
Musiikki 
 

Pakolliset opintojaksot 
 
MU1: Intro-kaikki soimaan, 2 op 
Moduulin sisältöinä ovat monipuoliset äänenkäyttöä sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja 
kehittävät tehtävät ja ohjelmisto, luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun rohkaisevat 
tehtävät, musiikin merkitysten pohdintaan innostava kuuntelu- ja musisointiohjelmisto, sekä 
musiikkiteknologian monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuudet.  
Mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin. 
 
MU2: Syke-soiva ilmaisu, 2 op 
Kurssilla opiskelija syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa, 
kehittää laulu- ja/tai yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan, analysoi musiikin 
kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä, ja heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita, myös 
teknologiaa hyödyntäen. Opintojakson sisältöinä mm. suomalaiset ja opiskelijoiden omat 
musiikkikulttuurit, musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävä ohjelmisto. 
 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
 
MU3: Genre-globaali uteliaisuus, 2 op 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien 
välisiä kytköksiä, tutustuu uusiin musiikin lajeihin ja musiikkikulttuureihin, tunnistaa omat 
lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet. 
Opintojakson ohjelmisto muodostuu erilaisista musiikinlajeista, musiikkityyleistä ja -kulttuureista, 
jotka sovitaan kurssilla yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
 
MU4: Demo-luovasti yhdessä, 2 op 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai 
taiteidenvälisessä prosessissa, ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta, syventää 
ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista, hahmottaa musiikin 
suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan. Opintojakson ohjelmisto suunnitellaan yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. 
 

Muut valinnaiset opinnot 
 
MU5: Musiikkiprojekti, 2 op 
Moduulin tavoitteena opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti 
musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja.  
Opintojakson sisällön suunnittelee opiskelija itse: esim. pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa 
koulun juhliin, musiikin valmistaminen karonkkanäytelmään, äänite tai taiteidenvälinen projekti.  
 
MU6: Bändikurssi, 2 op 
Moduulin tavoitteena on kehittyä yhden tai useamman bändi-instrumentin soitossa tai laulussa, 
sekä hioa yhteismusisointitaitoa ja aktiivista musiikinkuuntelua oman tekemisen kautta. 
Opintojakson sisältö ja ohjelmisto suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa  



 
MU7: Kitarakurssi, 2 op 
Moduulin tavoitteena opiskelija oppii soittamaan kitaraa sointumerkeistä, tabulatuureista sekä 
nuoteista saaden perustaidot kitaransoiton harrastamiseen ja mm. yhteislaulun säestämiseen  
Opintojaksolla käydään läpi kaikki kitaran perussoittotaitoon liittyvät tekniikat, sointuotteet, 
tabulatuurit sekä nuottikuvan perusteet. 
 


