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1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS
Suzukikoulu Oktaavia on yksityinen musiikkioppilaitos, joka järjestää
korkeatasoista ja laadukasta musiikinopetusta taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti. Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän
tehtävänä on luoda pohjaa oppilaan henkiselle kasvulle sekä antaa
edellytyksiä elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on
myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä
arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassamme.
Suzukikoulu Oktaavian opetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppimismenetelmä
pohjautuu pienten lasten opettamiseen erikoistuneeseen suzuki-menetelmään,
joka on lapsilähtöinen ja luonnollinen tapa oppia musiikkia. Pääsykokeita ei
pidetä, koska suzuki-menetelmässä uskotaan jokaisen oppilaan kykyyn oppia
ja kehittyä musiikillisesti. Soittotunnit voi aloittaa soittimesta riippuen jo 3	
  − 5vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa. Opiskelun aloittamiselle ei ole
kuitenkaan yläikäräjaa.
Suzukikoulu Oktaavia on Suomen Suzuki-yhdistyksen jäsen. Koulun opettajat
ovat opetusalan ja musiikin ammattilaisia ja erikoistuvat suzuki-menetelmään.
Suzuki-opettajien koulutusta Suomessa järjestää Suomen Suzuki-yhdistys,
jonka toimintaa valvoo ESA (European Suzuki Association). Suzukipedagogin tutkinto antaa pätevyyden opettaa menetelmällä kansainvälisesti.
Suzukikoulu Oktaavian opetustarjonnan sisältö on laaja ja monipuolinen, ja se
vastaa taiteen perusopetuksen sisältöä ja vaatimuksia (LIITE 1).
Opetus toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Koulussa toimivat
varhaisiän musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusryhmät sekä musiikin
alkeisteorian leikkiryhmät. Musiikin yleisen oppimäärän opintoihin (500h)
sisältyvät yksityis- ja ryhmätunnit, orkesterit sekä musiikin perusteiden
eritasoiset opetusryhmät. Avoimella aikuisosastolla tarjotaan opetusta nuorille
ja aikuisille instrumentti- ja lauluopinnoissa.
Koulu järjestää vuosittaisia kursseja, leirejä ja konsertteja yhdessä koulun
vanhempien ylläpitämän Oulun Suzukisoittajien kannatusyhdistys ry:n kanssa.
Koulun konserttitoiminta on laajaa ja monipuolista. Oppilaat esiintyvät
opettajien johdolla myös koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Yhteistyötä
tehdään eri tahojen kanssa Oulussa ja Suzukikoulu Oktaavia on osa
oululaista lastenkulttuuriverkostoa. Eri paikkakunnilla toimivat suzuki-opetusta
tarjoavat koulut ovat yhteistyökumppaneita mm. opettajavaihdon merkeissä.
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2. ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET
Suzukikoulu Oktaaviassa jokainen oppilas saa edetä omista lähtökohdistaan
käsin ja omaa tahtiaan. Oppilaiden välistä kilpailua pyritään välttämään.
Keskeisinä arvoina ovat yksilöllisyyden kunnioittaminen ja usko jokaisen
oppilaan kykyyn kehittyä musiikillisesti. Jokainen oppilas on arvokas
sellaisenaan kuin hän on. Pohja musiikin elinikäiseen harrastamiseen luodaan
positiivisessa oppimisympäristössä. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään
opetukseen ja onnistumiseen musiikin opiskelussa.
Tavoitteena Suzukikoulu Oktaaviassa on tarjota oppilaille mahdollisuus
tutustua musiikin maailmaan, kokea ja ymmärtää musiikkia moniuloitteisesti ja
luoda rakkaus musiikkia kohtaan pienestä lapsesta lähtien. Tavoitteena on
tukea oppilaan kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi musiikinopetuksen avulla.

KUVA 1. Pienet viulistit. *

* Kuvat ovat koulun opettajien ja vanhempien ottamaa kuvamateriaalia, ja niitä on lupa käyttää julkaisuissa.
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3. OPPIMISKÄSITYS JA SUZUKI-MENETELMÄ
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat
oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja
yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi. Oppiminen on
aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja
motivaation lisäksi vaikuttaa oppimisympäristö.
Positiivisten kokemusten ja onnistumisten kautta oppilaalle kasvaa hyvä
itsetunto ja uskallus toteuttaa itseään. Onnistumisen kokemukset, jotka
musiikissa usein syntyvät pitkäaikaisen, itsenäisen työskentelyn kautta,
kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Opettajalla on keskeinen
merkitys oppilaan opiskelutaitojen kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten
oppilaiden edistyminen on mahdollista. Oppimisprosessin aikana saatava
rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa.
Oppilasta kannustetaan haastamaan itsensä, löytämään omat vahvuutensa,
ottamaan vastuuta omasta oppimisprosessistaan ja löytämään itselleen
sopivat työtavat. Työskentely musiikin parissa kasvattaa pitkäjänteisyyteen.
Tavoitteena on saada oppilaat innostuneiksi ja motivoituneiksi oppijoiksi.
Suzukikoulu Oktaavian opetusmenetelmä on kansainvälisesti käytetty suzukimenetelmä, jonka kehitti japanilainen viulisti ja pedagogi Shinichi Suzuki
(1898-1998). Suzuki-menetelmässä uskotaan, että kaikilla on kyky kehittyä
oikeanlaisessa ympäristössä ja oikeanlaisen opetuksen ja kasvatuksen avulla.
Suzuki oivalsi, että lapset oppivat musiikkia yhtä luonnnollisesti kuten
äidinkieltään ympäristön vaikutuksesta. Musiikillinen lahjakkuus ei ole
synnynnäinen ominaisuus, vaan se kehittyy musiikillisessa ympäristössä.
Soittotunnit aloitetaan yleensä jo 3−5-vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa
pienin askelin edeten. Opetuksessa hyödynnetään lapsen kuulohavaintojen ja
motoriikan herkkää kehitysvaihetta. Pienten lasten opetus tapahtuu hyvin
leikinomaisesti ja tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri.
Alkuvaiheessa
suzuki-menetelmässä
oppiminen
perustuu
soivaan
mielikuvaan. Oppilailla on kotona äänite, jossa on harjoiteltava ohjelmisto.
Nuotit opetellaan myöhemmin, yleensä esikouluiässä, jolloin on luonnollinen
ajankohta opetella lukemaan myös äidinkieltä. Myöhemmässä vaiheessa
soitonopiskelu ei eroa ns. perinteisestä menetelmästä juuri muuten kuin
kasvatusfilosofian osalta.
Suzuki-opetuksessa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen ilo.
Oppilaat pääsevät kokemaan yhteismusisoinnin ja esiintymisen iloa alusta
lähtien ryhmätunneilla, konserteissa ja leireillä. Kodin ja koulun yhteistyö on
tiivistä alusta lähtien.
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4. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Musiikkiharrastus merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta kodin ja koulun kanssa.
Vanhempien osallisuus soitonopiskelussa on keskeinen osa koulun
toimintakulttuuria, sillä vanhemmat ovat mukana pienen lapsen
soittoharrastuksessa alusta lähtien tukemassa, auttamassa ja kannustamassa.
Kodin tuki on ensiarvoisen tärkeää motivaation ylläpitämisessä. Kodin ja
koulun yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen ja keskinäinen
kunnioitus.
Lapsen aloittaessa soittotunnit vanhemmille järjestetään koulutusjakso, jonka
aikana he perehtyvät soiton alkeisiin ja suzuki-filosofiaan. Vanhempia
ohjataan myös muistiinpanojen tekemiseen tuntitilanteissa, jotta he osaavat
auttaa lasta harjoittelussa kotona. Tunneilla tapahtuvan vuorovaikutuksen ja
yhteistyön lisäksi Suzukikoulu Oktaaviassa järjestetään oppilaiden
vanhemmille vanhempainiltoja. Kodin ja koulun yhteistyössä pyritään
edistämään myös perheiden keskinäistä vuorovaikutusta ja luomaan pohjaa
vanhempainyhdistystoiminnalle.
Koulun rinnalla toimii oppilaiden vanhempien ylläpitämä Oulun
Suzukisoittajien kannatusyhdistys ry, joka järjestää konsertteja, leirejä ja
kursseja yhteistyössä koulun kanssa. Lisäksi yhdistys vuokraa koulun
oppilaille soittimia. Yhdistys järjestää sääntömääräiset kokoukset vuosittain ja
valitsee oppilaiden vanhemmista koostuvan hallituksen.
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5. OPISKELUYMPÄRISTÖ
Oppimisen tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja
oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Hyvä
opiskeluympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva.
Tilojen, työvälineiden ja materiaalien tulee mahdollistaa opetussuunnitelman
mukainen opiskelu.
Suzukikoulu Oktaavia toimii tällä hetkellä musiikillisessa ympäristössä Teuvo
Pakkalan koululla Oulun keskustassa, johon on hyvät kulkuyhteydet kaikkialta
Oulusta ja lähikunnista. Yksityistuntien pitäminen koulun luokkatiloissa
onnistuu hyvin ja myös ryhmäopetus sekä pienet oppilaskonsertit ovat
mahdollisia koulun tiloissa. Luokkatiloissa, joissa järjestetään ryhmäopetusta,
on huolehdittu tilojen akustoinnista. Luokissa on käytössä tarvittavat välineet,
mm. säestyssoittimina pianot ja rytmisoittimet, joiden huolloista ja virityksistä
huolehditaan säännöllisesti. Konsertit ovat olennainen osa suzukimenetelmää. Konsertteja järjestetään paljon koulun ulkopuolisissa tiloissa.
Lisäksi koulun oppilaat esiintyvät eri tahojen järjestämissä tapahtumissa
Oulussa.

KUVA 2. Viuluryhmä.
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6. OPISKELUMATERIAALI
Suzukikoulu
Oktaaviassa
tuetaan
oppilasta
löytämään
sopivia
työskentelytapoja ja kehittämään taitojaan tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen
opiskeluun. Suzuki-opetukseen on luotu oma opiskelumateriaali jokaiselle
instrumentille. Materiaali on suunniteltu niin, että soiton perustekniikka
kehittyy kappaleiden avulla oikeassa ja loogisessa järjestyksessä. Jokainen
uusi kappale sisältää uutta tekniikkaa, jonka koulutettu suzuki-opettaja osaa
opettaa oppilaalle. Suzuki-materiaalin ohjelmisto etenee kansansävelmistä
klassiseen ohjelmistoon. Pisimmällä oleva suzuki-materiaali on ammattitason
ohjelmistoa, joka painottuu barokki- ja wieniläisklassiseen tyyliin. Saman
materiaalin käyttäminen kansainvälisesti mahdollistaa opettajavaihdon sekä
oppilaiden osallistumisen valtakunnallisille ja kansainvälisille kursseille,
leireille sekä konsertteihin.
Suzuki-materiaalin lisäksi Suzukikoulu Oktaaviassa opiskellaan monipuolisesti
muuta materiaalia tutustuen eri musiikin tyyleihin, musiikin eri aikakausiin
sekä suomalaiseen ja skandinaaviseen kansanmusiikkiin. Teemat vaihtelevat
lukukausittain.
Musiikin perusteiden opinnoissa hyödynnetään monenlaista opetukseen
tarkoitettua materiaalia: suzuki-ohjelmistoa, sähköistä musiikin teorian
materiaalia
sekä
suomalaisia
musiikin
teorian
ja
säveltapailun
oppimateriaaleja.

KUVA 3. Pieni pianisti yksilötunnilla.
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7. OPINTOKOKONAISUUDET
Opintokokonaisuudet koostuvat varhaisiän opinnoista, musiikin yleisen
oppimäärän opinnoista ja avoimen aikuisosaston opinnoista. Opetusviikkoja
on syyslukukaudella 15 ja kevätlukukaudella 16 eli opetus koostuu yhteensä
31 opetusviikosta. (LIITE 1)

7.1 VARHAISIÄN OPINNOT
7.1.1 Musiikkileikkikoulu (25-35h/vuosi)
Suzukikoulu Oktaaviassa toimivat Oktaavia-musiikkileikkiryhmät 2−4-vuotiaille.
Tunneilla on mukana lapsen vanhempi tai lähiaikuinen.
Tehtävät ja tavoitteet
Musiikkileikkikoulu tarjoaa lapselle elämyksellisen mahdollisuuden tutustua
musiikin maailmaan satujen ja tarinoiden siivittämänä. Tavoitteena on
herättää kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan. Opetuksen lähtökohtana on
suzuki-filosofia, jossa uskotaan jokaisen lapsen kykyyn kehittyä musiikillisesti.
Jokainen lapsi saa edetä ryhmässä omaan tahtiinsa ja tunneilla vallitsee
kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri.
Musiikkileikkikoulu luo pohjaa ja antaa valmiuksia elinikäiselle musiikin
harrastamiselle. Tunneilla on mukana lapsen vanhempi tai muu lapsen
lähiaikuinen. Musiikkileikkikoulu vahvistaa aikuisen ja lapsen positiivista
vuorovaikutusta
ja
antaa
virikkeitä
myös
kotona
tapahtuvaan
musiikkikasvatukseen.
Opetuksen sisältö
Musiikkileikkikoulussa tutustutaan leikin avulla musiikin peruselementteihin:
melodiaan, rytmiin, harmoniaan, muotorakenteisiin, sointiväriin ja
dynamiikkaan. Musiikkia opiskellaan laulaen, leikkien, soittaen, loruillen,
liikkuen ja kuunnellen. Ryhmässä opiskelemisessa korostuvat myös
sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen. Ohjelmistona käytetään suzukiohjelmiston lauluja, joita myöhemmin instrumenttiopinnoissa opiskellaan,
Oktaavian omia lauluja sekä muuta suomalaista lastenmusiikkia. Jokainen
laulu on pedagogisesti suunniteltu tukemaan lapsen musiikillista kehitystä.
Musiikin alkeisteoriaa opiskellaan
musiikin alkeisopetusmenetelmän,
Oktaavia-rytmikorttien avulla. Musiikkileikkikoululaiset osallistuvat koulun
yhteisiin konsertteihin lukuvuoden aikana.
7.1.2 Soitinvalmennus (50h/vuosi)
Suzukikoulu Oktaaviassa annetaan soitinvalmennusta 3−5-vuotiaille Oktaaviaviulumuskariryhmissä, Oktaavia-kitaramuskariryhmissä ja Oktaaviapianomuskariryhmissä. Soitinvalmennus on tavoitteellista opetusta jokaisen
lapsen lähtökohdat huomioiden. Soitinmuskarit ovat leikinomainen tapa
opiskella soittamisen alkeita. Opiskelu tapahtuu pienryhmässä. Tunneilla on
mukana lapsen vanhempi tai lähiaikuinen. Opetuksen laajuus koostuu
opetustunneista, kotiharjoittelusta ja esiintymisistä.
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Tehtävät ja tavoitteet
Tavoitteena soitinmuskareissa on musiikin rakkauden herättäminen sekä
luoda soittamisesta osa päivittäistä rutiinia pienestä alkaen. Ryhmässä
opiskelemisessa korostuvat myös sosiaalisuus ja yhdessä tekemisen ilo.
Opetuksen sisältö
Oppilaat käyvät tunneilla yhdessä vanhemman kanssa ja tarvitsevat omat
soittimet alusta lähtien. Soittamisen alkeita opiskellaan laulaen, rytmittäen,
liikkuen, leikkien ja pikku hiljaa edeten omalla instrumentilla soiton
perustekniikkaan. Ohjemistona käytetään instrumenttien suzuki-ohjelmistoa
sekä suzuki-alkeisopetukseen suunniteltua ohjelmistoa. Tunneilla ja
kotiharjoittelussa käytetään erilaisia pelejä ja leikkejä harjoittelun
innostamiseksi. Musiikin alkeisteoriaa opiskellaan Oktaavia-rytmikorttien
avulla. Soitinmuskareissa opiskelevat oppilaat esiintyvät koulun konserteissa
alusta alkaen. Näin esiintymisestä muodostuu luonteva tapa pienestä lähtien.

7.1.3 Musiikin alkeisteoria (10h/vuosi)
Musiikin
teorian
alkeita
opiskellaan
Suzukikoulu
Oktaaviassa
teorialeikkiryhmissä. Teorialeikkiryhmät on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat
aloittelemassa
nuotinluvun
opiskelua
instrumenttiopinnoissaan.
Opintokokonaisuus koostuu oppitunneista ja itsenäisestä harjoittelusta.
Tehtävät ja tavoitteet
Tunneilla opiskellaan leikinomaisesti musiikin teorian alkeita. Tavoitteena on
oppia hahmottamaan nuottikuvaa ja oppia säveltapailun alkeita.
Opetuksen sisältö
Tunneilla lauletaan, harjoitellaan säveltapailua sekä opetellaan tunnistamaan
perusrytmejä ja musiikin käsitteitä. Materiaaleina käytetään Oktaaviarytmikortteja, säveltapailun oppikirjoja sekä erilaisia pedagogisia pelejä, jotka
ovat motivoivia lapsille. Instrumentteina käytetään omaa instrumenttia ja
rytmisoittimia.
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VARHAISIÄN OPETUKSEN TARJONTA JA LAAJUUS

Musiikkileikkikoulu	
  
31	
  opetusviikkoa/vuosi	
  

Soitinvalmennus	
  
31	
  opetusviikkoa/vuosi	
  

Musiikin	
  
alkeisteoria	
  

•Musiikkileikki	
  2	
  -‐	
  3-‐vuotiaat,	
  30min/vko	
  
•Musiikkileikki	
  3	
  -‐	
  4-‐vuotiaat,	
  45min/vko	
  

•Viulumuskari	
  3	
  -‐	
  5-‐vuotiaat,	
  45min/vko	
  
•Kitaramuskari	
  3	
  -‐	
  5-‐vuotiaat,	
  45min/vko	
  
•Pianomuskari	
  3	
  -‐	
  5-‐	
  vuotiaat,	
  45min/vko	
  

•Teorialeikki,	
  4	
  -‐	
  7-‐vuotiaat,	
  30min/vko	
  

13	
  opetusviikkoa/vuosi	
  

KUVA 4. Soitinvalmennusryhmä.
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7.2 MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ (500h)
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500
tuntia, joka koostuu 10 tai useammasta opintokokonaisuudesta. Oppilaat
voivat koota musiikin yleisen oppimäärän opintonsa valitsemistaan eri
opintokokonaisuuksista niin, että opintokokonaisuudet muodostavat oppilaan
tavoitteita palvelevan opintopolun.
Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan
oppimista ja edistävät musiikin eri alueiden ja aihepiirien integroitumista
toisiinsa.
7.2.1 Soitinopinnot (50h/vuosi)
Suzukikoulu Oktaaviassa kaikki musiikin perusopintojen instrumenttioppilaat
osallistuvat yksilötunneille viikoittain. Yksilötuntien kestot voivat vaihdella 2245 minuutin välillä riippuen oppilaan iästä ja tasosta. Opintokokonaisuus
rakentuu kontaktiopetuksesta, itsenäisestä harjoittelusta ja solistisista
esiintymisistä.
Tehtävät ja tavoitteet
Soitinopintojen yksilöopetus on tasolta toiselle etenevää, jokainen oppilas saa
edetä opinnoissa omaa tahtiaan. Tavoitteena on perussoittotaidon
kehittyminen ja musiikin rakkauden löytyminen. Soittotaidon perusteiden
hallinnan myötä tavoitteena on ohjata oppilasta musiikillisesti rikkaaseen ja
luovaan ilmaisuun.
Opetuksen sisältö
Opetuksessa painotetaan hyvän soiton perustekniikan oppimista omalla
instrumentilla. Oppilas kuuntelee opiskeltavaa suzuki-ohjelmistoa kotona
äänitteeltä, mikä helpottaa oppimisprosessia ja kuulohavaintojen kehittymistä.
Nuotinluku aloitetaan siinä vaiheessa kun luku- ja kirjoitustaito sujuvat. Hyvät
soittoasennot, sujuva soiton tekniikka fraseerauksineen ja rytmiikan
hallitseminen ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Kauniin äänen löytäminen on
suzuki-soitonopetuksessa yksi keskeisimmistä tavoitteista.
Suzukiohjelmiston ja muun klassisen ohjelmiston lisäksi oppilas tutustuu
suomalaiseen ja skandinaaviseen kansanmusiikkiin sekä eri musiikin tyyleihin
ja oman aikamme musiikkiin. Kotiharjoittelu tapahtuu yhdessä vanhemman
kanssa ensimmäisten vuosien ajan. Hyvien ja toimivien opiskelutapojen
oppiminen kotiharjoittelussa on tärkeällä sijalla.
7.2.2 Yhteismusisointi (25h/vuosi)
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan vuorovaikutteista
yhdessä oppimista. Suzukikoulu Oktaaviassa yhteismusisointi sisältyy
opintoihin alkuvaiheesta lähtien. Yhteismusisointi järjestetään viulun, sellon ja
kitaran opetuksessa pienemmillä oppilailla ryhmätunneilla ja
isommilla
oppilailla orkestereissa. Pianisteilla yhteismusiointi voidaan järjestetään myös
periodimaisesti lukukausittain, ja isommat pianistit ja kitaristit voivat osallistua
vapaasäestyksen
opintoihin
ryhmäopetuksessa
säännöllisesti.
Opintokokonaisuus rakentuu oppitunneista, itsenäisestä työskentelystä ja
esiintymisistä.
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Ryhmätunnit 25h/vuosi
Ryhmätunneilla oppilaat opiskelevat toisten samantasoisten soittajien kanssa
ja pääsevät kokemaan yhdessä tekemisen iloa sekä toimimaan vertaisryhmän
jäsenenä. Ryhmätunnit ovat yleensä oppilaille innostavia ja lisäävät
motivaatiota soitonopiskelussa.
Tehtävät ja tavoitteet
Tavoitteena on, että oppilas oppii yhteismusisointia ohjatusti ja oppii
kuuntelemaan sekä itseään että muita ryhmän jäseniä. Jokainen oppilas saa
edetä ryhmässä oman tahtiin ja kaikenlaista oppilaiden välistä kilpailua
pyritään välttämään.
Opetuksen sisältö
Yhteismusisointia
toteutetaan
viulisteilla,
sellisteillä
ja
kitaristeilla
alkuvaiheessa 1-äänisesti oman ryhmän kanssa. Pianistien ryhmätunteihin
sisältyvät 4- ja 6-kätinen yhteissoitto. Laulaminen ja rytmiikan harjoitteleminen
ovat osa yhteismusisointia ryhmätunneilla. Ohjemistona käytetään suzukiohjelmistoa, eri aikakausien musiikkia, lastenmusiikkia ja suomalaista sekä
skandinaavista kansanmusiikkia. Pienten lasten opetus tapahtuu
leikinomaisesti, kuitenkin niin, että jokaisen leikin taustalla on pedagoginen
ajatus.
Orkesterit 25h/vuosi
Taitojen karttuessa yhteismusioinnissa korostuvat äänissä soittaminen sekä
oman instrumenttiryhmän että muiden instrumenttien kesken. Nuotinluvun
hallitsevat oppilaat soittavat jousiorkesterissa, kitaraorkesterissa tai
kamariorkesterissa.
Tehtävät ja tavoitteet
Tavoitteena orkesterissa on, että oppilas oppii soittamaan moniäänisiä
stemmoja ja kuuntelemaan musiikin harmoniaa sekä rytmiikkaa. Oppilas oppii
hahmottamaan erilaisia musiikin muotorakenteita orkesterisoiton myötä.
Oppilas kehittää vuorovaikutustaitojaan, kokee yhteismusisoinnin iloa ja saa
positiivisia kokemuksia sekä taitoja yhteisten esiintymisten myötä.
Opetuksen sisältö
Musiikin elemenetit - rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri
muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Orkesterissa soitetaan
moniäänisesti harjoitellen hahmottamaan kokonaisuuksia oman stemman
kautta. Kitaraorkesterin opintoihin sisältyy vapaasäestyksen opiskelua.
Orkesterituntien ohjelmistona käytetään suzuki-ohjelmiston lisäksi myös
muuta klassisen musiikin materiaalia sisällyttäen opetukseen erilaisia musiikin
tyylejä ja aikakausia, suomalaista musiikkia ja suomalaista sekä
skandinaavista kansanmusiikkia. Teemat voivat vaihdella lukukausittain.
Orkesterit esiintyvät opettajien johdolla koulun konserteissa ja järjestävät
koulun ulkopuolisia esiintymisiä.
Vapaasäestys 25h/vuosi
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Sointusoittimien soittajille on tarjolla vapaasäestyksen opintokonaisuuksia.
Opiskelu toteutetaan ryhmäopetuksena.
Tehtävät ja tavoitteet
Vapaasäestyksen opintojen tavoitteena on, että oppilas vapautuu
nuottikuvaan sidotusta soittamisesta ja kehittää soittotekniikkaansa.
Tavoitteena on, että oppilas saa postiivisia kokemuksia yhdessä soittamisesta
ja esiintymisestä.
Sisällöt
Vapaasäestyksen opinnoissa tutustutaan musiikin eri tyylilajeihin, eri tyylisiin
säestystapoihin sekä improvisaation alkeisiin. Lisäksi tunneilla harjoitellaan eri
tyylien mukaista rytminkäsittelyä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään soitinen
välistä yhteistyötä oppitunneilla ja konserteissa.

YHTEISMUSISOINNIN OPETUKSEN TARJONTA JA LAAJUUS

Ryhmätunnit	
  
15	
  opetusviikkoa/vuosi	
  

Orkesterit	
  
15	
  opetusviikkoa/vuosi	
  

• Jousisoittajien	
  ryhmätunnit,	
  30-‐45min/opetuskerta	
  
• Kitaristien	
  ryhmätunnit,	
  30-‐45min/opetuskerta	
  
• Pianistien	
  ja	
  kitaristien	
  vapaasäestysryhmätunnit,	
  30-‐45min/
opetuskerta	
  
• Pianistien	
  4-‐6-‐kätiset	
  pienryhmäsoittotunnit	
  30-‐45min/opetuskerta	
  

• Jousiorkesteri,	
  45min/opetuskerta	
  
• Kitaraorkesteri,	
  45min/opetuskerta	
  
• Kamariorkesteri,	
  45min/opetuskerta	
  

KUVA 5. Kitararyhmä.
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7.2.3 Musiikin perusteet (25h+50h+50h)
Musiikin perusteet tutustuttaa oppilaat musiikin peruskäsitteistöön, melodian
ja rytmin kirjoitukseen ja lukutaitoon, harmonian käsittelyyn sekä musiikin
tyylilliseen tuntemukseen. Tavoitteena on, että oppilas pystyy soveltamaan
opittuja asioita oman instrumenttinsa harjoittelun tukena ja hänen
nuotinlukutaitonsa kehittyy. Opetus järjestetään ryhmäopetuksena. Eri
tasoiset ryhmät perustetaan tarpeen mukaan vuosittain oppilaiden tason
mukaan.
Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa korostetaan teoreettisten
asioiden oppimista oman tekemisen kautta. Opetus on hyvin
käytännönläheistä, ja instrumentteina käytetään rytmisoittimia ja pianoa.
Lisäksi erilaiset pedagogiset pelit toimivat oppimisen tukena.
Opintokokonaisuus
työskentelystä.

rakentuu

kontaktiopetuksesta

sekä

itsenäisestä

Musiikin perusteiden alkeet (25h)
Opetuksen lähtökohtana on lapsilähtöinen oppimisprosessi. Opetus tapahtuu
leikinomaisesti ja käytännönläheisesti. Opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka
opiskelevat nuotinluvun alkeita soitinopinnoissaan.
Tehtävät ja tavoitteet
Tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan yksinkertaisia rytmejä ja
säveltapailun alkeita solfaamisen avulla. Tavoitteena on, että oppilas tutustuu
musiikin peruskäsitteisiin: melodiaan, rytmiin ja intervalleihin.
Sisällöt
Opetus painottuu säveltapailun sekä rytmiikan opiskeluun. Tunneilla
käytetään soittimina pianoa ja rytmisoittimia. Materiaalina käytetään musiikin
alkeisteorian oppimateriaaleja. Myös soitinopetuksessa käytettävä materiaali
yhdistyy opintoihin.
Musiikin perusteet 1 (50h)
Musiikin perusteiden tason 1 opintojen sisältö kattaa vähintään Suomen
Musiikkioppilaitosten liiton (SML) tasosuoritusvaatimusten mukaisen
oppiaineksen. Oppitunnit sisältävät musiikin luku- ja kirjoitustaidon sekä
musiikin hahmottamisen perusteet.
Tehtävät ja tavoitteet
Opetuksessa pyritään luomaan ymmärrystä siihen, miten musiikin perusteiden
tietoja sovelletaan käytäntöön omalla instrumentilla. Tavoitteena on, että
oppilas hallitsee musiikin perusteet tason 1 asiat käytännössä.
Sisällöt
Oppilas tutustuu musiikin peruskäsiteisiin: melodiaan, rytmiin, sävellajeihin,
asteikoihin, intervalleihin sekä
duuri- ja mollisointuihin. Oppilas oppii
solfaamaan ja lukemaan sekä kirjoittamaan yksinkertaisia melodioita ja
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rytmejä. Oppilas oppii tunnistamaan duuri- ja mollikolmisoinnut sekä tason 1
sävellajit rinnakkaissävellajeineen.
Opetusmateriaalina käytetään erilaisia suomalaisia musiikin perusteiden
oppikirjoja sekä sähköistä materiaalia, joista oppituntien sisällöt ja itsenäisen
opiskeluun tarkoitetut tehtävät kootaan. Halutessaan oppilas voi suorittaa
musiikin perusteet tason 1 tutkinnon.
Musiikin perusteet 2 (50h)
Opintojen sisältö noudattaa vähintään SML:n perustason 2 vaatimuksia.
Oppilas syventää osaamistaan rytmin ja melodian kirjoitustaidoissa ja musiikin
harmonian, sävellajien, intervallien sekä sointujen tunnistamisessa.
Tehtävät ja tavoitteet
Tavoitteena on, että oppilas saa valmiuksia käytännön muusikkouteen.
Tavoitteena on, että oppilas oppii laulamaan ja kirjoittamaan duuri-mollitonaalisia melodioita ja harjaantuu rytmin hahmottamiseen.
Sisällöt
Oppilas tutustuu perusteellisemmin musiikin peruskäsitteisiin: melodiaan,
rytmiin, sävellajeihin, asteikoihin, intervalleihin, sointuihin ja harmoniaan.
Oppilas syventää taitojaan säveltapailussa ja rytmiikan hahmottamisessa:
lukemisessa, soittamisessa ja kirjoittamisessa. Halutessaan oppilas voi
suorittaa musiikin perusteet tason 2 tutkinnon.

7.2.4 Musiikkiteknologia (25h)
Musiikkiteknologian
opintokonaisuus
tutustuttaa
oppilaat
tietoja
viestintäteknologiaan. Opetus järjestetään projektiluonteisesti muutaman
vuoden välein. Vaatimuksena osallistumiselle on musiikin perusteet tason 2
hallinta.
Opintokokonaisuus
työskentelystä.

rakentuu

kontaktiopetuksesta

sekä

itsenäisestä

Tehtävät ja tavoitteet
Tavoitteena on herättää kiinnostusta teknologian mahdollisuuksiin sekä
kannustaa oppilaita itsenäiseen työskentelyyn.
Sisällöt
Musiikkiteknologian opinnoissa perehdytään nuotinnusohjelmiin käytännössä
ja
tutustutaan
studioäänityksen
perusteisiin
käytännössä.
Opintokokonaisuuden aikana toteutetaan oppilaiden kanssa äänite.
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7.2.5 Tasosuoritukset (25h/50h)
Suzukikoulu
Oktaavian
oppilailla
on
mahdollisuus
Suomen
Musiikkioppilaitosten liiton (SML) vaatimusten mukaisten tasosuoritusten
suorittamiseen koulussamme. Joka kevät järjestetään musiikin perusteiden
tasojen 1 ja 2 tutkinnot sekä musiikin perustasojen 1 ja 2 instrumenttien
tutkinnot. Musiikin perusteiden tutkinnoissa lautakunta koostuu kahdesta
koulutetusta opettajasta. Instrumenttitutkinnoissa lautakunta koostuu kolmesta
koulutetusta opettajasta. Oppilas saa tutkinnosta sekä suullisen että kirjallisen
lautakunnan arvioinnin ja todistuksen. (LIITTEET 3 & 4).
Tasosuoritukset eivät ole pakollisia. Opettaja, oppilas ja vanhempi päättävät
yhdessä mahdollisista suorituksista.
7.2.6 Kurssit ja leirit (10-25h/vuosi)
Suzukikoulu Oktaavia järjestää yhteistyössä Oulun Suzukisoittajien
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosittain talvi- ja kesäleirejä. Leireille voivat
osallistua koulun soitinvalmennusoppilaat, viulistit, sellistit, kitaristit ja pianistit.
Leireille voivat osallistua myös muissa oppilaitoksissa opiskelevat suzukioppilaat. Leireillä vierailee opettajia eri musiikkioppilaitoksista. Talvileireillä
opetus on pienryhmäopetusta. Kesäleireillä opetus on sekä yksilö- että
ryhmäopetusta. Leiriohjelmaan kuuluu soittotuntien lisäksi lauluyhtyetunteja.
Leireillä voi olla myös taiteidenvälistä opetusta, esim. tanssia.
Leiritoiminnassa korostuvat suzuki-metodiin kuuluva yhteisöllisyys ja
perheiden ja opettajien välinen tiivis yhteistyö.
Tehtävät ja tavoitteet
Kurssien ja leirien tavoitteena on, että oppilas kehittää yhteismusisointitaitoja,
kokee yhteismusisoinnin ja yhdessä tekemisen iloa ja kehittää
vuorovaikutustaitojaan. Oppilas saa positiivisia esiintymiskokemuksia ja tukea
sekä motivaatiota oppimisprosessiinsa.
Sisällöt
Ohjelmistona käytetään suzuki-ohjelmiston ja muun klassisen ohjelmiston
lisäksi kamarimusiikkia, lastenmusiikkia sekä suomalaista ja skandinaavista
kansanmusiikkia ja oman aikamme musiikkia. Leiriohjelmisto suunnitellaan ja
sovitetaan leiriläisten tason ja instrumenttien mukaan. Leireillä on sekä
solistikonsertteja että yhteinen loppukonsertti, jossa pääpaino on
soitintenvälisellä yhteistyöllä sekä laululla.
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7.3 AVOIN AIKUISOSASTO
Suzukikoulu Oktaaviassa toimii avoin aikuisosasto aikuisille musiikin
harrastajille. Aikuisosastolla on mahdollisuus aloittaa instrumentti- tai
lauluopinnot tai jatkaa jo aiemmin alkaneita opintoja. Opetuksen lähtökohtana
on suzuki-filosofia, jossa uskotaan jokaisen oppilaan mahdollisuuteen kehittyä
musiikillisesti omista lähtökohdistaan käsin.
Instrumenttiopetusta tarjotaan viulussa, sellossa, kitarassa, pianossa ja
laulussa (pop&jazz ja klassinen). Aikuisosastolla toimivat myös Oktaavia
Ensemble-kuoro ja kamarimusiikkiryhmä.
7.3.1 Soitin- ja lauluopinnot (25-40h/vuosi)
Instrumenttivaihtoehdot ovat viulu, sello, kitara, piano sekä laulu (pop&jazz ja
klassinen). Opetuskokonaisuus koostuu kontaktiopetuksesta ja itsenäisestä
harjoittelemisesta.
Tehtävät ja tavoitteet
Tavoitteet luodaan
lähtökohdista käsin.

jokaiselle

oppilaalle

yksilöllisesti

oppilaan

omista

Sisällöt
Soitin- ja lauluopintojen sisällöt suunnitellaan oppilaskohtaisesti riippuen
oppilaan oppimisen tavoitteista. Oppilas voi halutesaan esiintyä solistina
konserteissa. Aikuisosastolla on mahdollista opiskella tasolta toiselle
tavoitteellisesti edeten sekä tehdä musiikin tasosuorituksia. Tällöin ohjelmisto
suunnitellaan SML:n tutkintovaatimusten mukaisesti.
7.3.2 Kuoro (30h/vuosi)
Aikuisosastolla toimii Oktaavia Ensemble-kuoro. Kuoroon voi osallistua myös
ilman että osallistuu yksityistunneille. Kuoroon pääsemiseksi ei järjestetä
pääsykokeita.
Tehtävät ja tavoitteet
Tavoitteena on, että oppilas kokee yhteismusisoinnin iloa ja saa positiivisia
kokemuksia sekä taitoja yhteisten oppituntien ja esiintymisten myötä.
Sisällöt
Kuoron pedagogiikka noudattaa osallisuuden pedagogiikkaa: ohjelmisto ja
sovitukset suuunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Kuoro esiintyy koulun
yhteiskonserteissa sekä järjestää omia konsertteja.
7.3.3 Kamarimusiikki (25h/vuosi)
Aikuisosaston kamarimusiikkiryhmä voi olla yhdistettynä musiikin yleisen
oppimäärän
kamarimusiikkiryhmän
kanssa.
Vaatimuksena
kamarimusiikkiryhmään osallistumiselle on vähintään musiikin perustason 2
tasoinen soittotaito. Kamarimusiikkiryhmään voi osallistua myös ilman että
osallistuu yksityistunneille.
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Tehtävät ja tavoitteet
Kamarimusiikkiopinnoissa pyritään tukemaan oppilaan muusikkouden
kehittymistä. Tyylillisesti vahteleva ja vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto
tukee oppilaan musiikillista kehittymistä. Yhteissoitto kehittää ryhmän
sosiaalisia taitoja ja keskinäistä vuorovaikutusta.
Sisällöt
Kamarimusiikkiryhmän ohjelmisto suunnitellaan lukuvuoden teemojen
mukaisesti sekä orkesterin taitotason mukaan. Kamarimusiikkiryhmä esiintyy
koulun konserteissa.

KUVA 6. Aikuisosaston Oktaavia Ensemble-kuoro.
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7.4 KONSERTIT (5-10h/vuosi)
Suzukikoulu Oktaavian oppilaat esiintyvät paljon. Lukuvuoden aikana on
useita konsertteja sekä oman koulun sisällä että koulun ulkopuolisissa
tilaisuuksissa. Koulun esiintyjäryhmät konsertoivat myös kesäaikaan
erilaisissa tapahtumissa Oulussa ja lähiympäristössä. Eri lukuvuosina on
erilaisia konserttiteemoja ja -projekteja, jotka suunnitellaan ja toteutetaan
yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa. Soitintenvälistä yhteistyötä
tehdään koko ajan. Koulumme järjestää myös yhteiskonsertteja eri tahojen
kanssa.
Joka lukuvuosi toteutettavat konsertit:
v Soittajaiset: solistiset konsertit, joissa kaikki halukkaat oppilaat saavat
esiintyä. Soittajaisia järjestetään useita lukuvuoden aikana.
v Joulukonsertti: koko koulun yhteinen konsertti.
v Vihkokonsertit: jokaisen suzuki-vihkon soitettuaan oppilas esittää
ohjelmiston yleisölle ja saa kunniakirjan. Konsertti voidaan järjestää myös
oppilaan kotona.
v Kevätkonsertti: koko koulun yhteinen konsertti.
v Leirikonsertit: vuosittaiset talvi- ja kesäleirikonsertit, joissa soitintenvälinen
yhteistyö korostuu.
v Tutkintokonsertti: keväisin järjestettävä solistikonsertti, jossa esiintyvät
musiikin perustason tutkintojen suorittajat.
v Pienten soittajien ja muskarilaisten konsertti: joka kevät eri teemalla oleva
tarinallinen satumaailmaan sijoittuva konsertti.
v Musiikin yleisen oppimäärän päättökonsertti: yleisen oppimäärän opinnot
suoritettuaan oppilas esittää valmistelemaansa ohjelmistoa ja saa
konsertin lopuksi suullisen sekä kirjallisen palautteen opinnoistaan
todistuksen kera. Konsertti voidaan järjestää myös oppilaan kotona tai
muualla koulun ulkopuolisessa tilassa.
Lisäksi voidaan järjestää instrumenttikohtaisia joulu- ja kevätkonsertteja.

KUVA 7. Jousiorkesteri.
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8. OPPIMISEN ARVIOINTI
Suzukikoulu Oktaaviassa arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä
opinnoissa. Arviointi on koulussa aina rohkaisevaa ja kannustavaa sekä
realistista. Oppilasta pyritään ohjaamaan myös omien tavoitteiden
asettamiseen sekä oppilaan edellytyksiä omaan itsearviointiin pyritään
kehittämään. Oppilas saa työskentelystään palautetta suullisesti koko
opintojensa ajan sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa. Oppilaita kannustetaan
myös antamaan positiivista vertaisarviointia oppilastovereille.
Arvioinnissa pyritään tukemaan oppilaan, vanhempien ja opettajan yhteistyötä.
Yleisen oppimäärän opinnoissa toteutetaan lukuvuoden lopuksi oppimisen
arviointikeskustelu, johon osallistuvat oppilas, vanhempi ja opettaja. Arvioinnin
pohjana ovat tavoitteet, jotka suunnitellaan lukuvuosittain yhdessä oppilaan,
vanhemman ja opettajan kanssa. Ennen arviointikeskustelua oppilas,
vanhempi ja opettaja täyttävät kirjallisen sanallisen arviointilomakkeen
keskustelun tueksi (LIITE 2). Lukuvuosiarvioinnissa painotetaan oppilaan
vahvuuksia ja oppimisprosessin kehittymistä.
Tasosuorituksista oppilas saa sekä suullisen että kirjallisen palautteen ja
todistuksen (LIITE 3 & LIITE 4). Perustason tutkinto 1 arvostellaan
hyväksytty/hylätty. Perustason tutkinto 2 arvostellaan pistein ja arvosanoin
suullisen ja kirjallisen palautteen lisäksi.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä
numeroarviointia, arviointi suoritetaan sanallisesti. Päättötodistuksen
luovuttamisen yhteydessä järjestetään oppilaan oma konsertti.
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9. OPPILAAN OPISKELUA KOSKEVAT OHJEET
Oppilaaksi ottaminen
Oppimiskäsitys pohjautuu ajatukseen jokaisen oppilaan kyvystä kehittyä ja
oppia. Tämän vuoksi oppilaita ei testata ennen soittoharrastuksen aloittamista.
Vanhemmalla on tärkeä rooli lapsen musiikkiharrastuksessa, minkä vuoksi
kouluun valitaan oppilaat vanhemman ja lapsen yhteisen pienen
haastatteluhetken perusteella. Musiikkileikkiryhmiin ja aikuisosastolle oppilaat
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulun musiikkileikkikoululaisilla on
etuoikeus vapautuviin instrumenttien oppilaspaikkoihin.
Oppilaan muut ja aiemmat opinnot
Oppilaan aiemmat musiikin opinnot voidaan lukea hyväksi suunniteltaessa
opintosuunnitelmaa. Opintokonaisuuksiin voidaan sisällyttää muissa taiteen
perusopetusta antavissa kouluissa suoritettuja musiikin opintoja ja muissa
oppilaitoksissa hyväksytysti suoritettuja SML:n tavoitteiden mukaisia musiikin
perustasojen tutkintosuorituksia.
Yksilöllisyys
Jos oppilas ei kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti,
opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan
edellytyksiä tapauskohtaisesti.
Opiskelun kesto
Opiskelun kestoa ei ole rajoitettu. Oppilas voi jatkaa halutessaan opiskeluaan
Suzukikoulu Oktaaviassa myös taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
mukaisen päättötodistuksen saatuaan. Lopettamisesta päätetään yhdessä
oppilaan, vanhemman ja opettajan kanssa.
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10. TODISTUKSET
Oppilas saa musiikin yleisen oppimäärän päättötodistuksen opiskeltuaan 500
tuntia eli vähintään 10 opintokonaisuutta. Oppilaalle annetaan pyydettäessä
todistus suoritetuista opintokonaisuuksista. Oppilas saa erilliset todistukset
suorittamistaan tasotutkinnoista (LIITE 3). Oppilas saa kunniakirjan
suorittamistaan vihkokonserteista (LIITE 5).
Suzukikoulu Oktaavian päättötodistus sisältää seuraavat asiat:
oppilaitoksen nimi
taiteenala ja opinnot
oppilaan nimi ja syntymäaika
opiskeluvuodet
oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet
rehtorin/johtajan allekirjoitus ja oppilaitoksen logo/leima
lainsäädäntö, mihin koulutus perustuu
opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
tai kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä
v maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu
vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta
v maininta, että koulutus on toteutettu opetushallituksen vahvistamien
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman
perusteiden 2005 mukaisesti
v kirjallinen kuvaus, että oppilas on saavuttanut asetetut oppimisen
tavoitteet
v
v
v
v
v
v
v
v
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SUZUKIKOULU OKTAAVIAN OPINTOKOKONAISUUDET

VARHAISIÄN	
  OPINNOT	
  
Soitinvalmennus:	
  
viulumuskariryhmät	
  

Musiikkileikkikoulu	
  
25-‐35h/vuosi	
  

Musiikin	
  alkeisteoria	
  
10h/vuosi	
  

kitaramuskariryhmät	
  
pianomuskariryhmät	
  
50h/vuosi	
  

MUSIIKIN	
  PERUSTASO	
  
yleinen	
  oppimäärä	
  500	
  tuntia	
  
Soitinopinnot:	
  
yksilötunnit	
  

Yhteismusisointi:	
  
ryhmätunnit,	
  orkesteri,	
  
kamarimusiikki,	
  vapaasäestys	
  

viulu,	
  sello,	
  kitara,	
  piano	
  
25-‐50h/vuosi	
  

Musiikki-‐	
  
teknologia	
  

Musiikin	
  
perusteet	
  
25h/vuosi	
  

25h/vuosi	
  

Taso-‐	
  
suoritukset	
  

25h	
  

25-‐50h/
tutkinto	
  

Konsertit	
  
5-‐10h/
vuosi	
  

Kurssit,	
  
suzuki-‐
leirit	
  
10-‐25h/
leiri	
  

AVOIN	
  AIKUISOSASTO	
  
Soitinopinnot:	
  

Lauluopinnot:	
  	
  
yksilötunnit	
  

yksilötunnit	
  
viulu,	
  sello,	
  kitara,	
  piano	
  
25h/vuosi	
  
Yhteismusisointi:	
  
kamarimusiikki	
  
25h/vuosi	
  

	
  

Konsertit	
  
5h/vuosi	
  

40h/vuosi	
  
Taso-‐	
  
suoritukset	
  
25-‐50h/tutkinto	
  

Kuoro	
  
30h/vuosi	
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  OPPIMISEN

LUKUVUOSIARVIOINTI	
  	
  

	
   	
  

OPPILAS:
INSTRUMENTTI:

OPETTAJA:

PÄIVÄYS:
OPPILAS TÄYTTÄÄ: arvioi omaa työskentelyäsi

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
   	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

yksityistunnit

	
  

	
  

	
  

	
  

ryhmätunnit

	
  

	
  

	
  

	
  

kotiharjoittelu

	
  

	
  

	
  

	
  

esiintymiset

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  VANHEMPI TÄYTTÄÄ: arvioi lapsesi työskentelyä
erinomainen

hyvä

kohtalainen

tarvitsee
harjoitusta

yksityistunnit

	
  

	
  

	
  

	
  

ryhmätunnit

	
  

	
  

	
  

	
  

kotiharjoittelu

	
  

	
  

	
  

	
  

esiintymiset

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Yleisvaikutelma lukuvuodesta:
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

OPETTAJA TÄYTTÄÄ: arvioi oppilaan työskentelyä
Vahvuudet:
Edistyminen:
Yleisvaikutelma:
Tavoitteet seuraavalle lukuvuodelle (sovitaan yhdessä):
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LIITE 3

	
  

TUTKINTOTODISTUS
	
  
	
  
OPPILAAN	
  NIMI_________________________________________________________________________	
  
	
  
	
  
ON	
  SUORITTANUT	
  HYVÄKSYTYSTI	
  ____________________________PERUSTASON	
  
TUTKINNON______________________________________________________________________________	
  
	
  
ARVOSANA________________________________________________________________________________	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
OULUSSA__/__20	
  
	
  
TUTKINTOLAUTAKUNTA	
  
	
  
NIMI	
   	
  

	
  

	
  

NIMEN	
  SELVENNYS	
  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________	
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TUTKINTOPALAUTE

YLEISVAIKUTELMA:

SOITTO-/LAULUASENTO:

TEKNINEN VALMIUS:

PUHTAUS:

MUSIIKILLINEN TULKINTA:
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