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Toteutin toiminnallisen opinnäytetyöni eräällä vantaalaisella nuorisotalolla maalis-
toukokuussa 2012. Ohjasin kaiken kaikkiaan kahdeksan toimintakertaa kahdelle 13-16 vuoti-
aalle nuorelle. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tarjota nuorille innostavia ja hyviä kokemuk-
sia biisinteosta ja tarkastella biisintekotyöpajan käyttöä nuorisotyön työmenetelmänä. Henki-
lökohtaisena tavoitteenani oli toimia innostavana ja asiakkaan subjektiivisuutta korostavana 
ohjaajana. 
 
Työn aihe syntyi kahden erityisnuoren innokkuudesta musiikin parissa työskentelyyn ja yleises-
ti musiikin suuresta roolista kyseisessä elämänvaiheessa. Myös oma harrastuneisuuteni ja kiin-
nostukseni musiikin käyttämiseen asiakastyössä vaikuttivat aiheen valintaan. Kokemukset työ-
harjoitteluista peruskoulujen musiikintunneilta ja Katuelämää - tanssimusikaali hankkeesta 
antoivat myös yllykettä kyseiseen aiheeseen. 
 
Arviointimenetelminä käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua, oppimispäiväkirjaa ja ha-
vainnointia. Opinnäytetyön raportoinnissa kerron, mitä toiminta piti sisällään ja mitä osa-
alueita biisintekotyöpajaan kuului. Käsittelen myös eettisyyttä, musiikin käyttämistä nuoriso-
työssä ja nuorten kiinnostuksesta lähtevää musiikkitoiminnan kehittämistä sekä musiikkitoi-
minnan kehittämistä yleisesti nuorisotyön työmenetelmänä. 
 
Toiminnasta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että toiminta antoi nuorille hyviä 
ja mielenkiintoisia uusia kokemuksia musiikinteosta. Konkreettisena tuotoksena saimme CD-R 
levyn tekemästämme Uuden Alku kappaleesta.  
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I carried out my activity-oriented thesis at one of Vantaa’s youth centers in March-May 2012. I 
conducted overall eight activity sessions to two 13-16- year-old young persons. The purpose of 
this thesis was to offer rousing and good experiences about songwriting and consider the use 
of the songwriting workshop as a method of youth work. My personal aim was to be a rousing 
and customer’s subjectivity based mentor.    
 
The topic of this thesis was born from two special young’s excitement to work with music and 
overall the big role of music in that particular phase of life. Also my own interest to use music 
in social work was the reason for the choice of subject. Experiences from work trainings at 
the music lessons in upper comprehensive schools and Katuelämää dance musical also gave 
the sparkle to this theme. 
 
As evaluation methods I used a half structured theme interview, learning diary and observa-
tion. In the report of my thesis I describe what the activity included and which parts the 
songwriting workshop consisted of. In addition, I discuss ethicalness, the use of music in youth 
work and the development of music activity based on the young’s interest and also the devel-
opment of music activity in general as a working method in youth work.  
 
The results show that the activity gave good and interesting new experiences about making 
music. As a concrete result a CD-R disc was created of our song called New Beginning. 
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1 Johdanto 

 

Toteutin toiminnallisen opinnäytetyöni kahden 13-16 vuotiaan nuoren kanssa eräällä vantaa-

laisella nuorisotalolla, jossa ohjasin suunnittelemaani biisintekotyöpajaa kahdeksana kertana 

maalis-toukokuussa 2012. Pajan osa-alueisiin sisältyivät laululyriikka, biisinteko, soittaminen 

ja äänittäminen. Biisintekotyöpajatoiminnan merkitystä tai mahdollisuuksia nuorten parissa ei 

ole paljoa tutkittu, joten aihe on siitä kiinnostuneille tarkastelemisen arvoinen. Opinnäyte-

työssäni käsittelen biisintekotyöpajan eri osa-alueita, merkitystä ja mahdollisuuksia nuoriso-

työssä.  

 

Aiemmat työharjoittelut tämän ikäluokan parissa musiikintunneilla peruskouluissa sekä Ka-

tuelämää – tanssimusikaalissa (2010) antoivat kipinää aiheeseen. Musiikki nuorisokulttuurissa 

on vahvasti läsnä eri tähtienhakuohjelmien, bändien ja artistien siivittämänä ja kysyntää mu-

siikki- ja bänditoiminnalle on nuorten keskuudessa paljon. Tämä, sekä yleisesti musiikin suuri 

rooli nuorten elämässä tekee aiheesta tärkeän käsitellä. Valitsin kyseisen aiheen myös siksi, 

että harrastan itse musiikkia ja omaan kokemusta ja tietoa musiikinteosta sekä bändityösken-

telystä usean vuoden ajalta. Tätä kautta pystyin toimimaan nuoria opastavalla ja innostavalla 

tavalla heidän omassa musiikki-innostuksessaan.  

 

Toiminnan tavoitteena oli tarjota nuorille hyviä ja innostavia kokemuksia lyriikoiden ja musii-

kin parissa työskentelystä. Toisena tavoitteena oli selvittää biisintekotyöpajan toimivuutta 

nuorisotyön työmenetelmänä. Tarkastelen miten biisintekotyöpaja soveltuu työmenetelmäksi 

nuorisotyöhön, mitä toiminnassa pitää ottaa huomioon ja mitkä olivat kyseisen toiminnan tu-

lokset. Toiminnasta saatujen kokemusten perusteella tavoitteet toteutuivat onnistuneesti. 

Lopputuotoksena teimme CD-R levyn tekemästämme Uuden Alku kappaleesta. 

 

Opinnäytetyön raportoinnissa selviää, mitä toiminta piti sisällään, mitkä olivat sen tavoitteet 

ja keinot niiden saavuttamiseksi, mitkä olivat arviointikeinoni sekä se miten arvioin tavoittei-

den toteutumista. Tarkastelen myös eettisyyttä, koska se on aina olennainen osa sosiaalialalla 

tehtävää työtä sekä musiikin käyttämistä yleisesti nuorisotyössä. Yhteiskunnallisesta näkö-

kulmasta työpajatoiminta tukee nuorten aktiivisuutta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen luomis-

ta. 
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2 Tavoitteet 

 

Siivonen ja Kotilainen käsittelevät Nuorisotutkimus (4/2010) pääkirjoituksessaan taiteen voi-

maannuttavaa vaikututusta. Sosiaali- ja terveystutkimuksissa on osoitettu, kuinka taide- ja 

kulttuurikokemukset voivat edistää ihmisen hyvinvointia. Tärkeitä tähän kuuluvia tekijöitä 

ovat yhteisöllisyys, itsensä toteuttaminen ja ilmaiseminen. Varsinkin nuoruudessa taiteesta 

voi olla huomattavasti apua elämän merkityksen ja suunnan löytämisessä, jolloin taiteellinen 

toiminta voi auttaa nuoruuden aallokoista selviytymistä. (Siivonen & Kotilainen 2010: 1-3.)  

 

2.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

 

Ensimmäisenä tavoitteenani oli tarjota nuorille hyviä ja mielenkiintoisia kokemuksia biisinte-

osta ja musiikin harrastamisesta. Tarkoituksenani oli nuorten innokkuuden kasvattaminen, 

heidän oman osaamisensa ja ideoidensa esille tuonti sekä uskaltautumisen omien ideoiden 

esittämiseen. Juvosen mukaan omia ideoita työstettäessä ja suunniteltujen tavoitteiden to-

teutuessa itseluottamus omaan tekemiseen ja toimintaan kasvaa, josta on hyötyä useilla elä-

män osa-alueilla. Muusikkoutta kehittäen oppilaan on mahdollista saavuttaa itsetuntemuk-

seen, persoonalliseen kasvuun, itseluottamukseen ja musiikilliseen nautintoon yhteydessä 

olevia elämänarvoja moniulotteisten kognitiivis – affektiivisten haasteiden kautta. (Anttila & 

Juvonen 2002: 23-24.)     

 

Nuorisolain (Nuorisolaki 2006: § 1) mukaan nuorisotyön tarkoitus on vahvistaa nuorten sosiaa-

lisuutta ja edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta. Se on myös nuorten itsenäistymisen ja 

kasvun tukemista sekä vuorovaikutusta sukupolvien välillä. Kohderyhmänä nuorisotyössä ovat 

alle 29-vuotiaat. Lähtökohtina tavoitteen aikaansaamisessa ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, 

monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, yhteisöllisyys, terveelliset elämäntavat, ympäristön ja 

elämän kunnioittaminen sekä yhteisvastuu. (Nuorisolaki 2006: § 1.) 

 

Nuorisotyö on kasvatuksellista. Sen tarkoitus on vaikuttaa nuorten tietoihin, taitoihin, ymmär-

rykseen, arvostuksiin ja tulevaan toimintaan. Se voidaan määritellä vapaaehtoiseen osallistu-

miseen ja nuorten tarpeisiin perustuvaksi toiminnaksi, joka on yhteisöllistä ja ohjattua, jonka 

tehtävänä on tarjota oppimismahdollisuuksia yhteiskunnan, persoonallisuuden ja kulttuurin 

kehittämiseksi sekä auttaa nuoria tulemaan osaksi yhteiskuntaa. (Nivala & Saastamoinen 

2007: 51.) 

 

Juvonen lainaa Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta kirjassa David J. Elliotia, 

jonka mukaan haasteet ja ponnistelu haasteiden saavuttamiseksi antaa tyydytystä. Tämä taas 

on Elliotin mukaan ihmisen kasvun edellytys. Haasteen saavuttamisen tuoma ilon tunne laittaa 
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liikkeelle minän kasvun. Hänen mukaansa musiikki tarjoaa huomattavasti tällaisia haasteita ja 

saa näin ollen aikaan minän kasvua ja itsetuntemusta. (Anttila & Juvonen 2012: 21-22.)  

 

Toisena tavoitteenani oli selvittää biisintekotyöpajan toimivuutta nuorisotyön työmenetelmä-

nä. Miten menetelmä soveltuu nuorisotyöhön, mitä se antaa nuorille, miten sitä voi käyttää 

siinä ja mitä toiminnassa pitää ottaa huomioon? Toteutuksesta saadut kokemukset, palaute ja 

haastattelut osoittivat miten tavoitteet toiminnassa toteutuivat. Henkilökohtaisena tavoit-

teenani oli toimia innostavana ja asiakkaan subjektiivisuutta korostavana ohjaajana. 

 

2.2 Tavoitteiden arviointikeinot 

 

Mielestäni toiminnassa ja työn tulosten arvioimisessa tulee huomioida seikkoja, kuten ryhmä-

läisten vireystila ja motivaatio palautteen antamiseen ja toimintaan. Jokaista ohjausta tulee 

tarkastella yksilöllisenä tilanteena ja ohjaajan tulee pystyä hallitsemaan ohjaustilanteita 

myös muuttuvissa olosuhteissa. Olen myös huomannut, että arviointiin ja ryhmän toimintaan 

vaikuttavat alussa myös ohjaajan vieraus ja nuorten tottuminen uuteen tilanteeseen.  

 

Biisintekotyöpajan ensimmäisellä kerralla tarkoituksenani oli toteuttaa strukturoitu lomake-

kysely, jossa olisin kartoittanut nuorten lähtötasoa ja kokemusta biisinteosta sekä musiikki-

toiminnasta. Keskusteltuani erityisnuorisotyöntekijän kanssa, toteutin kyselyn kuitenkin puoli-

strukturoituna teemahaastatteluna, jossa haastattelin heitä suullisesti lomakkeen (Liite 1) 

kysymysten pohjalta ja tein muistiinpanot itse kirjallisesti. Näin kartoitin nuorten lähtötilan-

teen, sain tietoa heidän tasostaan ja sain vertailukelpoista materiaalia pajan lopussa teke-

määni samankaltaiseen haastatteluun, jossa kysyin ajatuksia bändityöpajan toiminnasta, siitä 

mikä pajassa oli ollut mieluisinta ja mukavinta, mitä paja oli antanut sekä oliko paja ollut 

nuorten mielestä hyödyllinen.  

 

Nuorilta tullut palaute on työssäni merkittävä osa arviointia. Nuorisotalon erityisnuorisotyön-

tekijän haastattelu (Liite 2) on myös tärkeä ja se toimii ammatillisena näkökulmana nuoriso-

työn kannalta toiminnan arvioimisessa. Tarkastelen myös muita toimintaan liittyviä toteutuk-

sia, hankkeita ja tutkimuksia.  

 

Tarkkailin projektin aikana jatkuvasti biisintekotyöpajaan osallistujien toimintaa ja motivaa-

tiota. Projektin aikana dokumentoin toimintaa hankepäiväkirjan muodossa, johon kirjoitin 

jokaisen työpajakerran jälkeen havaintojani ja ajatuksiani ryhmän työskentelystä, asennoitu-

misesta ja omasta ohjaamisestani. Käytin päiväkirjaa läpi kurssin toiminnan kehittämiseksi, 

joka tarkoitti sitä, että otin huomioon päiväkirjassa tulleita toiveita ja asioita esille seuraavil-

la ohjauskerroilla.  
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Kyseiseen taulukkoon olen koonnut opinnäytetyöni tavoitteet, toteutuksen, arviointikeinot ja 

arvioinnin tekijät. 

 

Opinnäytetyön 

tavoitteet 

 

Toteutus Arviointikeino Arvioinnin tekijä 

1. Tarjota nuorille 

innostavia ja hyviä 

kokemuksia musii-

kin teosta 

- biisintekotyöpa-

ja- kertojen pitä-

minen  

 

- oppimispäiväkirja 

- nuorten ja erityisnuori-

sotyöntekijän haastatte-

lut 

- havainnointi 

- opinnäytetyön tekijä 

- erityisnuorisotyönte-

kijä 

2. Selvittää biisin-

tekotyöpajan toi-

mivuutta nuoriso-

työn työmenetel-

mänä 

- toiminnan läpi-

vieminen ja arvi-

ointi 

- muiden vastaavi-

en projektien tar-

kastelu 

- toiminnassa esille tul-

leiden asioiden pohdinta 

- oppimispäiväkirja 

- nuorisotyöntekijän 

haastattelu 

- nuorten palaute 

- opinnäytetyön tekijä 

- erityisnuorisotyönte-

kijä 

3. Toimia innosta-

vana ja asiakkaan 

subjektiivisuutta 

korostavana ohjaa-

jana 

- työpajakertojen 

ohjaaminen 

- itsereflektointi 

- oppimispäiväkirja 

- nuorten palaute 

- opinnäytetyön tekijä 

Taulukko 1: Tavoitteet ja niiden arviointi 

 

3 Eettisyys 

 

Seuraavissa kappaleissa tarkastelen eettisyyttä, koska se on aina merkittävä osa sosiaalialalla 

tehtävää työtä. Toiminta tapahtui nuoressa iässä olevien henkilöiden parissa, jolloin eettisyys 

näkyi nuorten kuuntelemisena, ammattimaisena työotteena ja itsereflektiona. Vaitiolovelvol-

lisuus ja eettisesti vastuullinen toiminta olivat toteutuksen peruspilareita. 

    

3.1 Eettisyys sosiaalialalla  

 

Sosiaalialan työntekijällä on henkilökohtainen vastuu eettisistä ratkaisuista ja valinnoista 

ammattinsa harjoittamisen yhteydessä. Eettinen harkinta on näihin liittyvien keinojen, koh-

teiden, valintojen ja seurausten tutkimista ja käsittelemistä. Työntekijän eettisiin valintoihin 

vaikuttaa myös muiden henkilöiden tekemät ratkaisut, jolloin työntekijällä tulee olemaan 

oikeus ja mahdollisuus ratkaisuista ja vastuun rajoista keskustelemiseen esimiehensä kanssa. 
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(Talentia 2005: 11.) Asiakkaan subjektiivisuuden korostaminen on myös sosiaalityön peruspila-

ri, jolloin ammattilaisen tulee pyrkiä edistämään sen toteutumista työskentelemänsä organi-

saation kaikilla tasoilla ja puuttumaan havaitsemiinsa epäkohtiin (Talentia 2005: 11,12).  

 

Sosiaalialan työssä tulee kunnioittaa myös asiakkaan oikeutta ja vastuuta päättää itseä koske-

vista asioista (Talentia 2005: 14). Ensiarvoisen tärkeää on myös se, että ammattilainen edis-

tää asiakkaan oikeutta tehdä omat valintansa riippumatta omista arvoistaan ja elämänvalin-

noistaan. ”Täysivaltainen asiakas on vastuussa omista valinnoistaan ja niiden seurauksista.” 

(Talentia 2005: 8.)  

 

Sosiaalialan ammattilainen yhtenä perustehtävänä on kannustaa ja rohkaista asiakasta oman 

aktiivisuuden ja osallisuuden pohjalta. Työn tulisi lähteä asiakkaan omista lähtökohdista kä-

sin, hänen valintojaan kuunnellen ja kunnioittaen. (Talentia 2005: 8.) Näin tuetaan asiakkaan 

subjektiivisuutta ja aktiivista roolia oman elämänsä hallinnassa. Työssäni pidin prioriteettina 

asiakkaiden subjektiivisuutta, joka tässä tapauksissa tarkoitti sitä, että kaikki toiminta ja to-

teutus lähti nuorten ajatuksista ja ideoista käsin. 

 

3.2 Eettisyys nuorisotyössä  

 

Tällä hetkellä nuorisoalalla ei ole omia eettisiä ohjeita. Ohjeet ovat kuitenkin suunnitteilla ja 

niitä pohtimaan on asetettu työryhmä, jonka tarkoituksena on saada valmiiksi ehdotus nuori-

soalan eettisistä ohjeista. Ohjeet on suunniteltu hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. (Piirai-

nen 2011.)  Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet ovat kattavat ja pätevät sinällään myös 

nuorisotyössä. On kuitenkin tärkeää huomioida myös juuri nuorisotyön kentällä toimivia käy-

tänteitä ja periaatteita. Kuten kaikessa sosiaalialan asiakastyössä, vaitiolovelvollisuus, asia-

kaslähtöisyys, tasa-arvoinen ja vastuullinen ohjaaminen, ihmisarvo ja asiakkaiden kunnioitta-

minen ovat hyvän ja eettisesti oikean työn pohjana.    

 

Asiakasryhmä koostui nuorista, jolloin eettinen herkkyys oli suuressa roolissa työskentelyssä. 

Nuoret ovat alttiita vaikutteille ja vaiheessa, jossa aikuisen rooli vaikuttaa heidän omaan 

käyttäytymiseensä. Nuoret ottavat mallia ohjaajastaan ja arvostavat vanhemman kokemusta. 

Tällöin ohjaajan tulee olla tietoinen omasta käyttäytymisestään kohdatessaan nuoria ja ym-

märtää asemansa sekä vastuunsa toiminnassa. Tähän liittyy myös Talentian sosiaalialan eetti-

set ohjeet, joiden mukaan asiakastyössä vaikuttavat moninaiset yhteiskunnalliset valtaraken-

teet, jotka tulee pyrkiä tiedostamaan. Asiakkaan ja työntekijän välillä on aina valtasuhde 

työntekijän tehtävän ja aseman kautta. Tämä on syytä huomioida ja tuoda siihen liittyvä oi-

keutus näkyväksi. (Talentia 2005: 11,12.)    
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Toteuttamassani toiminnassa oli kyse vapaaehtoisesta harrastustoiminnasta, jolloin eettisyys 

näkyi osaltaan nuorten harrastuksen myönteisenä tukemisena, kuten myös nuorten lähtökoh-

dista käsin työskentelynä ja positiivisen kehityksen aikaansaamisena. Lähtökohdat eettiselle 

työskentelylle olivat hyvät, koska ryhmä koostui vapaaehtoisista, innostuneista ja musiikkiin 

jo ennestään motivoituneista nuorista.   

 

4 Musiikin käyttö nuorisotyössä 

 

Musiikki luovana menetelmänä voi vaikuttaa ihmisen psyykeen ja tietoisuuteen, joissa perus-

turvallisuuteen liittyvät toiveet, voimat ja pelot vaikuttavat. Verrattuna normatiiviseen kie-

leen, musiikki pystyy välittämään tunteenomaisia, alitajuisia merkityksiä. Tämä tuo erinomai-

sen mahdollisuuden tarkastella syviä ja vaikeita asioita ammattilaisen kanssa, kuten myös li-

sätä ihmisen päivittäisiä voimavaroja ja elämän merkityksellisyyden kokemista. Musiikki kuten 

muukin taide koskettaa ihmisen niitä osa-alueita, joita rationaalisella tasolla ei voi kuvata. 

(Anttila 2004: 77.) 

 

Anttila kertoo, että musiikilla on useaan otteeseen todettu olevan vaikutusta ihmisen tunne-

elämään. Musiikkia kuunnellessa tai soittaessa ihminen pystyy tekemään sellaista psyykkistä 

työtä, johon hän ei muulla tavoin pysty. (Anttila 2004: 77.) Tämän näkökannan mukaan mu-

siikki voi toimia tärkeänä apuna itsereflektoinnissa ja oman ajattelun sekä merkityssuhteiden 

muodostamisen hallinnassa. Musiikki pystyy ilmaisemaan tunteenomaisia merkityksiä tavalla, 

johon normatiivinen kieli ei kykene. (Anttila 2004: 77.)    

 

Hallinnankokemus musiikillisesta taidosta yhdistää nuoren usein suurempaan ja ihannoituun 

joukkoon. Tähän liittyy tähtikultti, jolloin samaistuminen kyseiseen joukkoon voi antaa syvää 

tyydytyksen ja turvallisuuden tunnetta. Musiikin alakulttuureihin kuuluminen vahvistaa myös 

tunnetta kuulumisesta johonkin tiettyyn kulttuuriin ja ryhmään. (Anttila 2004: 78.) Tämä on 

yksi syy musiikin suureen suosioon nuorten keskuudessa. Musiikki antaa merkitystä ja tunteen 

kuulumisesta johonkin ja on näin usein osa nuoren identiteetin muodostumista. 

 

Musiikki on menetelmä, jota käytetään useiden sosiaalialan asiakasryhmien parissa. Se kuuluu 

sosiaalityön luoviin menetelmiin draaman, tanssin, kuvan ja liikunnan ohella. Niitä voidaan 

käyttää ja soveltaa asiakastyössä eri asiakasryhmien parissa. Kyseiset menetelmät toimivat 

apuna asiakkaan kanssa tehtävässä työssä, hänen kuntoutuksessa, hoidossa ja ongelmien en-

naltaehkäisyssä. Luovat menetelmät antavat vaihtoehtoisen lähestymistavan sosiaalialan työl-

le. Taidepainotteiset toimintamuodot voivat edistää asiakkaan elämänlaatua aikaansaamalla 

edistystä niiden asiakkaiden kanssa, joille taide on lähellä omaa elämää, kuin myös heidän, 

joille luovat toiminnot eivät ennestään ole tuttuja. (Luovuus osallisuuden vahvistajana opinto-

jakso 2010.)  
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Musiikki nuorisotyön toimintana pohjautuu suurelta osin nuorisopalvelujen järjestämään bän-

ditoimintaan, mutta sitä käytetään myös työpajojen, hankkeiden, workshoppien ja projektien 

muodossa. Yksi esimerkki musiikkipohjaisesta hankkeesta on vuonna 2009 käynnistynyt ”Räpä-

tessä roiskuu” – hanke, joka perustui rap- musiikin tekemiseen Harmialan koulukodissa. Biisin-

teon työpajat ja -kerhot ovat yksi toimintatapa, joka antaa mahdollisuuden luovalle työsken-

telylle myös kirjoittamisen osalta. Nuoria on tärkeä rohkaista toimintaan mukaan, koska mo-

net ujommatkin nuoret voivat löytää musiikin ilmaisemisesta itseluottamusta ja uskoa omiin 

kykyihinsä. 

 

Räpätessä roiskuu – hanke on esimerkki musiikkimuotoisesta toiminnasta, jossa nuoret saivat 

ilmaista ja toteuttaa itseään yhteisöllisesti. Hanke toteutettiin Harmialan koulukodissa, jossa 

rap – artistit Paleface ja Steen1 työskentelivät koulukotiin sijoitettujen poikien kanssa. Ta-

voitteena oli, että nuoret pystyisivät rap - musiikin kautta ilmaisemaan omia tuntemuksiaan 

tekstien avulla, näyttämään niitä muille ja nauhoittamaan tekstejä muiden läsnä ollessa. 

(Känkänen & Raino 2010: 12, 13.) 

 

Nuorisotutkimusseura teki hankkeesta tutkimuksen, jossa hankkeen aikaansaama positiivinen 

muutos tuli ilmi. Tätä puoltaa muun muassa erään toiminnassa olleen pojan tutkimushaastat-

telussa kertoma kokemus omien tuntemustensa ilmaisusta. Haastattelussa hän kertoo, kuinka 

ei aiemmin pystynyt puhumaan tunteistaan lainkaan, mutta kuinka on kirjoittamisen avulla 

saanut itsestään ulos monenlaisia eri tuntemuksia. (Känkänen & Raino 2010: 15.) Tutkimus-

kohteessa oli näkyvissä kuinka nuorten kärsivällisyys, keskittymiskyky ja suunnitelmallisuus 

kasvoivat. Hankkeen kautta nuoret kykenivät uudelleen jäsentämään ja tutkimaan omaan 

elämäänsä liittyviä tunteita ja valintoja, sekä saivat rohkeutta ilmaista itseään yhteisössä uu-

silla tavoilla. (Känkänen & Raino 2010: 16.)  

 

5 Toiminta 

 

Toiminnan pohjana näkyi asiakkaan subjektiivisuus. Tein nuorten kanssa yhteistyötä ja toimin 

niin sanottuna tuottajana, jossa ohjasin projektia, mutta toteutus lähti asiakkaiden, eli nuor-

ten lähtökohdista käsin, heidän toiveidensa, ideoidensa ja taitojensa pohjalta. Vastakohtana 

olisi malli, jossa ohjaaja toisi opetuskerroille tarkat kappaleet ja ryhmä opettelisi niitä musii-

killisten tavoitteiden tai tarkan tuntisuunnitelman mukaisesti. Kyseisen toiminnan painopis-

teenä oli luovuus ja oman itsensä vapaa ilmaiseminen.    
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5.1 Lähtökohdat 

 

Vantaalla on 14 nuorisotilaa, jotka toimivat alueittain Hakunilan, Korso- Koivukylän, Martin-

laakson, Myyrmäen ja Tikkurilan alueilla (Lamminmäki 2007). Nuorisopalvelut järjestää muun 

muassa leiritoimintaa, jonka järjestämispaikkoina toimivat kolme leirikeskusta, joista yksi on 

käytössä ympäri vuoden (Viilomaa 2010). Vantaan nuorisopalvelut pitävät yllä myös nuorten 

työpajoja, jotka ovat tarkoitettu 17-24 -vuotiaille vantaalaisille nuorille, jotka ovat vailla 

ammatillista koulutusta tai työkokemusta (Lamminmäki 2011).  

 

Lamminmäki tiivistää nuorisotyön vision Vantaalla seuraavanlaisesti: 

 

”Vantaa on osaavien ja osallistuvien nuorten kotikaupunki, jossa hyvin tehdyllä nuoriso-

työllä tuetaan nuorten kasvua ja oppimista oman ikäkauden vaatimalla tavalla. Nuori-

sopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten elinoloja ja luoda edelly-

tyksiä kansalaistoiminnalle.” (Lamminmäki 2010.) 

 

Vantaan nuorisotyön tavoitteina korostuvat nuorten terveellisten elämäntapojen ja hyvien 

käytöstapojen tukeminen, Vantaan kasvuympäristön kehittäminen avoimeksi, turvalliseksi ja 

laadukkaaksi, monipuolisten oppimis- ja harrastusmahdollisuuksien sekä palveluiden turvaa-

minen pääkaupunkiseudun osana. Nuorisopalvelujen kehittäminen vuorovaikutuksessa perhei-

den, järjestöjen, koulujen, nuorten ja eri toimijoiden kanssa sekä kansalaistoiminnan tukemi-

nen kehittämällä uusia osallistumismahdollisuuksia ja uusia avustusmuotoja, ovat myös pää-

määriä, mihin Vantaan nuorisotyö toiminnallaan pyrkii. Merkittävä osa nuorisopalveluiden ke-

hitystyötä on erilaiset projektit, jotka käynnistetään nuorten tarpeiden ja osallisuuden poh-

jalta. (Lamminmäki 2010.) Edellä tulleet tavoitteet ja toimintaperiaatteet ovat käytössä myös 

ympäri Suomea tehtävässä nuorisotyössä. 

 

Musiikille nuorten keskuudessa löytyy kysyntää. Nuoret ovat iässä, jossa musiikki on tärkeää ja 

auttaa selviytymään nuoruuden vaihteluista. Monet harrastavat soittamista tai laulamista ja 

perustavat bändejä kaveripiiriensä kanssa. Tarvetta bänditoiminnalle löytyy paljon ja siihen 

käytettävät resurssit tulisikin turvata, jotta toimintaa voitaisiin ylläpitää jatkossakin. Monet 

nuorisotalot ja kaupungit ovatkin huomanneet tarpeen ja järjestäneet bänditilat, joissa har-

joittelu on mahdollista. 

 

Vantaalla on useita vuokrattavia bänditiloja (Vantaan kaupungin internetsivut 2012). Elävän 

musiikin yhdistys Velmu ry. järjestää myös bändi-iltoja säännöllisin väliajoin Vantaan nuoriso-

taloilla (Velmu ry:n internetsivut 2012). Bändi-illat ovat hyviä mahdollisuuksia päästä esiinty-

mään ja toteuttamaan itseään, koska esityksissä nuoret saavat omat taitonsa esiin ja palau-
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tetta yleisöltä, joka taas antaa onnistumisen kokemuksia ja tunteen oman tekemisen merki-

tyksellisyydestä.  

 

Toteutin opinnäytetyön toiminnallisen osuuden maalis-toukokuun aikana viikoilla 12-18 kah-

delle 13-16 vuotiaalle nuorelle. Ohjauskerrat olivat maanantaisin ja keskiviikkoisin ja työpaja 

sijoittui ilta-aikaan klo. 17-19 välille. Nuoret joiden kanssa työskentelin olivat jo ennestään 

kiinnostuneita musiikista. Aloitin osallistujien hakemisen olemalla yhteydessä nuorisotalon 

kanssa ja kartoittamalla nuorten innokkuutta osallistumiseen. Keskusteltuani vastaavan nuori-

sotyöntekijän kanssa tuli ilmi, kuinka nuoria on paikassa yleensä vaikea saada sitoutumaan 

pitempiaikaiseen kerho- tai projekti toimintaan. Näin odotukset pajan osallistujamäärään oli-

vat jo lähtökohtaisesti realistiset. Hain osallistujia nuorisotalon seinälle ja ilmoitustaululle 

laittamallani mainoksella (Liite 4).  

 

Ryhmän kokoonpano muodostui yhteistyössä nuorisotalon erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa. 

Motivoitunut 13-16 vuotiaan kahden nuoren kokoonpano tuli heidän ohjaavistaan. Ryhmän 

Nuori A, oli aloittanut laululliset harjoitukset jo aiemmin erityisnuorisotyöntekijän kanssa ja 

oli tehnyt jo ennestään paljon omia tekstejä. Nuori B oli erityisen kiinnostunut elektronisen 

musiikin tyylilajista dubstepista, sekä musiikissa olevista efekteistä. 

 

Lähtökohdat toimintaan olivat hyvät, koska nuorilta löytyi jo ennestään kiinnostusta ja moti-

vaatiota musiikin parissa työskentelyyn. Myös tilat musiikkitoimintaan kyseisellä nuorisotalolla 

olivat hyvät. Tilanteessa jossa asiakasryhmä olisi vastustava, esimerkiksi nuoria ei kiinnostaisi 

lainkaan musiikki, soittaminen tai sen opettelu, ”pakotettu” toiminta olisi eettisesti ongel-

mallista tai jopa mahdotonta. Ainakaan se ei pohjustaisi niitä tavoitteita, joita tämän kaltai-

sella toiminnalla halusin hakea. Sellaisissa sosiaalialan ryhmissä, joissa luovat menetelmät 

koetaan vaikeiksi ja niitä vastustetaan, toiminnan hyvä suunnittelu on erityisen tärkeää. Täl-

löin tulee tuoda ilmi, ottaa huomioon sekä käsitellä vastustuksesta syntyvät ajatukset ja reak-

tiot, jonka jälkeen työskentelyä voidaan jatkaa. (Luovuus osallisuuden vahvistajana opinto-

jakso 2010.)  

 

Biisintekotyöpaja toteutettiin pääosin nuorisotalon bänditilalla, jossa oli kaikki tarpeelliset 

soittimet ja äänentoistojärjestelmät. Alussa työskentelimme toimistossa, jossa saimme rau-

hassa ideoida ja kehitellä tekstin kappaleeseen. Työpajakerrat tapahtuivat nuorteniltojen 

aikaan, jolloin talolla oli myös muita nuoria. Saimme kuitenkin työrauhan muutamia poikke-

uksia lukuun ottamatta. Välillä viereisessä huoneessa soitettiin musiikkia kovaa, jolloin jou-

duin mainitsemaan asiasta. Yhdellä kertaa kaksi poikaa olisi halunnut tulla soittelemaan bii-

sintekotyöpajan alussa, mutta jouduin tilanteessa sanomaan, ettei se sillä kertaa onnistu.  
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5.2 Ohjaajan rooli 

 

Leena Kurki sanoo osuvasti artikkelissaan Nuorisokasvatus sosiaalisen innostamisen kehykses-

sä, kuinka on mahdotonta toimia innostajana, jollei itse ole innostunut (Kurki 2007: 210). Kur-

jen mukaan innostajan tehtävä on olla katalysaattori ja dynamisoija, joka rohkaisee, yllyttää, 

herkistää, motivoi ja tukee yhteisön jäseniä osallistumaan. Innostaja järjestää ulkoiset olo-

suhteet, jotka mahdollistavat osallistumisen ja rohkaisee ihmisiä kokemaan ja hyötymään ko-

kemuksistaan. (Kurki 2006: 87.) Pyrin toimimaan itse ohjaajana innostamisen periaatteiden 

mukaisesti ja toivoin, että oma mielenkiintoni musiikkiin ja sen tekemistä kohtaan välittyisi 

myös nuorille. Tätä kautta pystyin antamaan heille oivalluksia, heittäytymiskykyä ja innok-

kuutta musiikin parissa toimimiseen. 

 

Musiikin ohjaamiseni pohjana toimivat musiikin perustutkinto, sekä omat vuosien varrelta tul-

leet taidot ja kokemukset biisinteosta, äänittämisestä ja bänditoiminnasta. Ohjaamisessani 

tulivat esille työharjoitteluiden antama kokemus nuorten parissa työskentelyssä, oppimistilan-

teiden antamat kokemukset sekä oppimani ohjausmenetelmät. Ohjaajana loin olosuhteet, 

jossa nuoret saivat toteuttaa itseään turvallisesti ja kehittävästi. Tuin nuoria heidän harras-

tuksessaan, annoin vaihtoehtoja ja loin olosuhteet, joissa nuoret pystyivät löytämään uusia 

mielenkiintoisia taitoja ja kokemuksia. Toimin tuottajana ja kertojen veturina, joka piti huo-

len siitä, että toimintakerrat etenivät tavoitteellisesti kohti haluttua päämäärää, eli valmista 

biisiä sekä hyvien ja uusien kokemusten saamista.       

 

Ohjauskertojen aikana tuli vastaan tilanteita, joissa piti mukautua tai joustaa alustavasta 

toimintarungosta (Liite 3). Usein taustalla oli teknisiä ongelmia äänilaitteiden kanssa, mutta 

myös toisen nuoren puuttuminen ohjauskerroilta toi oman osansa tilanteisiin. Pidin ohjausker-

ralla tietynlaisen improvisoinnin ja spontaanisuuden mahdollisuuden. Toiminnan pohjarunko 

saattoi muuttua, saatoimme muuttaa kappaletta tai lisätä siihen elementtejä jatkuvasti uusi-

en ideoiden pohjalta.  

 

5.3 Biisintekotyöpajan eri osa-alueita 

 

Biisintekotyöpajaan liittyy osa-alueita, joita avaan omaan kokemukseeni pohjautuen seuraa-

vissa kappaleissa. Kohdat on valittu kyseisen biisintekotyöpajan toimintaan liittyen. 

 

5.3.1 Bändityöskentely 

 

Pitkään toiminut bändi on tiivis ryhmä, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. Siinä vaikuttavat 

ryhmälle tyypilliset ominaisuudet kuten koheesio, ryhmädynamiikka ja valtasuhteet. Bändiin 

kehittyy myös yleensä johtaja tai johtajia. Tunneperäinen johtaja pitää yllä ryhmän tunneil-
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mapiiriä, kun taas tehtäväsuuntautunut vie ryhmää kohti sen tavoitteita ja päämääriä. Jotta 

bändi toimii hyvin, on jokaisen sen jäsenen oltava tyytyväinen omaan asemaansa ja pystyttä-

vä tuomaan julki omat ajatuksensa ja ideansa. Kuten ryhmissä, kaikkien bändin jäsenten 

kuunteleminen ja tasa-arvoinen kohtelu luo hyvää yhteistyötä ja toimintaa.  

 

Kuten ryhmiä, myös bändejä on erilaisia. Bändi voi toimia kokoonpanona, jossa käydään soit-

tamassa harvakseltaan, vakavampana harrastuksena, jolloin toimintaan liittyy päämääriä ja 

tavoitteita tai ammattimaisuuteen pyrkivänä tai sitä toteuttavana ryhmänä, jolloin bändityös-

kentely on tavoitteellista ja sitä tehdään ammatiksi. Bändiryhmän ominaispiirteenä on usein 

jo ennestään tutut jäsenet ja heidän halunsa toimia yhdessä. Intohimo musiikkiin ja sen te-

kemiseen yhdistää jäseniä, jolloin bändistä voi tulla hyvin tiivis ja läheinen. Sosiaalialalla 

bändiryhmiä toteutetaan monien eri asiakasryhmien parissa esimerkiksi kuntoutuksessa.    

           

5.3.2 Biisinteko 

 

Biisinteossa ei ole yhtä tiettyä tekotapaa, vaan niin kuin tekijöitä, on myös tekotapoja luke-

mattomia erilaisia. Koska luovilla tuotoksilla ei ole rajoja, taiteessa ei tarvitse myöskään kos-

kaan rajoittaa itseään, eikä tehdä asioita annettujen kaavojen tai ohjeiden mukaisesti. 

Biisinteossa on kuitenkin joitain tunnistettavia osa-alueita, joista on apua alkuun pääsemises-

sä. 

 

Biisintekoon kuuluu useita eri vaiheita. Usein liikkeellä lähdetään alkuideasta, kuten melo-

diakulusta tai sanaparresta. Niistä lähdetään kokoamaan kappaletta rakentaen lisäystä al-

kuideaan. Usein tässä vaiheessa otetaan mukaan jokin soitin, kuten esimerkiksi kitara tai pia-

no ja aletaan tapailemaan säestystä.  

 

Kappaleeseen kuuluu olennaisena osana biisirakenne, kuten esimerkiksi intro, säkeistö, b-osa, 

joka vie kohti kertosäettä, kertosäe, säkeistö, kertosäe, c-osa, joka taas tuo uutta aspektia 

kappaleeseen, kertosäe ja outro. Nimitykset saattavat vaihdella, mutta periaate on sama. 

Vain luovuus ja kokeilunhalu ovat rajana biisirakennetta tehtäessä. Biisintekoon kuuluu myös 

lyriikat, melodia, dynamiikka, säestys, sointukulku, nyanssit, tempo, rytmi, tulkinta, tunne ja 

sovitus. Ei ole merkitystä miten biisinteon aloittaa. Yksi tekee lyriikat ensin valmiiksi, toinen 

melodian tai sointukulun, tai molempia samaan aikaan. 

 

Kappale alkaa vähitellen hahmottumaan. Ensin valmiiksi saadaan usein yksi osa, esimerkiksi 

säkeistö, jonka jälkeen lähdetään hahmottelemaan millainen kertosäe säkeistöön ja kappa-

leeseen sopisi. Kappaleeseen haetaan sointukulku ja näin biisi lähtee pikkuhiljaa rakentu-

maan. Kun ensimmäinen versio biisistä on valmis, alkaa kappaleen hiominen. Kappaletta soi-

tetaan ja kuunnellaan eteneekö se haluamalla tavalla. Tarvittaessa tehdään muutoksia tem-
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poon, rytmitykseen, kappalerakenteeseen, sointuihin tai melodiaan. Tuotos on luova tuotos ja 

musiikkikappale, kuitenkin myös ilman hiomista. Ensimmäinen versiokin voi olla se ainoa ja 

paras versio.  

 

5.3.3 Laululyriikka 

 

Laululyriikka on oivallinen tapa tuoda esille omia ajatuksiaan ja luovuuttaan. Olennaisena 

osana laululyriikkaan kuuluu riimit. Säkeet ovat lauseen mittaisia rivejä ja säkeistä muodostuu 

säkeistö. Kappaleiden lyriikoissa kerrotaan monesti jokin tarina ja niissä on usein myös omia 

tuntemuksia, kokemuksia, ajatuksia ja haaveita. Oma maailmankatsomus tulee usein ilmi 

tekstistä.  

 

Laululyriikka toimii myös kirjallisuusterapeuttisena menetelmänä. Paperille ajatuksiaan ja 

tunteitaan kuvaamalla voi löytää uusia tapoja käsitellä mahdollisia ristiriitoja tai ongelmia. 

Laululyriikka voi olla myös vapaata tajunnanvirtaa tai huoletonta kertomista jokapäiväisistä 

asioista. Kuten musiikissa ja luovuudessa ylipäätään, laululyriikan aiheet ovat rajattomia. 

Kappaleen eri osat muodostuvat suurelta osin tekstistä. Säkeistössä voidaan aloittaa kuvaus 

jostain asiasta, josta toisessa säkeistössä kerrotaan enemmän ja tuodaan ilmi mahdollisesti 

uusi näkökulma. Kertosäkeessä asia tiivistyy ja se on yleensä osa, johon kiinnitetään eniten 

huomiota. C-osassa, joka tulee yleensä toisen kertosäkeen jälkeen, voidaan kuvata syvemmin 

tai uudesta näkökulmasta tarinaa.  

 

Loppusoinnut ja riimit tuovat lauluun luontevuutta. Riimejä voi käyttää ja yhdistellä useilla 

eri tavoilla, eikä sääntöjä siihen ole periaatteessa olemassa. Monesti hyvä riimitys on se, mikä 

kuulostaa korvaan hyvältä. Ilman riimejä oleva tekstin osa voi olla myös hyvä tehokeino. Teks-

ti voi olla myös laululyriikkaa, kokonaankin ilman riimityksiä. Kun ensimmäinen versio kappa-

leen lyriikoista on saatu valmiiksi alkaa yleensä hiomisvaihe. Lyriikoiden muokkauksessa vaih-

detaan mahdollisesti sanoja toisiin, vaihdellaan sanontojen ja sanojen paikkoja, mietitään 

uudelleen riimejä ja tekstin kokonaisuutta. Ja niin kuin muussa biisinteossa, myös ensimmäi-

nen versio voi olla se oikea. 

 

5.3.4 Äänitys 

 

Äänityksessä kappale saadaan konkreettiseen ja toistettavaan muotoon. Omien kappaleiden 

äänittäminen on hyvä keino harjoitella ja laittaa ylös omia musiikillisia ideoita. Äänitykseen 

tarvitsee tietynlaisen laitteiston, joka sisältää kotiäänityksessä esimerkiksi tietokoneen, mu-

siikinteko ohjelman, etuasteen, mikit ja piuhat. Täysin äänittämiseen tarkoitettuja laitteita 

ovat tallentimet ja raiturit.  
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Kappaletta äänitetään usein monelle eri raidalle. Yhdelle raidalle esimerkiksi kitaraa ja toi-

selle laulua, kolmannelle bassoa, neljännelle rumpuja jne. Miksauksessa muokataan muun 

muassa raitojen voimakkuuksia, tasoja ja soundeja. Ammattimaisesti tuotettu valmis kappale 

masteroidaan ja tehdään monistettavaan muotoon.   

 

6 Ohjauskerrat 

 

Toiminnan pohjana toimi alustava runko (Liite 3), josta joustettiin tarpeen vaatiessa. Ohjaus-

kerrat elivät tilanteiden mukaan, joten pohjarunko välillä muuttui. Toiminta myös kehittyi 

kertojen edetessä. Se toimi kuitenkin pohjana bändityöpajan kerroille. Myös jokin tietty vaihe 

saattoi kestää pidempään kuin toinen, jolloin jostain toisesta toiminnan osa-alueesta jätettiin 

pois. Kävimme suunnitelman mukaisesti kaikki bändityöpajan vaiheet läpi ja saimme lopussa 

konkreettisen tuotoksen, eli äänitteen tekemästämme kappaleesta.  

 

Alun perin suunnitelmissa oli pitää kaikki kerrat kahdelle nuorelle. Toinen nuori kuitenkin sai-

rastui pidemmäksi aikaa, joten loppujen lopuksi Nuori B oli paikalla kaiken kaikkiaan kolmena 

kertana ja Nuori A kaikkina kahdeksana kertana. Nuori B ehti kuitenkin osallistua täysipainoi-

sesti biisin tekstin tekemiseen, biisin suunnitteluun ja kitaroiden sekä basson äänittämiseen.  

Toiminnan alussa lähetin nuorten mukana lupapyynnöt pajaan osallistuneiden nuorten van-

hemmille. Kirjeissä kerroin, mitä toiminta pitää sisällään ja mihin tarkoitukseen käytän toi-

minnassa esille tulleita tilanteita. En ole liittänyt kirjettä opinnäytetyöhön, koska se sisältää 

salassa pidettäviä tietoja. 

 

Toimintakertojen kuvaukset pohjautuvat oppimispäiväkirjani raportointeihin ja ne sisältävät 

omia pohdintojani ja ajatuksiani ohjauskertojen varrelta. Toiminnan tarkoituksena oli yhdessä 

toimiminen musiikin parissa, uusien mielenkiintoisten asioiden oppiminen ja hyvien kokemus-

ten saaminen.  

 

6.1 Alkututustuminen ja biisinteon lainalaisuuksia 

 

Maanantai 19.03.2012 

 

Saavuin nuorisotalolle puoli kuuden aikaan, jolloin kirjoitimme vastaavan ohjaajan kanssa 

opinnäytetyösopimuksen. Tapasin ensimmäistä kertaa Nuori A:n ennen ohjauskerran alkua ja 

odotimme Nuori B:tä aulassa keskustellen musiikista. Nuori A vaikutti kiinnostuneelta ja moti-

voituneelta musiikin parissa työskentelyyn. Erityiseksi mielenkiinnon kohteeksi hän mainitsi 

äänittämisen. Nuori A oli tehnyt jo aiemmin sanoituksia, joita hän näytti mielellään. Lopulta 

Nuori B ei päässyt paikalle, joten pidin ensimmäisen ohjauskerran vain toiselle nuorelle. Pa-
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neuduimme yleisellä tasolla musiikin tekemiseen, teksteihin ja siihen mitä paja tulee pitä-

mään sisällään.  

 

Olimme kokoontuneet toimistoon, joka oli toimiva tila ensimmäisille kerroille. Aloitin ohjauk-

sen esittelyllä, jonka jälkeen keskustelimme lyriikoista ja yleisellä tasolla musiikista. Tämän 

jälkeen toin musiikintekoon kuuluvia osa-alueita esille Power Pointin avulla. Mukana ohjauk-

sessa olivat myös kaksi nuorisotalon erityisnuorisotyöntekijää. 

 

Nuori A kertoi, kuinka tekstit syntyvät hänellä jostain tietystä ideasta. Muun muassa eräs hä-

nen tekstinsä nimeltään Tulenkantajat syntyi vapaaehtoisesta palokunnasta VPK:sta. Hän oli 

tehnyt myös toisen erityisnuorisotyöntekijän kanssa sanoituksia eri vuoden ajoista, keväästä, 

kesästä ja syksystä. Yhdestä hänen tekstistään oli tehty valmis biisi, jota käytettiin myös te-

keillä olleessa musikaalissa.  

 

Hänen mukaansa lyriikat ovat helppoja tehdä silloin, kun saa idean mistä niitä tekee, muuten 

säveltäminen ja sanoittaminen on hankalaa. Myös tekstiä tulee todella paljon kun sitä tulee, 

joten tekstejä pitää usein tiivistää. Ensimmäinen ohjauskerta painottui tutustumiseen, biisin-

teon eri osa-alueisiin ja yleiseen keskusteluun musiikista ja sen teosta.  

 

6.2 Aiheesta tekstiin  

 

Keskiviikko 21.03.2012 

 

Aloitimme tultuani talolle noin kymmentä vaille kuusi. Tällä kertaa mukana oli myös toinen 

nuori. Aloitin esittelemällä itseni, kerroin omasta taustastani ja puhelimme yleisesti kaikkien 

musiikkimieltymyksistä. Aloitimme toimintakerran pohtimalla, mikä tulisi olemaan kappaleen 

aihe. Muutamien mietintätaukojen jälkeen Nuori A heitti ajatuksen uudesta alusta. Nuori B:lle 

tuli idea televisiomainoksesta näyteikkunassa. Molemmat ideat olivat varteenotettavia ja 

veimme niitä yhdessä eteenpäin, mutta lopulta päätimme lähteä kehittelemään uutta alkua, 

joka kävi Nuori B:llekin hyvin. 

 

Kaikki sanoitusideat tulivat aktiivisesti nuorilta käsin. Pääideana he pohtivat maailmansotaa. 

Nuoret lähtivät viemään tarinaa eteenpäin otoksesta, jossa ihmiset ovat teatterissa katsomas-

sa tietoiskua sodasta. He alkavat miettimään ja havahtuvat sodan järjettömyydelle nousten 

barrikadeille. Kansa lähtee mukaan, saa ajamansa asian läpi ja lopulta tapahtuneesta ilmoite-

taan radiossa ja lehdissä. 

 

Teksti oli tavoitteiden mukaisesti täysin nuorten itsensä toteuttama ja lähtöisin heidän omista 

ajatuksistaan. Ohjaajana vein ideoita eteenpäin, tarkensin heidän ajatuksiaan ja pidin tarinan 
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fokusta yllä. Ohjauksessa oli mukana ajoittain myös erityisnuorisotyöntekijät. Heidän apunsa 

ja näkökulmansa olivat hyviä ja kehittäviä. Ohjaus sujui hyvin ja saimme määrätietoisesti 

tekstiä eteenpäin. Alussa mietin, kuinka onnistumme kokonaisen tekstin luomisessa niin lyhy-

essä ajassa, mutta tämä osa-alue onnistui onneksi yllättävän hyvin ja nopeasti.  

 

Mielestäni yleisesti ryhmän kanssa ja varsinkin tämän kaltaisessa työskentelyssä on hyvä pitää 

ohjauksessa yllä objektiivisuutta inspiraation vastapainona ja muistaa, että huomioi kaikkia 

ryhmän osallisia samalla tavoin ja että kaikkien ideat tulevat samanarvoisesti huomioon. Oh-

jaaja tarvitsee myös herkkyyttä huomaamaan hiljaisempien tai ujompien ryhmäläisten ajatuk-

sia ja osata ottaa heidät mukaan tasavertaisesti. 

 

Sain hyvää palautetta ohjauksesta ja myös omasta mielestäni se onnistui hyvin. Kerta eteni 

määrätietoisesti, nuorten omista ideoista käsin ja lopputuloksena saimme syvällisen ja pitkän 

tekstin (Liite 5). Nuoret jaksoivat keskittyä hyvin ja olivat kiinnostuneita toiminnasta. Päätin 

nopeuttaa lopetusta ja jättää tekstin hiomista seuraavalle kerralle toisen erityisnuorisotyön-

tekijän ohjeistuksesta ja sen takia, että loppua kohden nuorista näki tekstin tekeminen vie-

neen heiltä energiaa. Lopussa kävimme katsastamassa bänditilan ja studion.  

 

6.3 Ideoista toteutukseen 

 

Maanantai 26.03.2012 

 

Tulin nuorisotalolle puoli kuuden maissa kokoamaan laitteita kasaan ja katsomaan mitä lait-

teita on mahdollista käyttää. Välineet testattuani menin kuudeksi talon aulaan, jossa Nuori A 

oli jo paikalla ja Nuori B tuli juuri. Menimme bändikämpälle ja aloitimme käymällä läpi kaikki 

siellä olevat soittimet. Sen jälkeen soitimme muutamaa sointua kitaroilla, joita pojat olivat 

aiemmin soittaneet koulun musiikintunneilla.  

 

Huomasin, että toiminnan edetessä nuoret innostuivat enemmän ja enemmän. Soitettuamme 

kitaraa ja kuvionuottibassoa, palasimme vielä hieman lyriikoiden pariin, jotka olivat heidän 

mielestään riittävän hyviä. Tämän jälkeen näytin hieman äänitysohjelman periaatteita. Tässä 

suhteessa tekniikka tuli hieman ikävässä mielessä vastaan, eikä rumpukomppeja voinut kuun-

nella yhteisesti kaiuttimien kautta, vaan niitä piti kuunnella erikseen kuulokkeilla. Tilanteesta 

huomasin, että alkusuunnitteluun ja kokeiluun tarvitsee ottaa enemmän aikaa, koska teknii-

kan kanssa tulee monesti ongelmia. Aina ei edes varmistaminen auta, koska musiikintekoon 

äänityslaitteiden kanssa kuuluu monesti yllättäviä asioita.          

 

Soitimme biisin sointukiertoa läpi muutamia kertoja ja soitto alkoi sujua jatkuvasti paremmin. 

Havainnointini pohjalta pojat olivat kiinnostuneita ja tekeminen oli mukavaa. Mietimme min-
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kälaisen musiikkipohjan haluaisimme biisiin, millaisen kompin ja mitä soittimia siihen tulisi. 

Päätimme käyttää kolmea sointua, joita opettelimme alussa. Aloitimme soittamalla sointu-

kulkua ja laulamalla lyriikoita samalla ja tällä tavalla saimme melodiaa ja rytmiä säkeistöihin. 

Tein lopussa sointumerkit soittamistamme soinnuista nuorille kotiin mukaan. Nuoret olivat 

innokkaita jatkamaan seuraavalle kerralle. Innokkuus näkyi heidän puheistaan ja elekieles-

tään. Äänittäminen, jota seuraavalla kerralla tekisimme oli heille uusi ja mielenkiintoinen 

asia.  

 

6.4 Äänityksen mahdollisuuksia 

 

Maanantai 02.04.2012 

 

Tulin talolle puoli kuuden aikoihin ja laitoin äänityslaitteet valmiiksi. Homma kävi huomatta-

vasti helpommin kuin edellisellä kerralla. Viittä vaille kuusi menin ylös ja tapasin Nuori B:n, 

joka meni hakemaan Nuori A:ta liikuntasalista. Toimintakerran alussa Nuori B oli hieman vä-

synyt ja katse alaspäin suunnattuna. Lopussa hän kertoikin, ettei ollut syönyt vähään aikaan 

mitään, joka varmasti vaikutti tilanteeseen.  

 

Aloitimme äänittämällä kitaroita ja bassoa. Nuori A halusi soittaa akustista kitaraa ja kävi ha-

kemassa sen toimistosta. Aloitimme muistelemalla aiemmin soitettuja sointuja ja aloimme 

äänittämään Uuden Alku kappalettamme Nuori B:n sähkökitara osuuksilla. Toimimme periaat-

teella, että soitimme yhtä sointua kerrallaan ja äänitimme soinnut pätkissä, editointi vaihees-

sa kokosimme soinnut ”kopioi liitä” - periaatteella yhteen. Otimme noin kolme ottoa jokaista 

sointua. Seuraavaksi äänitimme akustisen kitaran samalla periaatteella, jonka jälkeen mo-

lemmat soittivat samat soinnut kuvionuottibassolla. Pojat saivat uutta tietoa ja toiminnallista 

kokemusta äänittämisestä ja biisinteosta. 

 

Näytin hieman kuinka biisiä saa kokoon kopioimalla ja liittämällä. Päätimme yhdessä heidän 

toivomuksestaan seuraavalle kerralle niin, että pojat saavat tehdä liitokset, jotta oppivat itse 

studiotyöskentelyä. Lopussa esittelin hieman, mitä efektejä ja valmiita rumpukomppeja ääni-

tysohjelmasta löytyy.  

 

Lopussa kokoonnuimme kaikki toimistoon toisen erityisnuorisotyöntekijän kanssa. Pojat olivat 

hieman väsyneen oloisia, mutta kun kysyimme oliko heillä ollut kivaa, niin vastaus oli myön-

teinen. Myös nuorisotyöntekijän mukaan Nuori B oli ohjauksen jälkeen pirteämpi ja aktiivi-

sempi. Puhuimme nuorisotyöntekijän kanssa, että valmista biisiä ja tuotosta voisi mahdolli-

sesti käyttää myös tekeillä olevassa musikaalissa. Tämä ei kuitenkaan aikataulullisista ja 

muista syistä toteutunut.  
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6.5 Palaset kohdilleen – taustat valmiiksi 

 

Keskiviikko 11.04.2012 

 

Tulin paikalle varttia vaille viisi ja sain kuulla että Nuori B on kipeä. Menin laittamaan laittei-

ta kuntoon studiohuoneeseen. Nuori A tuli paikalla viiden jälkeen. Liitimme loput piuhat pai-

koilleen ja vaihdoimme kuulumisia. Olin tehnyt etukäteen kappaleeseen marssikompin, josta 

yhdessä biisiä suunnitellessa puhuimme aiemmin ja lisännyt tunnelmaan sopivia efektejä. 

Aloimme leikkaamaan ja liittämään soitettuja raitoja toisiinsa. Liitimme niitä biisin rytmiin ja 

poistimme alku- ja loppukohtia, joissa voisi olla hälyääniä. Nuori B halusi itse tehdä kyseistä 

työtä ja oppi sitä myös hyvin. Leikkaaminen ja liittäminen kävi jatkuvasti nopeammin ja sujui 

loppua kohden mainiosti. Saimme tehtyä kitara- ja bassoraidat valmiiksi ja saimme kappaleen 

pituudeltaan oikeisiin mittoihin. Tekniikka ei toiminut aivan täysin ja käytössämme oli vain 

yhdet kuulokkeet äänityksessä käytetyn etuasteen mentyä osittain rikki, mutta pärjäsimme 

kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin.  

 

Nuori A ei ollut aiemmin paljoa työskennellyt musiikin parissa tietokoneella, mutta oppi no-

peasti. Hän sanoi osuvasti, että sitä tulisi tehdä joka päivä, jotta homma alkaisi sujumaan 

nopeasti ja rutiinilla. Hänen mielestään työvaihe oli mielenkiintoista. Kyseinen tekeminen on 

kohtuullisen toistuvaa ja lopussa huomasin että sen tekeminen, niin kuin itselläkin, jossain 

vaiheessa alkaa puuduttamaan. Kuitenkin nuoren toiveesta kyseiseen toimintaan ja biisinte-

koon tietokoneella tutustuttaessa toiminta oli järkevää. Saimme kappaletta eteenpäin ja jäl-

jellä oli enää kolme kertaa. Takaiskuna oli jälleen Nuori B:n puuttuminen.  

 

6.6 Laulut nauhalle 

 

Maanantai 23.04.2012 

 

Aloitimme kerran kello kuuden maissa Nuori A:n kanssa. Kertasimme mitä olimme tehneet ja 

kyselin hänen kuulumisiaan. Jatkoimme biisin työstämistä. Nuori A teki biisiin ns. ”piirtotyö-

kalua” käyttämällä hälytysääntä kohtaan, jolloin ihmiset ovat teatterissa ja elokuva alkaa. 

Työpaja koostuu luovasta osuudesta ja kattavasti biisinteon eri työvaiheista nykyisillä mene-

telmillä. Tekniikan osuus oli välillä suuri, koska nuoret toivoivat sitä ja kokivat sen mielen-

kiintoiseksi osa-alueeksi.  

 

Kävimme biisiä läpi ja aloimme työstämään tekstiä biisin rytmiin - mistä kohtaa ensimmäinen 

säkeistö alkaa, missä kohtaa taukoa, milloin se jatkuu jälleen jne. Olimme saaneet biisin poh-

jan lähes valmiiksi, joten pääsimme tekstiin ja lauluun, eli yleensä kappaleen tunnistettavim-

paan ja jopa tärkeimpään osaan. Ensimmäisen kerran jälkeen Nuori A oppi paremmin ja pa-
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remmin itse rytmittämään tekstiä. Itse ohjasin, lausuin alussa mukana ja näytin eleillä milloin 

säkeistön tulee alkaa, mutta Nuori A oppi nopeasti myös itse aloittamaan oikeilla ajoilla. Lau-

luosuus toteutettiin pääosin puhumalla teksti biisiin. Äänitimme yhteensä kolme ottoa. Nuori 

A keksi itse, että tekstiä pitää lausua kovemmalla äänellä. Hän eläytyi sen sanomaan ja tul-

kitsi tekstiä kahdella viimeisellä kerralla voimakkaammin ja vahvemmin. 

 

Kyselin kerran lopussa Nuori A:n tuntemuksia ja ajatuksia oman laulun äänittämisestä. Hän 

sanoi se olevan uutta, eikä hän ollut siihen vielä tottunut. Tottuminen kuulokkeisiin ja äänit-

tämiseen vie oman aikansa  Nuori A ei ollut aiemmin koskaan äänittänyt omaa lauluaan kun-

nolla, paitsi puhelimellaan, joten kerta oli ensimmäinen, jolloin hän sai kunnolla kuulla omaa 

lauluaan nauhalta. Nuori B:n puuttuminen jälleen oli harmillista, mutta tilanteelle ei voinut 

mitään.  

 

6.7 Live otos kappaleesta 

 

Keskiviikko 25.04.2012 

 

Äänitysohjelma, jolla biisiä teimme ei jostain syystä toiminut, joten jouduimme hieman so-

veltamaan kertaa. Se ei toisaalta ollut huono asia, koska pääsimme tutustumaan toiseen ääni-

tysohjelmaan Garage Bandiin, jonka avulla äänitimme tällä yhdellä kertaa ”live” otoksen te-

kemästämme kappaleesta. Muun ajan ohessa siihen ei olisi ollut aikaa ja se toi variaatiota 

mahdollisuuksiin musiikin äänittämisestä tietokoneella.   

 

Kappaleesta tuli hyvä. Nuori A etsi itse efektit, rummut ja soundit biisiin, hän lauloi ja itse 

soitin kitaraa. Oli periaatteessa hyvä väliin tehdä erilaisempi juttu, jotta tuoreus projektiin 

pysyi. Pääsimme tutustumaan toiseen äänitysohjelmaan, joka on hieman helpompi käyttää. 

Nuori B:n puuttuminen tälläkin kertaa oli ikävää, mutta tilanne oli mikä oli, joten teimme 

jälleen vain Nuori A:n kanssa kappaletta. Kerta oli joka tapauksessa hyödyllinen ja opettava 

ja se meni mukavasti. Nuori A pääsi jälleen tutustumaan musiikin tekemisen ja efektien luo-

miseen.  

 

6.8 Miksaus ja valmis tuotos 

 

Keskiviikko 02.05.2012 

 

Miksasimme Nuori A:n kanssa biisiä ja lisäsimme kappaleen loppuun sadetta ja tuulta. Nuori A 

oli tyytyväinen miksaukseen ja oli innoissaan ensimmäisen oman demonsa saamisesta. Tämä 

osa-alue meni hyvin ja saimme projektin päätökseen. Lopussa poltin kopiot CD-R levylle te-

kemästämme Uuden Alku biisistä ja sen ”live” otoksesta. Toiminnassa tärkeintä oli itse teke-
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minen, hyvien kokemusten saaminen ja uusien asioiden oppiminen jatkuvasti pajan varrella. 

Konkreettinen käteen jäävä CD oli hyvä muisto ja lopputulos tekemästämme projektista.     

 

CD:lle tuli Uuden Alku kappale ja sen live versio. Levykotelon kanteen tuli tiedot tekijöistä ja 

soittajista. Levyjä painettiin omaan käyttöön yhteensä kolme kappaletta. Nuorille omansa ja 

nuorisotalolle yksi. CD:ssä ei ollut tärkeää tuotoksen äänenlaatu tai ammattimainen toteutus, 

ajan puitteissakaan siihen ei olisi ollut mahdollisuutta, vaan konkreettinen tuotos omasta luo-

vuudesta, tekemisestä ja työskentelystä.  

 

7 Arviointi  

 

7.1 Ohjauksen arviointi 

 

Omassa ohjaamisessani halusin painottaa asiakkaiden, eli tässä tapauksessa nuorten näkemyk-

siä ja ajatuksia. Halusin toteuttaa ohjaamistani asiakkaan subjektiivisuutta korostaen, toimia 

innostajana ja saada nuoret kiinnostumaan ja innostumaan tekemästämme. Aiemmasta asia-

kasryhmän ohjaamisesta oli kulunut jo jonkin aikaan, joten lähtökohdat ohjaamiselle olivat 

haastavat ja mielenkiintoiset. Ohjauksen arvioinnissa käytin itsereflektointia, oppimispäivä-

kirjaa sekä nuorten ja erityisnuorisotyöntekijöiden palautetta ja kehittämisehdotuksia. 

Alussa huomasin itsessäni pientä jännitystä, kuten ensimmäiseen ohjauskertaan uuden ryhmän 

kanssa usein kuuluukin. Jännitys kaikkosi kuitenkin nopeasti, kun pääsimme rytmiin ja projek-

ti lähti etenemään määrätietoisesti. Ohjaamista helpotti nuorten oma mielenkiinto musiikki-

toimintaa kohtaan.  

 

Ensimmäiselle kerralla Nuori B:n ollessa mukana, hänen tietyllä tapaa sisäänpäin kääntynyt 

läsnäolonsa sai minut muuttamaan omaa läsnäoloani. Yritin saada häntä mukaan puheen eri 

painoilla ja eleille, sitä mukaa mihin suuntaan hänen mielenkiintonsa suuntautui. Mielestäni 

se myös auttoi tilannetta, sai hänet mukaan paremmin ja sanomaan ideoitaan innokkaammin. 

Mukana olleen erityisnuorisotyöntekijän mukaan toimin myös hyvin eläytymällä tilanteeseen. 

Tärkeää on myös fyysinen etäisyys ohjattavasta, kuinka osoitat kuuntelevasi asiakkaan sano-

mista ja mitä osoitat eleilläsi.  

 

Kun olimme päässeet vauhtiin projektissamme ja oppineet tuntemaan toistemme tapoja oh-

jaaminen sujui hyvin ja rennosti. Olemalla itse innostunut ja näyttämällä sen eleillä ja puheil-

le sain aikaan innokkuutta myös nuorilla. Löysin toimintakerroista omaan ohjaukseeni amma-

tillisuutta. Työtapani ja -otteeni ohjaajana myös selkeytyivät ja tulivat varmemmiksi. Ohjauk-

selle asettamani tavoitteet onnistuivat. Toimintakerrat menivät nuorten ideoiden mukaisesti 

ja omassa ohjaamisessa pystyin pitämään määrätietoisen ja tavoitteellisen ohjauksen ja run-

gon, jotta toiminta eteni määrätietoisesti. Välillä olin innokkaampi välillä hieman vähemmän, 
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mutta näin opin kuinka ohjaajan mieliala ja asennoituminen työhön luovassa toiminnassa vai-

kuttaa suoraan ryhmän käyttäytymiseen. Tärkein asia mitä omasta ohjauksestani sain oli am-

matillisen asenteen kasvaminen ja se, että nuoret pitivät toiminnasta ja innostuivat työsken-

telyyn.     

 

7.2 Tavoitteiden onnistumisen arviointi 

 

7.2.1 Innostavien ja hyvien kokemusten tarjoaminen musiikin teosta 

 

Opinnäytetyöni ensimmäinen tavoite oli tarjota nuorille innostavia ja hyviä kokemuksia musii-

kin teosta. Toiminta kesti yhteensä kahdeksan toimintakerran ajan, jossa jokaisella kerralla 

tuli vastaan uusia asioita ja tapoja musiikintekoon. Tarkastelen toiminnan onnistumista nuor-

ten ja erityisnuorisotyöntekijöiden haastatteluiden, oppimispäiväkirjan ja itsereflektion pe-

rusteella. 

 

Saatujen kokemusten ja tiedon perusteella voidaan todeta, että biisintekotyöpaja antoi nuo-

rille uusia eväitä ja hyviä kokemuksia. Jokaisella kerralla tekemäni suullinen ja vapaamuotoi-

nen kysely toiminnasta ja ajatuksista mitä kerta nuorista herätti, antoi vahvistusta tämän ta-

voitteen onnistumiselle. Lähes jokaisella kerralla palaute oli se, että nuorilla oli ollut muka-

vaa, toiminta oli ollut mielenkiintoista ja he olivat oppineet jotain uutta. Välillä palautteissa 

tuli vastaan väsymys, koska nuorilla oli ollut takana pitkä päivä ja kuulumisten kysely tehtiin 

yleensä kerran loppupuolella. Pidin myös mielessä, että palaute on luotettavaa, eikä esimer-

kiksi hyväntahtoisuutta tai miellyttämistä.  

 

Tavoitteen onnistumista puoltaa myös viimeisen kerran lopussa tehty nauhoitettu puolistruk-

turoitu teemahaastattelu, jossa Nuori A kertoo ajatuksistaan biisintekotyöpajaan liittyen. 

Nuori A oli oppinut uutta ja tykännyt biisintekotyöpajasta. Hänen mukaansa se antoi uusia 

kokemuksia ja oppeja miten tehdä musiikkia. Hän sanoi ymmärtävänsä musiikinteosta ja ää-

nittämisestä jonkin verran enemmän. Alun perin hän ei aiheesta paljoa tiennyt ja kokee nyt 

olevansa musiikinteossa varmempi. Hän sanoi saaneensa uusia ja hyödyllisiä tietoja, joita voi 

harjoitella taas joskus uudestaan. Hänen kiinnostuksensa musiikintekoon jonkin verran kasvoi. 

(Nuori A:n haastattelu 2012.) 

 

”Taas kun saa niitä ideoita päähän, niin ne alkaa siitä rullaamaan”  

 

Hän sanoi, että kaikki kahdeksan kertaa olivat mielenkiintoisia, koska ei aiemmin ollut pääs-

syt tällaista tekemään. Hän ei osannut sanoa mikä hänen mielestään oli parasta, mutta erityi-

sesti efektien lisääminen biisiin oli kivaa. Hän mietti hankkivansa joskus oman koneen, jotta 

pääsee myöhemmin toteuttamaan tekemiämme juttuja. (Nuori A:n haastattelu 2012.) 
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Työpajan jälkeen tehty Nuori A:n kanssa työskentelevän erityisnuorisotyöntekijän nauhoitettu 

haastattelu vahvistaa ammatillisesta näkökulmasta myös esille tulleita seikkoja. Hänen mie-

lestään biisintekotyöpaja antoi nuorille asiantuntevia keinoja ja apuja biisinteon maailmaan 

ja siihen mitä se voi olla. Hän kertoi, että paja toi toisenlaista lähestymistapaa biisintekoon, 

jota he olivat Nuori A:n kanssa jo aiemmin tehneet. Hänen mielestään biisintekotyöpajan to-

teuttaminen oli hyvä juttu, koska sellaista ei nuorisopalveluissa monet tee. (Erityisnuoriso-

työntekijän haastattelu 2012.) 

 

Erityisnuorisotyöntekijän mukaan Nuori A:n kohdalla biisintekotyöpaja näkyi innokkuutena. 

Nuori A oli sitoutunut ja oli todella motivoitunut toimintaan. Hän oli erittäin innoissaan, kun 

levy tuli valmiiksi ja se oli merkittävää hänelle. Nuorisotyöntekijän mukaan kaikki tällaiset 

kokemukset lisäävät itsevarmuutta ja tekemisen meininkiä. (Erityisnuorisotyöntekijän haas-

tattelu 2012.) Toisen nuoren poissaolo muutamilta kerroilta sai minut pohtimaan, onko ky-

seessä motivaation puutetta toimintaan. Keskusteltuani erityisnuorisotyöntekijän kanssa sain 

tietää, että hän oli ollut kipeänä jo pidemmän aikaa. Biisintekotyöpajan loputtua pojan suun-

nasta tuli myös kyselyä, jossa harmiteltiin, että paja oli ehtinyt loppumaan.  

 

Havainnoin jokaisella kerralla nuorten motivoituneisuutta ja kirjoitin havainnoista ja palaut-

teesta hankepäiväkirjaa. Toiminnassa esille tulleiden seikkojen, nuorten palautteen sekä Nuo-

ri A:n ja erityisnuorisotyöntekijän haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että biisinteko-

työpaja antoi nuorille innostavia ja hyviä kokemuksia biisinteosta, sekä uusia näkökulmia ja 

tapoja musiikin tekoon. Myös yhdessä tekeminen ja konkreettisen tuotoksen saaminen omasta 

työskentelystä muodostuivat osaksi työpajan kokonaisuutta. 

 

7.2.2 Biisintekotyöpajan toimivuus nuorisotyön työmenetelmänä 

 

Toinen tavoitteeni oli selvittää biisintekotyöpajan toimivuutta nuorisotyön työmenetelmänä. 

Arviointi pohjautuu pajan toimintakerroilta saatuun materiaaliin, nuorten ja erityisnuoriso-

työntekijän haastatteluihin, havainnointiini sekä tuloksiin Räpätessä Roiskuu hankkeesta ja 

Espoon Suvelassa järjestetystä bändiprojektista. 

 

Menetelmänä biisintekotyöpaja palvelee niin verbaalisia, kuin ihmisen nonverbaalisia puolia. 

Siihen liittyy yhteisöllisyyttä, itsensä ilmaisua, tunteita, kieltä ja päämäärätietoista toimin-

taa. Sävelet, rytmit ja melodiat koskettavat eri tavoin kuin puhuttu kieli. Biisinteon terapeut-

tinen vaikutus näkyy omien ajatusten ja tunteiden siirtämisenä tekstin ja musiikin muotoon. 

Musiikki on populaarimusiikin saatosta lähtien ollut erityisesti nuorten kulttuuriin liittyvä il-

miö. (Anttila 2004.) 
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Tärkeä seikka biisintekotyöpajan toimivuudelle on nuorten oma motivaatio toimintaan ja edes 

jonkinasteinen kiinnostus musiikkiin. Äänitystä käytettäessä tilat ja laitteet tulee olla kunnos-

sa ja ohjaajalla tulee olla tietoa biisinteosta ja äänittämisestä. Tärkeää on myös ohjaajan 

oma kiinnostus luovaan työskentelyyn ja musiikkiin sekä jonkin instrumentin tai laulun hallit-

seminen. Pajaan liittyy myös läheisesti runo- ja lyriikkakurssit, joissa teksti on pääosassa. 

 

Biisintekotyöpaja on hyvä menetelmä nuorisotyössä kun ajatellaan nuorten aktivoimista ja 

saamista mukaan toimintaan. Sitä puoltaa ennen kaikkea nuorilta tullut palaute ja heidän in-

nostuksensa toimintaan. Myös Nuori A: kanssa työskentelevä erityisnuorisotyöntekijä on sa-

moilla linjoilla. Hänen mielestään biisintekotyöpaja on toimiva nuorisotyön työmenetelmä ja 

hän näkee siinä mahdollisuuksia. Hänen mukaansa ylipäätänsä kaikki tietynlaiseen tavoittee-

seen tähtäävä toiminta on hyödyllistä. Hän sanookin, että olisi hyvä jos nuorisopalvelut voisi-

vat tarjoa vielä enemmän toimintaa asiantuntijoiden avustuksella, jolloin myös arvostus ja 

ymmärrys aktiivista toimintaa kohtaan kasvaisi. (Erityisnuorisotyöntekijän haastattelu 2012.)  

 

Erityisnuorisotyöntekijän mukaan musiikista tekee hyvän menetelmän se, että musiikki on 

väylä, joka on kaiken ikäisten ja kaikenlaisten ihmisten asia. Se ei välttämättä tarvitse sanoja 

ja voi auttaa tuomaan ulos tiettyjä asioita. Musiikissa kaikki mahdollisuudet ovat käytettävis-

sä ja asioita kuten lyriikoiden aihepiiriä tai tyyliä ei tarvitse rajata. Tällainen toiminta on te-

rapeuttista, koska toisinkuin koulumaailmassa tai nykymaailmassa, toimintaa usein rajoite-

taan. Musiikki on väylä, jossa maailmaa voi tarkastella eri kantilta ja antaa kaiken tulla va-

paasti. (Erityisnuorisotyöntekijän haastattelu 2012.) Tämä oli myös työpajan keskeinen lähtö-

kohta. Lähdettyämme suunnittelemaan teksti ja musiikki ideoita kappaleeseen, kaikki mah-

dollisuudet olivat avoinna. Musiikkityyli muovautui vapaalla ideoimisella yhdessä samoin kuin 

teksti.  

 

Kun puitteet, ohjaajan innostus ja yhteisön positiivinen ja luova ilmapiiri ovat takana, biisin-

tekotyöpaja, - kurssi tai  kerho, miksi sitä haluaakaan kutsua, on oiva menetelmä ja vaihtoeh-

to nuorisopalveluiden tarjoamaan toimintaan. Osallistujien määrä ja motivaatio on tärkeä 

seikka, joka tulee ottaa huomioon. Jo ennestään bänditoimintaa ylläpitäville nuorisotaloille 

biisintekotyöpaja työmenetelmänä tai musiikkiin liittyvä muu toiminta sopii hyvin mahdolli-

sesti suuren osallistujamäärän ja kiinnostuksen puolesta, mutta se saattaa jättää ulkopuolelle 

nuoret, joita musiikin soittaminen tai tekeminen ei kiinnosta. Jokainen voi kuitenkin oppia ja 

löytää uusia asioita biisintekotyöpajaan tai musiikkitoimintaan osallistumisella. 

 

Erityisnuorisotyöntekijä mainitsee, että osallistujien hakeminen tulee aloittaa hyvissä ajoin. 

Toiminnassa on hänen mukaan paljon mahdollisuuksia. Nuorisotyössä voi käyttää musiikkia 

esimerkiksi workshop periaatteella tai musikaalien toteuttamisena. Olennaisen tärkeää nuor-
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ten kanssa tehtävässä toiminnassa on tavoitteellisuus. Se tuo toimintaan merkityksellisyyttä 

aivan toisella tapaa kuin pelkkä tekeminen. (Erityisnuorisotyöntekijän haastattelu 2012.) 

 

8 Pohdinta 

 

Hierarkkinen musiikkikäsitys koulun musiikkiopetuksen lähtökohtana ohjaa opetuskäytäntöjä 

kuuntelua ja reseptiivistä puolta painottavaan suuntaan. Opettajan näkökulmasta tiedon ja-

kaminen on vähemmän omaa osallistumista ja panostusta edellyttämää toimintaa, jossa luo-

vuudelle jää vain vähän jalansijaa. (Anttila & Juvonen 2012: 36.) Tämän vuoksi on tärkeää 

toteuttaa luovaa toimintaa koulun ulkopuolella, kuten nuorisotyössä. 

 

Anttilan ja Juvosen mukaan tietojen ja taitojen oppiminen ei tarkoita vain ympäristön hallin-

taa vaan myös oman itsensä hallintaa. Tällaisen tunteen voi kokea musiikillisesta osaamisesta 

ja tekemisestä. Musiikin kuuntelu ja harjoittaminen ovat läheisesti yhteydessä coping - meka-

nismeihin, joiden menestyksellisen käytön kautta, voidaan saada aikaan itsetuntoa ja minäku-

vaa rakentavia onnistumisen kokemuksia. Yhdessä ymmärtävän ohjauksen kanssa, nämä ko-

kemukset helpottavat tietä identiteetin muodostukseen, tasapainoiseen ja merkitykselliseen 

elämään sekä omavastuun kokemiseen. (Anttila & Juvonen 2012: 111.)  

 

Opinnäytetyön aihe syntyi nuorten innostuksesta, mutta myös vahvasti omasta harrastunei-

suudestani. Halusin hyödyntää musiikista saamia oppeja myös tässä sosiaalialan työssä. Aihe 

oli kuitenkin kokonaisuutena haastava. Suurin haaste oli motivoituneiden nuorten kartoitta-

minen. Alunperin olin suunnitellut neljän - viiden hengen tiivistä ryhmää, mutta kiinnostuk-

sen, aikataulujen ja pikaisen toteutuksen takia osallistujamäärä oli pienempi. Tilanteessa oli 

tosin myös hyviä puolia, koska näin toteutuksesta tuli tiiviimpi ja intensiivisempi. 

 

Nuorisotutkimusseuran julkaisussa Nuorisotyön ytimissä (tutkimuksia 2007/9) kerrotaan tutki-

muskohteena olleesta Espoon Suvelassa järjestetystä bändiprojektista. Tutkimuksen mukaan 

bändikerhon onnistuneeseen toteutukseen vaikuttaa ennen kaikkea nuorten aito motivaatio. 

Suuri merkitys on myös työntekijällä, joka kykenee rakentamaan ryhmän sekä ylläpitämään ja 

ohjaamaan sitä. Ryhmälle on kyettävä löytämään sopiva musiikki ja opetusmetodi. Innostava 

ja joustava työote, sekä ryhmädynamiikan hallinta ja ylläpitäminen, ovat asioita, joihin oh-

jaajan tulee pystyä. On myös nähtävissä, että työn onnistuminen vaatii työlähtöisen kiinnos-

tuksen ylittävää omaa mielenkiintoa musiikin tekemistä ja kokonaisuudessaan musiikkia koh-

taan. (Salasuo 2007: 118-119.) Omassa toiminnassani huomasin samoja asioita. Nuorten moti-

voituneisuus on pääedellytyksiä onnistuneelle toiminnalle. Toinen tärkeä asia on ohjaajan 

oma innostuneisuus asiaan.  
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Salasuon mukaan bändiprojekti mahdollistaa tavoitteellista toimintaa sekä sosiaalista vahvis-

tamista nuorten elämäntaitojen parantamiseksi. Se luo mahdollisuudet myös syrjäytymisen 

ehkäisylle, sukupolvien väliselle vuorovaikutukselle sekä muille kasvatuksellisille tavoitteille. 

Hän jatkaa, että bänditoiminta on selvästi yksi toimiva käytäntö, mutta se vaatii ohjaajan 

kompetenssia ja nykyajalle välttämätöntä refleksiivisyyttä. Tämä tarkoittaa aitoa intohimoa 

bänditoimintaan, tietoisuutta ajan musiikkikulttuurista ja nuoria motivoivista musiikkisuunnis-

ta. Ohjaajan työn ulkopuolella hankkima ammattitaito ja musiikin harrastuneisuus ovat tär-

keitä osa-alueita bänditoimintaa ohjatessa. Oma vapaa-ajalla hankittu tieto ja kokemus kään-

tyy työssä hyödynnettäväksi pääomaksi. (Salasuo 2007: 118, 120.)     

 

Salasuo tuo esille samoja asioita mitä myös tässä työssä oli nähtävissä. Työlähtöisen kiinnos-

tuksen ylittävä oma mielenkiinto musiikin tekemistä ja kokonaisuudessaan musiikkia kohtaan 

sekä harrastuneisuus ja valveutuneisuus musiikin saralla ovat suurella tapaa hyödyksi musiik-

kipainotteisia projekteja toteutettaessa. Kuten Salasuo mainitsee, tärkeä lähtökohta on oh-

jaajan oma innostuneisuus ja halu toteuttaa musiikkitoimintaa. Kun ohjaaja on aidosti innos-

tunut toiminnasta, hän pystyy tuomaan toimintaan syvempää merkitystä.  

 

Oli hieno huomata nuorten aitoa kiinnostusta musiikin tekoon ja yhteiseen toimintaan. Opin-

näytetyön aiheena biisintekotyöpaja on mielestäni käyttökelpoinen, koska aiheesta ei ole teh-

ty kovinkaan paljoa opinnäytetöitä tai tutkimusta. Se liittyi myös luoviin menetelmiin, joihin 

olen opiskeluissa suuntautunut. Toisen nuoren puuttuminen ohjauskerroilta toki harmitti ja 

olisi ollut hyvä, että olisimme voineet pitää kerrat molempien ollessa paikalla. Tämän vuoksi 

ryhmän koko kannattaisi olla suurempi, jotta yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen sekä luomi-

sen aspekti ei kärsisi, vaikka kerroilta joku puuttuisikin. Toisaalta 1-2 hengen ryhmässä toi-

minnasta voi tulla intensiivisempää ja mahdollisuudet oppimiseen ja tekemiseen voivat olla 

paremmat. Ryhmän hakeminen tulisi aloittamaan riittävän ajoissa jo vähintään esimerkiksi 

kuukautta ennen, jotta halukkaat löytävät toiminnan.  

 

Yhteistyö nuorisotalon työyhteisön kanssa toimi hyvin ja projekti oli hyödyllinen lisä jo ole-

massa olevaan musiikkitoimintaan. Olin tyytyväinen pajan läpimenoon, vaikka joitakin kohtia 

olisi voinutkin mennä toisella tapaa. Perusteelliseen ja hyvälaatuiseen äänitteen tuottamiseen 

tarvittaisiin rutkasti lisää aikaa ja osaamista. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut laadullisesti mah-

dollisimman hyvän tuotoksen tekeminen, vaan tutustuminen musiikin tekemiseen, hyvien ja 

uusien kokemusten hankkiminen sekä luovan ideoinnin ja yhdessä tekemisen ruokkiminen. Oli 

innostavaa huomata, kuinka tällaisen projektin toteuttaminen on mahdollista ja millaisia re-

aktioita se nuorissa herättää.  
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Taulukot 

 

Taulukko 1: Tavoitteet ja niiden arviointi 

 

Opinnäytetyön 

tavoitteet 

 

Toteutus Arviointikeino Arvioinnin tekijä 

1. Tarjota nuorille 

innostavia ja hyviä 

kokemuksia musii-

kin teosta 

- biisintekotyöpa-

ja- kertojen pitä-

minen  

 

- oppimispäiväkirja 

- nuorten ja erityisnuori-

sotyöntekijän haastatte-

lut 

- havainnointi 

- opinnäytetyön tekijä 

- erityisnuorisotyönte-

kijä 

2. Selvittää biisin-

tekotyöpajan toi-

mivuutta nuoriso-

työn työmenetel-

mänä 

- toiminnan läpi-

vieminen ja arvi-

ointi 

- muiden vastaavi-

en projektien tar-

kastelu 

- toiminnassa esille tul-

leiden asioiden pohdinta 

- oppimispäiväkirja 

- nuorisotyöntekijän 

haastattelu 

- nuorten palaute 

- opinnäytetyön tekijä 

- erityisnuorisotyönte-

kijä 

3. Toimia innosta-

vana ja asiakkaan 

subjektiivisuutta 

korostavana ohjaa-

jana 

- työpajakertojen 

ohjaaminen 

- itsereflektointi 

- oppimispäiväkirja 

- nuorten palaute 

- opinnäytetyön tekijä 

 

 
 



 

Liitteet 

 

Liite 1: Alku- ja loppukysely  

Liite 2: Erityisnuorisotyöntekijän haastattelun pohjakysymykset 

Liite 3: Ohjauskertojen alustava pohjarunko 

Liite 4: Mainos biisintekotyöpajasta 

Liite 5: Uuden alku kappaleen lyriikat 
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 Liite 1 
 

Liite 1: Alku- ja loppukysely 

 

Vastaa vaihtoehdoilla 1-5 

 

1. Ei ollenkaan 
2. Jonkin verran 
3. En osaa sanoa 
4. Paljon 
5. Erittäin paljon 
 

 

Alkukysely: 

 

1. Kuinka tuttua biisien tekeminen on sinulle? 

2. Oletko kirjoittanut lyriikoita aiemmin? 

3. Onko musiikin tekeminen mielestäsi hankalaa? 

4. Kuinka tuttua sinulle on musiikin äänittäminen? 

5. Koetko lyriikoiden teon mielenkiintoiseksi? 

6. Koetko musiikin tekemisen mielenkiintoiseksi? 

7. Kuvaile omin sanoin aiempaa soittokokemustasi ja musiikin harrastamistasi:  

 

Loppukysely: 

 

1. Koitko oppivasi jotain biisintekotyöpajasta? 

2. Ymmärrätkö biisien teosta enemmän? 

3. Onko äänittämisen periaatteet sinulle tutumpia? 

4. Koetko olevasi varmempi musiikin teossa? 

5. Kasvattiko työpaja kiinnostustasi musiikin tekoon? 

6. Kasvattiko työpaja kiinnostustasi tekstien tekoon? 

7. Kuvaile omin sanoin työpajaa: mikä juuri sinulle oli mieluisinta, mitä olisit toivonut,         

jäikö jokin harmittamaan, mitä olisi voinut tehdä toisin jne.  

 

 

 

 



 35 
 Liite 2 
 

Liite 2: Erityisnuorisotyöntekijän haastattelun pohjakysymykset 

 

1. Mitä kyseinen biisintekotyöpaja mielestäsi antoi nuorille?  

2. Miten se näkyi nuorissa? 

3. Onko bändi/biisintekotyöpaja mielestäsi toimiva menetelmä nuorisotyössä? 

4. Miten nuorisotyössä voi käyttää musiikkia? 

5. Mikä tekee musiikista hyvän menetelmän työskentelyssä nuorten parissa? 

6. Millaista kommenttia kerroilta välillä puuttuneen nuoren taholta tuli? 
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Liite 3: Ohjauskertojen alustava pohjarunko 

 

1. kerta: 

 

• tutustuminen 

• alkukysely 

• keskustelua musiikista, omista taustoista, kokemuksista, mielenkiinnon kohteista 

• musiikin kuuntelemista, siitä keskustelua, mitä ajatuksia herättää ylipäätään 

• mistä lyriikat ja musiikki syntyy? - riimit, loppusoinnut, tempo, rytmi, melodia, tul-

kinta, biisirakenne 

• onko omia lyriikoita? voi tuoda mukana seuraavalle kerralle 

• lyriikka leikki: jokaiselle paperi- jokainen kirjoittaa paperille lauseen tai sanan ja 

niitä vaihdellen ja sanoja lisäten kierros ja runo loppuun, valmiiden lyriikoiden ja 

tuotosten esittäminen  

 

2. kerta 

 

• palataan tuotosten ja mahdollisesti mukana tulleiden tekstien pariin 

• hiotaan ekalla kerralla tehdystä yhteisestä tekstistä tai jonkun omasta tekstistä   

valmiita 

• otetaan soittimia ja aletaan kokeilemaan mitä soittimia teksteihin voisi liittää 

• aletaan kehittelemään biisi rakennetta  

• rakenne suurin piirtein valmiiksi 

• mietitään melodiaa 

 

3. kerta  

 

• aletaan soittamaan ja treenaamaan kappaletta 

• mietitään yhdessä melodiaa ja sovitusta 

 

4. kerta 

 

• biisi suurin piirtein valmiiksi 

• treenataan ja soitellaan 

 

5. kerta 
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• aletaan äänittämään tuotosta valmiiksi  

 

6. kerta 

 

• äänitetään 

 

7. kerta 

 

• äänitetään  

 

8. kerta 

 

• miksataan, ryhmäläisten ajatukset siitä, miltä tuotos voisi kuulostaa 

• konkreettinen tuotos 

• kuunnellaan biisi, tallenne jokaiselle 

• keskustellaan toiminnasta, mitä ajatuksia se herätti 
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Liite 4: Mainos biisintekotyöpajasta 

 

 

BIISINTEKOTYÖPAJA 

Laululyriikka 
Biisinteko 

Soittaminen 
Äänittäminen 

 

      Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo. 18-21         
 välillä, alkaen 19.3. viikot: 12-15          
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Liite 5: Uuden alku kappaleen lyriikat 

 

 

Uusi Alku 

 

On uusi tilanne 

Sodan keskellä  

Olemme menossa teatteriin 

 

Istumme teatterissa ja sali on täynnä 

Joku myy limua lapselle 

Tietokatsaus sodasta kuulutetaan alkavaksi 

Ja valot sammuu 

 

Emme usko mitä me näimme äsken 

Alamme miettiä asiaa uudestaan 

Joku sanoo, mennään osoittamaan mieltä 

Lähden mukaan, minä myös! 

Ja kaikki hurraa 

 

Kuljemme kaupungin läpi 

Ihmiset tulevat mukaan 

Huudamme kaupungintalon edessä 

Ja saamme asiamme läpi 

 

Päätös ilmoitettiin radiossa ja lehdessä 

 

UUSI ALKU ON KOITTANUT!  


