
TeknoEmo2010, Espoon musiikkiopisto
Tiivistelmä:
Musiikkiteknologinen oppimisympäristö tarjoaa oppilaiden luovuudelle rajattomasti uusia  
mahdollisuuksia. TeknoEmo - teknologian yhdistäminen esittävään säveltaiteeseen - on  
monipuolistanut ja tehostanut oppilaitoksen 1) soitonopetusta, 2) musiikin perusteiden opetusta ja  
3) musiikkiteknologia on voitu ottaa oppisisällöksi perinteisen musiikkiopetuksen rinnalle.

1) Opettajien saama koulutus ja tuki laitteiden ja ohjelmistojen hallintaan on lisännyt  
pedagogisten sovellusten käyttöä ja monipuolistanut ja tehostanut soitonopetusta:  
Esimerkkinä oppituntiäänitykset apuna kotiharjoittelussa; säestyspankki, joka mahdollistaa  
kotiharjoittelun ”säestäjän” kanssa; nuotinkirjoitusohjelmat, jotka  innostavat säveltämään,  
sovittamaan ja luomaan uutta oppimateriaalia; uusien opetussisältöjen tuottaminen  
verkkoon. 

2) Musiikin teoriassa ja säveltapailussa oppimista on syvennetty ja oppimismotivaatiota  
parannettu keyboardien, älytaulun, verkossa olevien musiikkipelien ja opetusmateriaalien  
sekä musiikkiteknologian tutustumisjaksojen avulla.

3) Musiikkiteknologian opetuksessa oppilaille on eri kurssitasoilla (johdantokurssi >  
peruskurssi > syventävä kurssi > projektit) tarjottu uusia tietoja ja taitoja omaehtoiseen ja  
luovaan musiikin tekemiseen teknologiaa hyödyntäen, opettajia on perehdytetty teknologian  
käyttöön ja teknologia-avusteista opetusta on alettu käyttää musiikin perusteiden  
opetukseen. Kaikki verkossa olevat musiikin perusteiden materiaalit löytyvät täältä. Luettelo  
kursseista ja opetussisällöistä nähtävissä täällä*. Musiikkiteknologian opetuskäytön  
esittelyvideoita pääsee katselemaan täältä: Introvideo,  Musiikkiteknologian oppitunnilla  
harjaannutaan... 

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää musiikin perus- ja opistotason musiikkiteknologisia  
oppisisältöjä ja työtapoja sekä vakiinnuttaa niitä opetukseen ja kurssitarjontaan. Erityisenä  
painopisteenä on ollut sisällöntuotanto verkkoon mm. musiikin alkuopetuksen ja musiikin  
perusteiden tueksi. TeknoEmon tuottamaa valtakunnallisesti merkittävää musiikkipedagogista  
materiaalia (mm. peliluola: pelejä eri instrumenteille ja valmiustasoille, soitinsivustoja) löytyy  
osoitteista www.musiikkiseikkailu.com, www.soitinpolku.fi , www.pianopolku.net .TeknoEmo on 
tarjonnut tukea opettajille ja oppilaille musiikkiteknologisten laitteiden käyttöön esittävän  
säveltaiteen tallentamisessa, julkaisemisessa ja jakamisessa. Opetuskäytön lisäksi laitteita on  
hankittu myös lainattaviksi niin opettajien kuin oppilaidenkin käyttöön. Jo olemassa olevien omien  
laitteiden (mp3-soittimet, kännykät, USB-muistitikut, CD-soittimet, kannettavat tietokoneet,  
kotitietokoneet, internetyhteydet, sähköpostit jne.) käyttöön on kannustettu ja ohjattu. Osa  
opettajista ja oppilaista on hankkinut myös omakseen musiikkiteknologisia laitteita, ja TeknoEmo  
on antanut teknistä tukea hankintoihin ja käyttöönottoon. TeknoEmon käyttämät laitteet ja  
ohjelmistot löytyvät luettelona lopusta**.

Linkkejä:
http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/082f8712-eaac-4877-8d10-
5062a90e1d53 (kehittämishankkeen esittelyvideo)
http://www.emo.fi/easydata/customers/espoo/files/tiedotteita/emotekno2010_esittely.pdf  (hankkeen 
esittely dioina)

http://www.emo.fi/easydata/customers/espoo/files/tiedotteita/emotekno2010_esittely.pdf
http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/082f8712-eaac-4877-8d10-5062a90e1d53
http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/082f8712-eaac-4877-8d10-5062a90e1d53
http://www.pianopolku.net/
http://www.soitinpolku.fi/
http://www.musiikkiseikkailu.com/
http://www.musiikkiseikkailu.com/musiikkiseikkailu/oppilas.html
http://www.youtube.com/watch?v=Lb_eFOVk_Lk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Lb_eFOVk_Lk&feature=youtu.be
https://docs.google.com/file/d/0BzS6w_p0WW3yTFlmVUhrOFpMejQ/edit
http://www.musiikkiseikkailu.com/etusivu.html


Käytänteen kuvaus  Säestyspankki 
 
Kohderyhmä   Musiikkioppilaitosten opetus. 
 
Teemat   Musiikkiteknologia tukee soitinopetusta. 
 
Avainsanat   säestys, verkko-opetus, soitonopetus, laulunopetus. 
 
Tiivistelmä   Melodiasoittimilla soitettavassa musiikissa on yleensä  
    Mukana säestys joko pianolla tai muulla harmonia- 
 soittimella. Säestyspankkiin, joka on verkossa, on  
 tallennettu kappaleiden säestysosuudet audio- ja midi- 
 tiedostoina. Ne voi ladata omalle kotikoneelle ja harjoi- 
 tella niiden mukana. Midi-tiedostojen kanssa myös 
 tempon- ja sävellajin vaihdokset onnistuvat.  
     
Menetelmän kuvaus Kappaleen säestysosuus äänitetään ja tallennetaan 
    sekä audio- että miditiedostona ja viedään se  
    verkkopalvelimelle ladattavaksi. Linkki  

löytyy opiston nettisivuilta (www.teknoemo.fi)  
   
Käyttötarkoitus  Erityisesti melodiasoittimen opettajat voivat käyttää  
    tätä menetelmää opetuksessaan. 
 
Tarvittavat resurssit  Yamaha disklavier -piano, säestäjän ja äänittäjän 
    Työpanos, verkkopalvelin, Mac-tietokone  
 
Otettava huomioon  On otettava huomioon tekijänoikeudet. 
 
Kokemuksia   Menetelmä on todettu hyvin käyttökelpoiseksi ja se 
    tukee soiton oppimista.  
 
Toteuttajat   TeknoEmo, 2011, Teuvo Lampinen 
Yhteyshenkilöt  www.emo.fi, marja.korpi@emo.fi,   
    kirsi-marja.makinen@emo.fi 
 

http://www.teknoemo.fi/
mailto:kirsi-marja.makinen@emo.fi
mailto:marja.korpi@emo.fi
http://www.emo.fi/


**
Laitteet ja ohjelmistot työpisteittäin:
Oppilastyöaseman perusvarustus: 

 -iMac-tietokone, M-audio 49 midi-keyboard, M-box audio interface, mikrofoni SM57, 
kuulokkeet 

 -Keskeiset ohjelmistot: Finale, Sibelius, Garage Band, Logic, Pro Tools, iMovie, Final Cut 

Musiikin perusteiden luokka: 
 -SmartBoard, keyboardit, kuulokkeet, kuulokejakajat ja pedaalit 

Opettajilla lainattavissa: 
 -iPodeja, aktiivikaiuttimia, videokamera Canon HFS11 
 -äänityslaitteita: Zoom (H1, H2, H4, Q3 –mallit), Olympus-äänitin, mikrofoneja 

Studio 1:nvarustus
-8 oppilaan työpistettä opetuskäyttöön
-tietokoneina McIntosh, sis. mm. GarageBand-ohjelman
-hankitut ohjelmat: Finale, Sibelius, ProTools (M-box), Logic express, ProTools LE Digi 
003, Logic Studio, Final Cut studio, Final Cut express
-videokamerat
-äänityslaitteet
-mikrofonit

Studio 2:n varustus
-5 työpistettä oppilaiden ja opettajien harjoittelukäyttöön 
-tietokoneina McIntosh 
-Finale, Sibelius, ProTools, täydennetään tarpeen mukaan

http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/oppimisymparisto_files/DSCN0652.jpg :
Kuvan selitys: Musiikkiteknologian luokassa on 8 oppilastyöasemaa, jossa kussakin on iMac  
tietokone, midi-keyboard, kuulokkeet, audio interface ja mikrofoni. Tunneilla opitaan mm. äänen  
tallentamisen, muokkaamisen ja jakelua perusteet. Harjoitustöinä on sävelletty ja toteutettu esim.  
oma soittoääni kännykkään. Nuotinkirjoitus tapahtuu Finale ja Sibelius -ohjelmilla, äänen  
tallennus ja muokkaus mm. Garage Band ja Logic ohjelmistoilla. 

Kaikki laitteet ja ohjelmistot:
Laitteet
13 kpl iMac-tietokone
musiikkiteknologian opetus
13 kpl M-Audio usb-midi-koskettimisto

käytetään musiikkiteknologian opetuksessa opiskeltaessa sekvensseri- ja nuotinkirjoitusohjelmia
12 kpl digidesign m-box audiointerface
1 kpl digidesign digi 003-audiointerface

audiointerfaceja käytetään sekvensseriohjelmien yhteydessä äänitettäessä
13 kpl sennheiser-kuuloke
13 kpl Shure SM57-mikrofoni
5.1 äänijärjestelmä
2 kpl tulostin
1 kpl Rme-fireface 800 audiointerface
3 kpl kannettava MacBook-tietokone (musiikin teknologian ja musiikin
perusteiden opettajien käytössä)
Laitteisiin tarvittavat kaapelit

kaikki edellä mainitut käytössä musiikkiteknologian opetuksessa

4 kpl dataprojektori

http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/oppimisymparisto_files/DSCN0652.jpg


käytetään ryhmäopetuksessa (musiikin perusteet, musiikkitieto, musiikin teknologia)
2 kpl tiedostopalvelintietokoneita

käytetään TeknoEMOn materiaalien, kuten säestyspankin palvelimina
6 kpl äänentallennin (Zoom/ eri malleja)

käytetään soitto- ja laulutuntien sekä oppilaskonserttien äänittämisessä

2 kpl Smartboard-älytauluja
14 kpl Keyboardit
3 kpl dokumenttikamera

käytetään musiikin perusteiden opetuksessa ja luentotarkoituksiin

5 kpl iPod
5 kpl aktiivikaiutin

käytetään musiikkileikin opetuksessa

3 kpl iPad
opettajilla lainattavissa tutustumistarkoituksessa sekä opetusta varten

Televisio ja dvd-soitin
käytetään luennoilla ja ryhmäopetuksessa

Ohjelmistot
Tietokoneiden (iMac) oma ohjelmisto
Pro tools audiosekvensseri
Logic express audiosekvensseri
Finale nuotinkirjoitusohjelmisto
Sibelius nuotinkirjoitusohjelmisto
2 kpl Logic studio audiosekvensseri
Final cut pro videoeditointiohjelmisto
2 kpl Final cut express videoeditointiohjelmisto


