Valkeakosken musiikkiopisto
Varhaisiän musiikinopetus

Musiikkiopiston perustaso
(opintoaika n. 8 v.)

0 - 6-vuotiaille
Ikätason mukainen
pienryhmätoiminta, jonka
tavoitteena on myönteisen
musiikki- ja oppimisasenteen
synnyttäminen ja ylläpitäminen
Vauvaryhmät
3 - 6 kk, 7 - 11 kk
Perheryhmät
1 - 2-vuotiaat ja sisarusryhmät
Musiikkileikkikouluryhmät
3 - 5-vuotiaat, ikähaitariryhmät
Pikkusoittajat
6-vuotiaat

Pajaopetus ja vapaa linja
(omakustanteinen opiskelu)
6 - 9-vuotiaitten soitinpajat
joissa kokeillaan miltä
soitinharrastus tuntuu. Olisiko se
minun juttuni?
Kouluikäisten bändikoulupaja
esim. kitara, basso, koskettimet,
laulu, lyömäsoittimet
Aikuisten laulu- ja soitinpajat,
aikuismuskari
Vapaa linja
Vapaan linjan oppilaaksi voi
hakea kuka tahansa iästä ja
asuinpaikasta riippumatta.
Opiskelu on omakustanteista.

Musiikkitunti 7 - 9-vuotiaille
Musiikkivalmennus
7 - 9-vuotiaille
Pienryhmäopetus
niille oppilaille, jotka
eivät vielä ole
valinneet omaa
soitinta
Musiikillisten
yleistaitojen
harjoittaminen
Musiikkivalmennuksesta voi
siirtyä suoraan
instrumenttiopintoihin ilman eri
hakua

Musiikillinen polku
Musiikkiopiston
opistotaso
(opintoaika 4 v.)
Perustason suorittaneille

Kokonaisvaltainen
pienryhmätunti, jonka
tavoitteena on yhteismusiikin ja
musiikin perusteiden
oppiminen

Instrumenttiopetus
 Opistotaso-suoritus
 Mahdollinen
sivuainesoitin
 Valinnaiskurssit

Instrumenttiopetus

Yhteismusisointi
 Kamarimusiikki
 Orkesterit
 Erilaiset yhtyeet

Soittotunnit, säännöllinen
kotiharjoittelu, esiintymiset,
tasosuoritukset
Huilu, oboe, klarinetti, fagotti,
saksofoni, trumpetti, käyrätorvi,
pasuuna, baritonitorvi, tuuba,
piano, viulu, alttoviulu, sello,
kontrabasso, klassinen kitara,
kantele, harmonikka,
lyömäsoittimet, klassinen laulu,
sähköbasso
Yhteismusisointi
 Kamarimusiikki
 Orkesterit
 Erilaiset yhtyeet
Musiikin perusteet

Musiikin perusteet
 Mupe 5, 6 ja 7

Musiikkiopistotason
päättötodistus
Musiikista ammatti…?

Musiikkisuhteen
jatkuminen harrastuksena
tai kuulijana

Ryhmäopetus
 Rytmiikka
 Musiikkiteknologia
 Muut valinnaiskurssit

Erilaiset harrastusryhmät,
bändit, kuorot, orkesterit,
soittokunnat, omaksi iloksi
soittaminen

Perustason päättötodistus

Musiikkitaitojen
hyödyntäminen





Pääaineen taso 3
Musiikin perusteet 4
Yhteismusiikki ja muut
suoritukset

Yksityisopetus, vapaan
sivistystyön musiikinopetus,
seurakuntien musiikinopetus

Pääsykoe

Pääsykoe

Musiikkialan II-asteen
ammatillinen koulutus

Taideyliopiston
Sibelius-Akatemia

Yli 16-vuotiaille

Nuorisokoulutus

Musiikillisesti kyvykkäimmille
3-vuotinen (opintotukioikeus)
nuorille jo ennen
Rinnalla voi suorittaa lukion
korkeakouluikää, korkeaoppimäärän ja kirjoittaa
tasoinen oppimisympäristö ja
ylioppilaaksi
-yhteisö
Tutkinnot
Korkeakoulututkinnot:
Muusikko, musiikkiteknologi,
Musiikin kandidaatti, MuK
pianonvirittäjä
Musiikin maisteri, MuM
Musiikin lisensiaatti, MuL
Pääsykoe
Musiikin tohtori, MuT
Koulutusohjelmat

Ammattikorkeakoulu

Vaatimukset: Yo-tutkinto sekä Esittävä säveltaide
musiikkiopistotason opinnot Jazzmusiikki
Kansanmusiikki
Kirkkomusiikki
Tutkinnot
Laulumusiikki
Musiikkipedagogi (AMK)
Musiikkikasvatus
Muusikko (AMK)
Musiikkiteknologia
Muusikko (YAMK)
Orkesterin- ja kuoronjohto
Musiikkipedagogi (YAMK)
Sävellys ja musiikin teoria
Taidehallinto

Musiikkialan ammatteja
Instrumentti-, musiikinteoria- tai kansanmusiikkipedagogi,
varhaisiän musiikinopettaja, musiikkiteknologian opettaja,
teatterimuusikko ja kuoronjohtaja, opetus- ja ohjaustyö
musiikkiopistoissa, musiikkileikkikouluissa, konservatorioissa
ja vapaan sivistystyön piirissä, musiikinopettaja koulussa,
orkesteri- tai teatterimuusikko, solisti, säestäjä,
korrepetiittori, kirkkomuusikko tai kanttori, tanssimuusikko,
säveltäjä tai sovittaja, kouluttaja, tuottaja,
asiantuntijatehtävät, kapellimestari, yrittäjä,
musiikkiteknologi, soitinhuoltaja, virittäjä, musiikin tutkija,
musiikkikriitikko, roudari jne.

