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JYVÄSKYLÄN MUSIIKKIOPISTO
TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2018
Musiikin opetuksessa taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän
musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja
iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan
tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.
Musiikillisten taitojen kartuttamisen lisäksi oppilasta rohkaistaan opinnoissaan esteettiseen
kokemiseen, luovaan ajatteluun ja tuottamiseen sekä uusien ratkaisujen etsimiseen. Opintojen
edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa ilmaista
itseään musisoiden. Opetus tuke oppilaan myönteisen minäkuvan, terveen itsetunnon ja
vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan tekemisen ja osallisuuden kautta
ymmärtämään musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvina ilmiöinä. Näin oma
musiikkiharrastus voi asettua osaksi elävää ja toimivaa musiikkikulttuuria sekä koko taiteiden
kenttää.
Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:n mukaan Opetushallitus päättää
taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman
perusteet). Opetushallitus päättää myös oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä
tiedoista (laki taiteen perusopetuksesta, 8 §).

1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS
Jyväskylän musiikkiopisto on yhdistys, joka antaa taiteen perusopetusta Jyvässeudulla. Toiminnan
lähtökohtana on tuoda musiikin harrastus jokaisen ulottuville ja turvata sen jatkuvuus lapsuudesta
aikuisikään saakka. Laadukas opetus on suunnattu kaikille ikäryhmille niin musiikin harrastajille
kuin ammattimuusikoiksi pyrkiville. Musiikkiopistomme tavoitteena on myös kehittää ja vahvistaa
paikallista musiikkikulttuuria. Oppilaitoksessa annetaan sekä yleisen oppimäärän että laajan
oppimäärän opetusta.
Tavoitteenamme on:
antaa oppilaille työvälineet ja menetelmät musiikinopiskelua varten
vahvistaa oppilaan kiinnostusta musiikkiin ja tarjota positiivisia tunnekokemuksia musiikin
parissa
kehittää oppilaan luontaista kykyä ilmaista musiikkia
auttaa huomaamaan, että hyvän soittotaidon voi oppia pitkäjänteisellä ja säännöllisellä
harjoittelulla
luoda mahdollisuus elämänikäiselle harrastamiselle
antaa valmiudet halutessaan musiikkialan ammattiopintoihin
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2. OPPILAITOKSEMME ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ
JA TYÖTAVAT
2.1 ARVOT
Jokainen opiskelijamme on ainutlaatuinen ja arvokas. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun
taitoja ja luovuutta kehittämällä. Pyrimme luomaan opetukseen kannustavan, tasapuolisen, tasaarvoisen ja turvallisen ilmapiirin jossa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja
tavoitteet. Pääsykokeita ei ole, vapaana olevat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
2.2 OPPIMISKÄSITYS
Oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Oppilasta autetaan löytämään hänelle sopivia
luovia ratkaisuja sekä oma, yksilöllinen oppimistapa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo
ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Oppilas on
aktiivinen toimija ja oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja toimimaan saavuttaakseen ne.
Sopivat välitavoitteet lisäävät opiskelijan oppimismotivaatiota.
Uuden oppiminen lisää hyvinvointia ja onnistumisen tunnetta. Myös kannustava palaute ja
itsearviointiin ohjaaminen lisäävät oppimisen iloa. Oppilasta kannustetaan omien vahvuusalueiden
löytämiseen. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa
oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä
taitojen kehittymisen kannalta. Lisäksi oppilasta kannustetaan ottamaan vastuu omasta
harjoittelusta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute
vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa.
Tärkeänä osana on myös yhteismusisointi muiden soittajien tai laulajien kanssa. Yhdessä
musisoiminen, vuorovaikutus ja oppimisen ilo edistävät hyvinvointia. Ryhmässä annetun
monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa
oppimista edistävää vuorovaikutusta.
2.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ
Oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. Se motivoi ja kannustaa oppilasta itse
löytämään keinoja parempaan oppimiseen. Opiskeluympäristö mahdollistaa tavoitteellisen
oppimisen ja on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Opetusta annetaan
yhteistyökumppaneilta vuokratuissa tiloissa eri puolilla kaupunkia.
2.4 TYÖTAVAT MUSIIKIN OPETUKSESSA
Työtavan valinnassa otetaan huomioon oppimäärän (laaja tai yleinen) tavoitteet, tarpeet ja
kiinnostuksen kohteet. Yhteismusisointi ja monipuolinen tekeminen teknologiaa mahdollisuuksien
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mukaan hyödyntäen tekevät opiskelusta kokonaisvaltaista ja motivoivaa. Oppilasta myös ohjataan
oikeanlaiseen harjoitteluun ja itsearviointiin.

3. TOIMINTAKULTTUURI
Taiteen perusopetuksessa on tavoitteena luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää
toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa
vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä
toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa
hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan
huomioon kestävä elämäntapa ja kulttuurinen monimuotoisuus.
Jyväskylän musiikkiopisto haluaa tarjota uuden oppimista ja hyvinvointia kaiken ikäisille musiikin
harrastajille. Musiikkia tuodaan laajasti esille muun muassa konsertein, työpajoin ja eri tahojen
kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Hyvinvointia pyritään tuomaan myös kuulijoille, joiden on
hankalaa lähteä konsertteihin mm. palvelutalojen vanhuksille.

4. OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN
Tarvittaessa oppilaalle luodaan yhdessä huoltajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma,
jonka mukaan opinnoissa edetään. Suunnitelmaa päivitetään opintojen kuluessa. Tärkeä on ottaa
huomioon oppilaan yksilöllisyys ja oppimismotivaatio. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden,
sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja
arviointimenettelyn yksilöllistämistä.

5. AIKUISOPINNOT MUSIIKKIOPISTOSSA
Aikuisten opetuksessa korostuu opiskelijan oma-aloitteisuus sekä hänen tarpeensa ja kykynsä
ohjata omaa oppimistaan. Instrumenttiopetus pyritään järjestämään joustavasti opiskelijan
tarpeiden mukaan niin, että opiskelu mm. työn ohessa on mahdollista. Musiikkiopistossa voi jatkaa
lapsuudessa aloitettua soitto- ja lauluharrastusta tai aloittaa harrastuksen kokonaan alusta.
Aikuinen voi opiskella joko laajan tai yleisen oppimäärän mukaisesti.
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6. OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET
Tärkeintä harrastuksen aloittamisessa on oma innostus ja halu oppia. Instrumentti- ja
lauluopetukseen voi hakea ympäri vuoden. Vapaana olevat paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.

7. OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat
aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi.
Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin
osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksi luettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja
sisältöihin. Myös oppilaan siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen
tunnustamisessa ja opintojen hyväksi lukemisessa menetellään, kuten edellä on kuvattu.

8. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA
Huoltajilla on tärkeä merkitys musiikkiharrastuksessa edistymisessä. Huoltajia ohjeistetaan
kannustamaan oppilasta kotiharjoitteluun. Opettajat voivat olla lukuvuoden mittaan yhteydessä
huoltajiin opintojen edistymisestä, ja erityisesti silloin, jos oppilas tarvitsee lisää tukea.
Musiikkiopisto informoi huoltajia musiikkiopiston toiminnasta lähinnä nettisivujen ja sähköpostin
välityksellä.
Musiikkiopistolla on aktiivista toimintaa muun muassa päiväkotiryhmien ja vanhusten palvelutalon
kanssa. Pyrimme myös jatkuvasti tekemään yhteistyötä toisten oppilaitosten kanssa opetuksen ja
taiteen tekemisen kehittämiseksi sekä tehostamiseksi.

9. TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN
Jyväskylän musiikkiopisto tarjoaa monipuolista musiikin opetusta ammattitaitoisten ja innostavien
opettajien johdolla. Musiikin opetusta tarjotaan vauvasta vaariin. Pyrimme joustavasti
kehittämään toimintaamme vastaamaan tämän päivän tarpeita niin opettajien kuin oppilaidenkin
näkökulmasta. Oppilaita kannustetaan osallistumaan myös musiikkileireille, kilpailuihin ja
kursseille.
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10. OPINTOJEN RAKENNE JA LAAJUUS
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11. LAAJA OPPIMÄÄRÄ

L

Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, joista
perusopintojen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen laajuus 500 tuntia. Yhden
oppitunnin laskennallinen laajuus on 45 min. Perusopinnot jakautuvat kolmeen
opintokokonaisuuteen (instrumenttitaidot, valinnaiset opinnot ja musiikin hahmottaminen) ja
syventävät opinnot kahteen opintokokonaisuuteen (instrumenttitaidot ja lopputyö).
LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINTOKOKONAISUUDET:
Perusopinnot
Instrumenttitaidot
Valinnaiset opinnot
Musiikin hahmottaminen

yht. 800 tuntia
450 tuntia
200 tuntia
150 tuntia

Instrumenttitaidot
Lopputyö

yht. 500 tuntia
400 tuntia
100 tuntia

Syventävät opinnot

Saavuttaakseen laajan oppimäärän vaadittavan tuntimäärän (1300 tuntia) oppilaan
tuntimäärä/lukukausi tulee olla 15 x 45 min. Ennen perusopintoja on mahdollista osallistua
varhaisiän musiikkikasvatukseen. Perusopintojen tavoitteellinen kesto on 8-10 vuotta ja
syventävien opintojen 2-4 vuotta. Oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät
opetusmenetelmät otetaan huomioon. Musiikin laajan oppimäärän opinnoissa painottuu oppilaan
henkilökohtainen ohjaus. Opintoihin kuuluu henkilökohtaisten tuntien lisäksi yhteismusisointia.
Opintoihin sisältyy myös säännöllinen kotiharjoittelu.
Laajan oppimäärän perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen
tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on
opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Taiteenalan laajan oppimäärän
syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi
sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.
11.1 PERUSOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Perusopintojen tavoitteena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja
musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan
vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Oppilasta kannustetaan löytämään omat musiikilliset
vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa. Välitavoitteet lisäävät motivaatiota. Välitavoitteet määritellään
jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Niitä voivat olla
esimerkiksi:
esiintyminen matineoissa
oman konsertin järjestäminen tai
osallistuminen kilpailuihin
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Näiden välitavoitteiden arviointiin sisältyy itsearviointi, opettajien antama palaute sekä
vertaisarviointi. Kun välitavoite on saavutettu, oppilas siirtyy seuraavalle tasolle. Tasot ovat:

ALOITTAJA –> MUSIKANTTI –>

TAITURI

–> MESTARI

Perusopintojen rinnalla tehdään valinnaisia projektiopintoja kulloisenkin lukuvuoden tarjonnan
mukaan.
PERUSOPINNOT (sis. Instrumenttitaidot, valinnaiset opinnot ja musiikin hahmottaminen)
Instrumenttitaidot
Musiikin perusopintojen keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman
instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin.
Opinnoissa voi keskittyä vain yhteen instrumenttiin tai perusopinnot voi suorittaa myös
valitsemalla usean eri instrumentin perusopintoja sekä valinnaisia opintoja. Oppilasta ohjataan
monipuoliseen ilmaisuun ja rohkaistaan harjoittelemaan erilaisten esitystilanteiden hallintaa.
Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen
huomioon oppilaan tavoitteet. Eri instrumenteissa paneudutaan opettajan suuntautumisen
mukaan esim. taidemusiikkiin tai rytmimusiikkiin. Oppilaan laaja-alaista edistymistä seurataan
taitotaulun avulla (ks. alla). Taitotaulun yksityiskohtaiset sisällöt ovat liitteessä 1.
Yhteismusisointitaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen sekä historiatietoisuuden kehittäminen
ovat olennainen osa opintoja. Eri sisältöalueiden integraatio opetuksessa vahvistaa musiikin
kokonaisvaltaista hahmottamista.
Perusopintojen aikana tavoitteena on tutustuta myös muihin taiteenaloihin sekä niiden
ilmaisukeinoihin. Jo opintojen alkuvaiheesta alkaen instrumenttitunneilla tutustutaan
musiikkikappaleiden aikakauden arkkitehtuuriin, kuvataiteeseen ja tanssitaiteeseen internetin
kautta. Oppilaita kannustetaan osallistumaan myös konsertteihin, näyttelyihin, teatteriin,
oopperaan tai tanssi/taide-esityksiin. Valinnaisten opintojen aikana oppilas voi halutessaan
osallistua myös poikkitaiteellisiin produktioihin.
Perusopinnoissa pyritään tarpeen mukaan tutustumaan myös musiikin teknologioihin esim.
etsimällä yhdessä oppilaan kanssa mobiililaitteille sopivia musiikinteorian tai säveltapailun
harjoittelemiseen soveltuvia pelejä ja tehtäviä, äänittämällä tai videoimalla omaa soittoa,
opettelemalla äänentoistolaitteiden käyttöä tai etsimällä netistä omaa harjoittelua tukevaa ja
kuunneltavaa materiaalia.
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Perusopintojen instrumenttitaitojen rakenne (yksityiskohtaiset tavoitteet ja sisällöt liitteessä 1)
INSTRUMENTTITAIDOT

450 tuntia

ALOITTAJA

MUSIKANTTI
/ARVIOINTI

TAITURI
/ARVIOINTI

MESTARI
/ARVIOINTI

Oppimaan
oppiminen/harjoittelu
Instrumenttiin
tutustuminen
Soitto/laulutekniikka ja
ergonomia
Nuotinluku
Kuulonvarainen
soittaminen/laulaminen
Säestäminen
Säveltäminen ja
improvisointi
Ilmaisu
Esiintymistaidot
Musiikin kuuntelu
Yhteismusisointi

Valinnaiset opinnot
Vapaavalintaisia opintoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan periodeittain, ja niitä voi suorittaa
joustavasti perusopintojen aikana. Vapaavalintaisten opintojen aikana voi myös perehtyä
tarkemmin johonkin perusopintojen osa-alueeseen oman kiinnostuksen mukaan.
Vapaavalinnaisten opintojen suorittamisesta keskustellaan yhdessä opettajan kanssa.
Vapaavalintaisissa opinnoissa on instrumenttikohtaisia eroja.
Vapaavalintaisia opintoja voi opiskella erilaajuisina kokonaisuuksina. Vapaavalintaisia opintoja voi
suorittaa valitsemalla useammasta valinnaisaineesta vain alkeet tai valitsemalla vähintään kaksi
valinnaisainetta, joita opiskellaan taituri- tai mestaritasolle asti. Jokaisen valinnaisaineen
arviointiin kuuluu välitavoitteena esiintyminen konsertissa, jonka jälkeen voi siirtyä aineessa
seuraavalle tasolle. Vapaavalintaisia opintoja voi myös korvata esimerkiksi leiriopinnoilla ja
osallistumalla kursseille.
VALINNAISET OPINNOT

200 tuntia

ALOITTAJA

MUSIKANTTI
/ARVIOINTI

Yhteissoitto
Bändi
Lauluyhtye
Vapaa säestys
Kansanmusiikki
Vanha musiikki
Nykymusiikki
Säveltäminen ja
improvisointi
”Sukulaissoittimiin”
tutustuminen
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TAITURI
/ARVIOINTI

MESTARI
/ARVIOINTI

Poikkitaiteelliset projektit
Soittimen/äänenhuolto
Opintoretket
Ergonomia

Musiikin hahmottaminen
Musiikin hahmottaminen liittyy tiiviisti sekä perusopintoihin että valinnaisiin opintoihin. Musiikin
hahmottamisen opinnot on opintojen alkuvaiheessa integroitu osaksi instrumenttiopintoja.
Melodian, rytmin ja harmonian hahmottamista opiskellaan sekä nuottikuvasta että kuunnellen.
Opiskelijoita kannustetaan nuotintamaan mm. omia sävellyksiä ja sovituksia. Muotorakenteita
opiskellaan omista soittotehtävistä, lisäksi myös netistä kuunnellen. Musiikin historiaa ja tyylin
tuntemusta opiskelijat pohtivat soittaessaan eri tyylikausien teoksia. Samalla tutustutaan eri
taiteenalojen tyyleihin ja aikakausiin teknologiaa hyödyntämällä. Musiikkikäsitteitä käydään läpi
kappaleiden myötä, myös improvisointitehtävien avulla opiskellaan eri musiikin hahmottamisen
osa-alueita. Musiikin hahmottamisen opinnot etenevät rinnan soittotaidon kehittymisen kanssa
(ks. liite 1 kohdat: nuotinluku, kuulonvarainen soittaminen/laulaminen, säestäminen,
säveltäminen ja improvisointi ja ilmaisu). Musiikin hahmottamisen opintoja on mahdollista
suorittaa myös mm. itsenäisesti verkko-opintoina tai osallistumalla yhteistyöoppilaitosten
järjestämille tunneilla.
MUSIIKIN
MAHMOTTAMINEN

150 tuntia

ALOITTAJA

MUSIKANTTI
/ARVIOINTI

TAITURI
/ARVIOINTI

MESTARI
/ARVIOINTI

Melodian
hahmottaminen
Rytmin hahmottaminen
Harmonian
hahmottaminen
Muoto ja rakenne
Historia ja tyylin
tuntemus

11.2 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA
LASKENNALLISET LAAJUUDET
Syventävien opintojen, joihin kuuluu instrumenttiopinnot ja lopputyö (yht. 500 tuntia), keskeisinä
sisältöinä ovat oppilaan musiikillisten ilmaisukeinojen monipuolinen kehittäminen
henkilökohtaisessa ohjauksessa, ohjelmiston laajentaminen sekä erilaisissa musiikillisissa
kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- ja yhteistyötaitojen edistäminen. Opintoihin sisältyy myös
musiikin hahmotustaitojen, kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun monipuolista
kehittämistä. Syventävien opintojen musiikin hahmotusopinnot toteutetaan yhteistyössä muiden
oppilaitosten kanssa.
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Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa osaamistaan tai keskittyy valitsemaansa osaalueeseen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) mukaan. Oppilasta rohkaistaan
käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä ja nauttimaan omasta osaamisestaan!
Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan
oppimäärän lopputyön (100 tuntia), joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä
tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön
toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta.
Syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.
Suuntautumisvaihtoehdot painottuvat hiukan eri tavoin eri soittimissa. Syventävien opintojen
lopputyö voi olla esim.
konsertti
levytys
oman musiikin luominen ja dokumentointi tai
osallistuminen jäsenenä poikkitaiteelliseen projektiin
Oppilaan instrumenttitaitojen edistymistä seurataan taitotaulun avulla. Syventävien opintojen
tavoitteet ja taitotaulun yksityiskohtaiset sisällöt ovat liitteessä 2.

11.3 OPPIMISEN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA
Musiikin laajanoppimäärän arvioinnissa perusopinnot ja syventävät opinnot arvioidaan erikseen.
Syventävien opintojen arviointiin sisältyy myös lopputyö.
Myönteisessä hengessä annettava ohjaava palaute on olennainen osa musiikin oppimisprosessia ja
opettamista. Sen tarkoituksena on ohjata oppilasta omien tavoitteiden asettamiseen ja tukea
häntä niiden saavuttamisessa. Jokainen oppitunti on vuorovaikutustilanne, jossa opettaja seuraa ja
tukee oppilaan kehitystä.
Esiintymistilaisuuksien yhteydessä opiskelija saa suullista palautetta esityksestään oman opettajan
lisäksi myös muilta opettajilta. Toisten opiskelijoiden esityksiä seuraamalla oppilas oppii
arvioimaan muiden osaamista ja kehittymistä. Arvioinnissa ja palautteen antamisessa otetaan
huomioon oppilaan hyvän itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittyminen. Arviointia tehtäessä
huolehditaan, että arviointi kohdistuu ainoastaan työskentelyyn ja tavoitellun osaamisen
karttumiseen, ei oppilaan persoonaan tai ominaisuuksiin. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin
sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin ja vertaisarviointiin.
Musiikin laajan oppimäärän arvioinnin kohteita ovat
• esittäminen ja ilmaiseminen
• oppimaan oppiminen ja harjoittelu
• kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
• säveltäminen ja improvisointi.
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Perusopinnoissa oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen antamiseen siten, että se
edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijoita ohjataan itsenäisesti arvioimaan
omaa kehittymistään opintojen aikana. (ks. liite 1)
Perusopintojen kaikki osa-alueet tulee olla suoritettuna ennen seuraavalle tasolle (aloittaja –
musikantti – taituri – mestari – syventävät opinnot) siirtymistä. Valinnaisia opintoja voi suorittaa
joustavasti perusopintojen aikana.
Syventävissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilaan taitojen syvenemistä opintojen
painottumisen ja lopputyön mukaisesti. (ks. liite 2) Syventävien opintojen aikana ja lopputyön
toteutuksessa hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia.
Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet.
11.4 LOPPUTYÖN ARVIOINTI
Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Syventävien opintojen aikana ja lopputyön
toteutuksessa hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia.
Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet.
Tavoitteet ylitetty
Lopputyö muodostaa ehyen kokonaisuuden ja osoittaa opiskelijan erinomaista musiikillista
osaamista, oivaltamista, taiteellista ilmaisua. Tekninen ja taiteellinen osaaminen on monipuolista
ja yksilöllinen musiikillinen ilmaisutapa on kehittynyt ja vahvistunut. Soitossa/laulussa ilmenee
tekninen ja tulkinnallinen kypsyys ja siinä on jo aistittavissa ammattimaista otetta. Musiikillinen
kommunikointi ja esiintyminen koskettavat. Yhteistyö muiden muusikoiden tai taiteilijoiden kanssa
on luontevaa. Oppilas osoittaa kypsyyttä arvioida omaa suoritusta.
Tavoitteet saavutettu
Tekniset perusasiat ovat pääosin hallinnassa ja soitossa on kuultavissa parhaimmillaan hyvää
teknistä taitoa ja koskettavaa tulkintaa. Ilmaisu on musikaalista ja tyylinmukaista. Oppilas
noudattaa esitysmerkintöjä ja kappaleiden luonteet välittyvät. Rytminkäsittelyssä,
fraseerauksessa, sävelpuhtaudessa, sävyjen hallinnassa tai kokonaisilmaisussa on vielä paikoitellen
kehitettävää. Työskentelyssä on havaittavissa tavoitteellisuutta. Esiintyjä saa kontaktin yleisöön ja
yhteistyö muiden muusikoiden tai/ja eri taiteenalojen edustajien kanssa toimii. Oppilas osaa
arvioida omaa osaamistaan.
Tavoitteet saavutettu osittain
Tärkeimmät tekniset ja tulkinnalliset perusasiat ovat kohtuullisen hyvin hallinnassa.
Kokonaisvaikutelma jää kuitenkin osittain suorituksenomaiseksi. Rytminkäsittely on kehittymässä
ja oppilas hallitsee dynamiikkaa osittain. Ilmaisu on vielä kapeahkoa. Yhteistyö muiden
muusikoiden ja eri taiteenalojen edustajien kanssa pääasiassa onnistuu. Oppilas osaa jonkun
verran arvioida osaamistaan ja hänellä on kohtuulliset valmiudet pääinstrumenttinsa jatkuvaan
oppimiseen.
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11.5. LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TODISTUKSET JA NIIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus Oppilaalle annetaan
taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus sen jälkeen, kun
hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot.
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen tulee sisältää seuraavat
asiat:
• todistuksen nimi
• koulutuksen järjestäjän nimi
• oppilaitoksen nimi
taiteenala
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika vuosina
• oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
• sanallinen arvio oppilaan suorittamista taiteenalan laajan oppimäärän perusopinnoista
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään
todistukseen ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
• kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen
merkitään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
hyväksymispäivämäärä
• jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen
järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta
annetussa laissa tarkoitetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä
tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen perusteella
antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä sekä
päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen
perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
• merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017
mukaisesti.
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus voi sisältää
liitteitä.
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Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus
Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen
jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät
opinnot. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat
asiat:
• todistuksen nimi
• koulutuksen järjestäjän nimi
• oppilaitoksen nimi
• taiteenala
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika vuosina
• oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
• oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
• syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe
• sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteenalan laajasta oppimäärästä
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen
ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelman
• kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä
• jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan
saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut
palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän
sopimuksen perusteella antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä
sekä päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen
perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
• merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.
Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen laajan
oppimäärän opinnoista
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan laajan
oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä.
Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.
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12. YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Y

Yleisen oppimäärän opinnot on tarkoitettu kaikille soitto- tai lauluharrastuksesta innostuneille.
Instrumenttituntien määrän voi valita eri vaihtoehdoista: 8, 12 tai 15 kertaa lukukaudessa.
Opintoihin kuuluu solistisen pääaineen henkilökohtaista opetusta 30, 40 tai 60 minuuttia viikossa.
Opiskelemaan voidaan ottaa oppilaaksi myös henkilö, jolla ei ole aikaisempia soitto tai
lauluopintoja. Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä mutta etusijalla ovat edellisenä
lukuvuotena opiskelemassa olleet opiskelijat.
Yleiseen oppimäärään kuuluu yhteiset opinnot, joiden tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen
hankkiminen. Sen lisäksi oppimäärään kuuluu teemaopinnot, joiden tarkoituksena on yhteisissä
opinnoissa hankittujen taitojen kehittäminen.
Opintojen laajuus
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten
opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen
laajuuden tunti on 45 minuuttia.
YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPINTOKOKONAISUUDET yht. 500 tuntia
Yhteiset opinnot

instrumenttitaidot (sis. musiikin hahmottamisen)
opitaan musiikin ja soittamisen perustaitoja

300 tuntia

Teemaopinnot

taitoja laajennetaan
koostuvat yhdestä tai useammasta
opintokokonaisuudesta

200 tuntia

12.1 YHTEISET OPINNOT
Tavoitteet ja sisältö
Yhteisten opintojen tarkoituksena on tutustuttaa oppilas valitsemaansa instrumenttiin ja kehittää
soittamisen ja yhteismusisoinnin perustaitoja. Oppilasta opastetaan oikeanlaiseen
harjoittelemiseen ja pyritään innostamaan oppilasta soittamisen tai laulamisen parissa. Opintojen
lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Opinnoissa pyritään kehittämään luovuutta, ilmaisua ja monipuolisuutta. Kuuntelun ja
havainnoinnin merkitys tulevat tutuiksi harjoittelun kautta yksin ja yhdessä. Oppilaita
kannustetaan esiintymään ja esiintymistaitoja voi harjoitella musiikkiopiston järjestämissä
matineoissa sekä mahdollisissa produktioissa.
Yhteisissä opinnoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan tutustumaan musiikin teknologioihin
esim. sopivien musiikinteorian tai säveltapailun harjoittelemiseen suunnattujen pelien ja tehtävien
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kautta sekä opettelemalla äänentoistolaitteiden käyttöä. Lisäksi voidaan harjoittelun tueksi
äänittää tai videoida omaa laulua tai soittoa.
Taiteiden välinen yhteistyö
Tavoitteena on tarjota tilaisuuksia toiseen taiteenalaan ja sen ilmaisukeinoihin tutustumiseen.
Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi opetukseen integroimalla. Jo opintojen alkuvaiheesta alkaen
instrumenttitunneilla voidaan tutustua musiikkikappaleen aikakauden arkkitehtuuriin,
kuvataiteeseen ja tanssitaiteeseen internetin kautta. Oppilaita kannustetaan osallistumaan myös
konsertteihin, näyttelyihin, teatteriin, oopperaan tai tanssi/taide-esityksiin. Teemaopintojen
aikana oppilasta ohjataan osallistumaan myös poikkitaiteellisiin produktioihin mahdollisuuksien
mukaan.
Musiikin hahmottaminen
Musiikin hahmottamisen opinnot on pääasiassa integroitu osaksi instrumenttiopintoja (ks. liite 3
kohdat: nuotinluku, kuulonvarainen soittaminen/laulaminen, säestäminen, säveltäminen ja
improvisointi, ilmaisu). Melodian, rytmin ja harmonian hahmottamista opiskellaan sekä
nuottikuvasta että kuunnellen. Opiskelijoita kannustetaan nuotintamaan mm. omia sävellyksiä ja
sovituksia. Muotorakenteita opiskellaan omista soittotehtävistä, lisäksi myös netistä kuunnellen.
Musiikin historiaa ja tyylin tuntemusta opiskelijat pohtivat soittaessaan eri tyylikausien teoksia.
Samalla tutustutaan eri taiteenalojen tyyleihin ja aikakausiin teknologiaa hyödyntämällä.
Musiikkikäsitteitä käydään läpi kappaleiden myötä, myös improvisointitehtävien avulla opiskellaan
eri musiikin hahmottamisen osa-alueita. Musiikin hahmottamisen opinnot etenevät rinnan
soittotaidon kehittymisen kanssa. Musiikin hahmottamisen opintoja on mahdollista suorittaa myös
mm. itsenäisesti verkko-opintoina tai osallistumalla yhteistyöoppilaitosten järjestämille tunneille.
Keskeiset sisällöt
Yhteisten opintojen keskeisenä sisältönä ovat perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin tai
instrumenttien perustaitojen hallintaan ja kehittää yleistä musiikin sekä ohjelmiston tuntemusta
soittamalla, laulamalla, kuuntelemalla ja katsomalla. Lisäksi keskeistä on musiikin hahmotuskyvyn
kehittäminen ja antaa mahdollisuuksia tutustuta muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin.
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Yhteisten opintojen rakenne (yksityiskohtaiset sisällöt liitteessä 3)
YHTEISET OPINNOT

300 tuntia

ALOITTAJA

MUSIKANTTI
/ARVIOINTI

TAITURI
/ARVIOINTI

Oppimaan
oppiminen/harjoittelu
Instrumenttiin
tutustuminen
Soitto/laulutekniikka ja
ergonomia
Nuotinluku
Kuulonvarainen
soittaminen/laulaminen
Säestäminen
säveltäminen ja
improvisointi
Ilmaisu
Esiintymistaidot
Musiikin kuuntelu
Yhteismusisointi

12.2 TEEMAOPINNOT
Tavoitteet ja sisältö
Teemaopinnoissa kehitetään jo opittuja taitoja edelleen. Oppilaan instrumenttitaitoja sekä
yhteismusisointitaitoja vahvistetaan ja tuetaan oppilaan kiinnostuksen mukaan. Oppilas voi
tutustua joko useamman eri teeman alkeisiin tai keskittyä vain pariin eri teemaan ja opiskella niitä
pidemmälle musikantti- tai taituritasolle asti. Lisäksi oppilasta kannustetaan oikeaoppiseen ja
säännölliseen harjoitteluun. Musiikin esittämisen, ilmaisun sekä improvisoinnin merkitys korostuu.
Oppilasta kannustetaan luovuuteen, monipuoliseen oppimiseen ja musiikin hahmottamiseen
esimerkiksi säveltämisen ja sovittamisen kautta.
Opinnoissa syvennetään ja laajennetaan ohjelmiston sekä tyylilajien tuntemusta. Lisäksi oppilaita
kannustetaan ja ohjataan kehittämään muusikkoutta sekä esiintymistaitoja esimerkiksi
osallistumalla paikallisiin eri taiteenaloja yhdistäviin projekteihin.
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Teemaopintojen rakenne
TEEMAOPINNOT

200 tuntia

ALOITTAJA

MUSIKANTTI
/ARVIOINTI

TAITURI
/ARVIOINTI

Yhteissoitto
Bändi
Lauluyhtye
Vapaa säestys
Kansanmusiikki
Vanha musiikki
Nykymusiikki
Säveltäminen ja
improvisointi
”Sukulaissoittimiin”
tutustuminen
Poikkitaiteelliset projektit
Soittimen/äänenhuolto
Opintoretket
Ergonomia

12.3 OPPIMISEN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA
Myönteisessä hengessä annettava ohjaava palaute on olennainen osa musiikin oppimisprosessia ja
opettamista. Sen tarkoituksena on ohjata oppilasta omien tavoitteiden asettamiseen ja tukea
häntä niiden saavuttamisessa. Osasuoritusten ALOITTAJA-, MUSIKANTTI- ja TAITURIKONSERTTIEN
yhteydessä opiskelija saa suullista palautetta esityksestään. Myös muiden opiskelijoiden esityksiä
seuraamalla oppii arvioimaan muiden osaamista ja kehittymistä. Arvioinnissa ja palautteen
antamisessa otetaan huomioon oppilaan hyvän itsetunnon ja myönteisen minäkuvan
kehittyminen. Arviointia tehtäessä huolehditaan, että arviointi kohdistuu ainoastaan työskentelyyn
ja tavoitellun osaamisen karttumiseen, ei oppilaan persoonaan tai ominaisuuksiin. Monipuoliseen
jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin ja
vertaisarviointiin.

Yleisen oppimäärän osasuoritukset:

ALOITTAJA –> MUSIKANTTI –>

TAITURI
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12.4 YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TODISTUKSET JA NIIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT
Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun
hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
• todistuksen nimi
• koulutuksen järjestäjän nimi
• oppilaitoksen nimi
• taiteenala
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika vuosina
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen
ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
opetussuunnitelman
• kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä
• jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan
saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut
palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän
sopimuksen perusteella antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä
sekä päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen
järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän opetussuunnitelman
• merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen
yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.
Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän opinnoista
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan yleisen
oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä.
Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.
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13. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETUS
Varhaisiän musiikinopetus on 0-6 -vuotiaille lapsille suunnattua tavoitteellista ja monipuolista
musiikkikasvatustoimintaa. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän
edellytysten mukaan. Varhaisiän musiikinopetuksen, eli muskarin, voi aloittaa minkä ikäisenä vain
ja lapsi pyritään sijoittamaan oman ikätasonsa mukaiseen ryhmään. Kaikki Musiikkiopiston
muskariopettajat ovat valmistuneet varhaisiän musiikinopettajiksi.
13.1 TAVOITTEET
Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus nauttia musiikista
elämysten ja yhdessä toimimisen kautta sekä vahvistaa lapsen itsetuntoa onnistumisen
kokemusten kautta. Musiikillisten tavoitteiden lisäksi toiminta pyrkii tukemaan lapsen motorista,
sosio-emotionaalista ja kognitiivista kehittymistä. Toiminnalla myös edistetään lapsen ja
vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä ryhmässä toimimisen taitoja.
Muskaritoiminnan tavoitteena on rakentaa lapselle elinikäinen positiivinen suhde musiikkiin ja
rohkaista lasta löytämään omia vahvuuksiaan. Varhaisiän musiikinopetus luo myös pohjaa tuleville
instrumentti- tai lauluopinnoille.
Tutustumme muskareissa musiikin peruselementteihin (kuten rytmi, tempo, melodia, harmonia,
sointiväri, muoto ja dynamiikka) ja käsitteisiin (esimerkiksi piano-forte, hidas-nopea, korkeamatala, hidastuva-kiihtyvä) monipuolisen toiminnan kautta.
13.2 OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET
Varhaisiän musiikinopetuksen vapaat oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Pyrimme tarjoamaan opetusta kaikille kiinnostuneille ja tarvittaessa perustamme uusia ryhmiä
myös kesken lukuvuoden.
Varhaisiän musiikinopetusta toteutetaan ikäryhmittäin:
•
•
•
•
•
•

Vauvamuskari 3-12kk
Taaperot 1-2v
Leikki-ikäiset 3-5v
Soitinkaruselli 6v
Soitinkarusellin jatkoryhmä 6-7v
Soitinryhmät 5-8v

13.3 TYÖTAVAT
Varhaisiän musiikinopetuksen työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu ja
musiikkiliikunta. Toiminnassa pyritään musiikin elämykselliseen ja kokonaisvaltaiseen kokemiseen.
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Musiikkia integroidaan muihin taiteen aloihin esimerkiksi satujen, maalaamisen ja draaman avulla.
Kaikki toiminta on lapsilähtöistä ja etenee ryhmän ehdoilla.
Vauvamuskari
45 minuutin tunnille osallistuvat vauva sekä aikuinen. Toiminta perustuu vauvan ja aikuisen
varhaiseen vuorovaikutukseen ja sen luomaan turvallisuuden tunteeseen. Tätä
vuorovaikutussuhdetta pyritään vahvistamaan musiikin keinoin laulamalla, liikkumalla ja yhdessä
asioita tekemällä. Vauvan kasvaessa muiden ryhmäläisten osuus toiminnassa lisääntyy ja
sosiaaliset taidot alkavat kehittyä. Tunnit koostuvat liikkeestä, rytmistä, laulusta, loruista ja vauvan
kasvaessa soittamisesta. Aikuisella ei tarvitse olla musiikillista osaamista osallistuakseen tunnille,
avoin mieli ja kiinnostus yhteiseen touhuamiseen riittää.
Taaperot
Alle 3-vuotiaat osallistuvat tunneille yhdessä vanhemman tai muun huoltajan kanssa. Aikuinen on
mukana toiminnassa lapsen kanssa aktiivisesti. 45 minuutin tunti koostuu monipuolisista
työtavoista joilla tuetaan lapsen musiikillista ja mielikuvituksellista kehittymistä. Lorujen ja laulujen
avulla tuetaan kielenkehitystä, liikkumisen ja rytmittelyjen avulla motorisia taitoja. Soittimiin
tutustutaan leikinomaisesti ja välillä erilaisia ääniä kuunnellen. Tunnit rakentuvat tietyn teeman
ympärille.
Leikki-ikäiset
3-vuotiaat käyvät ryhmässä ilman vanhempia. 45 minuutin tunti koostuu koko lukuvuoden ajan
samasta alku- ja loppulaulusta, joilla luodaan turvallisuutta ja koetaan oppimisen iloa, sekä jonkin
teeman ympärille suunnitellusta toiminnasta. Teemaa käsitellään erilaisin musiikillisin keinoin;
laulaen, soittaen, liikkuen, kuunnellen sekä lorutellen, kuvataiteillen ja/tai draamaa hyödyntäen.
Ryhmässä tutustutaan monipuolisesti erilaisiin rytmisoittimiin sekä laattasoittimiin (mm.
ksylofonit). Lisäksi opettaja säestää lauluja eri soittimilla, esim. kitara, piano, 5- ja 10-kielinen
kantele, harmonikka.
Soitinkaruselli ja soitinkarusellin jatkoryhmä
Yksi soitinkarusellikerta kestää yhteensä 60 minuuttia. Soitinkarusellissa lapsi osallistuu neljän eri
instrumentin (kantele, piano, laulu, rumpu) soitinkokeiluun lukuvuoden aikana. Jokainen
soitinkokeilu kestää kuusi viikkoa. Lukuvuoden lopussa järjestetään konsertti, jossa lapset
pääsevät esittämään instrumenttitaitojaan. Soitinkokeilun lisäksi lapsi osallistuu 30 minuutin
mittaiselle musiikkivalmennustunnille joka viikko. Soitinkarusellin jatkoryhmä on tarkoitettu niille,
jotka ovat aiemmin olleet Soitinkarusellissa ja haluavat syventää aikaisemmin opittua.
Soitinkokeilussa on 4-5 lasta kerrallaan, mahdollistaen mahdollisimman yksilöllisen opetuksen.
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Soittoryhmät
Soittoryhmiä perustetaan kiinnostuksen mukaan seuraaville instrumenteille:
• 5-kielinen kantele
• Viulu
• Piano
Soittoryhmään voi osallistua 5-8 vuotiaat lapset. Osallistuminen edellyttää oman soittimen
hankintaa. Opettaja voi tarvittaessa avustaa soittimen hankinnassa.
Ryhmissä tutustutaan kyseiseen soittimeen ja edetään lasten taitotason mukaisesti helpoista
soittotehtävistä vaativampiin soittotehtäviin. 45 minuutin tuntien aikana harjoitellaan
instrumentin hallintaa, vahvistetaan soittotaitoa ja lisäksi tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin
(rytmi, tempo, dynamiikka, melodia, harmonia, muoto, sointiväri). Niitä harjoitellaan myös
liikkuen, maalaten, laulaen, kuunnellen ja soittaen muita varhaisiän musiikkikasvatuksessa
käytettäviä soittimia.
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Liite 1 LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PERUSOPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

L

Arviointiin (tavoitteet saavutettu -kohta) osallistuvat oppilas ja opettaja yhdessä keskustellen.
Ohje: Musta teksti=kaikki, Vihreä teksti=soittimet, Sininen teksti=laulu
INSTRUMENTTITAIDOT
Oppimaan oppiminen/harjoittelu

Soittimeen tutustuminen
Äänifysiologian perusteet
Soitto/laulutekniikka ja ergonomia

Nuotinluku
Kuulonvarainen
soittaminen/laulaminen

Säestäminen säestyssoittimella
Säveltäminen ja improvisointi
Ilmaisu

Esiintymistaidot

Yhteismusisointi

ALOITTAJA

Tavoitteet
saavutettu

harjoittelen säännöllisesti
harjoittelen tavoitteellisesti (minkä asian haluan
tänään oppia)
saan vanhemmiltani apua ja tukea
tiedän soittimen osien nimet
osaan kuljettaa ja säilyttää soitintani oikein
tiedän lauluelimistön pääosat
osaan valmistella soitto/laulupaikkani sopivaksi
(tuolin tai nuottitelineen säätö)
rento, luonteva soitto/lauluasento
tutustun soitto/laulutekniikoiden alkeisiin
osaan sorminumerot
osaan eriyttää oikean ja vasemman käden liikkeet
tunnen harjoitteita rentouden ja ryhdin löytämiseksi
tutustun kokonaisvaltaiseen hengitykseen
osaan nuotinluvun alkeet
osaan katsoa viivastolta oman laulustemmani
osaan taputtaa rytmejä opettajan mallin mukaan
melodian hahmottaminen laulamalla
pienten aiheiden soittaminen/laulaminen opettajan
mallin mukaan
osaan säestää yksinkertaisilla soinnuilla (I-V aste)
käytän mielikuvitusta oman musiikin tekemisessä
esim. satujen tai kuvien pohjalta
hallitsen perussykkeen
tunnistan eri tunnetiloja musiikissa
osaan soittaa/laulaa eri voimakkuuksilla esim. p ja f
osaan tulkita tekstiä
uskallan esiintyä yleisölle
osaan käyttäytyä esiintymislavalla, muistan kumartaa
yms.
osaan toimia ryhmässä ja kuunnella opettajan ohjeita
olen harjoitellut oman stemmani
osaan kuunnella yhteisen lähdön ja lopetuksen
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INSTRUMENTTITAIDOT
Oppimaan oppiminen/harjoittelu

Soittimeen tutustuminen

Äänifysiologia
Soitto/laulutekniikka ja ergonomia

Nuotinluku

Kuulonvarainen soittaminen

Säestäminen säestyssoittimella

Säveltäminen ja improvisointi

Ilmaisu

Esiintymistaidot

Yhteismusisointi

MUSIKANTTI

Tavoitteet
saavutettu

harjoittelen säännöllisesti (toistoja tarvitaan)
asetetaan tavoitteet yhdessä opettajan kanssa
harjoittelen tavoitteellisesti (minkä asian haluan
tänään oppia)
saan vanhemmiltani kannustusta ja tukea
tutustun soittimeni virittämiseen
osaan pitää huolta soittimestani
perehdytään lisää soittimeni ominaisuuksiin
tutustun muutamaan hengitysharjoitukseen
ymmärrän paremmin äänen ja hengityksen yhteyden
löydän luontevan, rennon soitto/lauluasennon
hyvä perussointi
tutustun lisää soitto/laulutekniikoihin
tunnistan tärkeimpien nuottien ja taukojen aikaarvot
perustahtilajit, tasa- ja kolmijakoisuus
tunnistan eri oktaavialat
prima vista –soiton/laulun alkeet
osaan soittaa/laulaa opettajan mallista
keksin omia melodioita annettujen ohjeiden mukaan
osaan soittaa/laulaa ilman nuotteja
osaan säestää yksinkertaisilla soinnuilla (I-IV-V aste)
tasajakoisen säestäminen
kolmijakoisen säestäminen
kysymys-vastaus -leikkejä
pienien 1-5 sävelen aiheiden säveltäminen
improvisointia annetulla rytmillä
pystyn toteuttamaan artikulaation alkeita (mm.
staccato legato)
löydän hengityspaikat (fraseeraus)
löydän kappaleen luonteen ja tunnelman
osaan laajempaa dynamiikkaa (esim. p-mp-mf-f)
osaan toteuttaa ritartandot ja accelerandot
osaan pohtia laulutekstin merkitystä
osaan lavakäyttäytymisen
iloitsen edistymisestäni ja musiikin jakamisesta muille
kannustan toisia
hyväksyn oppimisen myös epäonnistumisten kautta
osaan ottaa vastaan palautetta ja kykenen
itsearviointiin sekä vertaisarviointiin
osallistun ryhmätunneille, orkesteriin tai bändiin
otan vastuun omasta osuudestani ryhmässä
kuuntelen ja seuraan opettajan ohjeita
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INSTRUMENTTITAIDOT
Oppimaan oppiminen/harjoittelu

Soittimeen tutustuminen
Äänifysiologia
Soitto/laulutekniikka ja ergonomia

Nuotinluku

Kuulonvarainen soittaminen

Säestäminen
Säveltäminen ja improvisointi
Ilmaisu

Esiintymistaidot

Yhteismusisointi

TAITURI

Tavoitteet
saavutettu
muistan lämmitellä ennen harjoittelua
osaan määritellä tavoitteet ja harjoitella omaaloitteisesti
osaan keskittyä haastavampien paikkojen
harjoitteluun
muistan tehdä äänenavauksen ennen harjoittelua
osaan kääntää vieraskielisen tekstin
osaan harjoitella tekstin ääntämistä
osaan suojella kuuloani myös vapaa-ajalla
osaan virittää oman soittimeni
ymmärrän äänifysiologian perusasiat
hyvä rento, soitto/laulutapa löytyy
opin uusia soitto/laulutekniikoita
muistan venytellä tarvittaessa
osaan soveltaa musiikin hahmotustaitoja omiin
soittoläksyihini
tunnistan erilaisia tahtilajeja
tutustun uusiin rytmikuvioihin
tunnistan nuoteista yleisimmät esitysohjeet
osaan noudattaa kertausmerkkejä, ykkösmaalit, da
capot yms.
harjoittelen prima vista -tehtäviä
helppojen laulujen soittaminen ja säestäminen
korvakuulolta onnistuu
tutustun melodisen ja rytmisen muuntelun alkeisiin
pystyn toteuttamaan erilaisia peruskomppeja
osaan luoda erilaisia improja eri asteikkojen pohjalta
esim. helpot moodit
olen löytänyt omia musiikillisia vahvuuksiani
pystyn toteuttamaan jo hienovaraisempia
dynamiikan vivahteita
erilaisten kosketustapojen kirjo laajenee
tutustun eri aikakausien tyyleihin
fraseeraus onnistuu
eri artikulointitavat onnistuvat
osaan tietoisesti muuttaa tempoa
kappaleen kokonaismuodon hahmottaminen
onnistuu
laulutekstin tulkitseminen syvenee
harjoittelen erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa
tutustun myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin
mahdollisten virheiden ohittaminen
esiintymistilanteessa
osallistun ryhmätunneille, orkesteriin tai bändiin
otan vastuun omasta osuudestani ryhmässä
osaan kuunnella muita
kuuntelen ja seuraan opettajan ohjeita
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INSTRUMENTTITAIDOT
Oppimaan oppiminen/harjoittelu

Soittimeen tutustuminen

Äänifysiologia
Soitto/laulutekniikka ja ergonomia

Nuotinluku

Kuulonvarainen soittaminen
Säestäminen
Säveltäminen ja improvisointi

Ilmaisu

Esiintymistaidot

Yhteismusisointi

MESTARI

Tavoitteet
saavutettu

muistan lämmitellä ennen harjoittelua
osaan määritellä tavoitteet ja harjoitella omaaloitteisesti
osaan keskittyä haastavampien paikkojen
harjoitteluun
osaan erilaisia harjoittelutekniikoita mm. nopeasti,
hitaasti, eri rytmeillä, silmät kiinni
mielikuvaharjoittelun hyödyntäminen
oman soiton/laulun äänittäminen tai videointi ja sen
analysoiminen
muistan tehdä äänenavauksen ennen harjoittelua
osaan kääntää vieraskieliset kappaleet
osaan harjoitella tekstin ääntämistä
osaan suojella kuuloani myös vapaa-ajalla
osaan virittää oman soittimeni
osaan vaihtaa kielen(kielisoittimissa)
tunnistan kehossani (rentous, aktiivisuus, tila)
kokonaisvaltainen hengitys tarkentuu
hallitsen monipuolisesti eri tekniikoita
soitto/lauluasennon säännöllinen tarkkailu ja korjaus
onnistuu
koko keho on mukana soitossa/laulussa ja
tulkinnassa
muistan lämmitellä ja venytellä
pidän huolta omasta hyvinvoinnistani
tunnistan ja osaan toteuttaa elävästi erilaisia
tahtilajeja, vaihtuvat tahtilajit onnistuu
tutustun uusiin rytmikuvioihin
tunnistan nuoteista lisää esitysohjeita
löydän nuoteista muotorakenteita ja teemoja
prima vista -taito kehittyy
osaan opetella kappaleita kuulonvaraisesti esim.
tallenteilta
Hallitsen erilaisia komppeja
Pystyn varioimaan säestystäni
osaan tuottaa ja toteuttaa omia musiikillisia ideoita
osaan luoda uuden stemman
osaan variaatioita harjoitellusta teemasta
luotan omaan tulkintaani, rohkeutta löytyy
agogiikan ja tempon tietoinen vaihtelu onnistuu
osaan toteuttaa eri tyylikausien piirteitä soitossani
soittoon/lauluun eläytyminen onnistuu
rohkeutta oman tyylin esille tuontiin
hallitsen esiintymisjännityksen
käyn konserteissa ja kuuntelen musiikkia
osaan arvioida ja antaa palautetta muille soittajille
osaan ottaa kontaktia yleisöön
yhteissoitto on sujuvaa
osaan reagoida muiden soittoon
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Liite 2 LAAJAN OPPIMÄÄRÄN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
INSTRUMENTTITAIDOT JA MUUSIKKONA KEHITTYMINEN

Oppimaan oppiminen ja
harjoittelu

Ergonomia

Teknisten taitojen kehittäminen

Esittäminen ja ilmaiseminen

Kuunteleminen ja musiikin
hahmottaminen

Säveltäminen ja improvisointi

osaan kehitellä omia harjoitteita
osaan suunnitella omaa harjoitteluani
pitemmällä tähtäimellä
osaan soveltaa eri
harjoittelumenetelmiä tilanteen
mukaan
kehittämistä vaativien asioiden
tunnistaminen omassa soitossa
oman soiton tallentaminen harjoittelun
apuna
hallitsen suurempien
konserttikokonaisuuksia
luonteva, rento soittotapa
omaan soittoasentoon liittyvien
ongelmien tiedostaminen
muistan kehonhuollon
kiinnitän huomiota soiton/laulun
laatuun ja erilaisiin sävyihin
järkevän sormijärjestyksen yms.
suunnittelu ja valinta (fraseeraus,
artikulointi)
hengitysyhteyden vahvistaminen
rinta- ja päärekisterin vahvistaminen
vahvaa omaa tulkintaa, persoonallinen
ote
musiikin hengittäminen
tempon ja pulssin muutokset
selkeät artikulointitavat kuuluvat
eri tyylien sisäistäminen
laajan ohjelman hallinta
keskittymisen ylläpitäminen
tunteiden hallinta
ohjelmiston suunnittelu
itsearviointi
otan oma-aloitteisesti selvää eri
tyylikausista ja tyylisuunnista
analysoin soittamaani ja kuuntelemaani
musiikkia (mm. rakenteita)
tutustun polyrytmiikkaan ja
uudempaan musiikkiin sekä eri
soittotekniikoihin
oman instrumentin historiaan
tutustuminen
melodian improvisointi erilaisiin
sointupohjiin onnistuu
eri sointuasteet ja käännökset käytössä
välineitä oman, persoonallisen musiikin
luomiseen
kokeilen musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia säveltämiseen
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Tavoitteet saavutettu

Yhteismusisointi

osaan ottaa vastuuta
yhteismusisoinnissa
osaan keskustella ja neuvotella muiden
muusikoiden kanssa yhteisestä
tulkinnasta
pystyn spontaanisti reagoimaan muiden
soittoon ja tunnetiloihin

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT JA LOPPUTYÖ
Instrumenttiopinnot (mahd.
laaja, monipuolinen konserttikokonaisuus, joka sisältää sekä soolotavoitteena ammattiopinnot)
että kamarimusiikkiesityksiä
Kamarimusiikki

itsearviointi
laaja, monipuolinen konserttikokonaisuus, jossa toimitaan
aktiivisena yhtyeen jäsenenä

Bändi

itsearviointi
laaja, monipuolinen konserttikokonaisuus, jossa toimitaan
aktiivisena bändin jäsenenä

Säveltäminen ja improvisointi
Poikkitaiteellinen projekti

itsearviointi
oman musiikkikokonaisuuden luominen ja dokumentointi
itsearviointi
osallistuminen aktiivisena toimijana eri taiteenaloja yhdistävään
projektiin
itsearviointi
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Liite 3 YLEISEN OPPIMÄÄRÄN YHTEISTEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Y

Arviointiin (tavoitteet saavutettu -kohta) osallistuvat oppilas ja opettaja yhdessä keskustellen.
Ohje: Musta teksti=kaikki, Vihreä teksti=soittimet, Sininen teksti=laulu
INSTRUMENTTITAIDOT
Oppimaan oppiminen/harjoittelu

Soittimeen tutustuminen
Äänifysiologian perusteet
Soitto/laulutekniikka ja ergonomia

Nuotinluku
Kuulonvarainen
soittaminen/laulaminen

Säestäminen säestyssoittimella
Säveltäminen ja improvisointi
Ilmaisu

Esiintymistaidot

Yhteismusisointi

ALOITTAJA

Tavoitteet
saavutettu

harjoittelen säännöllisesti
harjoittelen tavoitteellisesti (minkä asian haluan
tänään oppia)
saan vanhemmiltani apua ja tukea
tiedän soittimen osien nimet
osaan kuljettaa ja säilyttää soitintani oikein
tiedän lauluelimistön pääosat
osaan valmistella soitto/laulupaikkani sopivaksi
(tuolin tai nuottitelineen säätö)
rento, luonteva soitto/lauluasento
tutustun soitto/laulutekniikoiden alkeisiin
osaan sorminumerot
osaan eriyttää oikean ja vasemman käden liikkeet
tunnen harjoitteita rentouden ja ryhdin löytämiseksi
tutustun kokonaisvaltaiseen hengitykseen
osaan nuotinluvun alkeet
osaan katsoa viivastolta oman laulustemmani
osaan taputtaa rytmejä opettajan mallin mukaan
melodian hahmottaminen laulamalla
pienten aiheiden soittaminen/laulaminen opettajan
mallin mukaan
osaan säestää yksinkertaisilla soinnuilla (I-V aste)
käytän mielikuvitusta oman musiikin tekemisessä
esim. satujen tai kuvien pohjalta
hallitsen perussykkeen
tunnistan eri tunnetiloja musiikissa
osaan soittaa/laulaa eri voimakkuuksilla esim. p ja f
osaan tulkita tekstiä
uskallan esiintyä yleisölle
osaan käyttäytyä esiintymislavalla, muistan kumartaa
yms.
osaan toimia ryhmässä ja kuunnella opettajan ohjeita
olen harjoitellut oman stemmani
osaan kuunnella yhteisen lähdön ja lopetuksen
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INSTRUMENTTITAIDOT
Oppimaan oppiminen/harjoittelu

Soittimeen tutustuminen

Äänifysiologia
Soitto/laulutekniikka ja ergonomia

Nuotinluku

Kuulonvarainen soittaminen

Säestäminen säestyssoittimella

Säveltäminen ja improvisointi

Ilmaisu

Esiintymistaidot

Yhteismusisointi

MUSIKANTTI

Tavoitteet
saavutettu

harjoittelen säännöllisesti (toistoja tarvitaan)
asetetaan tavoitteet yhdessä opettajan kanssa
harjoittelen tavoitteellisesti (minkä asian haluan
tänään oppia)
saan vanhemmiltani kannustusta ja tukea
tutustun soittimeni virittämiseen
osaan pitää huolta soittimestani
perehdytään lisää soittimeni ominaisuuksiin
tutustun muutamaan hengitysharjoitukseen
ymmärrän paremmin äänen ja hengityksen yhteyden
löydän luontevan, rennon soitto/lauluasennon
hyvä perussointi
tutustun lisää soitto/laulutekniikoihin
tunnistan tärkeimpien nuottien ja taukojen aikaarvot
perustahtilajit, tasa- ja kolmijakoisuus
tunnistan eri oktaavialat
prima vista –soiton/laulun alkeet
osaan soittaa/laulaa opettajan mallista
keksin omia melodioita annettujen ohjeiden mukaan
osaan soittaa/laulaa ilman nuotteja
osaan säestää yksinkertaisilla soinnuilla (I-IV-V aste)
tasajakoisen säestäminen
kolmijakoisen säestäminen
kysymys-vastaus -leikkejä
pienien 1-5 sävelen aiheiden säveltäminen
improvisointia annetulla rytmillä
pystyn toteuttamaan artikulaation alkeita (mm.
staccato legato)
löydän hengityspaikat (fraseeraus)
löydän kappaleen luonteen ja tunnelman
osaan laajempaa dynamiikkaa (esim. p-mp-mf-f)
osaan toteuttaa ritartandot ja accelerandot
osaan pohtia laulutekstin merkitystä
osaan lavakäyttäytymisen
iloitsen edistymisestäni ja musiikin jakamisesta muille
kannustan toisia
hyväksyn oppimisen myös epäonnistumisten kautta
osaan ottaa vastaan palautetta ja kykenen
itsearviointiin sekä vertaisarviointiin
osallistun ryhmätunneille, orkesteriin tai bändiin
otan vastuun omasta osuudestani ryhmässä
kuuntelen ja seuraan opettajan ohjeita
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INSTRUMENTTITAIDOT
Oppimaan oppiminen/harjoittelu

Soittimeen tutustuminen
Äänifysiologia
Soitto/laulutekniikka ja ergonomia

Nuotinluku

Kuulonvarainen soittaminen

Säestäminen
Säveltäminen ja improvisointi
Ilmaisu

Esiintymistaidot

Yhteismusisointi

TAITURI

Tavoitteet
saavutettu
muistan lämmitellä ennen harjoittelua
osaan määritellä tavoitteet ja harjoitella omaaloitteisesti
osaan keskittyä haastavampien paikkojen
harjoitteluun
muistan tehdä äänenavauksen ennen harjoittelua
osaan kääntää vieraskielisen tekstin
osaan harjoitella tekstin ääntämistä
osaan suojella kuuloani myös vapaa-ajalla
osaan virittää oman soittimeni
ymmärrän äänifysiologian perusasiat
hyvä rento, soitto/laulutapa löytyy
opin uusia soitto/laulutekniikoita
muistan venytellä tarvittaessa
osaan soveltaa musiikin hahmotustaitoja omiin
soittoläksyihini
tunnistan erilaisia tahtilajeja
tutustun uusiin rytmikuvioihin
tunnistan nuoteista yleisimmät esitysohjeet
osaan noudattaa kertausmerkkejä, ykkösmaalit, da
capot yms.
harjoittelen prima vista -tehtäviä
helppojen laulujen soittaminen ja säestäminen
korvakuulolta onnistuu
tutustun melodisen ja rytmisen muuntelun alkeisiin
pystyn toteuttamaan erilaisia peruskomppeja
osaan luoda erilaisia improja eri asteikkojen pohjalta
esim. helpot moodit
olen löytänyt omia musiikillisia vahvuuksiani
pystyn toteuttamaan jo hienovaraisempia
dynamiikan vivahteita
erilaisten kosketustapojen kirjo laajenee
tutustun eri aikakausien tyyleihin
fraseeraus onnistuu
eri artikulointitavat onnistuvat
osaan tietoisesti muuttaa tempoa
kappaleen kokonaismuodon hahmottaminen
onnistuu
laulutekstin tulkitseminen syvenee
harjoittelen erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa
tutustun myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin
mahdollisten virheiden ohittaminen
esiintymistilanteessa
osallistun ryhmätunneille, orkesteriin tai bändiin
otan vastuun omasta osuudestani ryhmässä
osaan kuunnella muita
kuuntelen ja seuraan opettajan ohjeita
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