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1 HELSINGIN KRISTILLISEN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS
Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu järjestää tasolta toiselle etenevää musiikkialan oppilaslähtöistä opetusta
tavoitteellisuuden ja elinikäisen oppimisen periaatteella. Opetuksessa noudatetaan johtokunnan vahvistamaa
opetussuunnitelmaa, joka on laadittu opetushallituksen vahvistaman taiteen perusopetuksen laajan
oppimäärän perusteiden mukaisesti. Oppilaat ovat pääasiassa lapsia ja nuoria, lauluoppilaat poikkeuksena.
Oppilaitoksessa voidaan antaa opetusta myös muissa musiikkiin läheisesti liittyvissä taidemuodoissa ja siellä
voidaan järjestää myös muuta musiikin koulutustoimintaa sekä musiikkituotantoja eri yhteistyötahojen kanssa.
Tavoitteena on omaan parhaaseen osaamiseensa päässyt, oman äänensä löytänyt, osaamisestaan iloitseva
oppilas, joka kunnioittaa muita. Musiikinopetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja
arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä.
Musiikkikoulun yleinen perustehtävä on opettaa lapsia ja nuoria soittamaan ja laulamaan ja antamaan heille
edellytykset alan ammattiopintoihin. Tarkoitus on myös synnyttää oppilaalle hyvä musiikkisuhde ja kannustaa
musiikin elinikäiseen harrastamiseen. Lisäksi musiikkikoulun tehtävänä on vaalia kansallista musiikkikulttuuria,
tutustuttaa oppilas maailman eri musiikkikulttuureihin sekä eri aikakausien musiikkiin ja tyylisuuntiin. Teemme
yhteistyötä yhteisöjen ja muiden taidemuotojen ja -oppilaitosten kanssa sekä teemme myös kansainvälistä
yhteistyötä.

2 HELSINGIN KRISTILLISEN MUSIIKKIKOULUN ARVOT
Opetus lähtee liikkeelle ajatuksesta, että jokainen ihminen on arvokas, ainutlaatuinen ja yksilöllinen.
Sosiaalisessa kanssakäymisessä pyrimme siihen, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja että erilaisuus
on rikkaus. Kristilliset arvot ovat hyvä lähtökohta ajatukseen.
Toiminta perustuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden
tunnustamiselle ja kunnioittamiselle, ja opetuksella luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle
tulevaisuudelle. Helsingin Kristillisessä Musiikkikoulussa kaikille taataan yhteneväiset mahdollisuudet
koulutukseen ja musiikilliseen kehitykseen ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Toiminnassa edistetään
sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan ihmisyyden moninaisuutta.
Opetushenkilöstöllä on tärkeä tehtävä oppilaan elämässä ei ainoastaan kouluttajana, vaan myös kasvattajana
ja esikuvana. Hän voi rakentavalla toiminnallaan ja välittämisellään vahvistaa oppilaan itsetuntoa.
Pyrkimyksenä on siis kasvattaa ehyitä ihmisiä kantavaksi voimaksi yhteiskuntaan. Itsetuntoa vahvistavat myös
hyvässä ilmapiirissä tapahtuvat yhteissoitto ja esiintymiset.
Musiikkikoulussa pyrimme luomaan myönteisen ja kannustavan ilmapiirin. Positiivinen, iloinen ja ahkeruutta
ihannoiva asenne on se, mihin rohkaisemme sekä opettajia, että oppilaita. Onnistuessaan tällainen työilmapiiri
vahvistaa itsetuntoa ja parantaa suorituskykyä. Ryhmäopetus kehittää oppilaan sosiaalisia taitoja ja kykyä
yhteismusisointiin. Oppilaat saavat rohkeutta ilmaista omia näkemyksiään, sekä oppivat joustavuutta ja toisten
huomioimista. Ryhmässä opitaan positiivista yhdessä tekemistä.
Ihminen on syntymästään asti luova olento. Musiikkikoulu pyrkii luomaan omalta osaltaan ympäristön, jossa
lapset ja nuoret voivat käyttää luovuuttaan kullekin ominaisella tavalla, sekä kehittyä siinä sekä yksilönä että
ryhmässä.
Arvot tiivistetysti: Olemme oppilaslähtöisiä, kannustavia ja yhteisöllisiä.
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3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN HELSINGIN KRISTILLISESSÄ MUSIIKKIKOULUSSA
3.1 Oppimiskäsitys
Helsingin Kristillisen Musiikkikoulun opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan
oppilas on aktiivinen toimija, oppiminen on siis seurausta oppilaan omasta aktiivisesta toiminnasta. Oppilas
oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden
kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja
innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri
aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia.
Oppimiskäsityksemme mukaan oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista,
joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on
kommunikaatiota, jossa taito, tieto, tunne, ilmaisu ja vastaanottaminen yhdistyvät. Se on erottamaton osa
yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä
tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä
taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja
palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen
palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.
Oppiminen on prosessi, jossa taitoja ja tietoja lisätään ja kasvatetaan järjestelmällisesti ja
suunnitelmallisesti. Opetuksen lähtökohtina ovat jokaisen omat valmiudet, taipumukset ja tavoitteet eri
ikäkausina.
Motivaatio on oppimisen avain. Opettajat tarjoavat monipuolisia virikkeitä ja kuuntelevat oppilasta. Näin
pyritään löytämään oppilaan motivaatioalueet, jotta oppiminen olisi tehokkainta. Tästä seuraa
yksilölähtöinen pedagogiikka, jota sovelletaan ammattitaitoisesti käyttäen toimivia eri opetusmetodeja.
Opettajaan tehtävänä on muokata ja kehittää hallitsemian pedagogisia lajeja ja käyttää niitä yksillöllisesti
kullekin oppilaalle soveltuvalla tavalla. Oikein sovellettu pedagogiikka auttaa oppimista joka puolestaan
tulee oppilaan yksilöllisyyttä, itsensä tuntemista ja lisää kehittämishaluja. Oppiminen auttaa oppilasta
tuntemaan itseään ja löytämään kykyjään. Se auttaa häntä myös hahmottamaan itseään osana yhteisöä ja
ympäröivää maailmaa.
Motivoitunut oppilas oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja löytämään erilaisia työtapoja tavoitteidensa
saavuttamiseksi. Myönteiset kokemukset ja oppimisen ilo kannustavat oppilasta yhä motivoituneempaan,
pitkäjänteisempään ja luovempaan opiskeluun.
3.2. Oppimisympäristöt ja työtavat
Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu tarjoaa seurakuntien ja kristillisten koulujen tiloissa fyysisesti,
sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisen oppimisympäristön. Ne ovat myös jatkuvan sosiaalisen toiminnan
keskuksia. Pääopetuspisteenä toimii Helsingin Saalem-seurakunnan tilat Näkinkuja 3:ssa. Seurakunnan
tiloissa luonnostaan syntyy esiintymiselle ja musisoinnille hyvin luonteva ympäristö. Yleisöä löytyy aina ja
oppilaat tottuvat esiintymään hyväksyvässä ja myönteisessä ilmapiirissä. Näissä puitteissa musiikin
opiskelijat kokevat mielekkään roolin osana yhteisöä. Opetusvälineiden uusiminen ja huolto sekä
opetustilojen parantaminen ovat tärkeitä tekijöitä hyvän oppimisympäristön ylläpitämisessä.
Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja
kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva osaamisen karttuminen.
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Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa heitä oppimiseen.
Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin.
Käytössä ovat monipuoliset työtavat. Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Yksilöopetus on
instrumenttiopetuksen kulmakivi. Yksilöopetusta täydentävät vaihtelevat työmuodot: ryhmän arvo
oppimisen tukena tunnistetaan myös solistisessa opetuksessa. Musiikin hahmotustaitojen oppimisessa
keskiössä on yhdessä ja toisilta oppiminen. Digitaalinen ympäristö palvelee oppimista. Lisäksi oppilaan
omaehtoinen harjoittelu vanhempien tuella on tärkeä osa opintoja. Opettajat järjestävät osana pääaineen
opetusta oppilailleen ryhmätunteja ja yhteissoittoa projekti-/periodiluonteisesti sekä esiintymisharjoituksia.
Yhteiset soittohetket pyritään toteuttamaan iloisessa ja lämpimässä ilmapiirissä, jossa jokainen oppilas voi
kokea hyväksyntää ja kannustusta. Integraatio instrumenttiopintojen, yhteismusisoinnin ja musiikin
hahmottamisen oppimisen välillä mahdollistaa musiikinoppimisen kokonaisuuden hahmottamisen.
Myös musiikkikoulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa tapahtuva yhteistyö otetaan huomioon
oppimisympäristönä ja oppilaita kannustetaan hyödyntämään työskentelyssään eri taiteenlajien
vuorovaikutusta. Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu levittää musiikin hyviä vaikutuksia
toimintaympäristöönsä. Opetuskieli on suomi.

4 HELSINGIN KRISTILLISEN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTAKULTTUURI
Oppimisen ilo on toimintakulttuurimme lähtökohtana. Helsingin Kristillinen Musikkikoulu on yhteisö, jonka
oppilaat ja opettajat sekä vanhemmat voivat tuntea omakseen. Tavoitteena on kannustava ja osallistava
toimintakulttuuri, jonka keskiössä on oppilas. Yhteisön jäsenten aito, hyväksyvä kohtaaminen sekä välittävä ja
kunnioittava vuorovaikutus mahdollistaa jokaiselle kokemuksen osallisuudesta ja turvallisesta
oppimisyhteisöstä, joka hyväksyy oppimisen myös epäonnistumisen kautta. Haasteiden kohtaaminen
opintojen eri vaiheessa kuuluu normaaliin oppimisprosessiin. Haasteisiin suhtaudutaan hyväksyvästi, ja ne
auttavat myös suuntaamaan oppimista. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta tarvitaan sekä
oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Meillä on taito ilmaista tavoitteita oppilaalle ymmärrettävällä kielellä. Lähitavoitteiden määrittely on aina
dialogista. Riittävään ennakointiin, selkeisiin käytänteisiin, tasapainoisen työskentelyn mahdollistamiseen ja
lukuvuoden huolelliseen suunnitteluun ja rytmittämiseen luodaan lukuvuosittain toimintasuunnitelma.
Toimintakulttuuri Helsingin Kristillisessä Musiikkikoulussa antaa mahdollisuuden henkilökunnan keskinäiseen
sekä ulkopuolisten tahojen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön.
Musiikkiharrastus vahvistaa kestävän kehityksen arvoja ja luo aineetonta yhteistä pääomaa.

5 OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS
Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä on laskennalliselta laajuudeltaan 1300 tuntia, mistä 800
tuntia kuuluu perusopintoihin ja 500 tuntia syventäviin opintoihin.
Laajan oppimäärän opintoja voi edeltää varhaisiän musiikkikasvatukseen osallistuminen.
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Opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista, joille on tuntimäärällinen laskennallinen laajuus sekä sisällöt ja
tavoitteet. Laskennallinen laajuus tarkoittaa, että oppilas saa opintokokonaisuudesta suoritusmerkinnän
saavutettuaan opintokokonaisuudelle asetetut tavoitteet ja suoritettuaan sen sisällöt. Opintokokonaisuuden
suorittaminen hyväksytysti vaatii opettajan ohjeiden mukaista kotiharjoittelua, tätä harjoittelua ei lasketa
opintokokonaisuuden laskennalliseen laajuuteen. Syventävissä opinnoissa oppilas tekee lopputyön. Muut
syventävät opinnot suunnitellaan yksilöllisesti tukemaan lopputyön tekemistä. Oppilas voi suorittaa opintoja
enemmän kuin opintojen laskennallinen laajuus on. Päättötodistuksen saadakseen oppilaan on osoitettava
saavuttaneensa laajan oppimäärän tavoitteet ja opintokokonaisuuksissa määritellyt sisällöt. Perusopintoja
edeltävän varhaisiän kasvatuksen laajuus riippuu oppilaitoksen tarjonnasta, lapsen aloitusiästä ja hänen
tavoitteistaan. Sille ei aseteta laskennallista laajuutta.

6 OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET
Helsingin Kristillisen Musiikkikoulun opetuksen tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalleen edellytykset koko
elämää rikastuttavan myönteisen musiikkisuhteen syntymiselle. Opetus antaa valmiuksia itsenäiseen ja
omaehtoiseen musiikin harrastamiseen sekä mahdollistaa edellytykset jatko-opintoihin hakeutumiseen
oppilaan niin halutessa.
Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.
Tavoitteena on myös oppilaan itseymmärryksen, myönteisen minäkuvan ja vuorovaikutustaitojen
rakentuminen musiikin harrastamisen kautta. Oppilaita innostetaan käyttämään musiikillisia taitojaan myös
yhteistyön, vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä.

7 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS
Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsi herkistyy kuuntelemaan, keskittymään ja kokemaan musiikkia sekä
ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Hän saa musiikillisia elämyksiä ja valmiuksia, jotka muodostavat pohjan
lapsen hyvälle kasvulle, kehitykselle ja musiikkisuhteelle. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen
luovuutta, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Musiikkileikissä musiikkiin tutustutaan
lapsilähtöisesti. Musisointi on kokonaisvaltaista, elämyksellistä ja tavoitteellista.
Varhaisiän musiikkikasvatuksen musiikilliset sekä muut kokonaisvaltaiset tavoitteet
• lapsen ja hänen perheensä myönteisen asenteen ja kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen
musiikkia kohtaan
• lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen ja sosiaalisen kasvun edistäminen; lorut
ja riimit, rytmi, liike ja laulu edistävät vauvan ja lapsen minäkuvan hahmottumista, kielellistä ja motorista
kehitystä sekä koordinaatiota
• musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen
• musiikillisen ja musikaalisen ilmaisutaidon kehittäminen ja valmiuksien luominen musiikkiopiston
opintoja varten
• musiikkileikkikoulun ja musiikkioppilaitoksen muun opetustoiminnan yhteistyön kehittäminen
• musiikin integroiminen muihin taideaineisiin
Iloiset ja myönteiset kokemukset antavat hyvän pohjan musiikin tiedollisten ja taidollisten asioiden oppimiselle.
Musiikkileikkikoulu tukee hyvän itsetunnon kehittymistä sekä kehittää monia ei-musiikillisia taitoja kuten
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kielellisiä kykyjä, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, hieno- ja karkeamotoriikkaa, kuulokykyjä ja sosiaalisia
taitoja. Opetuksessa lapsi kohdataan sekä yksilönä, että ryhmän tärkeänä jäsenenä. Tämä mahdollistaa sen,
että lapset, joilla on erityisen tuen tarve, huomioidaan sisällyttäen heidän opetukseensa kommunikaatiota ja
oppimista helpottavia elementtejä. Oppimistavat ja -välineet valitaan niin, että tavoitteet voidaan saavuttaa
moniaistisesti.

8 LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PERUSOPINNOT
Musiikin perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten
taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen
kohteet, ja oppilasta kannustetaan suunnittelemaan oma opinpolkunsa yhdessä opettajan kanssa. Tarjoamalla
tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja
luovaa ajattelua.
8.1 Opintokokonaisuudet ja niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
Opintokokonaisuudet:
Musiikki 1 sisältää instrumenttiopintoja, yhteismusisointia ja musiikin hahmottamista 150 t
Musiikki 2 sisältää instrumenttiopintoja, yhteismusisointia ja musiikin hahmottamista 150 t
Musiikki 3 sisältää instrumenttiopintoja, yhteismusisointia ja musiikin hahmottamista 250 t
Musiikki 4 sisältää instrumenttiopintoja, yhteismusisointia ja musiikin hahmottamista 250 t
Yleiset tavoitteet perustuu Opetushallituksen valtakunnallisten musiikin laajan oppimäärän
opetussuunnitelmaperusteiden neljään tavoitealueeseen.
Perusopetuksen neljä tavoitealuetta ja niiden tavoitteet ovat:
1. Esittäminen ja ilmaiseminen
Opetuksen tavoitteena on
•
•
•
•

kannustaa oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa
ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun
kannustaa oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa
rohkaista oppilasta tutustumaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja
taiteidenväliseen vuorovaikutukseen.

2. Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
Opetuksen tavoitteena on
•
•
•
•
•

ohjata oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään soittimen
itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu
ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja oppimisensa arviointiin
ohjata oppilasta musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja tulkitsemaan musiikin lajille
ominaisia musiikin merkitsemistapoja
kannustaa oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa
tarjota oppilaalle tilaisuuksia tutustua musiikkiteknologiaan työvälineenä
7

•
•

ohjata oppilasta käyttämään ergonomisesti oikeita soittotapoja ja mielekkäitä
harjoittelumenetelmiä
ohjata oppilasta havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan.

3. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
Opetuksen tavoitteena on
•
•
•
•

ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan se osaksi soivaa
musiikillista kokonaisuutta
ohjata oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan
ohjata oppilasta musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen ja rakenteiden hahmottamiseen
tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi ja kartuttamaan musiikin
historian tuntemusta.

4. Säveltäminen ja improvisointi
Opetuksen tavoitteena on
•
•

ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja
kannustaa oppilasta harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen
perustaitoja.

Musiikin perusopinnot (yht. 800 tuntia) koostuvat neljästä opintokokonaisuudesta. Kukin opintokokonaisuus
sisältää pääaineen instrumenttiopintoja, yhteismusisointia ja musiikin perusteiden opintojaksoja. Yhtä
opintokokonaisuutta opiskellaan oppilaan kehitysvaiheesta ja valmiuksista riippuen 1-3 vuotta. Opinnot voivat
olla sekä viikottaista opetusta että toteutua erilaisina kursseina, periodeina tai projekteina, myös yhteistyössä
muiden oppilaitosten kanssa.
Yksilötunnin pituus vaihtelee 30-60 minuutin välissä. Perusopintojen päätteeksi annetaan todistus
perusopintojen suorittamisesta.

Musiikki 1
•

•
•

Instrumentti: Tutustuminen instrumenttiin ja sen ääneen, opitaan tekniikan ja instrumentin hallinnan
perusasioita, tutustutaan dynamiikkaan, duurin ja mollin käsitteisiin, helppoon improvisointiin,
säveltämiseen, musiikillisin leikein ja vuoropuheluin, sekä nuotinluvun ja -kirjoittamisen perusasioihin,
tutustuminen perusharmonioihin. Hän opettelee säännöllistä kotiharjoittelua ja esiintyy.
Muha:Tutustuminen musiikin peruskäsitteisiin ja erilaisiin merkitsemistapoihin. Oppilas kehittää
musiikin luku-ja kirjoitustaitoaan ja oppii tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia.
Yhteismusisointi: Yhteismusisointia opiskellaan instrumenteille luontaisilla tavoin erilaisina
opintokokonaisuuksina. Näitä on mm. orkesterisoitto, pienryhmäsoitto, nelikätissoitto, liedparityöskentely ja vapaa säestyksen opinnot, bändi,

Opintokokonaisuus on suoritettu, kun osaaminen on osoitettu opettajalle. Esiintymisestä sanallinen opettajan
palaute sekä itsearviointia ja vertaisarviointia ryhmässä.

Musiikki 2
•
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Instrumentti: Opitaan lisää tekniikan ja instrumentin hallinnan perusasioita, dynamiikan ja rytmin
hallintaa, laajennetaan sävellajien ja rytmien tuntemusta, improvisointia ja säveltämistä, harjoitellaan
lisää pyrkien löytämään ja tulemaan oppilaan omaa ilmaisua ja sävelkieltä, nuotinluku- ja

•

•

kirjoitusharjoituksia, duuri- ja mollikolmisointuja, yksinkertaisia musiikin muotoja, tutustutaan
merkittäviin säveltäjiin, musiikin tyyleihin ja tyylikausiin, tutustutaan eri maiden musiikkiin. Tavoitteena
oppia säännöllisen harjoittelun merkitys ja kotiharjoittelun keinoja.
Muha: Säveltapailu ja kuulonvarainen hahmotus syventyy (rytmi, melodia, harmonia), Teorian (rytmi,
melodia, harmonia, muoto) hahmotus syventyy. Nuotinluvun ja -kirjoituksen perusteet jatkuu.
Teoriasisältöjen lisäksi joko MuHa 2-3 -opintojaksoon sisältyy sisäänrakennettuna
bändi/ensembletyöskentelyä vuoden aikana 5+5x 60 min. Ensemblejakso tähtää yhteiseen
esiintymiseen kauden lopulla. Ryhmästä riippuen, opettajan harkinnan perusteella
endembletyöskentely on joko 2. tai 3. opintojaksolla.
Yhteismusisointi: Oppilas kehittää yhteismusisointitaitojaan erilaisissa perusopintojen
opintokokonaisuuksissa mainituissa yhteismusisoinnin tilanteissa.

Opintokokonaisuus on suoritettu, kun osaaminen on osoitettu opettajalle. Esiintymisestä sanallinen
opettajan palaute sekä itsearviointia ja vertaisarviointia ryhmässä.

Musiikki 3:
•

•

•

Instrumentti: Tavoitteena on kehittää instrumentin hallintaa ja laajentaa teknistä että ilmaisullista
osaamista. Tavoitteiden asettaminen itsenäistyy. Oppilaan itsearviointi- ja vertaisarviointitaidot
kehittyvät. Oppilas tunnistaa sävellajeja ja sointuja ohjelmistoonsa kuuluvista sävellyksistä. Hän tuntee
ja tunnistaa yhä monipuolisemmin erilaisia rytmejä ja säveliä sekä musiikin lainalaisuuksia
soittamastaan ohjelmistosta. Oppilaan monilukutaito kehittyy: oppilas yhdistää ohjelmistonsa teoksia
siihen aikaan ja paikkaan, joissa ne on sävelletty. Oppilas opettelee instrumentilleen ominaisia
musiikin työtapoja kuten vapaata säestystä, transponointia ja improvisointia. Oppilas on tutustunut
instrumentilleen ominaiseen eri aikakausien ohjelmistoon.
Muha: Säveltapailu ja kuulonvarainen hahmotus syventyy (rytmi, melodia, harmonia), Teorian (rytmi,
melodia, harmonia, muoto) hahmotus syventyy. Nuotinluvun ja -kirjoituksen perusteet jatkuu.
Teoriasisältöjen lisäksi joko MuHa 2-3 -opintojaksoon sisältyy sisäänrakennettuna
bändi/ensembletyöskentelyä vuoden aikana 5+5x 60 min. Ensemblejakso tähtää yhteiseen
esiintymiseen kauden lopulla. Ryhmästä riippuen, opettajan harkinnan perusteella
endembletyöskentely on joko 2. tai 3. opintojaksolla.
Yhteissoitto: Oppilas kehittää yhteismusisointitaitojaan erilaisissa perusopintojen
opintokokonaisuuksissa mainituissa yhteismusisoinnin tilanteissa.

Opintokokonaisuus on suoritettu, kun osaaminen on osoitettu omalle opettajalle ja yhdelle muulle
opettajalle. Lisäksi oppilas on esiintynyt useasti ja saanut esiintymisistä palautetta myös muulta kuin
omalta opettajalta. Oppilas on esiintynyt myös yhdessä muiden kanssa. Esiintymisestä sanallinen
opettajan palaute sekä itsearviointia ja vertaisarviointia ryhmässä.

Musiikki 4:
•

Instrumentti: Tavoitteena on kehittää instrumentin hallintaa niin, että oppilas pystyy siirtymään
syventäviin opintoihin. Oppilas pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja tavoitteiden asettamiseen.
Oppilaan itsearviointi- ja vertaisarviointitaidot kehittyvät edelleen. Oppilas tunnistaa omia
vahvuuksiaan kehittämisen kohteitaan ja osaa toimia taitojaan kehittäen. Oppilas tunnistaa sävellajeja
ja sointuja ohjelmistoonsa kuuluvista sävellyksistä kaikissa instrumentille ominaisissa sävellajeissa.
Oppilas osaa analysoida harjoittelemaansa ohjelmistoa sekä muotorakenteen että sävellyksille
tyypillisten harmonia-, rytmi- ja melodiakulkujen osalta. Oppilas osaa opetella itsenäisesti uutta
ohjelmistoa. Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä oppijana että
muusikkona. Oppilas osaa suunnitella harjoitteluaan ja pystyy ohjaamaan itse omaa edistymistään.
Oppilas osaa arvioida osaamistaan ohjelmistoonsa kuuluvien sävellysten osalta ja viimeistelemään
esittämäänsä ohjelmistoa. Oppilas osaa rakentaa kappaleen tulkinnan tyylinmukaisesti. Oppilas pystyy
9

•

•

myös antamaan palautetta muille rakentavassa hengessä. Oppilas kehittää teknistä osaamistaan
harjoittelemalla instrumentilleen ominaisia ääniharjoituksia ja etydeitä. Oppilas on tutustunut
instrumentilleen ominaiseen eri aikakausien ohjelmistoon ja osaa sävellyksiä kaikilta aikakausilta sekä
nuoteista että ulkoa. Oppilas suunnittelee minikonsertin, jonka ohjelman oppilas valitsee siten, että se
tukee syventäviin opintoihin siirtymistä. Konsertissa oppilas esittää vähintään 5 kappaletta, osa
kappaleista voi olla yhteismusisointia, kappaleiden enimmäismäärää ei ole rajattu. Minikonsertin voi
soittaa myös osissa, ja konsertin voi pitää osana jotain muuta konserttia. Oppilas voi esittää kappaleet
myös pelkästään opettajille tasosuorituksenomaisessa tilanteessa. Minikonsertissa oppilas voi esiintyä
niin yksin kuin yhdessä muiden kanssa.
Muha: Muha 4 -opintojaksoon sisältyy enintään puolen vuoden aikana toteutettava projektityö.
Projektityön tavoitteena on syventyä johonkin oppilasta kiinnostavaan aiheeseen musiikin
hahmotuksen näkökulmasta, tehdä tuotos ja esitellä työn hedelmiä muille. Säveltapailu ja
kuulonvarainen hahmotus syventyy (rytmi, melodia, harmonia). Teorian (rytmi, melodia, harmonia,
muoto) hahmotus syventyy.
Yhteissoitto: Oppilaan instrumentin hallinta on kehittynyt niin, että hän pystyy musisoimaan sekä yksin
että erilaisissa vaativammissa yhteissoittoryhmissä.

Opintokokonaisuus on suoritettu, kun oppilas on osoittanut osaamisensa opettajalleen sekä esittänyt
minikonsertin ja tehnyt muhan projektityön sekä osallistunut yhteissoittoperiodeihin. Oppilas saa palautteen
oman opettajan lisäksi vähintään kahdelta muulta opettajalta.

9 SYVENTÄVÄT OPINNOT
Oppilas siirtyy syventäviin opintoihin suoritettuaan perusopinnot. Syventävien opintojen tarkoituksena on
opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy
lopputyö. Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla
musiikkikoulun tarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista
osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn
syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan
yhteistyössä opettajiensa kanssa musiikkikoulun ja yhteistyöoppilaitosten opetustarjonnan pohjalta.
Syventävien opintojen alussa on kaikille yhteiset opinnot, joihin oppilas osallistuu.
9.1 Opintokokonaisuudet ja niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
SYVENTÄVÄT OPINNOT (laajuus yhteensä 500 tuntia)
•

Syvä Musiikki 1 sisältää pääinstrumentin opintoja, esiintymisiä ja harjoittelua, siitä kertyy opintoja 100
tuntia/ lukuvuosi, niitä voi lukea hyväksi syventäviin opintoihin yhteensä 250 tuntia. Tavoitteena on
kehittää instrumentin/instrumenttien hallintaa oppilaan omien tavoitteiden ja lopputyön suuntautumisen
mukaisesti. Opintokokonaisuus on suoritettu, kun osaaminen on osoitettu opettajalle. Lisäksi oppilas on
esiintynyt useasti ja saanut esiintymisistä palautetta myös muulta kuin omalta opettajalta. Oppilas on
esiintynyt myös yhdessä muiden kanssa. Oppilas saa palautteen oman opettajan lisäksi vähintään
kahdelta muulta opettajalta. Lisäksi itsearviointia ja vertaisarviointia ryhmässä.

•

Syvä Ryhmä 1 sisältää osallistumisen yhteismusisointiin lukuvuosittain. Yhteismusisointiperiodin laajuus
on 50 tuntia (sisältää ohjausta vähintään 6-8 viikkoa, omakohtaista harjoittelua ja esiintymisen).
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Tavoitteena on, että oppilas kehittyy yhteismusisoinnissa siten, että pystyy toimimaan aktiivisena ryhmän
jäsenenä ja suhteuttamaan omaa musisointiaan muihin musiikkityylin mukaisesti. Oppilas oppii
instrumentilleen/instrumenteilleen ominaisia yhteismusisoinnin tapoja lopputyönsä tavoitteiden mukaisesti.
Oppilaan yhteismusiikin määrä riippuu hänen lopputyönsä tavoitteista. Oppilas voi valita yhteismusisointia
myös enemmän kuin 50 tuntia. Voidaan järjestää yhteistyössä toisen musiikin laajaa oppimäärää antavan
oppilaitoksen kanssa.
•

Muha 5 sisältää musiikin hahmottamisen lukukauden pituisen kurssin laajuus on 50 tuntia. Tavoitteena on
kehittää musiikin hahmottamisen taitoja niin, että oppilas pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja soveltamaan
saavuttamiaan tietoja ja taitoja omassa musisoinnissaan. Tavoitteena on myös, että oppilas pystyy
opintokokonaisuuden suoritettuaan jatkamaan hahmotusaineiden opiskelua musiikin ammattiopintoihin
pyrkimisen edellyttämällä tavalla. Kurssi voi olla järjestetty yhteistyössä toisen taiteen perusopetusta
laajassa oppimäärässä antavan oppilaitoksen kanssa. Erityisesti niille oppilaille, jotka suunnittelevat
mahdollista musiikin ammattiopintoihin hakeutumista, suositellaan monipuolisia musiikin
hahmotusaineiden opintoja. Syventävät muha-kurssit ovat lukukauden mittaisia ellei toisin mainita.

•

Valinnaiset opintokokonaisuudet: sovitus/sävellyskurssit, yhteismusisointiprojektit, sivuinstrumentti
opinnot, musiikin hahmottamisen kurssit, taiteiden väliset projektit (muiden taiteen perusopetusta antavien
oppilaitosten tai taiteilijoiden kanssa toteutettavaan projektiin, jossa yhdistetään näiden taiteenlajien
ilmaisua) tai orkesterin- tai kuoronjohtamisen kurssit sen lukuvuoden kurssitarjottimen mukaan.
Lukukauden pituisen kurssin laajuus on 50 tuntia, jos ei toisin mainita.

•

Lopputyö. Lopputyö valmistetaan oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti ja sen valmistaminen voi pitää
sisällään erilaisia tavoitteen mukaisia opintokokonaisuuksia. Syventävien opintojen lopputyön
laskennallinen laajuus on 100 tuntia. Oppilas suunnittelee ja valmistelee musiikillista osaamista osoittavan
laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä syvennettyyn
osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä
opettajiensa kanssa. Lopputyöhön tulee aina sisältyä soiva lopputulos. Lopputyö voidaan suorittaa joko
vahvasti omaan solistiseen instrumenttiopintoihin painottuen, useamman instrumentin hallintaan tai
yhteismusisointia, musiikkiprojektia tai säveltämiseen/sovittamiseen painottava lopputyö. Sävellys- tai
sovitusprojekti voi olla jo olemassa olevan musiikin esittämiseen painottuvaa projektia suppeampi.
Lopputyön laajuus on 100 tuntia.

Syventävien opintojen neljä tavoitealuetta ja niiden tavoitteet ovat:
1.

Esittäminen ja ilmaiseminen
Opetuksen tavoitteena on
•
•
•
•

2.

ohjata oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan
kannustaa oppilasta kehittämään edelleen musiikin tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia
taitoja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti
rohkaista oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä
ohjata oppilasta soveltamaan omassa ilmaisussaan myös muiden taiteenalojen
ilmaisukeinoja.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
Opetuksen tavoitteena on
•
•

auttaa oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa oppimistaan
opastaa oppilasta arvioimaan edistymistään ja nauttimaan osaamisestaan
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•
•

3.

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
Opetuksen tavoitteena on
•
•
•
•

4.

ohjata oppilasta harjoittelemaan taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän
jäsenenä
ohjata oppilasta huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään sekä ergonomiasta ja
kuulonsuojelusta musisoidessaan.

ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina että ryhmän
jäsenenä
ohjata oppilasta tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri
näkökulmista
ohjata oppilasta hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia
ohjata oppilasta hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitojaan sekä musiikin historian
tuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä.

Säveltäminen ja improvisointi
Opetuksen tavoitteena on
•
•

kannustaa oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoituja ja itse sovitettuja osuuksia ja
säveltämään omaa musiikkia
rohkaista oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä.

Syventävät opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista sekä lopputyöstä
(yhteensä 500 tuntia). Oppilas suuntaa opintojensa painotusta kiinnostuksen mukaan. Lopputyön tavoitteet ja
toteutustapa suunnitellaan yhteistyössä opettajien kanssa. Syventävien opintojen opintokokonaisuuksien
tarkoituksena on auttaa oppilasta valmistamaan omien tavoitteidensa mukaista musiikillista osaamista
osoittava lopputyö. Syventävien opintojen suorittamiseen kuluu keskimäärin 2-4 vuotta.

10 MUSIIKIN HAHMOTUS (Muha)
Musiikin hahmotuksen opintojen keskeisenä sisältönä on musiikillisen hahmotuskyvyn kehittäminen.
Opinnoissa hankitaan musiikillisen hahmotuksen perustaitoja teoriassa, säveltapailussa ja notaatiossa. Niiden
kautta luodaan pohja musiikillisten ilmiöiden ymmärrykselle, opitaan välittämään musiikillisia ideoita muille ja
opitaan nuotinkirjoitusta. Opinnot valmistavat musiikin jatko-opintoihin. Musiikin hahmotuksen opinnoissa
opitaan yhdessä. Teoreettisten harjoitusten ohella yhdessä laulaminen ja mahdollisuuksien mukaan
yhteismusisointi siivittävät musiikillisiin oivalluksiin ja käytännön tekeminen yhdistyy musiikillisten ilmiöiden
ymmärrykseen. Taitojen karttuminen ja onnistumisen kokemukset luovat pohjaa itsetunnon kehitykselle.
Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan teknologiaa. Tavoitteena on myös antaa oppilaan
omalle luovuudelle mahdollisuuksia kehittyä.
Muha perusopinnot
Muha-opinnot jakautuvat instrumenttiopintojen tavoin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintoihin
kuuluu 4 kurssia. Opinnot aloitetaan n. 10 vuoden iässä ja niihin osallistutaan 4-6 lukuvuoden ajan. Kukin
kurssi kestää lähtökohtaisesti yhden lukuvuoden, mutta tavoitteena on joustava eteneminen oppilaan
valmiuksien mukaisesti.
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Musiikin hahmotuksen tunnit rakentuvat musiikinteorian opetuksen perinteen päälle. Muha 1-4 –kurssit
käsittävät perusteita perinteisestä 3/3 -teorian ja säveltapailun kurssista. Lisäksi kurssiin sisältyy
yhteismusisointia ja projektityöskentelyä. Teoriasisältöjen lisäksi Muha 2 -3 opintojaksoon sisältyy
sisäänrakennettuna bändi/ensembletyöskentelyä vuoden aikana 5+5x 60 min. Ensemblejakso tähtää
yhteiseen esiintymiseen kauden lopulla. Ryhmästä riippuen, opettajan harkinnan perusteella
endembletyöskentely on joko 2. tai 3. opintojaksolla.
Muha 4 -opintojaksoon sisältyy enintään puolen vuoden aikana toteutettava projektityö. Projektityön
tavoitteena on syventyä johonkin oppilasta kiinnostavaan aiheeseen musiikin hahmotuksen näkökulmasta,
tehdä tuotos ja esitellä työn hedelmiä muille.
Muha syventävät opinnot:
Syventäviin opintoihin kuuluu vähintään yksi muha-kurssi, jonka laskennallinen laajuus on 50 tuntia.
Lisäksi voi halutessaan valita vapaavalintaisen muha-kurssin. Kurssit voivat olla järjestetty yhteistyössä toisen
taiteen perusopetusta laajassa oppimäärässä antavan oppilaitoksen kanssa.
Erityisesti niille oppilaille, jotka suunnittelevat mahdollista musiikin ammattiopintoihin hakeutumista,
suositellaan monipuolisia musiikin hahmotusaineiden opintoja. Syventävät muha-kurssit ovat lukukauden
mittaisia ellei toisin mainita.
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11 LAAJAN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINNIN KOHTEET JA ARVIOINNIN KRITEERIT
Laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan suorittamat syventävät opinnot ja niiden tavoitteet.
Arviointi kertoo, miten oppilas on saavuttanut syventävien opintojen tavoitteet. Lopputyön arviointi on vain osa
oppimäärän arviointia. Syventävien opintojen aikana oppilas osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arvioinnin
kohteet ovat kaikkien tavoitealueiden tavoitteet: esittäminen ja ilmaiseminen, oppimaan oppiminen ja
harjoittelu, kuuntelu ja musiikin hahmottaminen, säveltäminen ja improvisointi.
Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien
opintojen tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.
Arvioinnin kriteerinä syventävissä opinnoissa on oppilaan osaamiselle määriteltyjen tavoitteiden
saavuttaminen: ehjä musiikillinen ilmaisu sekä oma ote ja näkemys esitettävään musiikkiin.
Neljä arviointialuetta ja niiden hyvän osaamisen kriteerit:
1. Esittäminen ja ilmaiseminen
•

Hyvä osaaminen opintojen loppuvaiheessa: Oppilas tuntee omat musiikilliset vahvuutensa ja omaa
tarvittavat taidot siihen, että osaa ilmaista itseään monipuolisesti musisoinnillaan.

2. Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
•

Hyvä osaaminen opintojen loppuvaiheessa: Oppilaalla on tarvittavat tiedot ja taidot siihen, että
kykenee itsenäisesti ylläpitämään ja kehittämään musisointiaan tavoitteidensa mukaisesti. Oppilas
tuntee ergonomisen musisoinnin periaatteet ja on tietoinen kuulonsuojeluun liittyvistä tekijöistä.

3. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
•

Hyvä osaaminen opintojen loppuvaiheessa: Oppilas tunnistaa musiikin eri tyylilajeja ja hahmottaa
niiden erityispiirteitä. Hän osaa soveltaa tietouttaan eri tyylilajien erityispiirteistä omaan soittoonsa.
Oppilas tuntee erilaisia sävellystyyppejä ja hahmottaa niin soivasta kuin nuotinnetustakin musiikista
sen rakenteita ja lainalaisuuksia.

4. Säveltäminen ja improvisointi
•

Hyvä osaaminen opintojen loppuvaiheessa: Oppilas tuntee erilaisia improvisaation tyylejä ja tapoja ja
osaa hyödyntää niitä musisoinnissaan. Oppilas on perehtynyt erilaisiin säveltämisen lähtökohtiin ja
osaa nuotintaa omaa musiikkiaan. Oppilas osaa hyödyntää musisoinnissaan musiikkiteknologian
tarjoamia työvälineitä.

12 OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arviointi on oleellinen osa oppimista ja opintojen etenemistä. Se tukee tavoitteiden asettamista,
itseohjautuvuutta, oppilaan edistymistä ja oppimisen taitoja. Opettajalle se tuottaa tietoa siitä, miten opetusta
kannattaa jatkossa suunnata. Helsingin Kristillisessä Musiikkikoulussa palautetta saadaan opettajien, oppilaan
itsensä ja vertaisryhmän toimesta. Oppilaat saavat viikottain yksityis- ja ryhmätunneilla välitöntä
vuorovaikutuksellista palautetta opettajiltaan. Ohjaavan palautteen antaminen onkin opettajien keskeisiä
pedagogisia keinoja oppilaiden kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Arviointi ja palautteenanto ovat myös
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opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin välineitä: arvioinnilla saatu tieto auttaa opettajia
suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti.
Arvioinnin tulee olla kannustavaa, rakentavaa, realistista ja oppilaan lähtökohdat huomioivaa. Oppilaan
työskentelyä arvioidaan monipuolisesti suhteutettuna tavoitteisiin ja hänen valmiuksiinsa. Oppilasta ohjataan
luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa kehittyä myös hänen kohdatessaan haasteita.
Menetelmiä ovat opintojen suunnittelu- ja arviointikeskustelut, itsearviointi, oman oppimisen dokumentointi,
vertaisarviointi ja sanallinen palaute. Oppimista tarkastellaan aina opintokokonaisuuden tavoitteiden kautta.
Oppimisen edistymistä arvioidaan kaikilla tavoitealueilla: esiintyminen ja ilmaisu, oppimaan oppiminen ja
harjoittelu, säveltäminen ja improvisointi, kuuntelu ja musiikin hahmottaminen.
Opintokokonaisuuden tavoitteiden saavuttamisen voivat todeta opettaja ja oppilas yhdessä tai toiset opettajat.
Perusopintojen päättösuorituksen (instrumenttivalmiudet 4 -opintojakso) ja syventävien opintojen lopputyön
arvioi oman opettajan lisäksi kaksi muuta opettajaa, muita näyttöjä yksi muu opettaja. Opinnot arvioidaan
sanallisesti. Musiikin perusopintojen pääaineen näyttöjen ja syventävien opintojen lopputyön arviointi kirjataan
opintorekisteriin. Muiden opintojen arviointi perustuu opintoihin osallistumiseen ja niissä toteutuvaan
vuorovaikutukseen.
12.1 Arviointi musiikin laajan oppimäärän perusopinnoissa
LUKUVUOSIARVIOINTI
Instrumenttiopinnot
Jatkuvan arvioinnin periaatteen mukaisesti oppilas saa sanallisen arvioinnin edistymisestään kaksi kertaa
lukuvuodessa oppimiskeskustelun muodossa. Instrumentin teknisen hallinnan näytöt (asteikot, etydit, prima
vista) pyritään toteuttamaan ryhmissä vertaisoppimisen hyödyntämiseksi. Mikäli oppilaalle on hyödyksi
kokemus laajamittaisesta kertanäytöstä, tehdään yksilöllisiä poikkeuksia. Perusopintojen päättösuorituksen
(instrumenttivalmiudet 4 -opintojakso) arvioi oman opettajan lisäksi kaksi muuta opettajaa, muita näyttöjä yksi
muu opettaja. Opinnot arvioidaan sanallisesti. Musiikin perusopintojen pääaineen näyttöjen arviointi kirjataan
opintorekisteriin. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat oppilaiden tiedossa ja kuvattuna kunkin instrumentin
tavoitetaulussa (intrumenttiopettajilla). Muiden opintojen arviointi perustuu opintoihin osallistumiseen ja niissä
toteutuvaan vuorovaikutukseen. Lukuvuosiarviointi tapahtuu arviointikeskustelulla kevään päätteeksi, jossa
opettaja ja oppilas tarkastelevat oppilaan oppimisprosessia suhteessa tavoitteisiin kuluneen lukuvuoden ajalta.
Yhteismusisointi
Jatkuvan arvioinnin periaatteen mukaisesti arviointiin sisältyy ryhmäkohtainen vertaisarviointikeskustelu
lukukausittain.
Musiikin hahmottamisen perusopinnot
Jatkuvan arvioinnin periaatteen mukaisesti arviointiin sisältyy ryhmäkohtainen vertaisarviointikeskustelu
lukukausittain.
OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTI
Musiikki 1-4 arvioidaan arvosanalla suoritettu. Sanallisen arvioinnin tekevät instrumenttiopettaja ja oppilas.
Rehtori kirjaa arvion oppilashallintojärjestelmään.
Muha 1-4 arvioidaan arvosanalla suoritettu. Rehtori tekee kirjauksen oppilashallintojärjestelmään.
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12.2. Arviointi musiikin laajan oppimäärän syventävissä opinnoissa
LUKUVUOSIARVIOINTI
Instrumenttitunnit
Jatkuvan arvioinnin periaatteen mukaisesti oppilas saa sanallisen arvioinnin edistymisestään kaksi kertaa
lukuvuodessa oppimiskeskustelun muodossa. Instrumentin teknisen hallinnan näytöt (asteikot, etydit, prima
vista) pyritään toteuttamaan ryhmissä vertaisoppimisen hyödyntämiseksi. Mikäli oppilaalle on hyödyksi
kokemus laajamittaisesta kertanäytöstä, tehdään yksilöllisiä poikkeuksia. Syventävien opintojen lopputyön
arvioi oman opettajan lisäksi kaksi muuta opettajaa, muita näyttöjä yksi muu opettaja. Opinnot arvioidaan
sanallisesti. Syventävien opintojen lopputyön arviointi kirjataan opintorekisteriin. Arvioinnin kohteet ja kriteerit
ovat oppilaiden tiedossa ja kuvattuna kunkin instrumentin tavoitetaulussa (intrumenttiopettajilla). Muiden
opintojen arviointi perustuu opintoihin osallistumiseen ja niissä toteutuvaan vuorovaikutukseen.
Lukuvuosiarviointi tapahtuu arviointikeskustelulla kevään päätteeksi, jossa opettaja ja oppilas tarkastelevat
oppilaan oppimisprosessia suhteessa tavoitteisiin kuluneen lukuvuoden ajalta.
Yhteismusisointi
Jatkuvan arvioinnin periaatteen mukaisesti arviointiin sisältyy ryhmäkohtainen vertaisarviointikeskustelu
lukukausittain.
Musiikin hahmottamisen syventävät opinnot
Jatkuvan arvioinnin periaatteen mukaisesti arviointiin sisältyy ryhmäkohtainen vertaisarviointikeskustelu
lukukausittain.
OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTI
Syvä musiikki 1 arvioidaan arvosanalla suoritettu. Sanallisen arvioinnin tekevät instrumenttiopettaja, toinen
opettaja ja oppilas.
Syvä Ryhmä 1 arvioidaan arvosanalla suoritettu. Rehtori tekee kirjauksen oppilashallintojärjestelmään.
Muha 5 arvioidaan arvosanalla suoritettu. Rehtori tekee kirjauksen oppilashallintojärjestelmään
Valinnaiset opintokokonaisuudet arvioidaan arvosanalla suoritettu. Sanallisen arvioinnin tekevät oppilas ja
opintokokonaisuuksien opettajat.
Lopputyö arvioidaan arvosanalla suoritettu. Sanallisen arvioinnin tekevät oppilas ja lopputyön ohjanneet
opettajat. Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet. Rehtori tekee
kirjauksen oppilashallintojärjestelmään.
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13 TODISTUKSET
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus
Todistukseen merkittävät tiedot:
•

Todistuksen nimi: Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus

•

Koulutuksen järjestäjä: Helsingin kaupunki

•

Oppilaitos: Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu

•

Taiteenala: Musiikki

•

Oppilaan nimi ja henkilötunnus

•

Opiskeluaika vuosina

•

Oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot
o Kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus *

•

Sanallinen arvio oppilaan suorittamista musiikin laajan oppimäärän perusopinnoista**

•

Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

•

Ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman.
! Liitteeksi todistukseen kaikkien suoritettujen opintokokonaisuuksien sanalliset arviot
! Liitteeksi todistukseen esiintymiset ja erilliset projektit

**Sanallisen arvion laatii oppilaan Musiikki 4 -opintokokonaisuuden instrumenttiopettaja

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus
Todistukseen merkittävät tiedot:
•
•
•

Todistuksen nimi: Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus
Koulutuksen järjestäjä: Helsingin kaupunki
Oppilaitos: Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu

•

Taiteenala: Musiikki

•

Oppilaan nimi ja henkilötunnus

•

Opiskeluaika vuosina

•

Opintokokonaisuuksien nimet ja laajuudet

•

Oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot
o Kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
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•

Oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot
o Kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
o Syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe

•

Sanallinen arvio oppilaan suorittamasta musiikin laajasta oppimäärästä*

•

Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

•

Ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman.
! Liitteeksi todistukseen kaikkien suoritettujen opintokokonaisuuksien sanalliset
arvioinnit
! Liitteeksi todistukseen esiintymiset ja erilliset projektit

*Sanallisen arvion laatii oppilaan lopputyön ohjannut opettaja
Osallistumistodistus taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan laajan oppimäärän
opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä.
! Liitteeksi todistukseen kaikkien suoritettujen opintokokonaisuuksien sanalliset arviot
! Liitteeksi todistukseen esiintymiset ja erilliset projektit

14 OPPIMISEN YKSILÖLLISTÄMINEN
Oppimäärää voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä. Näin oppilas voi
kehittyä ja kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan. Oppilaalta edellytetään kykyä hyödyntää annettua
opetusta. Opiston tehtävänä on pitää vanhemmat ajan tasalla opintojen etenemisestä, ja vanhempien
toivotaan ilmoittavan musiikkiopintoihin olennaisesti vaikuttavista tekijöistä.Yksilöllistäminen voi koskea
tavoitteita, sisältöjä, opiskeluaikaa, opetuksen toteuttamistapaa, tarvittavia tukitoimia ja arviointimenettelyä.

15 OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET
Opinnot voi aloittaa ilmoittautumalla oppilaaksi Helsingin Kristilliseen Musiikkikouluun. Oppilaaksi
ilmoittautuminen tapahtuu musiikkikoulun kotisivujen kautta. Oppilaspaikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimelle osastolle oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli on tilaa.

16 YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA
Koulumme pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön huoltajien kanssa. Etenkin nuorempien oppilaiden suhteen se on
perusedellytys lapsen etenemiselle musiikkiharrastuksessaan. Opettajat ja rehtori huolehtivat siitä, että
vuorovaikutus perheiden kanssa toimii hyvin. Hyvä kommunikaatio vanhempien ja opettajan välillä auttaa
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löytämään lapsen motivaation opiskeluun eri kehitysvaiheissa sekä ohjaa lasta säännölliseen harjoitteluun
kotona. Samalla pyrimme tukemaan koko perhettä ja lasta/nuorta soittotuntien yhteydessä, jolloin
kommunikaatio toimii hyvin. Isompien oppilaiden kohdalla osa vastuusta siirtyy oppilaalle itselleen ja opettajan
ja vanhempien välinen yhteys toimii enemmän. Koulu tiedottaa perheitä lukuvuoden tapahtumista kirjeitse
sekä sähköpostin ja nettisivujen avulla. Helsingin Kristillinen musiikkikoulu tekee yhteistyötä Helsingin alueen
eri seurakuntien, koulujen ja päiväkotien kanssa mahdollisuuksien mukaan. Toimipiste Helsingin kristillisellä
koululla mahdollistaa tiiviin yhteistyön koulun kanssa Pukinmäen alueella.
Yhteistyötä muiden taiteenalojen kanssa järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälistä yhteistyötä
pyritään toteuttamaan erilaisten projektien kautta.
Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu järjestää matineoita ja oppilaskonsertteja vähintään 2 kertaa lukukaudessa.
Tilaisuuksia pidetään musiikkikoulun toimipisteissä Saalem-seurakunnassa ja Helsingin kristillisellä koululla.
Tapahtumia järjestetään myös ev.lut.-seurakunnissa. Lisäksi jotkut tilaisuudet ovat kotikonsertteja.
Musiikkikoulun pyrkimyksenä on vahvistaa yhteistyötä seurakuntien ja koulujen kanssa, mikä näkyy
panostuksena koulujen joulu- ja kevätjuhliin sekä erilaisiin seurakuntatapahtumiin. Näiden kanavien kautta
musiikkikoulu on läsnä siellä, missä on paljon ihmisiä ja tavoittaa paljon yleisöä. Samoissa puitteissa pyrimme
myös kehittämään musiikin ja draaman yhteistyötä. Erityisalueena Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu pyrkii
nostamaan esiin ja vaalimaan arvokasta lasten ja nuorten hengellistä musiikkiaarteistoa, sekä tukemaan
nuoria säveltäjänalkuja ja lauluntekijöitä.

17 TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN
Musiikkikoulun itsearviointiryhmän muodostavat opettajat ja rehtori. Ryhmä suunnittelee ja kehittää opetusta
ajankohtaisemmaksi ja vallitsevan opetussuunnitelman mukaiseksi. Opettajakollegio kokoontuu 1-2 kertaa
lukukaudessa arvioimaan ja kehittämään opetusta. Pyrkimyksenä on saavuttaa hyvä ja oppimismyönteinen
ilmapiiri sekä kehittää opetusmetodeja ja kuunnella myös oppilaita ja heidän vanhempiaan. Joka kevät kaikilla
oppilailla on jatkoilmoittautumisen yhteydessä mahdollisuus antaa kirjallinen anonyymi palaute musiikkikoulun
toiminnasta. Tärkeänä tavoitteena on myös vuorovaikutus muiden oppilaitosten kanssa, jotta hyviksi havaitut
metodit ja käytännöt voidaan ottaa käyttöön. Itsearvioinnissa on myös tavoitteena vaikuttaa positiivisella
muutosvoimalla ympäristöön, jossa koulu toimii.
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