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1. TOIMINTA-AJATUS
 
Estrada on Pohjois-Espoon musiikkiyhdistys ry:n  ylläpitämä musiikki- ja tanssikoulu, jossa 
annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa.  
Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta(633/1998) ja asetukseen taiteen 
perusopetuksesta(813/1998). Estradassa annetaan musiikin ja tanssin taiteen perusopetusta, 
varhaiskasvatusta ja aikuisopetusta. Toiminta-ajatus on herättää oppilaiden kiinnostus ja 
rakkaus musiikkiin, tarjota heille mahdollisuus kehittää taitojaan tavoitteellisesti ja löytää 
itselleen elinikäinen harrastus. Opetuksen järjestämisessä Estrada huomioi paikalliset 
olosuhteet ja tarpeet ja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle toimialueensa asukkaalle 
opiskelu mahdollisuuden. Opetusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille.  
 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen
perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella 

taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden 
suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäisttaiteen 

harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa 
valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen 

koulutukseen. 



2. ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT
 
2.1  Arvot
 
    

Arvot Estradassa
  
Estrada on turvallinen ja innostava paikka opiskella, johon jokainen on tervetullut.

Toiminnassa korostuu erityisesti toisista välittäminen ja pyrkimys yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin 
lisäämiseen yhdessä monipuolisen, kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen opetuksen kanssa.
 
Estradan arvoperusta pohjautuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
kulttuurien moninaisuuden kunnioittamiselle. Periaatteet on kirjattu yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelmaan. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka 
mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 

kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus perustuu 

käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen 
jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen 

moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.



2.2 Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys Estradassa   
  
• Oppimisen ilo ja myönteiset tunnekokemukset innostavat oppimaan
• Opettajalla on tärkeä rooli motivaation herättäjänä
• Vanhemman tuella on valtava merkitys oppimisessa
• Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen on ensisijaista taitojen kehittymisen kannalta
• Jatkuva palaute sekä myönteinen ja rehellinen arviointi ohjaavat oppilasta ymmärtämään omaa 

oppimisprosessiaan. Kaikki se ohjaa häntä myös myönteiseen kasvuun ihmisenä

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet perustuvat oppimis- käsitykseen, jonka 
mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän 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.
     
Taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, 

joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on 
kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja 
ja taitoja monipuolisesti. 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.



2.3 Oppimisympäristö

Oppimisympäristö Estradassa
• Fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen oppimisympäristö
• Avoin, rohkaiseva ja myönteinen oppimisilmapiiri
• Taiteidenvälisyys vahvasti mukana
• Yhteistyötä varhaiskasvatuksesta hoivakoteihin
• Yhteistyötä myös kansainvälisesti
• Teknologia ja yhteiset sähköiset alustat opetuksen tukena

Estrada toimii omien toimitilojen lisäksi useissa yhteiskäyttötiloissa. Nämä ovat pääosin Espoon kaupun-
gin tiloja (koulut, kulttuuritilat, monitoimitalot, päiväkodit, hoivakodit). Kahden taiteenlajin opetuksen 
ansiosta taiteidenvälisyys on jatkuvasti läsnä. Opetusvierailuja tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
esimerkiksi kouluihin ja hoivakoteihin. Teknologian tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään tarkoituksen-
mukaisesti opetuksessa.

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytän-
töjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Lähtökohtana on, että oppimisympäristöt 

ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykki- sesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä sekä 
rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan.

Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa heidät 
oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen 
kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat edellytykset taiteenalalle ominaiseen 

aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on 
myös luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen.



2.4 Työtavat
 
• Monipuolinen työskentely sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa
• Oppilaiden tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioiminen
• Opetuksen yhteiset tavoitteet ja sisällöt sekä opettajien yhteistyö
• Teknologia opetuksen tukena
• Opetuksen järjestäminen joustavasti myös periodeissa

Opetuksessa käytettäviin työtapoihin vaikuttavat olennaisesti oppilaan ikä, aiempi harrastuneisuus ja 
sitoutuminen harrastukseen. Oppilas saa opintojen aikana kokemuksia sekä ryhmä- että yksilötunneista. 
 
Soitinopiskelu on oppilaan, opettajan ja vanhemman yhteistyötä. Etenkin pienten lasten vanhempien 
toivotaan tekevän aktiivisesti yhteistyötä opettajan kanssa.



3. TOIMINTAKULTTUURI 

    

Toimintakulttuuri Estradassa  
  
• Pyrkii edistämään taiteen perusopetuksen  toteuttamista
• Mahdollistaa moninaisen ja avoimen vuorovaikutuksen oppilaitoksen henkilökunnan, oppilaiden, 

vanhempien ja yhteistyötahojen välillä
• Mahdollistaa osallisuuden kokemukset mahdollisimman laajasti
• Luo kestävää hyvinvointia
• Vahvistaa  aktiivista toimintaa oman alueensa kulttuurin parissa
• Pitää tärkeänä pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen jatkuvaa kehittämistä
• Huolehtii arkikäytäntöjen suunnittelun ja toteuttamisen jatkuvasta kehittämisestä

Yhteisellä toimintamallilla pyritään tukemaan taiteen perusopetuksen järjestämistä. Avoin yhteistyö 
oppilaiden, vanhempien ja sidosryhmien kanssa on tärkeää. Kestävä hyvinvointi tarkoittaa Estradassa 
sitä, että oppilaiden, opettajien ja muun henkilöstön hyvinvoinnin edellytyksiä tuetaan. Niitä voidaan 
tukea myönteisellä ilmapiirillä, koulutuksella ja osallisuudella. Osallisuudella tarkoitetaan opettajien 
kohdalla opetuksen yhteisen suunnittelun lisäämistä ja aktiivista vuorovaikutusta. Oppilaiden hyvin-
voinnin edellytyksiä voidaan tukea laadukkaalla opetuksella, jossa pyritään vahvistamaan oppilaan 
omia voimavaroja ja vuorovaikutustaitoja.  Lisäksi pyritään kehittämään erilaisia malleja osallistua 
toimintaan, niin että mahdollisimman moni kulttuuritaustasta riippumatta pääsee siitä osalliseksi. 
Toimintakulttuuriin kuuluu myös se, että sen toimivuutta arvioidaan säännöllisesti.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien normien 
tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista. 

Yhteinen toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsi-
tyksen mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri tulee näkyväksi kaikessa toiminnassa 

ja vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta.
 



4.   OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten 
opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Yksi tunti on 45- 
minuuttia. Yhteisiä opintoja edeltävän varhaisiän kasvatuksen laajuutta ei ole erikseen määritelty. 
Sen laajuus on noin 30-150h riippuen siitä, miten pitkään oppilas osallistuu varhaiskasvatukseen. 
Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet ovat START ja FOCUS. Teemaopintojen vaihtoehtoiset 
opintokokonaisuudet ovat SOOLO, YHTYE  ja ESTRADI.

FOCUS 200h
Syventävät opinnot, sisältäen ryhmäopetusta. 
Teemaan erikoistuminen, esiintymisvalmennus. 
Opiskelu TAVOITETAULUJEN mukaan.
Opinto-ohjaus, jatko-opintojen tukeminen. 

YHTYE     

ESTRADI    

MUSIIKKI

SOOLO     

START 100h
Aloittavan oppilaan opinnot ryhmäopetuksessa. 
Aloitustaso Start tai Focus iän ja taitojen mukaan.
Opiskelu TAVOITETAULUJEN mukaan.

KIDS
Varhaisiän kasvatus musiikkileikkiryhmässä.

TEEMA
200h



Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen 

tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, 
päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään 
taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle 

ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua   asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja 
korkea-asteen koulutukseen.  Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää 

tulevaisuutta taiteen keinoin.
Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan

opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen
taitoja.Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen 
perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon 

kehittymistä. Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen  kehittämiselle 
Suomessa. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta 
antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 
Musiikin yleisen oppimäärän taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän 

musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on tukea 
oppilaan omaehtoista musiikin harrastamista. Opiskelussa korostuvat musiikin

 harrastamisen ja yhteismusisoinnin ilo sekä oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman 
musiikin tekemisen ja kokemisen kautta.

     
Oppilasta kannustetaan esteettisen ja luovan ajattelun sekä sosiaalisten taitojen 

kehittämiseen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen 
kohteet sekä tuetaan oppilaiden myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon 

kehittymistä. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää 
omat tapansa musiikin harrastamiseen. Oma musiikkiharrastus asettuu osaksi elävää ja toimivaa 

musiikkikulttuuria sekä koko taiteiden kenttää. 

 5. OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 



6.  YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITTEET, 
SISÄLLÖT JA LASKENNALLISET LAAJUUDET
 
6.1 Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot koostuvat kahdesta eri opintokokonaisuudesta:
 
START 100h  ja FOCUS 200h
 
6.2 Yhteisten opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteet

Soittaminen ja laulaminen

Opetuksen tavoitteena on         
• tutustuttaa oppilas valitsemaansa instrumenttiin tai instrumentteihin  
• ohjata oppilasta harjoittelemaan soittamisen, laulamisen ja yhteismusisoinnin perustaitoja
• ohjata oppilasta musiikin merkitsemistapojen ymmärtämiseen ja lukemiseen  
• ohjata oppilasta omaksumaan hyviä harjoittelutapoja ja harjoittelemaan säännöllisesti.  

     
Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on          
• tarjota oppilaalle tilaisuuksia esiintymisen harjoittelemiseen    
• ohjata oppilasta toteuttamaan oma osuutensa osana musiikillista kokonaisuutta  
• ohjata oppilasta musiikilliseen ilmaisuun        
• rohkaista oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja.     

  
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen       

• Opetuksen tavoitteena on         
• ohjata oppilasta kuuntelemaan musisointiaan ja hahmottamaan musiikkia kuulonvaraisesti
• opastaa oppilasta havainnoimaan myös muiden oppilaiden musisointia 
• kannustaa oppilasta kuuntelemaan musiikkia monipuolisesti.

Taiteidenvälinen osaaminen

Opetuksen tavoitteena on
• tarjota oppilaalle tilaisuuksia toiseen taiteenalaan ja sen ilmaisukeinoihin tutustumiseen. 



Estradan START ja FOCUS-opintokokonaisuudet sisältävät tavoitteita kaikilta taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainituilta tavoitealueilta seuraavasti:
 
 START -opetuksen tavoitteet
 
Soittaminen ja laulaminen
• Musisoinnin ilon kokeminen
• Instrumentin perustaitojen opettelu
• Musiikin merkitsemistapoihin tutustuminen
• Harjoittelumallien opettelu
 
Esittäminen ja ilmaiseminen
• Säännölliset esiintymismahdollisuudet
  
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
• Musiikin kuuntelu luontevaksi osaksi harrastusta
• Musiikillisten perusasioiden hahmottamisen opettelu kuulonvaraisesti

FOCUS -opetuksen tavoitteet
 
Soittaminen ja laulaminen
• Instrumentin perustaitojen opettelu
• Yhteissoittovalmiuksien ja -taitojen kehittäminen 
• Oman soittamisen arvioinnin opettelu monipuolisin tavoin
• Musiikin merkitsemistapojen opettelu ja soveltaminen (musiikin luku- ja kirjoitustaito)
 
Esittäminen ja ilmaiseminen
• Säännölliset esiintymismahdollisuudet ja esiintymisvalmiudet yksin sekä osana ryhmää
•  Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
• Musiikin monipuolinen kuuntelu luontevaksi osaksi harrastusta
• Musiikillisten perusasioiden hahmottaminen 
 
Taiteidenvälinen osaaminen
•  oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia tutustua toisen taiteenalan ilmaisukeinoihin
 
Sitoutuneisuus harrastukseen
• harjoittelun ja säännöllisen opetukseen osallistumisen kautta oppilas oppii arvioimaan omaa sitou-

tuneisuuttaan musiikkiharrastukseen ja ymmärtämään sen vaikutuksia omaan 
• kehittymiseensä
 
Oppilaan taidot kehittyvät ja hän syventää taitojaan monipuolisesti kaikilla tavoitealueilla.  
 
 
 
 



6.3 Yhteisten opintojen opintokokonaisuuksien sisällöt
 
Yhteisten opintojen keskeiset sisällöt ovat 
 
• Musiikin perustaitojen harjoitteleminen 
• Musiikin hahmotuskyvyn kehittäminen
 
Näitä taitoja opetellaan sekä Start- että Focus-opinnoissa. 
 
START- Opetuksen sisällöt

Opinnot aloitetaan Start-opintokokonaisuudella. Start-opintokokonaisuudessa tutustutaan soitino-
pintoihin ja opitaan alkeet joko yhdessä tai useammassa eri soittimessa. Opetukseen osallistutaan 
vähintään kerran viikossa ryhmässä tai yksin. Oppilasta ohjataan harjoittelemaan myös kotona. 
Opetuksessa korostetaan oppimisen iloa ja yhdessä tekemistä. Opetuksessa soitetaan, lauletaan, 
opetellaan musiikin hahmottamista ja musiikin kuuntelua.
 
Musisoinnin ilon kokeminen
Opetuksessa korostetaan oppilaan vahvuuksia. Oppilaalle tarjotaan innostavia mahdollisuuksia 
musiikin tekemiseen.
 
Instrumentin perustaitojen opettelu
Oppilas tutustuu instrumenttiin/instrumentteihin. Hän oppii oman soittimensa tai soittimiensa 
perustaitoja. Hän saa johdatuksen soittotekniikkaan ja soittamisen ergonomiaan. Tarkemmat tavoite-
kuvaukset on määritelty oppilaitoksen taitotauluihin, joita käytetään opetuksen ja arvioinnin tukena 
koko opintojen ajan. Oppilas oppii hahmottamaan valitulle soittimelle/valituille soittimille tyypillisiä 
merkitsemistapoja. Oppilas opettelee harjoittelemaan itsenäisesti ja oppilaan vanhempia ohjataan 
tukemaan oppilasta harjoittelun opettelussa.
 
Säännölliset esiintymismahdollisuudet
Oppilaalle tarjotaan säännöllisesti mahdollisuuksia osallistua esiintymisiin. 
 
Musiikin kuuntelusta tulee luonteva osa harrastusta
Oppilasta kannustetaan kuuntelemaan musiikkia monipuolisesti.
 



FOCUS -Opetuksen sisällöt
 
Start-opintokokonaisuuden jälkeen opinnot jatkuvat Focus-opintokokonaisuudessa. 
Focus- opinnoissa jatketaan perustaitojen opettelua ja syvennetään jo opittuja taitoja. Opetukseen on 
suositeltavaa osallistua kaksi kertaa viikossa. Instrumenttiopetuksen lisäksi opetus sisältää musiikin 
hahmottamistaitojen opettelua ja yhteissoittoa.

Opetus on yhdistetysti ryhmä- ja yksilöopetusta. Oppilaan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen ja 
hänen odotetaan harjoittelevan myös opetustuntien välissä. Harjoittelutaitojen opettelu kuuluu 
yhtenä osana opintoihin.
 
Instrumentin perustaitojen opettelu
Oppilas jatkaa perustaitojen opettelua instrumentin hallinnassa ja musiikin ilmaisemisessa. Musiikin 
merkitsemistapoja ja niiden soveltamista opetellaan syvällisemmin. Ohjelmisto on vaativampaa ja 
monipuolisempaa. Opetuksessa tutustutaan improvisoimiseen työtapana. Oppilas kehittää 
harjoittelutapojaan ja  ymmärtää harjoittelun merkityksen. 

Yhteissoittovalmiuksien ja -taitojen kehittäminen
Oppilas oppii lisää yhteissoitossa tarvittavia taitoja. Hän opettelee soittamaan yhtyeessä itsenäisesti 
omaa soitintaan ja ottamaan vastuuta omasta roolistaan ryhmässä.
 
Säännölliset esiintymismahdollisuudet ja esiintymisvalmiudet yksin sekä osana ryhmää
Oppilaalle tarjotaan säännöllisesti esiintymismahdollisuuksia yksin ja yhdessä muiden kanssa. 
Hän kehittää taitojaan ilmaisussa ja esiintymistaidoissa.
 
Musiikin monipuolinen kuuntelu luontevaksi osaksi harrastusta
Aktiivinen kuuntelu pyritään saamaan luontevaksi osaksi harrastusta. Oppilasta ohjataan 
hahmottamaan musiikillisia perusasioita kuulonvaraisesti. Oppilasta ohjataan havainnoimaan myös 
muiden oppilaiden musisointia.
 
Taiteidenvälinen osaaminen
Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia tutustua toisen taiteenalan ilmaisukeinoihin.
 
Sitoutuneisuus harrastukseen
Oppilasta ohjataan osallistumaan tunneille säännöllisesti ja opintojen edistymistä arvioidaan myös 
yhdessä vanhempien kanssa.
 



Soittaminen ja laulaminen
     
Opetuksen tavoitteena on             
 
• ohjata oppilasta kehittämään instrumentti- ja yhteismusisointitaitojaan oman kiinnostuksensa mu-

kaisesti.      
• tukea oppilaan säännöllistä harjoittelua.  
• ohjata oppilasta käyttämään musiikin hahmottamistaitojaan musisointinsa tukena.  
• ohjata oppilasta kuulonsuojeluun.        

Esittäminen ja ilmaiseminen
      
Opetuksen tavoitteena on  

• ohjata oppilasta esiintymään erilaisissa tilanteissa ja kokoonpanoissa.
• ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun. 
• ohjata oppilasta improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen.      

 
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
      
Opetuksen tavoitteena on
             
• ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan myös osana musiikillista kokonaisuutta. 
• tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja motivoituneeksi musiikin kuuntelijaksi.   
• opastaa oppilasta hahmottamaan ja jäsentämään musiikkia kuulonvaraisesti.
 
Taiteidenvälinen osaaminen 
     
Opetuksen tavoitteena on
 
• tarjota oppilaalle tilaisuuksia luovaan tekemiseen ja taiteidenväliseen työskentelyyn.

Oppilas valitsee teemaopintojen opintokokonaisuuden omien tavoitteiden ja mielenkiinnon 
kohteidensa mukaisesti.

7. TEEMAOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT 
JA LASKENNALLISET LAAJUUDET



Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt
 
Mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja teemaopinnoissa ovat 
Soolo, Ensemble ja Estradi.
 
SOOLO-opintokokonaisuus 200h
 
• Instrumentin hallinta, ohjelmisto oman mielenkiinnon mukainen 120h
• Sitoutuminen harrastukseen, harjoittelutaitojen syventäminen 30h
• Musiikin hahmottaminen ja -kuuntelu,musiikin historia ja tyylit 30h
• Oman musiikillisen ilmaisun etsiminen 15h
• Esiintymistaidot 5h
 
Tämä on suositeltava vaihtoehto, mikäli oppilas on ensisijaisesti kiinnostunut syventämään 
taitojaan valitsemassaan instrumentissa ja jatkamaan opintoja esimerkiksi musiikin laajassa 
oppimäärässä. Soitinopintojen lisäksi oppilas opiskelee omaa soittoa tukevia opetusaineita kuten mu-
siikin hahmottamista, -kuuntelua ja musiikin historiaa. Opetuksessa tutustutaan musiikin eri tyyli-
lajeihin. Oppilas esiintyy säännöllisesti ja saa oppia myös esiintymisessä ja ilmaisemisessa. 
Oppilas osallistuu opetukseen suositellusti kaksi kertaa viikossa. Osa opetuksesta voidaan järjestää 
periodeissa.
 
YHTYE-opintokokonaisuus 200h
 
• Instrumentin hallinta, ohjelmisto oman mielenkiinnon ja  yhtyeen ohjelmiston mukainen 50h
• Yhteissoitto 100h
• Muiden soittimien rooli yhtyeessä 10h
• Musiikin historia ja tyylit 20h
• Esiintymistaidot 5h
• Musiikin tekeminen 10h
• Tallentaminen 5h
 
Tämä on suositeltava vaihtoehto, mikäli oppilas  on kiinnostunut yhteissoitosta.  Oman soittotaidon 
kehittämisen lisäksi oppilas saa kokemusta yhtyesoitosta ja oppii ymmärtämään oman roolinsa 
yhtyeessä. Opetuksen lisäksi yhtyeet harjoittelevat myös itsenäisesti. Oppilaat saavat kokemuksia 
musiikin tekemisestä ja tallentamisesta. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös esiintymistaitojen 
opettelu.Oppilas osallistuu opetukseen suositellusti kaksi kertaa viikossa. Osa opetuksesta voidaan 
järjestää periodeissa.
 



ESTRADI- taiteidenvälinen opintokokonaisuus 200h
 
• Oma soittotaito, ohjelmisto painottuu valmisteltavan produktion harjoitteluun
• Tanssitunnit
• Kuoro
• Osallistuminen produktion suunnitteluun ja toteuttamiseen
• Osallistuminen yhteisnäytökseen ja harjoituksiin
• Esiintymistaidot
 
 Tämä on suositeltava vaihtoehto, mikäli oppilas on kiinnostunut osallistumaan taiteidenvälisen 
produktion valmistamiseen. Hän on mukana ideoinnissa, valmistelussa, säveltämisessä ja 
esiintymisessä oman mielenkiintonsa mukaisesti. Hän saa harjoitusta esiintymistaidoissa ja 
halutessaan toisen taiteenlajin opinnoissa. 
Viikoittaisen opetuksen määrä vaihtelee valmisteltavan produktion mukaan.
 
Oppilas voi tehdä Teemaopintoja samanaikaisesti Yhteisten opintojen kanssa.  Opinto-
kokonaisuudet ovat keskenään vaihtoehtoisia ja niiden opetustuntimäärä määräytyy oppilaan 
omien valintojen perusteella. Oppilas voi esim. osallistua kuoroon tai tanssitunnille koko opinto-
jen ajan ja opetustuntimäärä kootaan ESTRADI- opintokokonaisuuteen.

8. OPPIMISEN ARVIOINTI

Musiikin yleisessä oppimäärässä arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan musiikkiopintojen 
edistymistä. Siksi se on oleellinen osa jokaista oppimisprosessia ja opettamista. Palautteen ja 

arvioinnin antamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti oppimisprosessiin ja sen aikana 
tapahtuneisiin muutoksiin. Tavoitteena on, että arviointi tukee oppilaan itsetunnon sekä oppimaan 

oppimisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymistä.
 

Arviointia suoritettaessa huolehditaan, että arviointi kohdistuu ainoastaan työskentelyyn ja 
tavoitellun osaamisen karttumiseen, ei oppilaan persoonaan tai ominaisuuksiin. Monipuolinen ja 

rohkaiseva arviointipalaute auttaa oppilasta vähitellen asettamaan opiskelulle myös omia 
tavoitteita. Lisäksi arvioinnin tarkoituksena on motivoida oppilasta opetuksen aikana ja tuottaa 

opettajalle tietoa siitä, miten opetusta tulisi jatkossa suunnata. 
     



9. OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA KUVATUT YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 
ARVIOINNIN KOHTEET
 

Estradassa arvioinnin tueksi on määritelty oppilaitoksen yhteiset tavoitteet, joiden pohjalta tavoitellun 
osaamisen karttumista ja oppilaan omaa oppimisprosessia arvioidaan itsearvioinnin, vertaisarvioinnin 
ja opettajan antaman jatkuvan palautteen avulla.

10. OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN 

Opetus sisältää yksityis- ja ryhmäopetusta. Ryhmäopetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset 
erot. Oppilaalta edellytetään kykyä toimia ryhmässä. Oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa 
tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja 
arviointimenettelyn yksilöllistämistä. Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas voi kehittää 
taitojaan omista lähtökohdistaan. Yksilöllistämisestä sovitaan tapauskohtaisesti oppilaan ja/tai 
huoltajan kanssa. Menettely dokumentoidaan oppilashallintajärjestelmään.
 
11. OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET 

Oppilaat otetaan oppilaiksi ilmoittautumisjärjestyksessä.
Soveltuvuuskokeita voidaan järjestää, niin että jokaiselle oppilaalle löydetään sopiva opetusryhmä.

 
Arvioinnin kohteet musiikin yleisessä oppimäärässä ovat

 
• Soittaminen ja laulaminen

• Esittäminen ja ilmaiseminen
• Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

• Taiteidenvälinen osaaminen



12. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA 

Huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan oppilaitoksen toimintaan. He voivat liittyä 
yhdistyksen jäseniksi ja vaikuttaa toimintaan kokouksissa. Huoltajien tuen merkitys on olennainen 
etenkin nuorelle ja opintojen alkuvaiheessa olevalle oppilaalle. Opetus on oppilaan, opettajan ja 
vanhemman yhteistyötä. Vanhemmat osallistuvat halutessaan säännöllisesti oppilaitoksen arviointiin. 
Yhteistyötä tehdään muiden oppilaitosten kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä koulutuksia, 
konsertteja tai opetustunteja.
 
13. TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN 

Oppilaitoksen toimintaa kehitetään jatkuvasti. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

14. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Estradassa annetaan musiikin varhaiskasvatusta. Siihen kuuluvat muskarit ja muu varhaiskasvatus-
toiminta, josta päätetään vuosittain.

15. AIKUISTEN MUSIIKIN OPETUS

Estradan aikuisille suunnatun opetuksen tavoitteet ovat samat kuin muussa taiteen perusopetuksessa. 
Tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan tarpeita.

 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja 

itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muo dostavat pohjan hyvälle 
musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään 

lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan 
ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat 

mahdollisuudet. Varhaisiän musiikkikasvatukseen voi sisältyä instrumenttiopintoihin valmentavaa 
opetusta. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteista, 

sisällöistä ja laajuudesta.

Aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä 
sisältöjä. Aikuisten musiikin opetusta järjestettäessä otetaan huomioon aikuisten harrastajien
 toisistaan poikkeavat musiikilliset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Opetuksessa korostuu 

opiskelijan oma-aloitteisuus sekä hänen tarpeensa ja kykynsä ohjata omaa oppimistaan. Osallistu-
minen opiskelun suunnitteluun ja arviointiin ovat onnistuneen opiskelun edellytyksiä. Sosiaalinen 

vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä kannustava ja myönteinen 
palaute ovat myös aikuisten oppimisessa tärkeitä.


