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Luova musiikin tekeminen ja säveltäminen 
 

▪  Uusissa musiikin opetussuunnitelmissa yli oppilaitosrajojen 
▪  Teoston Biisipumppu-hanke 

https://www.teosto.fi/säveltäjyyden-jäljillä 
▪  Suomen Säveltäjien hankkeet, mm. Ääneni äärelle 
 

  pedagogeille säveltämisosaamista                        
 säveltäjille pedagogista osaamista 
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Verkostossa osaamista uuden OPSin tueksi 

 
 

Säveltäminen & muu kehittäminen: 
 
Teosto  
Musiikkineuvosto 
Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry 
Suomen Säveltäjät ry 
Rockway 

Pedagoginen osaaminen ja näkemys: 
 
Metropolia AMK 
Sibelius-Akatemia (Muka, Säte) 
Helsingin yliopiston OKL  

SML 
 

Oppilaitoksissa	paljon	toteute@uja	projekteja	ja	osaamista,	
-		onko	halua	tulla	mukaan	jakamaan	osaamista,	kokeiluja,	kokemuksia?	
Säpe-	verkosto	on	avoin	kehi@ämisen	foorumi.	
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Mitä on säveltäminen … 

▪  Pitääkö ensin osata jotta voi säveltää? 
▪  Soundbased / notebased lähestyminen? 
▪  Digivälineet? 
▪  Yhteissäveltäminen? 
▪  Luova tuottaminen? 
▪  Improon? 
▪  Mediakasvatus – muut taiteet? 
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SÄPE tähän asti –  
mukana kertomassa  Pirkko Paananen-Vitikka 

▪  OPHn rahoittama koulutus 2016-2017 
▪  Alueelliset kehittäjätiimit, joissa 3 kouluttajaa 
▪  Yhdistää ja osallistaa eri koulutusmuodot 
▪  Hakijoita lähes 100, aktiiviosallistujia n 70 
▪  Sapettajat.wordpress.com 
▪  Valtakunnalliset tapaamiset, päätös 16.9.2017 
▪  Tuloksia myös FISMEssä marraskuussa 
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Loppujulkaisu: säpe-reseptikortit (osallistujilta) 
OSA 1 
▪  kortin tekijä / oppilaitos 
▪  Osallistujat (taso, määrä) / oppilaitosmuoto 
▪  Työtavan otsikko 
▪  Työtavan tavoite 
▪  Työskentelyyn tarvittava aika 
▪  Oppilaiden ennakko-osaaminen 
▪  Opettajan valmistautuminen / opetustilan valmisteleminen (välineet) 
OSA 2 
▪  Työtavan kuvaus; tarkka ohjeistus; oletettu aika eri työvaiheisiin 
▪  Käyttövinkkejä: Mitä syntyvillä lopputuloksilla voi tehdä ja kenen kanssa yhteistyössä. 
OSA 3 
▪  Työtavan arviointi: vahvuudet, heikkoudet 
▪  Onko demoja tuloksista (linkki youtubeen tms); kuvia (luvallinen), grafiikkaa? 
▪  Muut asiat, esim. mahdollinen integrointi taide- tai muihin oppiaineisiin; linkki blogitekstiin tms. 
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Musiikkioppilaitoksille suunnattu Säpe-koulutus  
alkaa syksyllä 2017. 

  
Kutsu tulossa. 

 Lisätietoja myös suvi.hartikainen@metropolia.fi 
 



Oppimisen ikkuna 
▪  Työprosessista ikkuna 

uusiin asioihin  

▪  Pedagogisesti hiukan 
erilainen "mindset"  
(vrt. mikrohistoria) 

▪  Opettajalla edelleen 
kokonaiskuva; oppilaalla 
erilaisia näkymiä 
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Verkostolle esitetty kysymys Säpe-tulevaisuudesta: 

Jos nyt ryhdymme tekemään jotakin,  
mitä olisitte  

kolmen vuoden kuluttua  
toiminnasta saaneet? 
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Suunnitteilla 

▪  Kehitystyö jakoon – “keittokirjakortit” verkkoon 
▪  OPH:lta säveltämisen pedagogiikka musiikkioppilaitoksille  

(ratkeaa toukokuu2017); sama verkostomainen toteututs 
▪  Mupe? 
▪  Instrumenttitunnit? 
▪  Oppilaitoksen projektit? 

▪  Säpe2 samalla kaikki oppilaitosmuodot yhdistävällä konseptilla? 
▪  Muita ideoita – alueelliset “hautomot”? 



Säveltäminen, impro, kuunteleminen, aikuiset … 

▪  Musiikkipedagogien koulutuksessa syväosaamisen 
rinnallauudet teemat syksystä 2017 lähtien  
(Metropoliassa edelleen klassinen & pop/jazz)  

▪  Uusia “laboratorioita” suunnitteilla harjoittelukouluun 
▪  Säveltämiseen mukaan uusia tahoja – “hautomot”? 
 
▪  Mitä voimme tehdä yhdessä? 



Esimerkikkinä "Muutosjohtajan partituuri" 

www.metropolia.fi/palvelut/julkaisutoiminta/muut-metropolian-julkaisut/	
	 	metropolia.fi.muutosjohtajanparHtuuri	



Kiitos! 
 

Yhteistyössä  
 leena.unkari-virtanen@metropolia.fi 

 
 


