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Learning Is Changing
Computer class 60 years ago



Oppiminen muuttuu
"Na escola" - série "Utopia", de Villemard, 1910



Oppiminen muuttuu
"Fonotelégrafo" - série "Utopia", de Villemard, 1900



Music Curriculum

Should the musical training of 21st century music 
educators be nearly identical to that of 19th 
century performers preparing to join orchestras 
and opera companies? (John Kratus 2008)



Music Curriculum
19th C. Conservatory


 extensive group instruction 
focusing on a single instrument 
or voice in the classical 
tradition


extensive conductor-led large 
ensemble or opera experience 
with 19th C. repertoire


some piano study


multiple years of theory 
emphasizing written notation 
and solfege


historical study of European 
music literature


21st C. Conservatory


extensive private instruction 
focusing on a single instrument 
or voice in the classical 
tradition


extensive conductor-led large 
ensemble or opera experience 
with 19th C. repertoire


some piano study


multiple years of theory 
emphasizing written notation 
and solfege


historical study of primarily 
European music literature



TAUSTAA 

Pilveen  
➤ sovellukset eivät ole paikallisesti tietokoneella, palvelut ovat 

internetissä ja niitä käytetään selaimen kautta  

➤ tiedostot ja muu materiaali on myös siellä 

➤ tekninen ylläpito on ulkoistunut 



TAUSTAA 

➤ resurssien runsas tarjonta  

➤ tarjoajina yhteisöt, kaupalliset yhtiöt, multimediataiteilijat, 
innokkaat...  

➤ sovellukset ovat yksinkertaisia ja selkeitä: sopivia 
opetuskäyttöön 



TAUSTAA 

➤ nuotinkirjoitus, säveltäminen, sovittaminen, säestys, 
äänityökalut… 

➤ tuki musiikkikasvatuksen moniarvoisuudelle 

➤ työkaluja erilaisiin opetustilanteisiin ja -tarpeisiin



TAUSTAA 

➤ yhteisöt ovat korostetusti esillä  

➤ yhteisöenergia on helposti otettavissa käyttöön: työvälineet ja 
tuotteet ovat tietoverkossa  

➤ nykyajan musiikkikasvatus voi helposti soveltaa: tehdään 
yhdessä, julkaistaan muille 



PILVIPALVELUN ETUJA 

➤ työvälineet ovat välittömästi käytössä, ei latauksia tai 
asennuksia 

➤ ei lisenssejä, ei päivityksiä, ei varmuuskopioita 

➤ sovellukset toimivat kaikkialla, missä on internet ja tietokone  

➤ toimivat samoin käyttöjärjestelmästä riippumatta (joitain 
poikkeuksia lukuunottamatta) 



PILVIPALVELUN ETUJA 

➤ peruskäyttäjä osallistuu ilmaiseksi (yleensä)  

➤ verkkoyhteisön tuki tulee automaattisesti (julkaisu, jakelu, 
yhteistoiminta)  

➤ kaikki voivat osallistua, ei epätasa-arvoa 
ei valkoista pohjaa, olemassa olevan muokkaus  

➤ palkitsevuus – ihmisestä itsestä lähtevä henkilökohtainen ja 
yhteisöllinen prosessi 



PILVIPALVELUN HAITTOJA 

➤ tarvitaan internet-yhteys, toiminnallisuus riippuu 
yhteysnopeudesta, sovellus ei ole aina mukana  

➤ tarvitaan (joskus) lisäohjelmia 

➤ toiminta saattaa olla selainriippuvainen 

➤ suodattaminen on olennaista 

➤ rekisteröinnit ja kirjautumiset 



PILVIPALVELUN HAITTOJA 

➤ kaupalliset kiinnostukset ohjailevat 

➤ sovellusten (mahdollinen) epävakaus 

➤ kieliversioiden puute



Ryhmittely 

➤ Ei kynnystä 

➤ Näppäimistö 

➤ Ruudukko 

➤ Ambienssia ja meininkiä 

➤ Nuotinkirjotus  

➤ Loopit ja sekvensserit 

➤ Luodaan uutta yhdessä



EI KYNNYSTÄ



TOUCH PIANIST 

http://touchpianist.com

http://touchpianist.com


VIRTUAL DRUMMING 

https://www.virtualdrumming.com

https://www.virtualdrumming.com


VIKTOR NV-1 

http://nicroto.github.io/viktor/

http://nicroto.github.io/viktor/


INCREDIBOX 

https://www.incredibox.com

https://www.incredibox.com


GROOVE PIZZA

https://musedlab.org/groovepizza

https://musedlab.org/groovepizza


GROOVE PIZZERIA

Pizzeria

https://tylerbisson.com/Groove-Pizzeria/?fbclid=IwAR3dx4CyW_cAlrHKyohu83ZaW6IImUVZf4byUKYNMYSupLiZR0YZuKXWZ6s


CHROME MUSIC LAB

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments


NÄPPÄIMISTÖLLÄ 



TONY-B MACHINE 

http://www.tony-b.org

http://www.tony-b.org


BUTTON BASS 

http://www.buttonbass.com/index.html

http://www.buttonbass.com/index.html


RUUDUKKO 



ABLETON EDUCATION 

https://learningmusic.ableton.com

https://learningmusic.ableton.com


BEATLAB 

http://www.beatlab.com

http://www.beatlab.com


AMBIENSSIA JA MEININKIÄ



ÄÄNIMAISEMA 

https://mynoise.net

https://mynoise.net


ÄÄNIMAISEMA

https://www.ambient-mixer.com

https://www.ambient-mixer.com


DJ

https://you.dj

https://you.dj


NUOTINKIRJOTUS 



NOTEFLIGHT

https://www.noteflight.com/

https://www.noteflight.com


FLAT.IO

https://flat.io/

https://flat.io/


LOOPIT JA 
SEKVENSSERIT 



JAMSTUDIO 

http://www.jamstudio.com/Studio/indexStudio.htm

http://www.jamstudio.com/Studio/indexStudio.htm


LOOPLABS

https://www.looplabs.com/beta

https://www.looplabs.com/beta


SOUNDATION 

https://soundation.com/

https://soundation.com/


AUDIOTOOL 

https://www.audiotool.com

https://www.audiotool.com


LUODAAN UUTTA 
YHDESSÄ



SNAPJAM 

https://www.snapjam.co

https://www.snapjam.co


SOUNDTRAP

https://www.soundtrap.com

https://www.soundtrap.com


BANDLAB

https://www.bandlab.com

https://www.bandlab.com



