, toiminnallisuus oli 

osana perehdyttämistä. Oppaan käyttöönoton varmistamiseksi perehdyttämistä ei 

haluttu jättää ainoastaan yksilöllisen teoriahankinnan tasolle. Toiminnallisuutta 

toteutettiin yhteistoiminnallisen oppimisen rakenteen, parikeskustelun kautta. 

Alun perin tarkoituksena oli hyödyntää monimuotoisempia yhteistoiminnallisen 

oppimisen rakenteita, mutta koska paikalla oli vain kaksi osallistujaa, jäi parityös-

kentely ainoaksi vaihtoehdoksi. Opettajat tutustuivat yhteistoiminnallisen 

oppimisen malliin pohtien ja keskustellen jakaen kokemuksiaan  ja näkemyksiään.  

 

Perehdytyksessä edettiin suunnitellun ohjelman (liite 5) mukaisesti. Iltapäivä 

aloitettiin luovan, musiikkiterapeuttisen soittoharjoitteen siivin jonka tarkoituk-

sena oli viritellä rauhalliseen tunnelmaan kiireisen aamupäivän jälkeen. Soitto-



 18 
 

tehtävän jälkeen jaettiin oppaat. Opettajat selailivat opasta hetken, vaikka olivat jo 

tutustuneet oppaaseen sähköpostitse lähetetyn liitteen muodossa. Opettajille 

ehdotettiin työskentelyä muistiinpanovälineiden kanssa, mutta yhteisestä 

päätöksestä toiminta toteutettiin keskustellen.  

 

Opettajat pohtivat ensimmäisten kokoontumiskertojen merkitystä. Mietittiin 

myös, millaisia tutustumisharjoituksia musiikkitunneilla voidaan hyödyntää ja 

soveltaa. Yhteistoiminnallisen oppimisen peruspilareita ja rakenteita käsiteltiin 

pohtien niiden käyttökelpoisuutta ja toteutettavuutta musiikin opetuksessa. Lisäksi 

keskusteltiin yhteistoiminnallisuuden eduista, mutta myös haittapuolista sekä 

haittojen ennaltaehkäisystä. Turvallisuuden tasoa sekä merkitystä käsiteltiin niin 

seitsemänsien luokkien perusmusiikinopetuksen, kuin kahdeksannen ja yhdeksän-

nen luokan musiikin valinnaisen musiikinopetuksen näkökulmasta. Opettajat 

tutustuivat myös oppaan ehdottamiin tuntisuunnitelmiin ja keskustelivat yhdessä 

mitä niistä aikovat tulevaisuudessa käyttää tai soveltaa. Ennen toiminnan päätty-

mistä sovittiin ajankohdat elokuussa yhdessä toteutettaville musiikintunneille. 

 

Lopuksi opettajat arvioivat opasta, perehdyttämispäivää sekä kommentoivat 

projektia kokonaisuudessaan kyselylomakkeella (kpl 4.1.2). Arvioinnin tuloksia 

käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.5.  

4.4 Yhteistoiminnalliset oppitunnit 
 

Perehdyttämisen lisäksi opinnäytetyön tekijä tarjoutui toteuttamaan muutamia 

yhteistoiminnallisia oppitunteja yhdessä musiikinopettajien kanssa. Yhteistunteja 

ehdotettiin siksi, että opettajat saisivat yhteistoiminnallisuudesta myös käytännön 

kokemusta. Opettajat ottivat ehdotuksen hyvin vastaan ja ajankohdat elokuussa 

toteutettaville tunneille sovittiin perehdyttämisen päätteeksi. Haasteellista yhteis-

toiminnallisten tuntien toteuttamiselle oli aikataulujen yhteensovittaminen. 

Kaikesta huolimatta yhteistoiminnallisia oppitunteja onnistuttiin sopimaan sekä 

toteuttamaan yhteensä kolme kappaletta. 
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Musiikinopettajat saivat itse valita ryhmät sekä yhteistoiminnallisten tuntien 

aiheet ja sisällöt. Ennen oppituntia käytiin musiikinopettajien kanssa läpi 

tuntisuunnitelma sekä työnjako. Opettajalla oli vastuu opettamisesta ja ohjaami-

sesta. Opinnäytetyötoimijan tehtävänä oli osallistua oppitunnin kulkuun lähinnä 

avustamalla ja oppilaiden vuorovaikutusta tukemalla. Oppituntien jälkeen käytiin 

opettajien kokemuksia läpi lyhyesti. Seuraavaksi kuvataan oppituntien sisältöjä 

sekä opettajien kokemuksia yhteistoiminnallisuuden ”alkupaloista”. Oppitunnit 

pidettiin Hollolan yläasteella 18.8. klo 13 - 15 ja 31.8. klo 12 - 13. Oppituntien 

kuvauksissa mainittuja parityöskentely-, väripiiri- sekä palapelimenetelmää 

kuvataan tarkemmin ”Opitaan yhdessä!” -oppaassa, Liite 1. 

 

Ensimmäinen yhteistoiminnallinen oppitunti käsitti seitsemännen luokan kitaran 

soiton opettelua pareittain. Opettaja johdatteli oppilaat kitara-aiheeseen yksilölli-

sen vihkotehtävän avulla. Tämän jälkeen oppilaiden tehtävänä oli virittää kitarat 

pareittain. Parit kuuntelivat ja miettivät yhdessä kielen äänen ja viritysäänen 

vastaavuutta ja pyrkivät virittämään kitaran yhteistyöskentelynä oikein. Soittimien 

virityksen jälkeen oppilaat saivat helpon soittotehtävän, jota sekä itsenäisesti että 

parin avustuksella suorittivat. Tunnilla käytetty monimutkainen viritystekniikka 

osoittautui oppilaille liian haastavaksi ja aikaa vieväksi. Tästä syystä tuntisuunni-

telmaa muutettiin ennen seuraavaa tuntia.  

 

Toisella kitaratunnilla edettiin viritystä lukuun ottamatta samoin kuin edellisellä 

tunnilla. Viritystavan helpotuttua oppilaille jäi enemmän aikaa soittoharjoituksen 

parityöskentelyyn. Oppilaat auttoivat pariaan löytämään oikeat sävelet kitarasta ja 

edistyneemmät saivat toimia muiden ”apuopettajina”. Tuntisuunnitelmat olivat 

opettajan omia sovelluksia oppaassa esitellyistä paritarkistusmenetelmästä ja 

”kitaransoitto pariharjoituksena” ohjeistuksesta. 

 

Oppituntien jälkeen opettaja kertoi huomanneensa parityöskentelyn olevan ajan-

käytöllisesti perusteltu työmuoto. Opettaja koki, että uusia opetusmenetelmiä on 

helpompi kokeilla toisen aikuisen avustaessa oppilaiden työskentelyn sujumista. 

Opettajan mielestä yhteistoiminnallisuutta olisi helpompi kokeilla jatkossakin 

toisen, musiikkiin perehtyneen aikuisen läsnä ollessa. Opettaja pohti myös, kuinka 

paljon yhteistoiminnalliset oppitunnit ja oppilaille annettavat ohjeet vaativat 
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suunnittelua toteutuakseen tarkoituksenmukaisesti. Opettaja pohti suunnitelmien 

kirjaamista paperille. 

 

Kolmannella oppitunnilla tehtiin meluaiheisia ryhmätehtäviä. Musiikinopettaja oli 

käyttänyt paljon aikaa suunnitteluun ja lopputuloksena oli sovellus väripiiri- ja 

palapelityöskentelystä. Musiikinopettaja oli laatinut neljälle pysäkille selkeät ja 

tarkoin harkitut ohjeistukset, jotka haastoivat oppilaita vuorovaikutukseen, vaati-

vat kompromissin tekotaitoja, luovuutta sekä toiminnallisuutta että myös kogni-

tiivista ponnistelua, kuten luetun muistamista.  

 

Opettaja oli käyttänyt luokan avustajaa apuna ryhmien koostamisessa. Ryhmät 

numeroitiin yhdestä neljään. Ryhmät yksi ja kaksi sekä kolme ja neljä vaihtoivat 

pysäkkejä keskenään tunnin aikana. Ensimmäisellä ryhmällä oli tehtävänään lukea 

melua käsittelevä teksti ja sen jälkeen tehdä ilman tekstimonistetta meluaiheiset 

kirjalliset tehtävät. Toinen ryhmä teki melumittauksia musiikkiluokassa. Ryhmän 

jäsenet sopivat keskenään melun aiheuttajan, mittaajan sekä kirjaajan rooleista. 

Kolmas ryhmä taiteili julistetta aiheesta ”päiväni ääninä” ja neljäs ryhmä seikkaili 

lähiympäristössä ja piha-alueella kuulostellen ja kirjaten melun lähteitä. Pysäkkien 

kesto oli noin 15 minuuttia. Ohjelmaa opettaja oli suunnitellut useaksi tunniksi, 

joten opinnäytetyöntekijän kanssa toteutetulla tunnilla kukin ryhmä kävi läpi 

kaksi pysäkkiä. Musiikinopettajan tarkoituksena oli jatkaa meluaiheen työstämi-

nen loppuun seuraavalla oppitunnilla. 

 

Tunnin ohjelma oli monipuolinen, ja oppilaat saivat hyödyntää vuorovaikutustai-

tojaan. Oli sovittava keskustellen mitä kukakin tekisi ja huolehdittava siitä että 

jokainen osallistui työskentelyyn. Oppilailta kysyttiin tunnin lopuksi spontaanisti 

kokemuksia tunnin työskentelystä peukkumittarilla. Peukkumittarissa ylöspäin 

osoittava peukalo tarkoittaa positiivista, alaspäin osoittava peukalo negatiivista ja 

vaakasuoraan osoittava peukalo neutraalia mielipidettä. 18:sta oppilaasta 14 antoi 

positiivisen palautteen ja 4 neutraalin palautteen. Opettaja oli suunnitellut työs-

kentelyn oppilaslähtöisesti, ja oppilailta saadun palautteen perusteella tunnin 

ohjeistus ja toiminta oli miellyttänyt heitä. 
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Oppitunnin jälkeen musiikinopettaja kertoi suunnittelun olevan välttämätöntä 

melutunnin kaltaisten tuntien toteutuksessa. Ensimmäisen tunnin suunnittelu on 

aikaa vievää, mutta samaa suunnitelmaa voi kehittää ja hyödyntää myös muiden 

ryhmien kanssa. Musiikinopettaja aikoo rakentaa itsellensä eri aiheista kansiol-

lisen vastaavanlaisia tuntisuunnitelmia, sillä koki itsekin mielekkääksi yhteistoi-

minnallisuuteen perustuvan työskentelyn ohjaamisen. Musiikinopettaja aikoo 

käyttää palapelin ja väripiirin sovelluksia silloin, kun useampi opetustila on 

käytettävissä. Musiikinopettaja kertoi käyttäneensä myös paljon parityöskentelyä 

esimerkiksi kitaransoiton ja äänenavauksen harjoituksissa. Hän aikoo hyödyntää 

parityöskentelyä myös jatkossa. 

4.5 Toiminnan tulokset 
 

Toiminnallisen projektin tuloksena voidaan käsittää yhteistoiminnallien ”Opitaan 

yhdessä!” -opas sekä perehdyttäminen oppaan käyttämiseen. Toiminnan päättyes-

sä syvennyttiin perehdyttämiskeskusteluista kootun havainnointivihon sisältöön. 

Tässä kohtaa tarkoituksena ei ole raportoida opettajien keskustelua tai pohdintaa, 

vaan nostaa esiin opinnäytetyön tavoitteiden kannalta tärkeimmät havainnot. 

Tuloksia tarkastellaan myös opettajien arvioinnin näkökulmasta. 

 

Perehdyttämisen aikana opettajat toivat esille, että musiikin opetus on ollut varsin 

opettajajohtoista. Kuitenkin opettajat pohtivat, että ryhmätyöskentelyä voisi hyö-

dyntää opetuksessa enemmän. Tästä ajatuksesta johtaen, opettajat aikovat kokeilla 

tulevien oppituntien aikana erityisesti juuri ryhmätyötä hyödyntäviä tuntisuunni-

telmia kuten palapeliä sekä väripiiriä. Myös parityöskentely koettiin musiikinope-

tukseen soveltuvaksi opetusmenetelmäksi. Käyttökelpoisiksi keinoiksi opettajat 

kokivat työrauhaa edesauttavat hiljaisuusmerkin, pysäkkityöskentelyn munakellon 

sekä puheenvuoroesineen, joita käsitellään tarkemmin ”Opitaan yhdessä!” -

oppaassa (liite 1).  

 

Opettajat keskustelivat paljon opetustyön luonteesta ja tavoitteista suhteutettuna 

ryhmäytymisen edistämisen tarpeeseen. Pohdittiin, kuinka paljon yhden kurssin 

aikana on todellisuudessa tarpeellista sekä mahdollista kehittää luokan sisäistä 
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turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä. Myös istumajärjestyksien tärkeyttä käsiteltiin 

niin työrauhan säilymisen, oppimisen kuin osallistumisen mahdollistumisen 

näkökulmasta.  

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen käyttöä tulevaisuudessa ei koettu tarpeelliseksi 

mitata määrällisesti, koska luku olisi perustunut sattumanvaraiseen ennusteeseen. 

Projektin tavoitteiden kannalta tärkeintä oli saada opettajat vastaanottamaan sekä 

kokeilemaan uutta työmuotoa avoimesti. Arvioinnin keskiarvossa (8.89) ei täten 

ole huomioitu sanallisten kysymysten tuloksia. Taulukossa 1 kuvataan arviointi-

lomakkeen väittämien (liite 3) keskiarvoja. Luvut perustuvat musiikinopettajien 

antamaan arviointiin. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena ja tavoitteena oli laatia yhteistoiminnallisia toiminta-

ehdotuksia sekä kannustaa opettajia hyödyntämään yhteistoiminnallisen oppaan 

työmuotoja musiikinopetuksessa. Musiikinopettajien antamaa arviointia tarkas-

teltaessa tavoitteet voidaan todeta toteutuneiksi, koska musiikinopettajat aikovat 

hyödyntää oppaan sisältämiä tuntisuunnitelmia jatkossakin. Toinen aikoo ja 

toinen ehkä aikoo laatia yhteistoiminnallisia oppitunteja omista materiaaleista. 

Kuitenkin perehdytyksessä sekä yhteistoiminnallisten oppituntien (kpl 4.4) aikana 

kuullun ja nähdyn perusteella molemmat opettajat olivat jo soveltaneet yhteistoi-

minnallisen oppimisen teoriaa oppitunneilla. Opettajat olivat kokeilleet erityisesti 

parityöskentelyä hyödyntäviä tuntisuunnitelmia.  

 

Opinnäytetyö pyrki vastaamaan musiikinopettajien tarpeisiin, ja opettajien arvioi-

nnin (Taulukko 1) mukaan kaivattuja vinkkejä esiteltiin kiitettävästi (9). Myös 

toimintaehdotukset nähtiin kiitettävän (9) osallistavina. Uusia ryhmänohjauskei-

noja esiteltiin hyvin (8) ja toimintamenetelmät koettiin musiikinopetukseen sovel-

tuvaksi lähes kiitettävästi (8.75). Oppaan menetelmien arvioitiin harjoittavan 

vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja kiitettävästi (9.5). Oppaan koettiin sisältävän 

tietoa yhteistoiminnallisen oppitunnin suunnittelemiseen kiitettävästi (9) ja pereh-

dyttämispäivän koettiin johdattelevan yhteistoiminnalliseen oppimiseen kiitettä-

västi (9). Avoimessa kommentissa esitettiin, että ”käytännön harjoituksia olisi 

ehkä voinut olla enemmän”. Projektin keskiarvosanaksi saatiin (8.89).  
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 Taulukko 1. Musiikinopettajien antama arviointi. 

 

    Arvioitava väite ka. 

1. Koen saaneeni kaipaamiani vinkkejä musiikin opetukseen  9 

2. Opas sisältää uusia keinoja ryhmien ohjaamiseen    8 

3. Opas tarjoaa toimintaehdotuksia osallistavaan opetukseen   9 

4. Opas sisältää tietoa yhteistoiminnallisen oppitunnin suunnittelun tueksi 9 

5. Toimintaehdotukset harjoittavat oppilaiden vuorovaikutus-   9,5 

    ja sosiaalisia taitoja musiikin oppimisen ohella mielestäni   

6. Toimintaehdotukset ovat mielestäni tarkoituksenmukaisia musiikinopetukseen 8,75 

7. Aiotko hyödyntää oppaan sisältämiä tuntisuunnitelmia omilla oppitunneilla?  Kyllä 

8. Aiotko laatia omista materiaaleista yhteistoiminnallisia tuntisuunnitelmia  Kyllä / 

    tuleville oppitunneille? Ehkä 

9. Toiminnallinen osuus 10.8.2011 johdatteli yhteistoiminnalliseen 9 

    oppimiseen mielestäni   

    Kokonaisuuden keskiarvosana 8,89 
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5 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia yhteistoiminnallinen opas musiikin opetuk-

seen. Oppaan hyödyntämisen turvaamiseksi oli perusteltua johdatella musiikin-

opettajia pohtimaan yhdessä yhteistoiminnallisuuden etuja ja mahdollisuuksia 

Hollolan yläasteen musiikinopetuksessa. Yhteistoiminnallisuutta tahdottiin viedä 

myös oppituntikäytäntöön, jotta kehitettyjen työmuotojen mahdollisuudet avautui-

sivat myös käytännön tasolla. Yhteistoiminnallisia oppitunteja olisi voinut pitää 

enemmänkin, mutta opinnäytetyön laajuuden tiedostaen oli perusteltua rajata tun-

tien lukumäärä muutamaan. Suunniteltu kokonaisuus osoittautui toimivaksi, sillä 

projektin ansiosta opettajat aikovat hyödyntää yhteistoiminnallisuutta jatkossakin 

musiikinopetuksessa. Mikäli yhteistoiminnallisuus tempaa mukaansa, musiikin-

opettajille voitaisiin järjestää yhteistoiminnalliseen oppimiseen syventävää 

koulutusta. 

 

Yläasteen musiikinopettaja opettaa uusia seitsemäsluokkalaisia vain yhden 

kurssin verran. Kuitenkin, kurssin 37:n oppitunnin aikana on mahdollista kehittää 

oppilaiden yhteisöllisyyttä, vuorovaikutustaitoja sekä tukea osallisuutta yhteistoi-

minnallisuutta hyödyntäen. Uusien seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymisen 

kannalta olisi hyvä, että yläasteella ensimmäisten viikkojen aikana toteutettava 

ryhmäytymispäivä ”ryxon” saisi jatkoa yhteistoiminnallisten musiikkituntien 

muodossa. Yhteisöpedagogi voisi jalkautua musiikinopettajan työpariksi ja 

työstää yhteisöllisyyttä eteenpäin vielä myöhemmin lukuvuoden aikana.  

 

Vastaavaa käytäntöä voitaisiin soveltaa myös muiden aineiden oppitunneilla, 

mutta tämä edellyttää aineenopettajilta perehtymistä yhteistoiminnallisuuteen sekä 

uudenlaisten tuntisuunnitelmien laatimista. Opettajien tulisi suhtautua myös 

avoimen ennakkoluulottomasti uusiin opetusmenetelmiin. Hollolan yläasteen 

kaltaisessa, suuressa koulussa yhteistoiminnallisten oppituntien toteuttamiseen 

voitaisiin opettajien sekä oppilaiden avuksi kiinnittää kokopäiväisesti sosiaalialan 

ammattilainen kuten sosionomi. Sosiaalisen ja yhteisöllisen tuen ammattilainen 

voisi kulkea luokkien mukana koko yläasteen ajan, tukien yhteisöllisyyden kasva-

mista ja oppilaiden osallisuutta. Hyvät sosiaaliset taidot ja yhteistyökyky ovat 
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arvostettuja piirteitä työelämässä, joten miksei niitä voitaisiin tarkoituksenmukai-

sesti kehittää jo kouluaikana. 

 

”Opitaan yhdessä!” -opas on suunnattu ja tarkoitettu Hollolan yläasteen musiikin 

opetuksen käytettäväksi. Tästä huolimatta opas ja sen sisältämät toimintamuodot 

ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös muihin koulun oppiaineisiin. Opas 

voi toimia hätävarana musiikin sijaisen ohjeistajana sekä apuna useamman opet-

tajan yhteisten oppituntien suunnittelussa. Myös muualla kuin koulussa opetellaan 

uutta. Tästä syystä, opasta voidaan hyödyntää missä tahansa ryhmätoimintaan 

perustuvassa toiminnassa. Esimerkiksi harrastekerhoissa opasta voitaisiin soveltaa 

vaihtamalla musiikkiaiheiset materiaalit toisiin. Vanha sanonta kuuluu ”oppia ikä 

kaikki”. Oppaassa esiteltävät toimintamuodot eivät rajaa mitään ikäryhmää pois. 

Oppaan käyttäjän tehtävänä on ohjattava ryhmänsä tuntien valita sopivan haasta-

vat tehtävät ja materiaalit, ja soveltaa työmuotoja oman ryhmänsä tarpeisiin. 

5.1 Sosiaalipedagogisen ammatillisuuden hyödyntäminen projektitoiminnassa 
 

Projektissa pyrittiin hyödyntämään sosiaalipedagogisia toimintapätevyysalueita 

mahdollisimman monipuolisesti. Sosiaalipedagogista ammattipätevyyttä voidaan 

tarkastella esimerkiksi tanskalaisen Bent Madsenin (1995) luoman kompetenssi-

mallin avulla. Madsenin kukaksi kutsutussa mallissa sosiaalipedagogisen 

toimintapätevyyden muodostavat tuottava pätevyys, analyyttinen ja synteesiä 

luova reflektiivinen pätevyys, ilmaisullinen pätevyys sekä kommunikatiivinen 

pätevyys. (Ranne & Rouhiainen-Valo 2005, 34).  

 

Seuraavissa kappaleissa pohditaan sosiaalipedagogisten pätevyysalueiden tarpeel-

lisuutta projektin eri vaiheissa. Opettajan työssä tarvitaan myös Madsenin sosiaa-

lipedagogisessa pätevyysteoriassa luokittelemia kykyjä. Tästä syystä mukana on 

myös näkökulmia opettajan työhön ja siihen, kuinka opinnäytetyönä tuotettu opas 

edesauttaa kullakin pätevyysalueella toimimista. 
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5.1.1 Tuottava pätevyys 
 

Tuottavalla pätevyydellä tarkoitetaan erilaisten työvälineiden ja menetelmien 

hallintaa ympäristöjen muokkaamiseksi sekä kykyä organisoida ja suunnitella 

(Laiho 2005, 46). Projekti vaati paljon suunnittelua sekä organisointitaitoja niin 

aikataulujen, sisältöjen kuin toteutuksenkin suhteen. Perehdyttämistä (kpl 4.3) 

suunniteltaessa pohdittiin myös luokkatilojen soveltuvuutta toimintaan. Tarkoi-

tuksena oli valita mukava ja kiireetön tila toiminnan toteutukseen. Tilan tuli 

mahdollistaa avoin ja yhteistoiminnallinen toimintailmapiiri. Kiireettömyys 

tavoitettiin muun muassa soveltamalla yhteistoiminnallisuutta sekä musiikkite-

rapeuttista menetelmää. 

  

Opettajan ammatissa voidaan myös hyödyntää tuottavaa pätevyyttä. Toiminnal-

liseen oppaaseen sisällytettiin lukuisista lähteistä poimittuja sekä sovellettuja 

konkreettisia ehdotuksia toimintaympäristön muokkaamiseksi. Oppaaseen valittiin 

myös taustateoriaa yhteistoiminnallisesta oppimisesta, turvallisuudesta sekä ryh-

män kehitysvaiheista. Näiden avulla opettaja voi omien mieltymystensä mukaan 

soveltaa ja kehittää tuntisuunnitelmia omiin sekä erilaisten ryhmien yksilöllisiin 

tarpeisiin. 

5.1.2 Analyyttinen ja synteesiä luova reflektiivinen pätevyys 
 

Analyyttinen ja synteesiä luova reflektiivinen pätevyys edellyttää työntekijältä 

jatkuvaa pohtivaa otetta. Tämän pätevyyden avulla työntekijä jäsentää toimin-

taansa luoden uusia toimintakäytänteitä sekä toimintaa kehittävää teoriaa. Myös 

arkitieto ja teoreettinen tieto ovat mahdollista yhdistää tämän työotteen avulla. 

(Laiho 2005, 47). 

 

Opas on syntynyt suurelta osin opinnäytetyöntekijän toiminnan jäsentelyn ja 

kehittävän työotteen avulla. Ajatus sosiaalipedagogiikan hyödyntämisestä ja 

kehittämisestä opetustyössä juontaa juurensa jo ajalle ennen opinnäytetyöpro-
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jektia. Oppaan syntyyn on vaikuttanut vuosina 2005 - 2011 tehty opetustyö 

Hollolan ala- ja yläasteella. Opetusmenetelmistä sekä niiden käyttökelpoisuudesta 

on käyty hedelmällisiä keskusteluja muiden opettajien sekä yhteisötyöntekijöiden 

kanssa. Myös projektin aikana ohjaustoimintaa sekä tuntisuunnitelmia on kehitet-

ty pohtimalla mikä on toiminut ja mikä ei. On myös pohdittu miten toimintaa saisi 

kehitettyä yhä sujuvammaksi sekä kaikille osapuolille mielekkäämmäksi. Pohdin-

taan on vaikuttanut omien kokemusten lisäksi erilaisiin menetelmiin liittyvä teo-

riatieto ja sen soveltaminen käytännössä erilaisille ryhmille. Oppaan kokoaminen 

on pitänyt sisällään soveltamiseen painottuvaa työskentelyä, sillä toimintaehdo-

tuksissa yhdistettiin sosiaalipedagogiikkaa, yhteistoiminnallista oppimista sekä 

musiikkiterapeuttisia menetelmiä. Kehittävää ja reflektiivistä otetta tarvitsevat 

myös opettajat soveltaessaan esimerkiksi ”Opitaan yhdessä!” -oppaan sisältämiä 

toimintakäytänteitä omiin käyttötarkoituksiinsa sopiviksi. 

5.1.3 Ilmaisullinen pätevyys  
 

Ilmaisullinen pätevyys kattaa erilaiset viestintätaidot ja kyvyn asettua toisen ihmi-

sen asemaan. Työntekijän ilmaisua ovat niin sanallinen viestintä, kuin esimerkiksi 

musiikki, kuvallinen ilmaisu, luova liikunta tai draama. Ilmaisullinen pätevyys 

kuvaa esteettistä ja emotionaalista ulottuvuutta, jonka avulla työntekijä herkistyy 

asiakkaan yksilöllisen elämisen ympäristölle. (Laiho 2005, 46 - 47.) 

 

Projektissa työskenneltiin ihmisten kanssa, joten ilmaisulta ei voitu välttyä. Pro-

jektissa lähestyttiin koulun henkilökuntaa kasvotusten toteutettujen haastattelujen, 

kirjallisten tiedotteiden ja kyselyjen lisäksi myös musiikin kielellä. Perehdyttämi-

sessä (kpl 4.3) pyrittiin avoimeen, pohtivaan keskusteluun erilaisista lähtökohdista 

tulevien opettajien kesken. Perehdyttämisen aluksi, toimintaan virittäytymisessä, 

käytettiin musiikkiterapeuttista menetelmää apuna kesäkuulumisten esittämisessä. 

Musiikin avulla oli mahdollista kuulla osallistujien kokemuksia ilman sanoja. 

Perehdyttämisessä pyrittiin muistamaan myös musiikkiterapian opintojaksolta 

saadut ohjeet ilmapiirin luomiseen liittyvistä asioista. Positiivista tunnelmaa 

pyrittiin luomaan esimerkiksi vaatteista ja niiden värivalinnoista, ilmeistä sekä 

kehon asennoista lähtien. (Ratia 2010.). 
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Koska musiikki on luova oppiaine, opetuksen ilmaisullinen pätevyys on tärkeää. 

Sanalliset ohjeet ja musiikin kieli ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä musiikinopet-

tajan työssä. Musiikkiterapeuttisia menetelmiä mukailevien ohjeistusten sisäis-

täminen kasvattaa herkkyyttä oppilaiden yksilöllisten elämänympäristöjen hah-

mottamiseen. Oppaaseen haluttiin monipuolisuuden nimissä kehittää musiikillisen 

ilmaisun lisäksi myös kuvallista ilmaisua ja hieman draamaakin sisältäviä 

harjoitteita. 

5.1.4 Kommunikatiivinen pätevyys 
 

Kommunikatiivinen pätevyys tarkoittaa sosiaalisen toiminnan organisointitaitoa, 

yhteistyökykyjä sekä taitoa ”solmia luottamuksellisia vuorovaikutussuhteita” 

(Laiho 2005, 47). Projektin alusta asti tahdottiin tehdä tiivistä yhteistyötä Hollolan 

yläasteen hanketoimijoiden (kpl 2.2) kanssa. Yhteistyö nähtiin välttämättömyy-

tenä hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Yksilöllisten tarpeiden 

selvittäminen ja huomiointi projektin aikana vaati kohtaamisia hanketoimijoiden 

kanssa. Näiden kohtaamisten aikana pyrittiin käyttämään mahdollisimman positii-

vista kykyä olla tilanteessa läsnä. Perehdyttämisessä (kpl 4.3) huomioitiin myös 

musiikinopettajien toiveita toiminnan toteutusmuodolle mahdollisimman mielek-

kään osallistumisen mahdollistamiseksi. 

 

”Opitaan Yhdessä” -oppaan sisältämät ohjeet kannustavat vuorovaikutteiseen 

kanssakäymiseen opettajan ja oppilaan välillä. Opas tarjoaa yhteistoiminnallisten 

harjoitusten myötä mahdollisuuden edistää vuorovaikutteisten suhteiden synty-

mistä myös oppilaiden välille. 

 

Opettajalta vaaditaan oppituntien suunnittelussa sekä toteuttamisessa organisoin-

titaitoja. Näitä taitoja tarvitaan myös yhteistoiminnallisen oppimisen osittain 

monimutkaisten rakenteiden, kuten esimerkiksi palapelin tai väripiirin ohjaami-

seksi. Ohjaustaitoja tarvitaan myös erilaisten oppilaiden sekä eritasoisten vuoro-

vaikutustaitojen kohdatessa. Ennakkosuunnittelu ja organisointi ovat keinoja 
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ongelmatilanteiden välttämiseksi. Tämän vuoksi opas sisältää sovelluskelpoisia 

ohjeita myös ristiriitatilanteiden välttämiseksi ja niistä selviytymiseksi. 

5.2 Projektin luotettavuus 
 

Toiminnan luotettavuuteen on pyritty usein keinoin. Opinnäytetyön tekijä on 

perehtynyt kirjallisuuteen ja olemassa oleviin tutkimuksiin, jotka tavalla tai 

toisella liittyvät yhteistoiminnallisuuteen ja koulukasvatukseen. Projektissa on 

toimittu opetusalan sekä sosiaalialan ammattilaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä, 

heidän ammattitaitoaan hyödyntäen. Luotettavuuteen tähdättiin myös toiminnan 

huolellisella suunnittelulla. 

 

Luotettavuuteen on pyritty myös hyödyntämällä laadullisia sekä määrällisiä 

tutkimusmenetelmiä projektin suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa.  

Tutkimusmenetelmiä yhdisteltiin ja sovellettiin tiedon hankinnassa ja valitut 

menetelmät koetaan myös jälkikäteen tarkasteltuna tarkoituksenmukaisiksi.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan mitata kiinnittämällä huomi-

ota tutkimuksen kulkuun (Sarajärvi & Tuomi 2002, 133 - 138). Opinnäytetyönte-

kijä kirjasi haastattelujen ja perehdyttämisen yhteydessä havaintovihkoa. Havain-

toja käsiteltiin koontivaiheessa teemoittain (Sarajärvi & Tuomi 2002, 95). Tee-

moittain järjestetyt havainnot pelkistettiin raporttitekstiin yleiskielelle, sillä sen 

koettiin helpottavan luettavuutta. Asioiden alkuperäinen merkitys ei saanut muut-

tua, joten tekstin muotoiluun käytettiin paljon aikaa. Haastattelu-, kyselylomake- 

ja havainnointiaineiston käännöksen yleiskielelle koetaan onnistuneen. Tätä puol-

taa myös se, etteivät musiikinopettajat raporttia tarkistaessaan löytäneet huomau-

tettavaa tai korjattavaa. Seuraavassa kappaleessa käsitellään arviointilomakkeen 

(Liite 3) luotettavuutta. 
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5.3 Arviointilomakkeen validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Koska toiminnallisessa projektissa sovellettiin määrällisiä ja laadullisia 

tutkimusmenetelmiä, on tarkoituksenmukaista tarkastella luotettavuutta myös 

validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. Määrällisessä tutkimuksessa 

tutkimuksen pätevyydellä, eli validiteetilla tarkoitetaan ”kykyä mitata sitä, mitä 

tutkimuksessa on tarkoituskin mitata”. Validiteetti toteutuu, mikäli vastaaja ja 

kysymysten laatija ajattelevat ja ymmärtävät kysymykset samoin. Ymmärrettävän 

kyselylomakkeen laadinta vaatii huolellista suunnittelua ja muotoilua, sekä 

käsitteiden määrittelyä. (Vilkka 2005, 161.) Kyselyjen aiheita ja kysymyksiä 

pohdittiin etukäteen, ja kysymyksiä testattiin sekä perheenjäsenillä että kyselyyn 

osallistuneella opettajalla.  

 

Lukuisia parannuksia läpikäyneet kyselylomakkeet kysymyksineen koettiin vas-

tauksia arvioitaessa ja käsiteltäessä pääosin tarkoituksenmukaiseksi. Poikkeuksen 

teki arviointikyselylomakkeen tulevaisuuden aikomuksiin kohdentuva kysymys, 

jonka vastausvaihtoehtoja olivat selkeästi ”kyllä”, ”ehkä” ja ”ei”. Arvioinnin tu-

losten julkaisemista ei oltu ajateltu riittävästi etukäteen. Olisi pitänyt ajatella 

etukäteen myös sitä, kuinka toisistaan eroavat vastaukset kirjoitettaisiin auki 

tutkimusraportissa. Mikäli kysymyslomaketta vielä olisi mahdollista kehittää, 

vastausvaihtoehdot muutettaisiin todennäköisesti helpommin mitattavaan tai 

julkaistavaan muotoon. Lisäkysymykseksi voitaisiin harkita oppaan teoriasisällön 

laajuuteen liittyvää väittämää, jolla mitattaisiin käytännön menetelmien sekä 

teoriataustan suhdetta.  

 

Arviointikäytäntöä tarkasteltaessa on syytä pohtia tulosten reliabiliteettia, eli 

luotettavuutta. Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta ja toistettavuutta. 

Luotettavuutta on, mikäli tulokset ilmenevät toistaessa täsmälleen samanlaisina. 

(Vilkka 2005, 161.) Musiikinopettajat olivat tutustuneet sähköpostitse lähetettyyn 

oppaaseen ennen perehtymispäivän arviointia toinen kannesta kanteen lukemalla, 

toinen pintapuolisesti. Mikäli opettajat olisivat tutustuneet oppaaseen perusteel-

lisesti, arvioinnin tulokset voisivat olla opinnäytetyön kannalta edullisemmat tai 
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epäedullisemmat. Opettajat kertoivatkin arviointikyselyyn vastattuaan, että 

syvemmän oppaaseen perehtymisen tai käytännön kokemuksen kartuttua 

arvioinnin toteuttaminen olisi ollut helpompaa.  

 

Opettajat täyttivät arviointilomakkeen opinnäytetyön tekijän läsnä ollessa. Opet-

tajia ohjeistettiin täyttämään arviointi rehellisesti sen hetkisen kokemuksen perus-

teella. Opettajien ammattietiikkaan kuuluu noudattaa hyviä arviointikäytänteitä. 

Tästä syystä opinnäytetyön tekijän ja opettajien yhteisen työhistorian ei uskota 

vaikuttaneen opettajien antamaan arviointiin. 

5.4 Projektitoiminnan eettisyys 
 

Yksityisyyden suojaamista (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 11) pohdit-

tiin projektin kuluessa paljonkin. Projektiin osallistuvien anonymiteetin suojaami-

nen koettiin hankalaksi, sillä Hollolassa on vain yksi suuri yläaste. Yläasteella on 

vain yksi rehtori ja yhteisöpedagogi, ja kaksi musiikinopettajaa. Tiedonlähteitä ei 

siis ole kovinkaan monta vaihtoehtoa. Yksilöllisten tietojen, kuten nimen tai suku-

puolen peittäminen ei välttämättä takaa tunnistamattomuutta, varsinkaan oman 

työyhteisön sisällä. Toinen anonymiteettiin liittyvä tutkimuseettinen ongelma 

koski sähköpostiviestintää (Vilkka 2005, 75). Sähköpostiosoitteesta on nähtävissä, 

kuka vastauksen on lähettänyt. Anonymiteettiin liittyvät epäkohdat tiedostettiin 

alusta asti ja niistä keskusteltiin yläasteen hanketoimijoiden kanssa jo aihetta 

hahmotellessa. Yhteistyökumppanin taholta koettiin kuitenkin, ettei mahdollinen 

tunnistettavuus koidu ongelmaksi.  

 

Hyviä tieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2009) pohdittiin ja noudatettiin alusta asti. Musiikinopettajille kerrottiin 

aineiston käytöstä, säilyttämisestä sekä hävittämisestä projektin alkaessa. Havain-

toaineistoa, täytettyjä kyselylomakkeita ja arviointilomakkeita säilytettiin 

lukollisen oven takana työhuoneessa joten ulkopuoliset eivät päässeet aineistoon 

käsiksi. Aineisto hävitettiin tutkimuksen päätteeksi. 
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6 ARVIOINTI JA YHTEENVETO 
 

Opinnäytetyön tekijän ja toiminnan toteuttajan näkökulmasta koko projekti 

”Opitaan yhdessä!” -oppaan, perehdyttämisen sekä yhteistoiminnalliset oppitunnit 

mukaan lukien on onnistunut. Ensimmäiseksi projektin onnistumista perustellaan 

opettajien antamalla kiitettävällä kokonaisarvioinnilla (9). Tähän arvosanaan 

voidaan olla enemmän kuin tyytyväisiä, sillä uusia opetusmenetelmiä on huomattu 

arvioitavan kriittisesti opettajien keskuudessa.  

 

Toiseksi, projektin onnistumista edesauttoi rehtorin musiikinopettajille resursoi-

mat työtunnit. Kyseiset kuusi työtuntia käytettiin suunnitelmien mukaisesti ja 

tehokkaasti: suunnitteluun ja arviointiin käytettiin kaksi tuntia, oppaan itsenäiseen 

lukemiseen kaksi tuntia ja perehdyttämiseen kaksi tuntia. Yhteistoiminnalliset 

oppitunnit toteutettiin opettajien työajalla, joten kyseisiä tunteja ei koettu hanke-

toimijoiden (kpl 2.2) keskuudessa opettajille koituvaksi ylimääräiseksi työksi.  

 

Keskeistä projektin onnistumisessa on ollut yhteistyötahon panostus ja kiinnostus 

opetustyön sekä oppilaiden hyvinvoinnin kehittämistä kohtaan. Projektin aikana 

musiikinopettajat osoittivat olevansa halukkaita kehittämään opetusmenetelmiä ja 

muokkaamaan yhteistoiminnallisia oppitunteja musiikinopetukseen. Musiikin-

opettajien kehittämismyönteisyyden merkitystä opinnäytetyönä toteutetun projek-

tin tavoitteiden toteutumisessa ei voida vähätellä. Tästä johtuen Hollolan yläastet-

ta ja erityisesti musiikin opettajia halutaan kiittää lämpimästi yhteistyöstä sekä 

avoimuudesta uusia opetusmenetelmiä kohtaan. 

 

Opinnäytetyön onnistumisen tekijänä nähdään myös vahva suunnitelmallisuus. 

Projektin onnistuminen on koettu tärkeäksi ja tästä syystä toteuttamiseen vaikut-

taneita näkökulmia pyrittiin huomioimaan niin hyvin kuin mahdollista. Projektissa 

pyrittiin etenemään loogisesti vaihe vaiheelta käyttäen tarkoitukseen soveltuvia 

välineitä ja menetelmiä. Suunnitteluun käytetty aika on maksanut itsensä takaisin, 

sillä käytetyt menetelmät on todettu käyttökelpoisiksi ja projektin tavoitteiden 

saavuttamista edistäviksi toimintatavoiksi. Projektin onnistumisen tekijäksi 

koetaan myös opinnäytetyön tekijän perehtyminen teoriataustaan sekä hyviin 

tieteellisiin käytänteisiin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009). Teoriaan 
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perehtyminen on ollut tärkeä osa projektin kokoamista, sillä lopputuloksen 

nähdään palvelleen niin yhteistyökumppanin kuin tekijänsä tarpeita. 

 

Opinnäytetyössä pyrittiin hyödyntämään monipuolisesti sosiaalipedagogista osaa-

mista ja siinä myös onnistuttiin. Kokonaisuus tuntui luonnolliselta, miellyttävän 

haastavalta ja kokonaisuudessaan tekijänsä ammatillista kasvua tukevalta toimin-

nalta. Opinnäytetyöprojekti auttoi tekijäänsä oivaltamaan sosiaalipedagogiikan 

mahdollisuuksia konkreettisesti käytännön työskentelyssä. Sosiaalipedagogisten 

osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutus- sekä sosiaalisia taitoja kehittävien 

harjoitusten ja työmuotojen kehittäminen tuntui jännittävältä tutkimusmatkalta. 

Opinnäytetyön tekeminen koettiin kokonaisuudessaan mielenkiintoiseksi, innos-

tavaksi, sekä ennen kaikkea tärkeäksi tehtäväksi.  

 

Yhteistoiminnallisuuden käytäntöön vieminen jätetään toistaiseksi musiikinopet-

tajien vastuulle. Projektin loppuessa ei voida muuta kuin toivoa, että Hollolan 

yläasteen musiikinopettajat todella hyödyntäisivät opasta monipuolisesti musii-

kinopetuksessa. Uusien menetelmien kokeileminen ja käyttöönotto vaatii totut-

telua, tunnustelua ja halua kokeilla uutta. Yhteistoiminnallisuuden toivotaan löy-

tävän paikkansa musiikinopetuksessa hiljalleen. Yhteistoiminnallisuuden avulla 

opettajat voivat täyttää ohjaus- ja opetussuunnitelmien osoittamia velvoitteita sekä 

opettaa oppilaitaan vuorovaikutukselliseen toiminnallisuuteen.  

 

Sosiaalipedagogiikassa osallisuutta tukevat menetelmät ovat myös keinoja ennal-

taehkäistä syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään myös kouluissa, ja tätä 

työtä voivat tehdä tarkoituksenmukaisesti myös opettajat. Yhteistoiminnallisuus 

kasvattaa oppilaita osallistumaan ja olemaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa 

keskenään. Yhteistoiminnallisuus voidaan täten käsittää keinoksi ennaltaehkäistä 

syrjäytymistä, joka on arvioitu Suomen sisäisen turvallisuuden suurimmaksi 

uhkatekijäksi (Sisäasiainministeriö 2011). Hollolan yläasteen musiikinopetus on 

syrjäytymisen ehkäisemisen talkoissa mukana hyödyntäessään yhteistoiminnalli-

suutta ja ”Opitaan yhdessä” -opasta jatkossakin. Nähtäväksi jää, onnistuuko opin-

näytetyön tekijä tulevassa ammatissaan tai mahdollisesti yrittäjänä toimiessaan 

innostamaan myös muita kouluja kohti yhteistoiminnallisempaa opetusta. 
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LIITE 1 Yhteistoiminnallinen opas 

 

 

 



  
 

LIITE 2 Kysely opinnäytetyön sisältöjen kartoittamiseksi  (1/2) 

 

Hollolan yläasteen musiikinopettajat 
Kysely opinnäytetyön sisältöjen kartoittamiseksi 
 
Opinnäytetyön aihe: Sosiaalipedagogiikka musiikkikasvatuksessa – 
yhteistoiminnallisen oppimisen avulla kohti parempaa yhteishenkeä 
 
Kyselyn saatteeksi: 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus on kehittää musiikin opetukseen työtapoja, joiden avulla 
voisi lisätä ryhmän yhteishenkeä, tukea ryhmäytymistä sekä opettaa tärkeitä 
vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja kuten toisen kuuntelemista ja kunnioittamista 
sekä erilaisuuden sietämistä/hyväksymistä/ymmärtämistä ryhmää rikastavana 
tekijänä. 
 
Yhteistoiminnallisuudella tarkoitan ryhmän yhteistä toimintaa tiedon 
saavuttamiseksi ja oppimiseksi ja sosiaalipedagogiikalla näkökulmaa, joka 
kohdistuu yksilöiden välisten sosiaalisten taitojen hyödyntämiseen opiskelussa 
sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista opiskelun yhteydessä. 
 
Opinnäytetyöni pohjautuu Hollolan yläasteen tämänhetkiseen tarpeeseen. Koska 
nuorten sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy on tärkeää, lähdin pohtimaan 
voisiko olemassa olevia voimavaroja eli musiikinopettajia hyödyntää sosiaalisen 
hyvinvoinnin lisäämisessä musiikin opetuksen ohella.  
 
Ajatuksena on, että ennaltaehkäisevä, ryhmän keskinäisiä suhteita parantava 
toiminta kuuluisi jokaiselle koululaiselle - ei vain niille ryhmille, joilla jo 
ongelmia on. Tästä syystä kehitystyö kohdistuu 7. luokan musiikinkurssiin ja 
mukailee sen opetussuunnitelman sisältöjä. Kehitettävät menetelmät ovat 
kuitenkin sovellettavissa erilaisille ryhmille. 
 
Kyselyn tarkoitus on selvittää ajatuksiasi yhteistoiminnallisuuden 
hyödynnettävyydestä musiikinopetuksessa.  
 
Toivon vastausta kysymyksiin mahdollisimman pian, tammikuun aikana. 
 
Terveisin, 
Satu Erviä 
 
 



  
 

Kysely opinnäytetyön sisältöjen kartoittamiseksi    (2/2) 
 
Opinnäytetyön aihe: Sosiaalipedagogiikka musiikkikasvatuksessa – 
yhteistoiminnallisen oppimisen avulla kohti parempaa yhteishenkeä 
 

 
1. Koetko ryhmätyöskentelyn olevan tarkoituksen mukaista musiikin 

oppimisessa? (Mahdollistaako yhteistoiminnallisuus ops:n mukaisten 
tietojen ja taitojen oppimista?) Mitkä ovat mielestäsi pari- tai 
ryhmätyöskentelyn hyödyt ja haitat? 

 
2. Millaisissa tilanteissa olet hyödyntänyt ryhmätyöskentelyä musiikin 

tunneilla? 
 

3. Onko tilanteita, joihin pari- tai ryhmätyöskentely ei mielestäsi missään 
tilanteessa sovi? Kuvaile lyhyesti. 

 
4. Oletko aiemmin tutustunut yhteistoiminnallisen oppimisen rakenteeseen 

tai periaatteisiin? 
 
5. Millaisista tiedoista / käytännön menetelmistä hyötyisit itse opettajana ja 

tuntien suunnittelijana? 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
Palautathan vastauksesi sähköpostilla. 
 



  
 

LIITE 3 Toiminnan ja oppaan arviointilomake opettajille (1/2) 

 
 
Sosiaalipedagogiikka yläasteella – toimintakokonaisuuden arviointi  
Opettajan lomake 
 
Projekti Hollolan yläasteen musiikin opetuksessa kattaa oppaan, perehdyttämisen 
10.8.2011 sekä sovitut yhteistoiminnalliset oppitunnit. Yhteenvetona keväisen 
kyselyn tuloksena, projektilta toivottiin toimintaehdotuksia uusien ryhmien 
tutustumistilanteisiin, vinkkejä oppilaiden osallistamiseen tuntisuunnittelussa sekä 
pedagogisia neuvoja.  
 
Arvioinnissa käytetään pääosin kouluarviointiasteikkoa: 
10 Erinomainen 
9 Kiitettävä 
8 Hyvä 
7 tyydyttävä 
6 Kohtalainen 
5 Välttävä 
4 Hylätty 
 
Ympyröi mielestäsi parhaiten väittämää kuvaava vastausvaihtoehto. 
 
 
OPAS: 
 
1. Koen saaneeni kaipaamiani vinkkejä musiikin opetukseen 10   9   8   7   6   5   4   
 
2. Opas sisältää uusia keinoja ryhmien ohjaamiseen 10   9   8   7   6   5   4   
 
3. Opas tarjoaa toimintaehdotuksia osallistavaan opetukseen 10   9   8   7   6   5   4   
 
4. Opas sisältää tietoa yhteistoiminnallisen oppitunnin suunnittelun tueksi  
10   9   8   7   6   5   4   
 
5. Toimintaehdotukset harjoittavat oppilaiden vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja 
musiikin oppimisen ohella mielestäni 10   9   8   7   6   5   4   
 
6. Toimintaehdotukset ovat mielestäni tarkoituksenmukaisia musiikinopetukseen  
10   9   8   7   6   5   4   
 
7. Aiotko hyödyntää oppaan sisältämiä tuntisuunnitelmia omilla oppitunneilla? 
Kyllä Ehkä En 
 
8. Aiotko laatia omista materiaaleista yhteistoiminnallisia tuntisuunnitelmia 
tuleville oppitunneille? 
Kyllä  Ehkä  En 
 
 



  
 

PEREHDYTTÄMISILTAPÄIVÄ:      (2/2) 

 
9. Toiminnallinen osuus 10.8.2011 johdatteli yhteistoiminnalliseen oppimiseen 
mielestäni  
10   9   8   7   6   5   4   
 
 

PROJEKTI 

 
10. Vapaa arviointi (esimerkiksi kommentteja sisällöstä, jäikö jotain olennaista 
puuttumaan, mikä oli erityisen hyvää jne). Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle ☺ 
 
 
KIITOS VASTAUKSESTA! Vastaukset palautetaan Sadulle. 



  
 

LIITE 4 Kutsu perehdytykseen 

 

(Alkuperäistä kutsua on muotoiltu henkilötietosuojan vuoksi) 

 

Hei! 

 

Ensi keskiviikon 10.8. opettajatyöpäivän päätteeksi klo 14 alkaen tutustutaan 
yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Sosiaalipedagogisesti painottunut opas 
(liitteenä) toimii niin perehdyttämisen kuin tulevien oppituntienkin pohjana, joten 
toivoisin teidän tutustuvan siihen jo etukäteen. Oppaaseen tutustuminen 
edesauttaa myös perehdyttämisen päätteeksi toteutettavaa arviointia (rasti ruutuun 
kyselylomake).  
 
Opettajatyöpäivän 10.8. aikataulu on muuttunut viime kevään hahmotelmaa 
myöhemmäksi, joten pyydän teitä varaamaan aikaa klo 16 asti (yhteensä 2h). 
Perehdyttämisen aikana oppaan sisältöön tutustutaan yhteistoiminnallisesti. 
Iltapäivän aikana sovitaan myös elokuussa pidettävien yhteistoiminnallisten 
tuntien ajankohdista, joten otattehan lukujärjestykset mukaan. 
 
Opas on osa toiminnallista opinnäytetyötäni sosiaalipedagogisen lapsi- ja 
nuorisotyön opinnoissa. Oppaan lisäksi toiminnalliseen osuuteen kuuluu 10.8. 
perehdyttäminen sekä muutamat yhdessä toteutetut yhteistoiminnalliset oppitunnit 
musiikinopettajien valitsemana ajankohtana elokuun aikana. Oppaassa esitellyt 
työmuodot on tarkoitettu tukemaan luokkien ryhmäytymistä, yhteisöllisyyden 
kehittymistä sekä oppilaiden osallisuutta. Yhteistoiminnalliset työmuodot pyrkivät 
myös kehittämään oppilaiden vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja musiikin 
oppimisen ohella. 
 
Pyydän vahvistamaan mukanaolonne mahdollisimman pian,  
sähköpostilla tai puhelimitse. 
 
Tapaamisiin ☺ 
Satu 



  
 

LIITE 5 Perehdyttämispäivän 10.8.2011 ohjelma  

10.8.2011 klo 14 - 16 

1. Rauhoitutaan aamupäivän työstä. Kesäkuulumiset rytmisoittimien avulla.     
Luovaa ilmaisua, itsensä esittely soittimien avulla. 

• Yksi kerrallaan esittää kesäkuulumisensa 
• Lopuksi aplodit ja fiilikset, miltä tuntui kertoa kesäkuulumiset näin? 

Mahdollisuus kesäkuulumisten jakamiseen myös sanallisesti. 
 
2. Oppaiden jako 
 
3. Itsenäistä tutustumista oppaan sisältöön (tarpeen mukaan) 
 
4. Muistiinpanovälineet jaetaan. Muutama perusjuttu työskentelystä: Toteutuu 
parityöskentelynä, keskustellen, näkökulmia pohtien. Satu havainnoi ja kuulostelee, 
johdattelee tutkimusmatkalle. 
 
5. Ensimmäisten tutustumiskertojen merkitys.  
Mitä ensimmäisillä oppitunneilla tehdään tai olisi hyvä tehdä oppilaiden kanssa? Vapaata 
keskustelua. 
 
Tutustukaa itsenäisesti tutustumisharjoituksiin s.27-32. 
Paritehtävä: Mikä harjoitus olisi erityisen käyttökelpoinen uuden ryhmän aloittaessa 
musiikin opiskelua? Miten itse tutustut oppilaisiin parhaiten? 
(Vertailua toisen parin kanssa – jätetty pois, kun pareja vain yksi) 
 
6. Paritehtävä: Mitkä ovat yhteistoiminnallisen oppimisen peruspilarit ja mitä ne 
tarkoittavat? 
 
7. Paritehtävä: Tutustukaa ensin itsenäisesti yhteistoiminnallisen oppimisen rakenteisiin s. 
4-5. Pohtikaa yhdessä, mitä rakenteista olisi erityisen mielekästä toteuttaa musiikin 
opetuksessa? 
 
8. Paritehtävä: Mitkä yhteistoiminnallisen oppimisen eduista ovat mielestänne erityisen 
tärkeitä koulumaailmaa, omaa työtä tai oppilaiden kehitystä ajatellen? Mainitkaa 
muutamia. (Vertailua toisen parin kanssa. – jätetty pois, kun pareja vain yksi). 
 
9. Pari tehtävä: Mikä turvallisuuden taso olisi ideaalinen musiikinopetusryhmässä 

a) 7. luokalla – perusteluja ja yhteistä pohdintaa 
b) 8. ja 9. luokan valinnaisaineryhmissä - perusteluja ja yhteistä pohdintaa 

 
10. Yksilö / paripohdintatehtävä: Mitä keinoja käyttäisitte turvallisuuden tason 
saavuttamiseksi? 
 
11. Yksilö / paripohdintatehtävä: Mitä hyötyä turvallisuudesta oppilaille ja opettajalle on? 
 
12. Tutustukaa loppuosan tuntisuunnitelmiin omassa tahdissa. 
Mitä niistä toteuttaisitte oppitunneilla, ja miksi? Keskustelkaa pareittain. 
 
13. Tarkastakaa lukujärjestyksenne, ja jos haluatte, valitkaa kaksi tuntia jolloin 
toteutetaan yhteistoiminnallinen tunti uusien seitsemäs luokkien tai valinnaisryhmien 
kanssa.  
 
14. Oppaan ja perehdyttämisen arviointikaavakkeen täyttäminen ja palauttaminen. 
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