
Musiikki valinnaisena



Kuka voi valita valinnaismusiikin?

 Kuka vain!

 Kursseille voi osallistua niin musiikkia harrastavat kuin sitä 

harrastamattomatkin. Tunneilla pääsee usein toimimaan oman taitotason 

mukaan.

 Musiikissa on paljon käytännön tekemistä, joten tunneilla tapahtuvaan 

tekemiseen ja harjoitteluun tulee olla motivoitunut.  

 Tärkeintä innostus musiikkiin ja halu oppia lisää! 



Musiikin eri valinnaiskurssit

 Musiikki (pitkä): Musiikkia monipuolisesti, mutta paljon kuitenkin omaa 

musisointia. Kaksi vuotta kaksi tuntia viikossa.

 Musiikki (lyhyt): Sama kuin edellä, mutta vain puoli vuotta.

 Bändikämppä: Yhteismusisointia eli soittamista ja laulamista. Kaksi vuotta 
kaksi tuntia viikossa.

 Musiikkistudio: Musiikkiteknologiaa puoli vuotta kaksi tuntia viikossa.

 HUOM! Valitse vain jompikumpi: joko pitkä tai lyhyt musiikki. Näiden lisäksi 

voit kuitenkin valita Bändikämpän ja/tai Musiikkistudion.



Musiikki (pitkä ja lyhyt)

 Valinnaisessa musiikissa jatketaan musiikin opiskelua, mutta musisointia on 

selvästi enemmän kuin seitsemännellä luokalla. 

 Kurssilla laajennetaan osaamista eri instrumenttien (esimerkiksi piano, 

ukulele, rummut, kitara, basso) soittoon ja laulamiseen. 

 Kurssilla hyödynnetään lisäksi esimerkiksi musiikkiteknologiaa (iPadit yms.), 

laajennetaan musiikillista tietoa kuuntelun, uusien musiikkityylien ja 

musiikkikulttuurien kautta sekä sävelletään omia kappaleita. 

 Myös oppilaat voivat ehdottaa heitä kiinnostavia kappaleita.

 Mahdollisuus (mutta ei pakko) esiintyä juhlissa.



Esimerkkejä pitkän musiikin 

aihepiireistä (lyhyessä musiikissa osa 

näistä)

 Yhteismusisointi

 Omien biisien ja sanoitusten tekeminen iPadeilla

 Käännöskappaleiden tekeminen

 Musiikki viestii ja vaikuttaa (radiomainosten tekeminen)

 Mitä tunteita musiikki herättää? (kuunteluharjoitukset)

 Kuulon suojaaminen

 Musiikin tallennus ja äänenlaatu

 Oma lempimusiikki



Teemat jatkuvat

 Elokuvamusiikki

 Pelimusiikki

 Musiikkikulttuurit

 Rockmusiikin historia

 Oman musiikkivideon tekeminen

 Musikaalit ja niistä tehtävät arvostelut

 Juhliin harjoitteleminen

 Toiveteemat



Bändikämppä

 Oletko oman elämäsi Adele, etkä saa tarpeeksi laulamisesta? Vai ihailetko 
kenties Led Zeppelinin John Bonhamia ja paukuttelisit mieluiten rumpuja 
aamusta iltaan? Vai onko sittenkin piano oma juttusi? Bändikämppä-kurssilla 
pääset musisoimaan paljon!

 Soitto- ja laulutaitoja kehitetään harjoittelemalla eri kappaleita yhdessä.

 Mahdollisuus myös omien kappaleiden säveltämiseen ja sanoittamiseen.

 Kurssilla voidaan mahdollisuuksien mukaan muodostaa myös pari pienempää 
bändiä (myös valmiit bändit ovat tervetulleita). 

 Ohjelmistoon pääsee vaikuttamaan omien toiveiden kautta. 

 Mahdollisuus (mutta ei pakko) esiintyä juhlissa.

 Vaikka kurssilla painotetaan edellä mainittuja asioita, on sillä mahdollista tehdä 
myös muuta musiikkiin liittyvää oppilaiden innostuksen mukaan.



Musiikkistudio

 Uskotko pystyväsi tuottamaan musiikkia paremmin kuin itse Dr. Dre? Tervetuloa 
Musiikkistudio-kurssille!

 Kurssi on omistettu musiikkiteknologialle ja elektroniselle musiikille. Kurssilla 
tehdään paljon omia projekteja iPadeilla, mutta myös tietokoneilla opetellaan 
pari hyödyllistä musiikkiohjelmaa. 

 Teknologiaa käsitellään toki useampien musiikkityylien kautta, mutta pääpaino 
on elektronisessa musiikissa ja rapmusiikissa. Kurssilla perehdytään esimerkiksi DJ-
laitteisiin ja -taitoihin ja tutustutaan muutenkin musiikkigenreihin, joissa musiikin 

tuottaminen koneiden avulla on vahvasti läsnä.

 Vaikka kurssilla painotetaan edellä mainittuja asioita, on sillä mahdollista tehdä 
myös muuta musiikkiin liittyvää oppilaiden innostuksen mukaan.



Miksi musiikkia kannattaa ylipäätään 

opiskella?

 Edistää oppimista kehittyvän kuulemisen kautta

 Keskittyminen parantuu

 Kehittää kuulomuistia

 Musiikin avulla ilmaistaan tunteita

 Luo yhteisöllisyyttä ja ryhmätyötaitoja

 Opettaa luovuutta

 Kehittää rytmitajua

 Soittaminen kehittää hienomotoriikkaa

 Antaa itseluottamusta ja onnistumisen kokemuksia

 Antaa hyviä fiiliksiä ja tuo monipuolisuutta koulutyöhön!



Kysymyksiä?


