ERÄTAUKODIALOGI
Ryhmä 1 (fasilitaattorina Jani)
Ryhmä 2 (fasilitaattorina Mari)
Ryhmä 3 (fasilitaattorina Tomi)
Ryhmä 4 (fasilitaattorina Saija)
Ryhmä 5 (fasilitaattorina Laura)
Ryhmä 6 (fasilitaattorina Anu)
Ryhmä 7 (fasilitaattorina Severi)
Ryhmä 8 (fasilitaattorina Annina)
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RYHMÄ 1: SANAPILVI
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RYHMÄ 1: POST-IT LAPUT
Toimenpide, jolla se tavoitetaan
• Visioprosessiin painopiste arvokeskusteluun
• Opettajien työnohjaus ja täydennyskoulutus
• Sanoitetaan ydinasia viiltävän hyvin
• Turvallinen ympäristö
• Osallistava dialogi
• Osaamisen arvostus
• Musiikkikasvattan / soitonopettajan vuorovaikutustaidot
• Diversiteetin tunnistaminen ja tunnustaminen
• Jakolinjojen ylittäminen
• Historiallisten me/ne-jakojen haastaminen
• Suora vaikuttaminen henkilökohtaisesti
• Miksi MO on välttämätön paikkakunnalla
• Lisäkoulutuksen mahdollistaminen jo töissä oleville
• “Löydetään tietoa sisältäpäin itsestä, uusi ei ole uhka, se voi olla
mahdollisuus”
• Rohkeammat opettajat esimerkillään aloittavat rakentavan
keskustelun malliksi kaikille ja jatkokehittelyn pohjaksi.
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Asia visioon
•
Positiivinen pedagogiikka
•
Pedagogisten taitojen kehittyminen
•
Aluepolitiikka
•
Vision rakentuminen arvoista ja toimintatavoista: Taiteen
merkityksellisyys
•
Pedagogiikan etiikka
•
Merkitys
•
Laadukas muutos ja kehittäminen
•
Ketkä ovat “me”? esim. musiikinkasvatuskenttä
•
Politiikka
•
Lintuparven toimintalogiikka - periaatteet edellä
•
Uusien voimavarojen löytäminen (yksilö+yhteisö) “osaamme
enemmän kuin tiedostamme”
•
Opettajien keskinäisen keskustelukulttuurin luominen sisältö- ja
muutosasioista

RYHMÄ 1: FASILITAATTORIN HUOMIOT

Keskustelun kulku:
13:30 Aloitus: Erätauon periaatteet ja käytännön neuvoja.
Mitä kokemuksia on aiheesta / mitä ajatuksia heräsi alustuksesta
13:45 Keskustelun aloitus
15:00 Post-it lappujen kirjaaminen ja purkaminen
15:20 Dialogin päättäminen

Keskustelun sisältöä: Osallistujat kiittelivät keskustelun fokusointia, että
visiota ei olla päätetty etukäteen vaan aidosti luodaan uutta.
Yleisestiottaen keskusteluun tuotiin huomiona, että tällaista keskustelua
ei osata yhteiskunnan tasolla ja syyksi esitettiin itsetuntoa sekä
yksintekemisen kulttuuria ja omanarvon tunnetta, jotka liittyvät vahvasti
myös opettajan työhön.
Hyviä kokemuksia jaettiin työpaikoista, joissa turvallisuus ja kulttuuri
oltiin onnistuttu luomaan työssä. Opetuksen roolista puhuttiin ja
esitettiin kritiikkiä ns. perinteisen/vanhan opetuksen suuntaan, sillä
esimerkin voima ja opettajan uskallus ovat vahva voima kulttuurin
luomisessa. Opetuksessa tulisi keskittyä uuden synnyttämiseen
prosessina eikä tarkastella lopputulosta, eihän kätilökään sano, että “Hyi
miten ruma vauva, laitetaan se takaisin.”
Nykyisissä ympäristöissä saadaan sitä, mitä kytätään, joka näkyy esim.
rahankäytössä ja sen valvomisessa eli kaikessa on kyse ensin rahasta.
Musiikkikoulutuksessa oppimispolku on turvallisten kokemusten
jatkumo ja oppilaiden vertaaminen tulisi viimeistään nyt lopettaa.
Positiivisia kokemuksia on monella opistolla, kun on luovuttu
tasotesteistä: kilpailuihin osallistuu enemmän kuin koskaan ja
yhteissoitto sekä konserttien määrä on kasvanut ennennäkemättömälle
tasolle vanhaan verrattuna.
Musiikkiopistojen rehtorien yhteistylössä olisi enemmän voimaa kuin
nyt hyödynnetään.
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Yleiskuva: Osallistujia oli 10 henkilöä, keskustelu käytiin hyvässä
hengessä, pohtivaan sävyyn ja ryhmässä uskallettiin olla eri mieltä
kunnioittaen toisen mielipidettä.
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Ryhmä pohti vahvasti, että “ketä ollaan me?” ja yksi ratkaisu
monipolviseen keskusteluun oli kutsua “ne” osaksi meitä ja vähentää
vastakkainasettelua. Ryhmä pohti kuinka kytkeytyä kokonaisuuteen eli
oman kuplan ulkopuolelle. Yhteistyöllä saadaan näkyvyyttä ja toisaalta
lisää ymmärrystä eli “Know your own community”. Missä on
inkluusivisuus.
Huolissaan oltiin siitä, että taidemusiikin arvostus on pienentynyt. Eri
oppiaineet kisaavat keskenään.

Tässä vaiheessa fasilitaattori pyysi tiivistämään post-it-lapuille asioita
(tämän raportin liittenä) ja siitä seurasi keskustalua vielä, jonka kirjaan
alla. Kimmoke keskustelulle oli kysymys “Mistä tässä keskustelussa oli
kyse sinulle”:
Vision ei kannata olla sitä, mistä tyypillisesti lähdetään eli mikä koulu ei
ansaitse olla olemassa ja mille ei riitä rahaa vaan mieluummin
yhdistävät arvot yhteiskunnallinen merkitys toiminnan kärkenä. Ryhmä
tuskaili myös sitä, että miltä tuntuu olla sanojen kanssa
jonkin uuden äärellä. Mittasuhteita ja vastakkainasettelua rakennettiin
esim. musiikkikasvatuksen ja Hornet-hankinnan välillä. Ydinkysymykseksi
koki osallistuja, että mistä löydetään uusia voimavaroja uudistua ja
toinen kuinka vahvistaa pedagogiikan muutosta eettisempään suuntaan
ja kolmas kuinka voitaisiin rohkeammin jakaa opettajuutta, kun taas
neljäs summasi että mikä tämän kaiken merkitys on ja palataan
juurille.
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Erilaisia kuvauksia roolista ja tekemisestä: Taidepedagogi avaa luovan
olemisen tilan, taiteen merkityksellisyys ihmisyyden rakentuessa,
ihmisenä oleminen musiikin käyttöliittymän keinoin, annetaan paljon
elämän merkityksellisyyttä, pedagoginen eettisyys ja ihminen
kokonaisena.
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RYHMÄ 2: SANAPILVI
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RYHMÄ 2: POST-IT LAPUT

Tärkeintä visiossa
Musiikin ja teknologian suhde tulevaisuudessa.
Resursseja tutkimukseen, tämän hetkisiin mahdollisuuksiin ja
jalkauttamiseen
perusopetuksessa. Pelillistäminen musiikissa.
Akustisten ja sähköisten soittiminen yhdistely tulevaisuudessa -uusi
genre?
Keino tähän
Arvokeskusteluja: Miten tärkeää musiikin ja teknologian suhde
tulevaisuudessa on?
Aitoa satsausta mm. Laitteisiin (esim. Kuten Musatorini-hake).
Musiikkiteknologipedagogien kouluttaista lisää -> Research &
Development -resurssit
Isommaksi
Tärkeintä visiossa
Kokonaiskoulu-idea eli kulttuuri ja opetus sinne missä lapset ovat
Keino tähän
Kokonaiskoulu toteutuu, kuten Suomessa on tapana, ylhäältä tapahtuvalla
ohjauksella
-> ministeriöltä ohjeet tms

Tärkeintä visiossa
Joustavat instituutiot
Joustavuutta yhteistyöhön, monipuolisuutta työnkuviin ja
oppimispolkuihin. Monialaisuuden
ymmärtäminen.
Keino tähän
Kaiken edellytys on kansallinen tahtotila (ministeriö)
-> Kansallinen foorumi kokoontuu
-> Aluetiimit sopivat
-> Paikallistiimit toteuttavat
-> kustannukset jaetaan
-> resurssit (tilat/henkilöt/tekniikka) yhteiskäyttöön
Tärkeintä visiossa
‘Huippuuden’ uudelleen määrittely
Keino tähän
Keskustelun avaaminen siitä, miten’ huippuus’ ymmärtetään? Miksi sitä
pidetään tärkeänä?
Mikä edistää / ei edistä huippuuden määrittelyn uudistumista
Tärkeintä visiossa
Miten Suomen musiikkielämää globaalissa maisemassa auttaa, että
opiskelijoissa on enemmän
suomalaisia?
Keino tähän
Pitäisi pohtia perusteellisesti visiotyön fundamentteja
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Tärkeintä visiossa
Luovuus yli rajojen
‘Huippu’ -retoriikasta laajempaan ajatteluun ja arvokeskusteluun
(Instituutioiden) joustavat, rajoja ylittävät opintopolut
Keino tähän
Kriittinen keskustelu arvoista yli instituutio-rajojen
Yhteisten alatavoitteiden löytäminen yli rajojen
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Tulevaisuudessa pärjääminen edellyyttää joustavuutta ja monialaisuutta: opintopolkuihin, opettajien työnkuviin kuin
musiikin genrerajoihin.
Mitä on tulevaisuudessa erilaiset hybridimuodot ja miten tätä voidaan tukea?
Kansainvälisyys muokkaa musiikkikasvatusta, oppilaspohjaa kuin osaamistakin.
Miten Suomi hyödyntää tämän? Onko esim. Koulutusviennin potentiaalia tukittu tarpeeksi?
Musiikin kilpailukenttänä on koko maailma.
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Arvokeskustelun vaikutusta visiotyöskentelyssä ei voi liiaksi korostaa: tätä kaivattiin valtavasti lisää, monessa eri kohdassa.
Keskustelijat kokivat tärkeänä, että arvot ohjaavat visiotyötä yli oppilaitos- ja genrerajojen.
Arvot ovat visiotyöskentelyn pohja sillä sivistys ja kulttuuri rakennetaan sukupolvi kerrallaan aina uudestaan.
Ymmärrettävä, että aika muuttaa myös instituutioden arvo-ja historiakäsitystä.
Jos tämä ei mukaudu muutoksissa, on riski, että vanhentuneet arvot ja käytänteet eivät enään palvele uusia sukupolvia.
Tästä voi seurata mm. mahdollinen oppilaskato?
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RYHMÄ 3: POST-IT LAPUT
Tärkein oivallus prosessiin liittyen:
• Yhteinen visio (päästäänkö yhteisymmärrykseen?), jos kyllä
tarvitaan STRATEGIA
• Alueelliset ratkaisut musiikin opetuksessa: Ratkaisu siihen kenen
• kannalta tämä visio tehdään
• Laadukas koulutus pedagogeille, osaamisen monipuolinen
näkyvyys markkinoinnin avulla
• Paikalliset työryhmät yhdistelty (musiikkiopistot, koulut,
kansalaisopistot
• On hienoa että prosessiin otetaan kaikki mukaan, mutta tämä
saattaa samalla vesittää vision ympäripyöreäksi hötöksi
• Prosessina kohti korkeatasoisuutta, korjaamalla heikkouksia,
mutta pitämällä
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Tärkein oivallus visioon liittyen:
• Vastata yhteiskunnan muutoksiin edelleen tuottamalla laajaalaisesti laatua musiikkikasvatukseen monimuotoiseen kenttään
• Vision pitää olla riittävän kunnianhimoinen/visionäärinen mutta
toisaalta sisältää konkretiaa esim. Suomi tekee maailman
onnelliseksi musiikin avulla ja tarvitsemme xx miljoonaa lisää
rahaa
• Nostettava kissat pöydälle (koulutusmäärät, alueellisuus)
• Musiikista sisältä lähtöä ei saa unohtaa, mitä musiikki ja
instrumentti
• itse vaatii
• Koko musiikkipedagoginen kenttä on koulutusvientituote
• visio päättäjille
• omalle väelle
• Visio ja strategia
• Yritetään päästä musiikkikasvatuksesta laajempaan näkemykseen

RYHMÄ 3: FASILITAATTORIN HUOMIOT
Miksi visiotyötä tehdään?
• Tehdäänkö visiotyötä musiikista sisältä lähtien vai yhteiskunnan
tarpeista käsin?
• musiikkikasvatuksella iso yhteiskunnallinen merkitys ja paljon
potentiaalia esim. hoiva-alalla vanhustyössä:
musiikkipedagogiikkaa hyödynnetään jo nyt paljon
varhaiskasvatuksessa
• Musiikkikasvatus mahdollinen vientituote, uusi Sibelius
• Suomalainen musiikkikasvatus erittäin korkelaatuista:
taustalla korkea koulutus ja riittävä määrä lähiopetusta
Kenelle visiota tehdään?
• Alalle itselleen vai päättäjille? päättäjille pystyttävä kuvaamaan
vaikuttavuutta ja euroja, ei pelkkä kuluerä
• Jokaisen löydettävä oma rooli katedraalin rakentamisessa

Mihin vision tulisi ottaa kantaa?
• Pitäisi nostaa kissa pöytään ja keskustella myös vaikeista asioista
• koulutusmäärät
• alueellisuus
• Missä määrin eri tyylilajeja pitäisi törmäyttää, missä määrin mennä
syvälle yhdessä lajissa?
• Missä vaiheessa pitää erikoistua tai valita laji?
• Mitä halutaan säilyttää nykyisessä systeemissä, paljon myös hyvää
• Miten saada kaikki hyvä näkyviin
• Kenelle musiikkikasvatus kohdennetaan
• nuorille vai myös varttuneemmalle väelle
Miten visiotyötä tehdään?
• Tarvitaanko pieni ydinjoukko totaalisia ammattilaisia vai laaja joukko
myös alan ulkopuolisia mukaan?
• pienen ydinjoukon kanssa kirjoitettaessa vaarana että
kirjoitetaan visio omasta kuplasta käsin
• Jos otetaan mukaan laaja joukko, tulee helposti
kompromissina höttöä joka ei ota kantaa
• Muutetaan niitä asioita jotka ongelmallisia, ei niitä jotka toimii
• Tarvitaan toimintaympäristöanalyysi (hahmotelma musiikin
ekosysteemistä)
• yhteinen kuva helpottaa yhteistä keskustelua
• Huomioitava myös alueellinen näkökulma visiota tehdessä
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Mistä keskusteltiin:
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RYHMÄ 4: SITAATIT

”Musiikkikasvatuksen näkeminen kokonaisuutena, vauvasta vaariin,
eri instituutioissa tapahtuvana koulutuksena, mikä edellyttää mm.:
- instituutioiden välistä yhteistyötä
- uusia täydennyskoulutuksia, yhteisopettajuuden yms. muotoja
- rakenteiden uudelleen tarkastelua, ehkä muutoksia
- vision tulisi tarjota uusia vaihtoehtoisia toimintamalleja ja ratkaisuja
havaittujen tämän hetken haasteisiin.
Toivon, että koulut, päiväkodit, lasten kulttuurikeskukset ovat
mukana visiossa. Vision päätavoite voi olla: miten mahdollisimman
moni Suomessa pääsee osalliseksi laadukkaasta laadukkaasta
musiikinopetuksesta itselleen merkityksellisellä tavalla. Suurena
yhteisenä huolena musiikin opetuksen oppimisen laatu alakoulussa.
Erilaiset musiikinoppimisen polut polut tärkeitä.”
”Musiikkikoulutusta tarjottava laadukkaasti opetettuna alakouluiästä
eteenpäin.
- Musiikkikasvatus käsittää sekä koulu- että
musiikkioppilaitosopetuksen.
- Opettajilla laaja musiikillinen osaaminen.”

”Osaamisen taso, ylpeys siitä, osaamistason ylläpito => harrastaminen
mahd. Jne. => ts. Substanssiosaaminen.”
”Taide ei elä yhteiskunnassa jos se ei ole laadukasta. Laatu sytyttää
kipinän, innostaa ja elähdyttää. Puolivillainen ja määrä edellä tuotettu
taidekasvatus tappaa ja kuihduttaa merkitykset. Laadun määrittely
peilataan perustehtävään, ja laatu voi olla moninaista.
MUSIIKIN LAATUA parantaisi:
1. Lastentarhanopettaja/ opettajakoulutukseen pisteitä
erityisosaamisesta.
2. Päiväkotien ja koulujen / koulujen esteet yhteistyölle
taideoppilaitosten kanssa pois. Musiikkiopistot = osaamiskeskukset.
3. Matalan kynnyksen toiminta koulujen keskiössä yhteistyössä.
4. Musiikkioppilaitokset: laajan oppimäärän säilyttäminen.
Ainoa tapa ylläpitää riittävä oppiminen / sisäinen motivaatio:
1.kompetenssi, 2.autonomia, 3.yhteisöllisyys. Musiikkiopistojen laatutyö
uuden OPSin 4. Tavoitealueen mukaan terävöittäen. 5. Yhteistyö
korkeakoulujen ja perusopetuksen kanssa riittävästi laatutyön
varmistamiseksi. 6. YHTEISTYÖ joka sektorille. Musiikin
säteilyvaikutukset! Siiloista pois. 7. OSAAMINEN kunniaan!”
”Musiikin läsnäolo jokaisen lapsen arjessa (perhe - päivähoito – koulu –
varhaiskasvatus). =>laaja ”peruskoulutus” kaikille. => mahdollisuus
löytää musiikki. Tämän jälkeen jokainen voi valita oman polkunsa kohti
omanlaistansa musiikkisuhdetta ilman rajoitteita. Laulava ja soittava
kansa.”
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1. Tärkeimmäksi kokemani tavoite tai asia musiikkikoulutuksen
tulevaisuuden visioon?
”Turvata suomalaisten musiikin opiskelijoiden opintopolun laatu
ammatillisiin opintoihin
Sibelius-Akatemiaan panostamalla erityislahjakkaiden koulutukseen.”

RYHMÄ 4: SITAATIT
”Siban koordinoima verkosto, jolla saadaan huippuopettajien
opetuksen piiriin koottua ja riittävän aikaisin. Maamme
lahjakkaimmat nuoret soittajat. Prosessi on jo käynnistetty. Siban
nuorisokoulutuksen aseman säilyttäminen.”
”Lapsuudessa hankitut musiikilliset taidot tunnustetaan
opettajakoulutuksen valinnoissa. Yhteistyö eri organisaatioiden
välillä: koulut ja musiikkioppilaitokset.”
”Ts. TPOn rahoitus junnannut paikallaan. Opettajien
täydennyskoulutus, kuntien ymmärrys toiminnan merkityksestä =>
tilayhteistyö, sote -yhteistyö, yhteistyöverkostojen toiminnan
mahdollistaminen alueitten vetovoimatekijä. Ts. Rahaa, aikaa”
”Yleissivistävässä koulussa annettavan musiikkikasvatus – siellä
luodaan pohja oppilaan musiikkisuhteeseen. Milleniaalien
musiikillinen maailma on pirstoutunut – taidemusiikki
jäämässä paitsioon. Musiikkioppilaitosten on uudistuttava
vastaamaan nykyistä mus. Ilmastoa. Taideyliopistossa (Siba)
opintopolku katkeaa – ulkomaiset hakijat vievät alan
korkeimmat opiskelupaikat!”

”Ollaan kuuluvilla ja näkyvillä. LTO – LO – MUSPED –koulutuksessa
paaaljon musiikkia. Jatketaan kaikilla tasoilla upeaa musisointia, jottei
kukaan voi elää ilman musiikin taidetta.”
”Varhais- ja perusasteen musiikinopettajakoulutuksien asema vahvaksi.
Kahdenlaisia opintopolkuja musiikkioppilaitoksiin => tavoitteellinen
yhden instrumentin opiskelu => laajaalainen musiikin opiskelu
(rytmimusa, yhteisöllinen musiikki). Musiikillisen osaamisen laadun
varmistaminen => opettajien kompetenssi – alan taitaja.”
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2. Tärkein toimenpide, jolla tämä tavoite saavutetaan?

RYHMÄ 4: FASILITAATTORIN HUOMIOT
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Ajatuksia pariporinasta:
• Yleissivistävän koulun rooli tässä kaikessa. Miten aineopettajat näkyvät visiossa?
• Yhteistyön huomioiminen kokeilujen kautta, luokanopettajien osaamisen vahvistaminen, oppilaat liikkuvat,
yhteisopettajuus? Uudet yhteistyön mallit?
• Tarkastellaan laajoja kokonaisuuksia.
• Eikö ryhmät voisi opiskella musiikkiopistoissa?
• Onko määrä parempi kuin laatu? Ei ole oikotietä! Rakenne, joka sallisi yksilön ja ryhmien opettamisen. Ruotsin ja
Hollannin malli => oppimistulokset alhaalla, instrumentit vaihtuvat. Yhteistyön esteiden poistaminen, ei ole halpoja
reittejä, ja laatua tarvitaan.
• Englanninkielen valtaaminen => suomalaiset eivät pääse sisälle.
• Resurssikysymys kunnissa, joissa ei ole lapsia?
• Sibiksen imago on 10. paras maailmassa – kiinnostus kasvaa – pääsykokeet nostavat rimaa. Maisteriopintoihin
pyrkiminen on helpottunut ja aiheuttaa kansainvälistymistä. Myös opettajilta vaaditaan sopeutumista, mutta suuri
murhe on paikallisiin nuoriin kohdistuvat haasteet.
• Paikallisen henkilöstön kokemus ja halu uusiutua. Oma maine näkyy työn tuloksessa.
• Sitoutuminen haasteellista: musiikkiläksyt on usein tekemättä. Kouluun sysätään liikaa omaksuttavaa (yrittäjyys, etc.)
kaikki haluavat siivun lapsen aikaa, ja he ovat usein uupuneita.
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Yhteinen dialogi - Millaista on musiikkikoulutus vuonna 2030, jotta koulutusjärjestelmä vastaisia aina vaan paremmin
tulevaisuuden tarpeisiin? Millaisia asioita toivoisitte näkevänne siinä? Antoiko esim. aamupäivä teille tähän liittyviä
ajatuksia?
• Yleissivistävän koulutuksen musiikinopetus kuntoon ja kompetenssit kuntoon.
• Taiteen tekemisen laatu keskiöön
• Päivähoito: henkilöstön lisäpisteet osaamisesta.
• Taideoppilaitokset tekemään yhteistyötä kaikissa kunnissa.
• Musiikkioppilaitoksen profiili, mahdollisuus yksityiseen ja ryhmissä tapahtuvaan opetukseen.
• Sosiaalipuoli mukaan. Esim. työparina sotepuoli.
• Taideoppilaitokset mukaan kaupungin strategioihin.
• Lastenkulttuurikeskukset mukaan keskusteluun.
• Sisäinen motivaatio ja itseohjautuvuus opetussuunnitelmassa on mahdollisuus. Esim.lopputöiden laajuus on
mahdollisuus.
• Tiedostaa rohkeammin erilaiset oppimispolut => diversiteetin tunnistaminen ja sen hyödyntäminen. Hienot
opintopolut käyttöön, parhaat potentiaalit käyttöön.
• Suuri osa lapsista monikulttuurisia. Päiväkotien rooli on keskeinen. Maahantulijoita enemmän taidekasvatuksen piiriin.
• Kaikki muutkin musiikin lajit kiinnostaa, ei vain klassinen musiikki. Kotoa ei siirry virikemaailmaa klassisen musiikin
osalta.
• Sukupolvenvaihdos näkyy: musiikki on tärkein, ei genre!
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LAATU JA LAAJA YHTEISTYÖ, YHDESSÄ TEKEMINEN?
”KOTIMAISET” NUORET MAISTERIOPINNOISSA?
TULEVAISUUDEN HUIPPUOSAAMINEN – MITÄ KAIKKEA SE ON?
YKSILÖIDEN PARHAIDEN POTENTIAALIEN TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN JA
VAHVISTAMINEN => VARHAIS- JA PERUSOPETUKSESTA ASTI
KOMPLEKSINEN JA LAAJA KOKONAISUUS! PROSESSIEN PAREMPI KUVAAMINEN
MUSIIKKI TAITEENALANA ERITYSIPIIRTEINEEN
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Syventyminen:
• Laatu
• Kiinnittyminen vahvuuksiin
• Liiketoimintaosaaminen: opinnot haluttaviksi - markkinointia onnena ja merkityksellisyytenä
• Varhainen kontakti ja sen laajuus (yhteiskunnallinen vastuu: hoivakodit, maksuttomat mahdollisuudet, etc.)
• Valtion rahoitus jumiuttaa osittain muutoksen, mutta sitä myös tarvitaan pitkäjänteiseen työhön.
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RYHMÄ 5

RYHMÄ 5: SANAPILVI

ERÄTAUKODIALOGI 6.4.2019

RYHMÄ 5: POST-IT LAPUT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Keskustelu, dialogi, eri koulutusasteiden ja toimijoiden kesken
heidän tehtävistään on tärkeää ymmärtääksemme ja
kehittääksemme musiikkiopetusta
Olemme erilaisia oppilaitoksissa ja toimimme erilaisten
oppijoiden kanssa, tasa-arvo erilaisissa toimintaympäristöissä
Lasten ja nuorten musiikilliset mielenkiinnon kohteet selville
Opettajien asenteet uuden oppimiseen
Onko genre-rajoja oikeasti olemassa?
Kokonaisuus vielä jäsentymätön
Kaarlon "hässäkkä”
Yhteiskunnallinen ulottuvuus
Marginaalit
Herkällä korvalla kuunnella sitä, mikä ei ole näkyvää
Musiikin uudet ammatit
Ei kannata rakentaa yhtä mallia, moninaisuutta tarvitaan
Kiinnostavaa kuulla kokemuksista muualta Suomesta ja eri
kokoisilta paikkakunnilta
Kiinnostavaa kuulla eri asteiden toimijoiden näkemyksiä
Musiikkialalla on erittäin paljon mahdollisuuksia - tartummeko
niihin?
Nykyajan pojat ovat tulevaisuuden päättäjiä (pitää saada
pojat/nuoret vahvemmin mukaan, koska voi vaikuttaa
tulevaisuudessa rahoitukseen, fasilitaattorin huomio)
Tuotteistaminen
Eri ikäryhmät vahvemmin toiminnan piiriin
Hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen perusteluina ja
markkinoinnissa
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Oivallukset
• Visiotyön prosessin sisällöllinen etenemissuunnitelma olisi hyvä
määritellä tarkemmin
• Suuret linja ja välitavoitteet selväksi ennen detaljitason
pohdintaa
• Pohdittavia teemoja on paljon ja on vaikea jäsentää mitkä
toimisivat parhaiten visiotyön varsinaisia tavoitteita palvelevina.
Helposti vanhat vastakkainasettelut ja edunvalvonta nousee
uusien avausten esteeksi.
• Mitä valitaan, mitä valitaan pois?
• Alueellinen ja valtakunnallinen profiloituminen
• Rohkeutta kehiin!
• Miten palvelemme yhteiskuntaa ja sen jäseniä tasapuolisesti ja
yhdenvertaisesti?
• Valtakunnallisen, oppilaitosmuotorajat ylittävän osaamispoolin ja
tai täydennyskoulutusverkoston luominen?
• Pitää miettiä tarkkaan mihin haluamme musiikkikasvatuksen
menevän.
• Mitä haluamme viedä eteenpäin?
• Eri koulutusasteiden asema
• TPO on harrastustoimintaa
• 2. aste on vasta perustutkinto
• Korkein aste on vasta sananmukaisesti korkein aste
• Oppilaitosverkosto, onko liikaa koulutuksen järjestäjiä?
• oppilaitoksen profiloituminen
• Uudet trendit vanhan rinnalle, eivät olet toistensa vastakohtia

RYHMÄ 5: HUOMIOT
•
•
•
•
•
•

Mitä opetetaan? Mitä ei opeteta? Millä tavalla opetetaan? Mihin aikakauteen keskitytään?
Rakenteet, niiden mahdollinen vahvistaminen ja kehittäminen oppilaitostasolla, isossa kuvassa ja yksittäisessä
oppilaitoksessa
Oppilaitosten mahdollinen profiloituminen
Erilainen oppilaitos = toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia keskenään
Puuttuu: laajaa valmiutta kehittämiseen
Hanketoiminta
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Mistä vielä pitäisi puhua?
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RYHMÄ 6

RYHMÄ 6: SANAPILVI
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RYHMÄ 6: POST-IT LAPUT
Keinot
• Ekosysteemin kartoitus, tuoda näkyväksi se, mitä meillä on ja
löytää sitä kautta mahdollisuuksia synergiaan.
• Nykyisten resurssien näkyväksi tekeminen
• Toimijaverkoston vahvistaminen valtakunnallisesti ja paikallisesti
• Kuvaus eri toimijoiden roolista ja tehtävästä kuvaus omista
ympäristöistä ja yhteistyöverkostosta
• Selvitysten koonti
• Toimivien mallien esittely, verkostotyökalu
• Rohkea dialogi myös tuntemattomampien kanssa
• Teemojen vieminen omiin yhteisöihin ja takaisin yhteiseen
keskusteluun
• Tutkimuksia kokoava portaali yhdistettynä eri instituutioiden
toimiviin käytänteisiin ja niiden artikulointi esim. nettiportaalissa
kansantajuisesti
• Dialogi
• Yhteistyön syventäminen laajasti
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Tavoitteet
• Yhteinen sanoma: tähän pyrimme, siten musiikkikasvatus on
tärkeää!
• Konkreettisia malleja ja esimerkkejä uusista/levitettävistä
yhteistyömuodoista
• Pitäisi pyrkiä artikuloimaan ”kansantajuisesti”, mutta samalla
vakuuttavasti musiikin merkitys yksilön kautta yhteisöille ja koko
yhteiskunnalle
• Avoin keskustelu kokonaisuudesta
• Kokonaiskuva
• Tunnistaa musiikkikasvatuksen kentän hyvin olevat asiat ja
kehityskohdat
• Olemassa olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, jotta
ihmisten hyvinvointi ja mielekkyyden kokemus (elämästä)
vahvistuu
• Musiikkikasvatuksen kokonaisvaltainen merkitys ja tavoitteet
• Kokonaiskuvan kartoittaminen

RYHMÄ 6: FASILITAATTORIN HUOMIOT

Moniammatillinen yhteistyö ja avoin dialogi myös perinteisten toimijoiden ja mallien ulkopuolella. Esimerkkejä kerrottiin
urheilun puolelta. Kuinka siellä tehty hyvä työ ja osaaminen voitaisiin ottaa osaksi musiikkikoulutusta ja visiotyötä?
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Näiden lisäksi keskustelua käytiin yleisemmin hyvästä musiikkikasvatuksesta, mitä se on. Tekijöiksi nimettiin oppijan
näkökulman keskeisyys ja oppijan kokema merkityksellisyys, taustalla vaikuttava holistinen ihmiskäsitys, korkea laatu ja eri
konteksteissa tapahtuva oppiminen/kasvatus. Miten nämä tärkeiksi koetut asiat, ”itseisarvot” saadaan pidettyä näkyvillä
visiotyössä samalla kun visiota esitellään eri sidosryhmille ja sidotaan laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin? Etteivät
muutu vain välineiksi.
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RYHMÄ 7: SANAPILVI
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RYHMÄ 7: POST-IT LAPUT
Musiikkikoulutus eri tasojen välistä dialogia pitäisi olla enemmän.
Tavalliset opettajat pitäisi saada keskusteluun mukaan.

YHTEISÖLLISYYDEN JA OSALLISUUDEN TARVE MITEN TAATAAN
KAIKILLE OSALL. LUONTEEN

Saman tyyppisiä dialogisia keskustelutilaisuuksia pitäisi järjestää eri
puolilla Suomea. Helsinkikeskeisyyttä pitäisi välttää.

Visiotyössä huomioitava se vähemmälle huomille nyk. rakenteissa &
ammattitaidon painopisteissä jäävä ammatillisen osaamisen tarve,
jolla mahdollistettaisi 2030 paremmin kaikille ihmisille mahdollistava
luovuus ja luova toiminta osaan hyvää elämää.

Musiikille rakennettava vastaava toimenpideohjelma kuin on
LIIKKUVA KOULU, jossa opppilas on aktiivinen toimija + operaatio
jolla vanhemmat osallistetaan ja briiffataan musharrastuksen piiriin

Keskustelun tulee tunnistaa jatkossa hiljaiset signaalit vahvemmin
esiin. [töhry] Miten päästä puheeseen, joka ei tule olemassa olevan
rakenteen Kahlehtimasta ajattelusta?

oppilaitosten yhdistyminen, hallinnointimallien, resurssien ym.
vaikutukset kokemuksista ja kehittäimistyötä. Huomoioitava myös
koko, henkilöstön rakenne, koul.taustat -> kattava musi kysely
taustamuuttujineen tarvitaan <-> tutkimus johtopäätösten ja
toimenpiteiden pohjaksi

Eri genrejen ja toimintakulttuurien edustajat samaan pöytään.

1. Sydämen Sivistys
2. Todellinen, motivoitunut yhteistyö eri toimijoiden välille.
JATKETAAN KESKUSTELUJA RIITTÄVÄN TIHEÄLLÄ AIKATAULULLA
VERKOSSA JA KASVOKKAIN.

Diversiteetti huomioitava.
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Korkeakolutuksen voluumi ja työnjako???

RYHMÄ 7: FASILITAATTORIN HUOMIOT

Keskustelun alussa osallistuja totesi, että visioita on tehty ennenkin, ja nyt tuntui siltä, että asiat ovat edenneet: Keskeiset haasteet, joista
on aiemmin puhuttu, olivat pääpuhujien kalvoissa lähtökohtina. Visiota koskevaa metapuhetta oli jonkin verran läpi keskustelun.
Toinen esiin noussut aihepiiri oli koko taidekentän työntekijöiden ylitarjonta. (Vaikkakin todettiin musiikin alalla olevan töitä muita
paremmin.) Toivottiin myös "tekosysteemin" hahmottamista, eli minkälainen ammatillinen kenttä on kyseessä, kun opiskelijat valmistuvat:
Onko niin, että vain muutamalle huipulle on töitä ja muut jäävät nuolemaan näppejään, kuten pop-musiikin alalla näyttää käyvän.
Aiheeseen palattiin myöhemmin: keskusteltiin musiikin kuluttamisen roolista suhteessa ammattilaisuuteen. Musiikkikasvatuksella on
ihmisten elämässä keskeinen rooli vaikka ihmisestä ei ammattilaisia tulisikaan. Toisaalta nuoret ovat itseoppivia musiikin suhteen, ja
tekevät konemusiikkia. Tästä heräsi keskustelu, että mitä on musiikki, mikä lasketaan musiikiksi ja mitä on musiikin tekeminen. Muutaman
mielestä musiikin tekeminen valmiista paloista koneella on musiikin soittamista, muutaman mielestä se ei ole sitä. Musiikin soittaminen on
heistä käsityötä, joka edellyttää erityisosaamista.
Kolmas esiin noussut aihe oli työnjako ja yhteistyö koulutustoimijoiden kesken. Osalla koulutustoimijoista on helpompaa, ja yhteistyö on
helpommin järjestettävissä. Toisaalta oltiin huolissaan siitä, että yhdistämiset häivyttävät osaamista ja suuret yksiköt hajottavat opettajien
yhteisöä: yhdistäminen toisinaan haittaa juuritason yhteistyötä opettajien kesken sekä hallinnon ja opettajien kesken. Todettiin, että halu
yhteistyöhön pitää löytää, kuten myös tavat toteuttaa sitä. Tarvitaan yhteinen merkitys. Visio pitää kytkeä yhteistyöhön. Nähtiin
monenlaisia yhteistyömuotoja, ennen kaikkea paikallinen-paikallinen, paikallinen-valtakunnallillinen ja valtakunnallinen-valtakunnallinen
ulottuvuudet.
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Keskustelun kulku: Keskustelu lähti liikkeelle pariporinana, jonka jälkeen siirryttiin nostoihin. Keskustelu syventyi itsestään pohtimaan
musiikkikasvatuksen sivistystehtävää, mutta monta muuta aihetta sivuttiin. Keskustelun lopuksi kerättiin oivallukset lapuille. Osallistujat
vaikuttivat olevan tyytyväisiä keskusteluun.

RYHMÄ 7: FASILITAATTORIN HUOMIOT

Tässä yhteydessä mietittiin myös musiikkikasvatuksen ja vanhempien välistä yhteistyötä. Yhteisön merkitystä musiikkikasvatuksen
tukena. Vertailukohdaksi nostettiin urheilu, varsinkin Henrik Dettmann ja koripallovalmennus. Toivottiin, että urheiluharrastuksesta
voitaisiin ottaa mallia.
Neljäs aihe oli musiikkikasvatuksen monet tehtävät: ammattilaisten kouluttamisesta syrjäytymisen ehkäisyyn. Kenelle opetus on
tarpeellista, ja minkälainen opetus. Miten opetus palvelee syrjäytynyttä nuorta? Kysyttiin, miksi kolmannesta sektorista ja sen tekemästä
työstä ei puhuta tarpeeksi. Musiikkokoulutus kasvattaa musiikkikasvattajia, ja tämä on tärkeää yhteiskunnallisesti: laaja sosiaalinen
merkitys. Musiikkikasvatusta, jota kolmas sektori tekee, ei kuitenkaan tueta riittävästi. Toisaalta monet musiikin ammattilaiset nousevat
laajan musiikkikasvatuksen kautta, he löytävät musiikin kolmannen sektorin kerhoissa, kouluissa, kuoroissa, treenitiloissa. Nostettiin esiin,
että tämä on käytännön nuorisotyötä, ja suorituspuhe on sille este.
Aiheesta jatkettiin puhuen musiikkikasvatuksen merkityksestä polarisaation ehkäisyssä ja yhteiskuntaan sopeutumisessa.
Maahanmuuttajanuorten mahdollisuus kohdata toisiaan ja kantaväestön nuoria. Musiikki mahdollistaa kommunikaation, joka ei ole kielestä
riippuvaista. Osallistuja halusi nostaa esiin, että mitä jää keskustelusta sivuun. Mikä on se oikea visio: mihin pitäisi varautua, jotta olisi
huomenna paremmin. Huoli nuoresta ja sosiaalityön aspekti.
Keskustelu syventyi musiikkikasvatuksen sivistystehtävän ympärille. Puhuttiin siitä, mitä "musiikki kuuluu kaikille" tarkoittaa. Minkälainen
rikkaus klassisen musiikin traditio on, ja miten lapsille ja nuorille pitää olla pääsy tähän rikkauteen. Osallistuja esitti, että historia pitää
tuntea, että ymmärtää, minne ollaan menossa. Puhuttiin myös aikuisten ja lasten musiikista, sekä eri musiikkigenreistä. Osallistuja
kyseenalaisti näkökulmaa sivistyksestä yksisuuntaisena, ja toivoi, että oppiminen tapahtuisi molempiin suuntiin: lapsilta ja nuorilta
opittaisiin. Dialogisuutta musiikkikasvatuksessa.
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Aiheeseen palattiin myöhemmin, ja keskusteltiin mm. työehtosopimusten ja opsin välisestä ristiriidasta: uudistuksia suunnitellaan ilman,
että ymmärretään työn luonnetta ja työehtosopimusten rakennetta. Toisaalta ops on voimakkaan oppilaslähtöinen, mutta huomioko se
enää opettajalähtöisyyden?

RYHMÄ 7: FASILITAATTORIN HUOMIOT

Vertailussa palattiin takaisin urheiluharrastukseen: se synnyttää yhteisöjä. Siellä on johtamistaitoa ja toisaalta on opittu kuuntelua.
Huomioidaan ihmiset ihmisinä. Toisaalta todettiin, että urheiluharrastuksessa on ongelmansa. Mutta vanhempien rooli urheilun
tukemisessa on erilainen kuin musiikin tukemisessa.
Lopuksi eräs osallistuja nosti kysymyksen: mitä pidämme itsestään selvänä? onko musiikkikasvatuksesta tullut itsestäänselvyys? Toinen
jatkoi, että hyvinvointivaltio on saanut meidät ottamaan musiikkikasvatuksen itsestäänselvyytenä. Taustayhdistysten hallitukset ovat täynnä
eläkeläisiä, mutta kaikki olettaa, että kyllä se opisto siinä aina on. Ei ole. Sen eteen pitää tehdä töitä.
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Kaivattiin esikuvia. Lapset ja nuoret itse toimijana. Esitettiin pelkoa siitä, että visiosta keskustellaan kuplan sisällä. Kaikki ovat kasvattajia,
tutkijoita, musiikin ammattilaisia, mutta entä muut äänet. Entä ne, jotka eivät tule sanomaan asiaansa? Palattiin osallisuuden ja
hyvinvoinnin kysymyksiin, ja musiikin rooliin siinä. Ihmisillä on tarve luovuudella, taiteen tekemiselle, kauneudelle. Keskustelussa sivuttiin
Venezuelan el Systemaa, josta on sekä hyviä että huonoja tuloksia. Sen ei katsottu olevan hyvä esikuva suomalaiselle musiikkikasvatukselle.
Mutta siitä poimittiin yhteisöllisyys: miksi musiikkiopistojen ja muiden kasvatusta tarjoavien tahojen ympärillä ei ole yhteisöjä? (Toisaalta
todettiin, että esimerkillisiä musiikkiyhteisöjä löytyy vaikkapa Kuhmosta.)
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RYHMÄ 8

RYHMÄ 8: SANAPILVI
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RYHMÄ 8: POST-IT LAPUT
Tärkein toimenpide, jolla tämä visio toteutetaan:
• Palvelumuotoilulla nykyisen tilanteen kartoituksen pohjalta tehdään
eri ”oppijaprofiileilla” läpäisevä prosessi/oppijapolkukävelu, jolla
kartoitetaan kehittämiskohteen ja tartutaan niihin
• Keskusteluin ja onnistunut vision laativan työryhmän kasaaminen
• Oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat, jotka avaavat
mahdollisuuksia erilaisille oppimispoluille
• Joustavuus ja mahdollistaminen – paikallista luovaa
ongelmanratkaisua tuetaan myös rahoituksen kautta
• Resurssien osittaminen saaminen samaan koriin paikallisesi,
alueellisesti ja valtakunnallisesti.
• Poliitikkoja ”halolla päähän”
• Dialogi, jossa huomioidaan LAATU / MONINAISUUS / TULEVAISUUS /
OSAAMINEN
• Työnjako: vastuualueiden (uudelleen)määritys
• Yhteinen keskustelu abstraktista konkretiaan tavoitteiden
saavuttamiseksi
• Jatketaan keskustelua eri toimijoiden rooleista ja erilaisista
vaihtoehtoisista ratkaisumalleista musiikin aseman vahvistamiseksi
yhteiskunnassa
• Musiikki ja osaaminen on huomioitava kasvatusalan op.koulutusten
valintakokeissa ja musiikin tuntimääriä kasvatettava peruskoulun
yläluokilla ja lukiossa
• Säveltäjiä ja musiikkiteknologeja lisää töihin musiikkioppilaitoksiin.
Erilaisilla koulutustaustoilla olevia musiikin alan ammattilaisia.
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Tärkein kokemasi asia/tavoite musiikkikoulutuksen tulevaisuuden
visioon?
• eri tarpeiden / oppijapolkujen huomiointi koulutuksen visioinnissa
• koulutuskentän kokonaisuuden hahmottaminen / kuvaaminen sekä
tehtävän / vastuunjaon kuvaaminen (miten saatavuus, saavutettavuus
ym toteutetaan)
• Monipuolisuus / erilaisten oppimispolkujen kirjo
• Opettajien ammattitaidot yleissivistyvässä koulutuksessa
(peruskoulussa)
• Jatkuva vuoropuhelu, jossa organisaatiot etsivät systemaattisesti
luovia ratkaisuja musiikkikoulutuksen vahvistamiseksi ja
yhtenäistämiseksi
• Tärkein kokemani tavoite on musiikkikoulutuksen kokonaisvaltaisen
merkityksen yhteiskunnassa tunnistaminen ja sitä kautta suotuisien
olosuhteiden ja enempien resurssien saavuttaminen konkreettiselle
tasolle
• Toimijoiden roolien ja tehtävien kirkastaminen – työnjako ja yhteistyö
• Resurssien oikeudenmukainen (tietopohjaan perustuva) allokoiminen
• Kokonaisuuden hahmottaminen – yhteinen kärkitavoite – työnjaosta
sopiminen
• Luodaan parempi kansallisen tason ymmärrys musiikin kentästä, sen
toimijoista ja tavoitteista
• Luovuus, luovuus & luovuus & musiikkiteknologia. Missä kohtaa
opintoja oppilas/opiskelija saa/voi käyttää luovuuttaan. Onko sitä
riiitävästi? Jos ei, miten sitä voitaisiin lisätä.
• Musiikin aseman, toimintamahdollisuuksien, opiskelijoiden
koulutettavuuden ja opetustapojen ja –resurssien parantaminen
luokanopettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa.

RYHMÄ 8: FASILITAATTORIN HUOMIOT
”Mikä viimeaikainen asia tai kokemus on vaikuttanut suhtautumiseesi
musiikkikoulutuksen tulevaisuudennäkymiin?”
• ruotsinkielisiä muskariopettajia jne ei kouluteta riittävästi; toisaalta ei ole
myöskään hakijoita. Se saattaa olla seurausta siitä, että koulutusta ei ole
ollut tarjolla ruotsiksi.
• Musiikkikoulutusta pitäisi laajentaa: opetusta kouluihin, koska sille on
kysyntää. Siihen voisi 5-10% resurssia, voisi olla osa musiikkikoulutuksen
yhteiskuntavastuuta.
• Korkeakoulutasolle hakevissa kirjavuutta; hakijajoukko pienentynyt, ei
samaa määrää hakijoita. Tähän selityksenä voi olla se, että oppilailla on
muutakin tekemistä; lukio kuormittaa, pk-seudulla ja muissa isoissa
kaupungeissa on ylitarjontaa harrastuksista ja nuoren aika jakaantuu
moneen asiaan.
• Pääsyvaatimukset opettajakoulutukseen ehkä vääränlaiset: esim.
harrastuneisuus ei vaikuta vaan haetaan yhä esim. matemaattisten
aineiden arvosanoilla.
• Opettajakoulutuksen resursseista on leikattu, jolloin opeopiskelijat eivät
saa koulutuksessa valmiuksia työelämää varten; vastuuta on siirretty
luokasta työelämään; lähtötaso vaikuttaa tällöin enemmän
• Yksilöllisiä opintopolkuja tulisi olla enemmän jotta koulutus vastaisi
nykytarpeisiin
• Korkeakoulujen roolia osaamisen tunnistamisessa pitäisi selventää –
tutkintojärjestelmän muutos?
• Työelämän tarpeet – miten ne tunnistetaan eri koulutusasteilla?

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Koko koulutusväylä tulisi nähdä kokonaisuutena: taiteen perusopetuksesta
ammattikoulutukseen, josta korkeakoulutukseen
Onko kentän porukka vähän vanhanaikaista?
Luovuuden merkitystä ei korosteta riittävästi – musiikkikoulutus voi lisätä
sitä – voisiko tavoitteena olla ihmisten luovuuden lisääminen (nyt
tutkitusti vain 2% aikuisväestöstä ovat oikeasti erittäin luovia)
Säveltämisen ja musiikkiteknologian asiantuntemusta laajemmin eri
asteilla vrt. Instrumenttiopinnot
Mistä merkityksellisyys ja motivaatio syntyy
Ohjaamisen ja opetuksen laatu
Raha rajaa tekemistä; luo oppilaitosten sisälle kilpailua esim. eri
pääaineiden välille
Erilaisia osaajia enemmän
Musiikkipedagogeja päiväkoteihin
Aamun puheenvuoroissa esiintynyt ”laadullinen työllistyminen” eli että
koulutetaan työllistymään tietylle sektorille ei ole ehkä tätä päivää?
Monimuotoinen osaaminen ja muuttuvat toimenkuvat – työelämän
murros
Ovatko ammattioppilaitoksen musiikkikoulutuksen perässähiihtajiä? Ehkä
vanhanaikainen käsitys siitä, mikä on hyvää musiikkiosaamista? ”taitoorientaatio”
Laaja-alainen osaaminen vs. Erityisosaaminen
Kulttuurihyvinvoinnin merkitys, esim. sotealan ihminen +
musiikkipedagogi tai LTO tai luokanopettaja + musiikkipedagogi työpareina
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RYHMÄ 8: FASILITAATTORIN HUOMIOT
”Mikä viimeaikainen asia tai kokemus on vaikuttanut suhtautumiseesi
musiikkikoulutuksen tulevaisuudennäkymiin?”
• Puhutaanko riittävästi tunteesta? Musiikki kehittää empatia- ja tunne-ja
vuorovaikutustaitoja – tätä ehkä pitäisi perustella neurotieteellä (ettei olisi
”höttöä”)
• Mahdollistaminen – kuinka joustavia olemme mahdollistamaan esim.
erilaisten oppimispolut (erityisoppilaat, huippulahjakkuudet?)
• Toimintakulttuuri; estävätkö itse keksityt säännöt meitä uudistumaan?
Johtajilla ja päättäjillä tässä iso vastuu
• Onko relevanttia työllistyä ”omalle alalle”? Ohjaako tämä liikaa
koulutusta?
• Miksi oppilaitoksissa on niin kovat vaatimukset? Kaikista ei tule
ammattimuusikoita
• Visioon: ”Ala joka kasvattaa luovuuteen”
• Koulutuspaikat vs. Työpaikkojen määrä – tämän vuoksi järkevää työllistyä
myös musiikkialan ulkopuolelle
• Esimerkkien voima; resursseja sekä huippuosaajille että erityisoppijoille
• Yhteistyötä voi olla eri oppilaitosten välillä samalla paikkakunnalla: siinä
voittaa kaikki ja se on resurssiviisasta (esimerkki: kolme musiikin
harrastajaa on samalla luokalla koulussa, kukin opiskelee eri
musiikkioppilaitoksessa instrumenttiaan. Heistä koostetaan yksi
kokoonpano, vaikka taustaoppilaitokset eri) – tehostaa myös käytettävissä
olevia resursseja!

Millaisia asioita visioon?
• Jatkuva oppiminen: vauvasta vaariin; konkretia tähän
• Luovuus ja tunne: miten musiikkikoulutus ammentaisi myös muille aloille
• Vahvuuksien tunnistaminen eri oppilaitosten kesken; yhteiset pelisäännöt
yhteistyöstä (”oravannahkakaupat”)
• Vision abstraktiuden ja konkretian raja – luovuus paikallisratkaisuihin
• Prosessi ehkä tärkeämpi kuin lopputulos?
• Ymmärrys ja kokonaiskuva toimijoista – miten resursseja pitäisi jakaa?
Kokonaiskuvan kautta
• Eri näkökulmista eri tarpeita, esim. eri ikäiset, eri opintopolut
• Eri toimijoiden tehtävien täsmentäminen
• Opintopolut, erilaisten ryhmien huomioiminen (erityisoppijat, huiput, eri
kieliryhmät; muutkin kuin ruotsinkieliset) – Saavutettavuus!
• Joustavuus
• Eteenpäin, ei taaksepäin
• Oppiainenäkökulma
• Minkälaisia erilaisia nuoria voisi olla tulossa musiikkiopistoon?
Palvelumuotoilu!
• Voisiko pääaineena olla ja TPO:n alla musiikin hahmotustaidot tai
säveltäminen? Kuoronjohtaminen? Miksi nämä ovat mahdollisia vasta
korkea-asteella?
• Keskustelussa yleissivistävän koulutuksen rooli
• Keskusteluun mukaan vapaa sivistystyö, ammattiorkesterit,
sotilassoittokunnat, seurakunnat jne.
• Ilmastonmuutosnäkökulma: millainen maailma on vuonna 2030? Musiikin
merkitys hyvään elämään.
• ”Sivistys kantaa”
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RYHMÄ 8: FASILITAATTORIN HUOMIOT
Mielestäni keskustelu pyöri jokseenkin paljon musiikkikoulutuksen yhteiskunnallisen roolin ympärillä. Keskustelijat kokivat, että sitä tulisi
korostaa. Dialogissa puhuttiin myös erittäin paljon eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja siitä, miten niiden tehtäviä ja vastuita pitäisi
selkiyttää niin yhteistyön kuin resurssien jakamisen näkökulmasta. Ryhmää puhututti myös erilaiset, yksilökohtaisemmat opintopolut,
jolloin olisi mahdollista huomioida paremmin niin erilaiset erityisryhmät kuin huippulahjakkuudet. Joustavuutta ja mahdollistamista tämän
suhteen peräänkuulutettiin. Keskustelussa puhuttiin myös elämänkaariajattelun merkityksestä. Osallistujat olivat rakentavasti eri mieltä ja
toivoivat keskusteluun mukaan myös sellaisia ryhmiä, jotka eivät tällaisiin tilaisuuksiin yleensä osallistu.
Keskustelijat eivät oikein heittäytyneet kokemuspuheeseen eri syistä johtuen, joten tähän tulee kiinnittää seuraavalla kerralla enemmän
huomiota. Osa oli kenties mukana sillä orientaatiolla, että ollaan ”työpajassa”. Selvensin kesken dialogin työkalua ja dialogin tavoitetta, että
kyseessä ei ole hetki, jolloin etsitään ratkaisuja. Jatkossa kysymystenasettelun kanssa on myös syytä huomioida tämä, että dialogissa ei
etsitä ratkaisuja vaan syvennetään ymmärrystä. Onneksi kävi kuitenkin niin, että dialogissa päädyttiin myös ”analysoimaan” nykytilaa
visiotyön pohjaksi.
Itse ajattelen, että dialogeja voisi järjestää visiotyön tueksi myös hieman erilaisella kysymyksenasettelulla. Keskustelujen teemoina voisivat
olla esim. saavutettavuus, luovuus, musiikkikasvatuksen rooli nuoren elämässä jne. Seuraavia dialogeja rikaistaisi paljon myös erilaisten
kohderyhmien mukaan ottaminen: musiikkiharrastajan vanhempi, maahanmuuttajataustainen, erityisoppija ja/tai tämän vanhempi,
kansanmusiikkipiirit, huippulahjakkuus, luokanopettaja, varhaiskasvattaja, sosiaali-ja terveysalan osaaja jne.
Dialogi oli muuten onnistunut mutta aika loppui kesken (optimaali olisi ollut 30-60 min enemmän aikaan) ja erittäin hälyisä tila häiritsi.
Siirryimme tauon aikana viimeisen 30 minuutin ajaksi käytävään, jossa emme kuitenkaan voineet istua paloturvallisuussyistä ringissä. Tilaasia olisi hyvä miettiä jatkossa siten, että kaikki voivat keskittyä dialogiin häiriöttä. Luulen, että black boxissa olleille kokemus on ollut
erilainen. Olisiko jokin luokkahuone tms ollut mahdollinen?
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