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TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 
 
Kalajoen kansalaisopiston taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 
(633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Opetushenkilöstön kelpoisuus 
perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 
 
Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 30.3.2005 vahvistamaan taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Dr 11/011/2005). 
Opetussuunnitelma on laadittu Jokilatvan opiston / Kalajoen kansalaisopiston rehtorin, 
koulutussuunnittelijan sekä kuvataiteen muiden alojen opettajista koostuvan työryhmän 
työskentelynä. Apuna on käytetty Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton 04/2006 
julkaisemaa esimerkkimallia kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelmaksi sekä muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten valmiita suunnitelmia. 
 
Kalajoen kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt kuvataiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman 29.9.2006, § 67. 
 
Opetussuunnitelmaa on täydennetty teatteritaiteen opetussuunnitelmalla. Täydennetty 
opetussuunnitelma on hyväksytty Kalajoen sivistyslautakunnassa 30.3.2007, § 20. 
 
Opetussuunnitelmaa on täydennetty musiikin opetussuunnitelmalla. Täydennetty 
opetussuunnitelma on hyväksytty Kalajoen sivistyslautakunnassa 8.5.2013 § 24 
 
Opetussuunnitelma on päivitetty kuvataiteen ja teatteritaiteen osalta sekä sitä on täydennetty 
tanssin taiteen sekä musiikin opetussuunnitelmalla. Päivitetty ja täydennetty opetussuunnitelma on 
laadittu Kalajoen kansalaisopistolla yhteistyössä kuvataiteen, teatteritaiteen, tanssin sekä 
musiikinopettajien kanssa. 
 
Päivitetty ja täydennetty opetussuunnitelma on hyväksytty Kalajoen kaupungin 
sivistyslautakunnassa 2.12.2009 § 60 
 
Päivitetty ja täydennetty opetussuunnitelma on hyväksytty Kalajoen kaupungin 
sivistyslautakunnassa 8.5.2013 § 24  
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1. KALAJOEN KANSALAISOPISTON TOIMINTA-AJATUS 

 
Kalajoen kansalaisopisto on kunnallinen, yleissivistävää koulutusta antava oppilaitos, joka tarjoaa 
lapsille, nuorille ja aikuisille sellaisia tietoja ja taitoja, jotka auttavat omaehtoista itsensä 
kehittämistä, ovat tarpeen kansalaiselämässä, parantavat jatko-opintovalmiuksia ja edistävät 
sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista. Kouluikäisille lapsille opisto antaa opetusta taide- ja 
taitoaineissa. 
 
Kalajoen kansalaisopistossa tarjotaan taiteenperusopetusta kuvataiteessa, teatteritaiteessa ja 
tanssissa. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman 
mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä 
antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja 
säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureja ja toimia 
monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 
 
Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta 
ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden 
ajattelemisen taitoja ja luovuutta. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja 
tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua 
myöhempiin opintoihin. 
 
 

2. OPETUKSEN ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 

 
Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään ainutkertaisena ja aktiivisena yksilönä, 
joka toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. 
Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Taidekasvatuksen tavoitteena on 
vahvistaa oppilaan aisti- ja tunneherkkyyttä ja tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 
Tavoitteena on myös kehittää eri kulttuurien ymmärtämistä ja tulkitsemista. 
 
Taiteen perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan minän kasvua ja kehittymistä sekä hänen 
kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta. Oppilas rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja 
tutkimalla taiteen keinoin kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Opiskelussa 
on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita 
taidetta persoonallisesti. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tukea 
oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. 
 
Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen 
työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Tavoitteena 
on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. 
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3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
 

3.1. Oppimiskäsitys 

 
Kalajoen kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu 
oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen 
ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurillinen osallisuus. Taiteen oppiminen on 
pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. 
 
Opiskelu on tavoitteellista, ja opiskelun tulokset näkyvät vasta viiveellä. Erilaisissa tilanteissa 
työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä 
itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että 
opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden edistyminen on 
mahdollista. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen 
kokemuksia. 
 
Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan 
aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva 
oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työskentelytavat ohjaavat oppilasta 
arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia. 
 
 

3.2. Opiskeluympäristö 

 
Hyvä opiskeluympäristö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Se on ilmapiiriltään 
avoin, myönteinen sekä oppilasta rohkaiseva ja se tukee oppimista. Tilojen, työvälineiden ja 
materiaalien tulee mahdollistaa opetussuunnitelman perusteiden mukainen opiskelu. Oppilaalla 
tulee olla mahdollisuus asettaa omia tavoitteita, ja häntä tulee kannustaa työskentelemään 
itsenäisesti ja toisten kanssa. Oppilasta tuetaan löytämään sopivia työtapoja sekä kehittämään 
taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun.  
 
Opiskeluympäristössä on otettava huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja 
taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, 
suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opetuksessa painottuvat yhdessä 
opiskelu ja oppiminen. 
 
 

3.3. Työskentelytavat 

 
Työskentelytapoja valittaessa on huomioitava opittavan asian tai tehtävän luonne ja työskentelyn 
prosessinomaisuus. Tehtäviin virittäydyttäessä huomioidaan moniaistisuuden, mielikuvituksen ja 
eläytymisen merkitys. Aiheiden, teemojen ja työtapojen valinnoilla pyritään vahvistamaan 
oppimisen iloa. 
 
Työskentelytavoissa otetaan huomioon taiteellisen työn luonne. Oppimistapahtumassa on 
keskeistä omien kokemuksien, ajatusten ja tunteiden pohdinta ja niiden työstäminen. Materiaalien 
ja tekniikoiden parissa työskentely vaatii aikaa. Tavoitteena on, että ilmaisukyky, taidot ja tiedot 
kehittyvät, kun opiskelu etenee rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. 
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3.4. Opetusjärjestelyt 

 
Opetus tapahtuu lukuvuoden aikana kokoontuvissa opetusryhmissä. Opintoihin kuuluvat myös 
opintoretket, näyttelykäynnit, teatterikäynnit tai vastaavat sekä itsenäinen työskentely kuten 
etätehtävät. Kesäaikana ja lomaviikkoina voidaan järjestää opintokokonaisuuksia täydentävää 
(syventävää ja laajentavaa) kurssitoimintaa. Opetusryhmät muodostetaan huomioiden oppilaan ikä 
ja edistyneisyys. Perusopinnot on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan 5-10 vuodessa 
riippuen opiskeltavasta taiteenalasta, oppilaan kehitystasosta sekä aktiivisuudesta osallistua 
valinnaisiin opintoihin. 
 
Muissa oppilaitoksissa suoritetut taiteen perusopetuksen eri suuntautumisvaihtoehtojen 
opintokokonaisuudet luetaan oppilaalle hyväksi. Muualla suoritettujen opintojen on vastattava 
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä. Hyväksi lukemisesta päättää 
rehtori yhdessä oppilaan opettajan kanssa.  
 
Jos oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun niihin verrattavissa olevan syyn vuoksi pysty 
opiskelemaan opiston opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan 
yksilöllistää vastaaman oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma. Opiskelusuunnitelmassa määritellään yksilölliset opiskelun tavoitteet, 
opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja 
arviointimenettely. Opetusjärjestelyt on kuvattu tarkemmin taiteenalakohtaisesti kappaleessa 4. 
 
 

3.5. Oppilaaksi ottaminen 

 
Opiskelijaksi ottaminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että 
kansalaisopistossa perusopintoja jo opiskelevat ovat etusijalla. Opettaja esittää opiskelijalle 
sopivan ryhmän ja tason. Opiskelija aloittaa perusopinnot mennessään peruskoulun ensimmäiselle 
luokalle. Opettajan arvion mukaan yksilöllinen eteneminen opinnoissa on mahdollista. 
 
 
 

4. OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT TAITEENALOITTAIN 

 
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. 
Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Yleinen 
oppimäärä eri taiteenaloilla muodostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta. Kuhunkin 
opintokokonaisuuteen annetaan opetusta noin 50 oppituntia. Kerralla opetusta annetaan ikätaso- 
ja taiteenala huomioiden 1-3 oppituntia. 
 
Kalajoen kansalaisopistolla järjestetään taiteen perusopetusta kuvataiteessa, teatteritaiteessa ja 
tanssin taiteessa. Lisäksi järjestetään alle kouluikäisille valmentavia varhaisiän opintoja. Kysynnän 
ja resurssien mukaan voidaan tarjota opintoja myös aikuisille. 
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4.1. Kuvataiteen perusopetus 

 
Kuvataiteen perusopetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, 
tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan omassa 
ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Opetuksessa on 
keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja 
luovuuden vahvistaminen. 
 
Kuvataideopetuksessa oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan 
kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja ja 
tekniikoita. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys. Opetus on 
ongelmakeskeistä ja vuorovaikutuksellista. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja 
ennakkoluulotonta työskentelytapaa. Oppilasta rohkaistaan työskentelemään sekä itsenäisesti että 
yhdessä muiden kanssa ja arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. 
 
Kuvataiteen perusopinnot on mahdollista suorittaa kuudessa vuodessa. Opintokokonaisuudet 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka muodostuu teemoista ja tasolta toiselle etenevistä 
työskentelytavoista ja harjoituksista. 
 
 
4.1.1. Valmentavat opinnot 
 
Valmentavien opintojen tavoite on tukea lapsen itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan 
muotoutumista. Valmentava opetus antaa lapselle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä 
kuvataiteesta ja muista visuaalisista taiteista. Tarkoituksena on luoda pohjaa myöhemmille 
visuaalisten taiteiden opinnoille.  
 
Valmentavissa opinnoissa oppilas harjoittelee ajatustensa ja tunteidensa ilmaisua kuvataiteen 
keinoin. Harjoittelu tapahtuu tutustumalla visuaalisen ilmaisun perusteisiin sekä kokeilemalla 
erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Oppilas saa harjoitella maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista 
rakentelua, grafiikkaa ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Hän tutustuu kuvataiteeseen, 
arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä kuvalliseen viestintään oman työskentelynsä kautta. 
Opetuksessa tärkeää on tutkia lähiympäristöä ja tutustua paikalliseen kulttuuriperintöön.  
 
Oppilas harjoittelee muodon antamista ja harjoituttaa käden ja silmän yhteistyötä. Keskeistä on 
monipuolisten havaintojen tekeminen, ja näiden havaintojen hyödyntäminen kuvallisessa 
työskentelyssä. Työskentelyssä pyritään kokonaisvaltaisuuteen, toiminnallisuuteen, 
moniaistillisuuteen ja elämyksellisyyteen. Tällöin korostuu leikki ja keksimisen ilo. Samalla oppilas 
harjoittelee toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä omasta työtilasta ja – 
välineistä huolehtimista.  
 
Opetukseen liittyvät olennaisesti museo- ja näyttelykäynnit sekä tutustuminen taiteilijoiden 
työskentelyyn. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää oman harrastuksensa merkityksen itselleen. 
Tällöin opetuksessa huomioidaan oppilaan kulttuuritaustat, ikä ja kehitysvaihe.  
 
 
4.1.2. Perusopinnot (opintokokonaisuudet 1 – 6)  
 
Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että ne opintokokonaisuudesta toiseen siirryttäessä 
monipuolistuvat ja syvenevät. Opetus rakentuu teemoista, joissa huomioidaan oppilaan ikä ja 
kehitysvaihe.  
 
Perusopintojen tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen 
perusvalmiuksia usealla eri kuvataiteen osa-alueella sekä oppii kehittämään omaa kuvallista 
ilmaisuaan. Oppilas harjoittelee kuvan visuaalisten peruselementtien käyttämistä tutustumalla eri 
materiaaleihin ja eri tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Materiaalien ja 
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työskentelyvälineiden käyttämisessä oppilas oppii huomioimaan tarkoituksenmukaisuuden, 
turvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.  
 
Opinnoissa tarkastellaan kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitetään oppilaan kulttuurin, nykytaiteen 
ja taidehistorian tuntemusta. Oppilas tutustuu esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, 
rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Tämä tutustuminen luo pohjaa oppilaan omalle kuvalliselle 
työskentelylle, jossa korostuvat oppilaan omat havainnot, mielikuvat ja mielikuvitus. Oppilas 
kehittää myös oman ja muiden työskentelyn ja töiden arviointitaitoa.  
 
Kuvataiteen perusopintojen sisällöt muodostuvat kymmenestä teemasta, jotka jakaantuvat 
tasaisesti kuuden vuoden ajalle. Perusopinnoissa painottuvat alla olevat teemat (1-6). 
 

1. Ympäristö ja kestävä kehitys 
- rakennettu. ja luonnonympäristö sekä niiden merkityksen ymmärtäminen ja 

kunnioittaminen 
- rakennetun ja luonnonympäristön kuvaaminen taiteen keinoin 
- kestävän kehityksen huomioonottaminen omassa työskentelyssä 

 
2. Kuvanrakentamisen perusteet 

- piste, viiva, pinta, tila 
- väri 
- valo/varjo 
- sommittelu 
- perspektiivioppi 

 
3. Taidehistoria ja kulttuuri 

- tutustuminen eri aikakausien taiteeseen ja kulttuuriin esihistorialliselta ajalta 
nykytaiteeseen eri ikäkausille mukailtuna 

- oma ja vieras kulttuuriperintö 
- paikallinen kulttuuriperintö 

 
4. Taidekuva 

- eri taiteilijoihin ja teoksiin tutustuminen 
- taidekuvien havainnointi ja kuvan tulkinnan valmiuksien kehittäminen 
- omien havaintojen ja ajatusten esille tuominen ja sanallistaminen 

 
5. Piirustus ja maalaus 

- erilaiset piirtimet: lyijykynä, hiili, liidut, tussi 
- viiva- ja valööripiirustus 
- aineenmukainen piirtäminen 
- luonnospiirtäminen 
- erilaiset maalausaineet ja tekniikat: vesi/peiteväri, akryyliväri, öljyväri 
- värioppi 
- siveltimen ja muiden maalausvälineiden ja maalausalustojen käyttö 

 
6. Muotoilu ja kolmiulotteinen työskentely 

- kolmiulotteisen havainto- ja ilmaisukyvyn kehittäminen 
- erilaisiin rakentelu-, muotoilu- ja kuvanveistomateriaaleihin tutustuminen (savi, kipsi, 

paperimassa, kierrätysmateriaalit, luonnonmateriaalit) 
- kolmiulotteisen työskentelyn menetelmät: muovailu, veistäminen, rakentelu, valaminen 
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4.1.3. Työpajaopinnot (opintokokonaisuudet 7–10) 
 
Työpajoissa syvennetään perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja yhdellä tai useammalla 
kuvataiteen eri osa-alueella. Työpajaopintoja järjestetään usealta kuvataiteen alalta tai 
opetuksessa painotetaan jotakin aluetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. 
Työpajaopintojen tarjonnassa hyödynnetään kansalaisopiston muuta kurssitarjontaa sekä 
paikkakunnan muiden oppilaitosten opetustarjontaa.  
 
Työpajojen tavoitteena on, että oppilas kehittää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aikaisempaa 
perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä. 
Opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti 
valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan valintojaan. Oppilas myös edelleen kehittää 
kykyään arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja töitä. Oppilas saa näin monipuolisia kokemuksia 
työskentelystä muiden kanssa.  
 
Työpajaopintojen keskeisiä sisältöalueita ovat kuvallinen ilmaisu, taiteentuntemus, taidehistoria ja 
nykytaide, oppilaan oma kulttuuriperintö ja hänelle vieraiden kulttuurien kuvallinen maailma, 
rakennettu ja luonnon ympäristö, esineympäristö ja kuvallinen media. Työpajatyöskentelyssä eri 
kuvataiteen osa-alueita yhdistetään teemallisiksi kokonaisuuksiksi ja on myös mahdollista toteuttaa 
taiteiden välisiä teemoja.  
 
Kuvataiteen työpajaopinnoissa painottuvat alla kuvatut teemat (7-10). 
 

7. Taidegrafiikka 
- erilaiset grafiikan menetelmät: leimasinpainanta, uurros- ja kohopainanta, 

pressprintlevy/linolevy, kaiverrus jne. 
- laatan valmistus, vedostus ja painojäljen syntyminen 
- vedosmerkinnät 

 
8. Valokuva ja mediakulttuuri 

- valokuva ilmaisukeinona ja taidemuotona 
- kuvanlukutaidon kehittäminen 
- digikuvauksen ja kuvankäsittelyn tekniikkaa ja peruskäsitteistöön tutustumista 

 
9. Oma valinta 

- oppilas työskentelee itseään kiinnostavan teeman parissa valitsemallaan 
tekniikalla/tekniikoilla opettajan ohjauksessa 

 
10. Portfolio 

- jokainen oppilas kokoaa perus- ja työpajaopintojen aikana valituista töistä ja niihin 
liittyvistä sanallisista osioista portfolion eli työkansion ja muokkaa sen mieleisellään 
tavalla opettajan ohjauksessa 
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4.2. Teatteritaiteen perusopetus 

 
Teatteritaiteen opetus on oivalluksia ja kokemuksia tuottava, luova ryhmäprosessi, joka 
edetessään suuntautuu esittäviin taiteisiin ja teatteriin. Opetuksen lähtökohta on 
taidekasvatuksellinen. Oppiminen pohjautuu oppilaiden omakohtaisiin havaintoihin, kokemuksiin ja 
elämyksiin sekä kirjoitettuun tekstiin, joita työstetään teatterin, draaman, leikkien ja 
ilmaisuharjoitusten keinoin.  
 
Teatteritaiteen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan persoonallisuuden kehitystä ja antaa 
oppilaille teatteritaiteen tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään. Tavoitteena on vahvistaa 
oppilaan luovuutta, ajattelutaitojen kehittymistä, emotionaalista ja esteettistä kasvua sekä kykyä 
pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan myönteisen minäkuvan ja 
itsetunnon kehittymistä. Teatteritaide on toiminnan kielen oppimista, ei koskaan näytellä vaan 
toimitaan ja näytetään. 
 
Opetuksen tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa oppilas voi kehittää omaa ilmaisuaan, taitojaan 
ja tietojaan. Opetuksessa syvennetään teatteritaiteen ymmärrystä sekä kykyä kokea iloa omasta ja 
muiden työskentelystä ja esityksistä. Tavoitteena on, että oppilaille syntyy hyvä suhde 
teatteritaiteeseen. Oppilaat tutustuvat teatteritaiteen historiaan ja sen nykymuotoihin ja saavat 
mahdollisuuden luoda uutta. Tavoitteena on, että oppilaiden tietoisuus teatteritaiteen 
kansainvälisyydestä ja laaja-alaisuudesta lisääntyy. Opetuksessa otetaan huomioon kulttuurinen 
moniarvoisuus.  
 
Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena tukea ja kehittää lapsen luonnollista kykyä leikkiä 
eläytyen ja ilmaisten itseään ja syventää teatterin ja draaman keinoin leikin elämyksellisyyttä. 
Opetuksessa painotetaan leikinomaisuutta ja tehtäväkeskeisyyttä suorituskeskeisyyden sijaan. 
Tavoitteena on luoda ilmapiiri, jossa jokainen voi vapaasti ilmaista itseään. 
Improvisointiharjoituksilla suodaan oppilaille mahdollisuus tunteiden ja aistimusten kokemiseen ja 
ilmaisemiseen. Ryhmäharjoituksilla ohjataan oppilaita vapaaehtoisesti keskittymään tietoiseen 
yhteistyöhön ja käyttämään teatterin keinoja, toiminnan ja eleiden kieltä, puhumisen sijaan. 
Toiminta on improvisointia yhteisen aiheen pohjalta ja harjoitellusta materiaalista voidaan myös 
valmistaa esitys. 
 
Teatteritaiteen opinnot on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa. Ryhmä etenee tasolta toiselle 
opintojen edetessä. 
 
 
4.2.1. Perusopinnot (Opintokokonaisuudet 1 – 6) 
 
Opintokokonaisuuksien aikana oppilas tutustuu teatteritaiteen perusteisiin ja teatterin eri muotoihin. 
Opetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen harjoittamista ja osallistumista teatterinomaiseen 
ryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Teatteri- ja roolileikkien avulla vahvistetaan oppilaan ilmaisu- ja 
havaintokyvyn kehittymistä. Opetuksessa tuetaan oppilaan henkilökohtaisen taiteellisen 
näkemyksen kehittymistä. 
 
Oppilas tutustuu teatterin osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön. dramaturgiaan, ohjaajantyöhön, 
puvustukseen ja maskeeraukseen, lavastukseen sekä valo- ja äänisuunnitteluun. Oppilas saa 
monipuolisia kokemuksia esitysten valmistamisprosesseista ja kokemuksia esiintymisestä. 
Opintojen aikana valmistetaan pienimuotoinen esitys. Oppilasta opastetaan keskustelemaan 
teatteritaiteen käsittein omasta ja muiden työskentelystä sekä arvioimaan sitä. Opintojen aikana 
tutustutaan teatteriin ja sen toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan vieraillaan 
teatteriesityksissä.  
 
Opettaja laatii vuosikohtaisen opetussuunnitelman, jossa huomioidaan aikaisemmin opitut asiat ja 
teatteritaiteen osa-alueiden läpikäynti siten, että opintokokonaisuuksien tavoitteet täyttyvät. 
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Opintokokonaisuus 1, 2, 3 
 
Ensimmäisenä tavoitteena on luoda toimiva ryhmä, ilmaisulle otollinen ilmapiiri. Tähän pyritään 
erilaisilla tutustumisleikeillä, draamaleikeillä, ilmaisuleikeillä ja kontaktiharjoituksilla. Toisena 
tavoitteena on säilyttää ja kehittää mielikuvitusta ja eläytymiskykyä sekä herkkyyttä aistia ja kokea. 
Tähän pyritään tekemällä näkymätön näkyväksi –harjoituksia, läsnäoloharjoituksia, aistiharjoituksia 
ja eläytymisharjoituksia. Vähitellen tavoitteeksi tulee fyysisen ilmaisun kehittäminen, jota 
tavoitellaan luovilla fyysisillä leikeillä ja rentoutusleikeillä, miimisillä improvisaatioleikeillä, arvaus- ja 
matkimisleikeillä sekä ihmis- ja eläinhahmojen rakentamisella. Ryhmätyötä ja improvisaatiokykyä 
kehitetään lisää erilaisilla improvisaatioharjoitteilla, ryhmässä tapahtuvilla still-kuvaharjoitteilla, 
annettujen aiheiden pohjalta tehtävillä ryhmäharjoitteilla sekä keskittymisharjoituksilla. Lopuksi 
keskitytään tarinankerrontataitojen kehittämiseen. Tässä tulevat mukaan liike- ja ääniharjoitukset, 
sanattomien etydien valmistaminen, tilanteiden ja tarinoiden luominen näyttämölle ja 
pienoismonologien valmistaminen. 
 
Vähitellen pyritään aistihavaintojen ja keskittymiskyvyn tarkentamiseen. Harjoitteina ovat erilaiset 
eläytymisharjoitteet, konkreettiset aistiharjoitukset, kontaktiharjoitukset ja -leikit sekä erilaiset 
keskittymisharjoitteet. Tavoitteena on liikeilmaisun ja äänenkäytön mahdollisuuksien löytäminen. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehdään luovan liikeilmaisun harjoitteita, ääni- ja 
rytmiikkaharjoitteita sekä mimiikkaharjoitteita ja valmistetaan pienoisetydejä. Vähitellen 
paneudutaan roolityöskentelyyn. Tällöin tehdään henkilö- ja rooliharjoituksia, leikitään 
draamaleikkejä, tehdään improvisaatioharjoituksia roolityön kautta sekä katsellaan ja analysoidaan 
ammattiteatteriesitystä roolityön kannalta. Lopuksi tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 
sirkustaiteen perusteisin esimerkiksi jongleeraus, akrobatia- ja tasapainoharjoitukset sekä 
sirkusnumeroiden harjoittelu sekä klovneria, jonka myötä tutustutaan komediateatterin perusteisiin, 
löydetään oma klovnihahmo, opitaan maskeerausta ja esitysnumeron valmistamista.  
 
Opintokokonaisuudet 4, 5, 6 
 
Teatterilajeista tutustutaan aluksi naamioteatteriin. Tällöin keskeistä on kehonhallinnan 
kehittäminen, naamioiden käyttö ilmaisussa, oman naamion valmistaminen sekä esityksen 
valmistaminen naamioita käyttäen. Keskitytään myös puheilmaisun perusteiden hallinnan 
omaksumiseen. Tällöin tutustutaan erilaisiin äänimaisemiin ja tehdään puheilmaisun 
perusharjoituksia. Samoin harjoitellaan äänenkäyttöä eläytymisharjoitusten avulla sekä tekstin 
lukua ja harjoittelua äänen käytön kannalta. Harjoitteena valmistetaan kuunnelmia.  
 
Vähitellen mukaan tulee näytelmän valmistaminen. Liikkeelle lähdetään tekstin valinnasta ja 
lukuharjoituksista ja edetään roolien jakoon ja niiden analysointiin ja harjoitteluun esityskuntoon. 
Vähitellen teksti siirretään näyttämölle, ja näytelmä harjoitellaan ja esitetään yleisölle. 
 
Seuraavaksi tavoitteena on harjoitella näyttelijätyön perusteita valmiin tekstin pohjalta. Keskeisiä 
sisältöjä on tällöin dramaturgia, roolityön perusteet, visuaalisten elementtien (valot, äänet, lavastus, 
puvustus) käyttö sekä maskeerauksen perusteiden läpikäynti. Näyttelijätyön perusteisiin kuuluu 
luontevasti tunneilmaisun avaaminen, joka tapahtuu tunneilmaisuharjoituksilla ja erilaisin 
roolihenkilön luonteen kehittämiseen liittyvillä työtavoilla. Samalla harjoitellaan tekstikohtia, 
kohtauksia ja arvioidaan roolityötä.  
 
Kokonaisuuden lopuksi valmistetaan teatteriesitys, joka tarjoaa mahdollisuuden eri tyylilajien 
käyttämiseen. Liikkeelle lähdetään työsuunnitelman teosta. Esityksessä pyritään eri taiteenalojen 
ilmaisuun kuuluvien elementtien käyttöön, Valmistetaan esitys ensi-iltaan sekä analysoidaan omaa 
ja muiden roolisuoritusta.  
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4.2.2. Työpajaopinnot 
 
Työpajoissa syvennetään teatteritaiteen ilmaisullista ja teknistä osaamista sekä teatteritietoutta. 
Työpajoissa voidaan tehdä yhteistyötä muiden taidealojen kanssa ja kutsua eri alojen 
asiantuntijoita vierailijoiksi, käydä teatteriesityksissä ja tutustumisvierailuilla sekä esittää omia 
produktioita. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan kansalaisopiston muu opetustarjonta ja 
alueen tarjoamat mahdollisuudet. 
 
Työpaja 7: Teatterilajeihin tutustuminen 
 
Oppilas perehtyy yhteen tai useampaan teatterilajiin, kuten musiikkiteatteriin, nukketeatteriin, 
tanssiteatteriin ja fyysiseen ilmaisuun sekä osallistuvaan teatteriin. Oppilas osallistuu esityksen 
suunnitteluun ja sen toteuttamiseen.  Työpajan aikana myös kirjoitetaan tekstejä itse ja 
dramatisoidaan niitä näytelmäteksteiksi. Harjoitellaan tekstejä draaman keinoin näyttämömuotoon.  
 
Työpaja 8: Teatterin osa-alueisiin tutustuminen 
 
Oppilas perehtyy yhteen tai useampaan teatterin osa-alueeseen: näyttelijäntyöhön, dramaturgiaan, 
ohjaajantyöhön, lavastustaiteeseen, valo- ja äänisuunnitteluun tai teatteripuvustukseen ja 
maskeeraukseen. Hän osallistuu teatteriesityksen valmistamiseen. Oppilas saa omakohtaisia 
kokemuksia esitysprosessista ja toimimisesta työryhmän jäsenenä. Työpajan aikana valmistetaan 
julkinen esitys.  
 
Työpaja 9: Monimuotoiseen teatteriin tutustuminen 
 
Oppilas tutustuu teatterin historiaan ja nykymuotoihin omakohtaisen tekemisen, teksti – ja 
esitysanalyysien avulla. Oppilas saa kokemuksia kokeilevasta ja tutkivasta teatterista. Työpajaan 
kuuluu vierailu ammattiteatteriin ja tutustuminen sen työskentelyyn sekä ammattiteatteriesityksen 
katselu ja analysointi. Oppilas tutustuu myös teatterikirjallisuuteen ja eri tyylisuuntiin. Työpajan 
aikana kokeillaan playback – teatteri ja stand up – komedian keinoja. 
 
Työpaja 10: Teatteriesityksen valmistaminen 
 
Oppilas syventää esiintymistaitojaan. Opetuksessa tuetaan ja kehitetään oppilaan yksilöllistä 
ilmaisua. Oppilas tutkii, analysoi ja edelleen kehittää omaa taiteellista ilmaisukykyään. Oppilas 
suunnittelee ja toteuttaa julkisen esityksen joko yksin tai ryhmässä. Oppilas tutustuu esityksen 
tuottamiseen. Opetuksessa käytetään näyttelijäntyön menetelmiä tai muita yksilöllistä työskentelyä 
tukevia menetelmiä. Työpajan toteutuksessa pyritään tekemään yhteistyötä muiden taiteenalojen 
kanssa. Samalla kerrataan teatterin perusteet. Olennainen osa opetusta on esityksen harjoittelu ja 
esitykset sekä esityksen arvioiminen ja palautteen antaminen. 
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4.3. Tanssitaiteen perusopetus 

 
Tanssin yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Opinnot 
voivat muodostua saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri 
opintokokonaisuuksien yhdistelmistä. Kalajoen kansalaisopistossa järjestetään tasolta toiselle 
etenevää nykytanssin opetusta sekä esiintymistoimintaa. Lisäksi oppilaille pyritään tarjoamaan 
perusopintojensa aikana mahdollisuus tutustua monipuolisesti eri tanssilajeihin ja tyylisuuntauksiin. 
Yksi opintokokonaisuus tarkoittaa pääsääntöisesti osallistumista yhden lukuvuoden ajan kerran 
viikossa kokoontuvaan ryhmään. Opintokokonaisuuksia voidaan kuitenkin koota myös keräämällä 
pienempiä kokonaisuuksia. Oppilas voi kartuttaa tuntimääräänsä esimerkiksi osallistumalla 
erilaisiin tapahtumiin, näytöksiin tai työpajoihin. Suoritustavoista sovitaan erikseen opettajan 
kanssa.  
 
Kalajoen kansalaisopiston tavoitteena on tarjota alueen lapsille ja nuorille monipuolista ja 
tasokasta tanssin perusopetusta. Opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja 
liikunnan iloa, antaa elämyksiä, saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssi fyysisen 
toiminnan ja luovuuden sekä myös tietojen oppimisen kautta. Oma kokemusperäinen suhde 
tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle. Itsensä 
ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Niiden kautta tuetaan oppilaan 
luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä sekä terveen itsetunnon kehittymistä.  
 
Opetuksen tavoitteena on johdattaa oppilas pitkäjänteisen työskentelyn piiriin sekä ymmärtämään 
toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa. Tanssinopetuksen tehtävänä on osaltaan tukea 
oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä omasta terveydestä ja ravitsemuksesta 
huolehtimista.  
 
Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin tapahtumiin ja 
esityksiin myös kuulijana ja katsojana sekä antaa valmiuksia käyttää erilaisia ympäristön tarjoamia 
kulttuuripalveluita. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon sukupuolten erilaiset 
oppimisvahvuudet eri ikäkausina. 
 
 
4.3.1. Valmentavat opinnot  
 
Valmentavien opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; 
lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen. 
Varhaisiän opintojen tavoitteena on luoda pohjaa perusopinnoissa tarvittavalle tanssitekniikalle 
sekä sosiaalisille ja ilmaisullisille valmiuksille ja pitkäjänteiselle harrastamiselle. Varhaisiän 
opinnoissa tanssin elementteihin tutustutaan monipuolisesti eri tanssitekniikoita ja perinteitä 
hyödyntäen leikin, ilmaisun ja elämyksellisyyden ollessa keskeisessä osassa opetusta. Varhaisiän 
opinnoissa kullakin tasolla opiskellaan pääsääntöisesti kaksi vuotta ja opetus etenee kunkin 
ryhmän valmiuksien mukaisesti, ottaen huomioon lapsen fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen 
kehityksen sekä tarpeet. 
 
Kalajoen kansalaisopistolla tarjotaan resurssien ja kysynnän mukaan lastentanssia 4-7-vuotiaille. 
Lastentanssiryhmät kokoontuvat lukuvuoden ajan kerran viikossa 45 min kerrallaan.  
 
 
4.3.2. Perusopinnot  
 
Kalajoen kansalaisopisto järjestää tasolta toiselle etenevää opetusta nykytanssissa. Opintojen 
tavoitteena on tutustuttaa oppilas nykytanssin tekniikkaan, liikesanastoon ja yleisemmin 
taidetanssin tapa- ja opiskelukulttuuriin. Tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin iloa ja 
elämyksiä sekä luomaan elinikäinen suhde tanssiin ja kulttuuriin. Opetuksella pyritään tukemaan 
myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Opetuksen tavoitteena on luoda 
turvallinen, anatomisesti oikea tanssitekniikka, tukea luontevaa esiintyjyyttä, itsensä ilmaisua ja 
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luovuutta. Keskeistä tanssin opiskelussa on toiston ymmärtämisen merkitys sekä terveen 
kehonkuvan kehittyminen.  
 
Opintokokonaisuus täyttyy kymmenessä lukuvuodessa, mikäli oppilas osallistuu opetukseen kerran 
viikossa ja lisäksi yhtenä vuonna esiintyvään ryhmään. Opintoaikaa voi lyhentää osallistumalla 
esiintyvään ryhmään useampana vuonna sekä suorittamalla kunakin lukuvuonna tarjottavia 
valinnaisia opintoja. 
 
Nykytanssin perusopinnot jakautuvat viiteen opintojaksoon, jolla kullakin opiskellaan 
pääsääntöisesti kaksi vuotta. Aikaisempien tasojen sisältöjä syvennetään myöhemmillä jaksoilla. 
Ikärajat ovat viitteelliset ja opettaja määrittää kunkin oppilaan tason aina lukuvuoden alkaessa. 
Ryhmiä voidaan tarvittaessa yhdistää. Ryhmät harjoittelevat kerrallaan 45–90 minuuttia ikätasosta 
riippuen. 
 
Nykytanssissa tavoitteena on, että oppilas 

 tuntee nykytanssin elementtejä kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä 

 kehittää tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan 

 löytää oman liikelaatunsa ja – materiaalinsa ja tunnistaa erilaisia liikelaatuja 
 
Keskeiset sisällöt: 

 nykytanssin perusliikemateriaalia ja terminologiaa 

 nykytanssin perinteiden ja eri suuntauksien olemassaolon ymmärtäminen 

 tekniikan ja improvisaation yhdistäminen 

 esiintymistaitoja 
 
Kalajoen kansalaisopisto kartoittaa lukuvuosittain mahdollisuuksia järjestää tasolta toiselle 
etenevää opetusta myös muissa tanssilajeissa. Opettaja laatii kunkin lukuvuoden alussa 
vuosikohtaisen opetussuunnitelman niin, että siinä huomioidaan aikaisemmin opitut asiat sekä 
opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden täyttyminen. 
 
Tanssin taiteen oppilaat voivat kerryttää perusopintoja osallistumalla mielenkiintonsa mukaan 
valinnaisiin tanssiopintoihin. 
 
 
4.3.3. Valinnaiset opinnot 
 
Esiintymistoimintaa tarjotaan vuosittain muiden tanssiopintojen rinnalla. Esiintyvä ryhmä 
kokoontuu kerran viikossa 90 minuuttia kerrallaan.  
 
Tavoitteena on, että oppilas 

 ymmärtää tanssin esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena tanssin tekijöiden ja 
yleisön välillä 

 ymmärtää tanssiteoksen useamman taiteenalan synteesinä ja eri vaiheista ja osista 
koostuvana kokonaisuutena 

 kykenee ilmaisemaan itseään tanssin keinoin ja rohkaistuu käyttämään ilmaisutaitojaan 
esiintymistilanteissa 

 ymmärtää tanssiteoksen prosessina 
 
 
Keskeiset sisällöt 

 erilaisten koreografioiden harjoittelu 

 esiintymistoiminta 

 oman ilmaisun ja tulkinnan kehittäminen 

 lavastukseen, puvustukseen, koreografiaan ja maskeeraukseen tutustumista 

 esityksen tuottamisen osa-alueisiin tutustumista 
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Muut valinnaiset kurssit ja työpajat vahvistetaan Kalajoen kansalaisopistossa vuosittain. 
Valinnaisten opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää oppilaiden tanssitietoa ja -taitoa sekä 
tarjota mahdollisuus monipuoliseen tanssin opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Valinnaiset kurssit 
voivat olla lukuvuoden mittaisia kokonaisuuksia tai lyhyempiä työpajoja eri tanssilajeista kuten 
showtanssista, jazztanssista tai ajan ilmiöistä.   
 
Tavoitteena on, että oppilas 

 tutustuu eri tanssityyleihin 

 hahmottaa tanssin monimuotoisuuden 

 kehittää ja laajentaa omaa tanssiteknistä osaamistaan ja taiteellista ilmaisuaan 
 
Keskeiset sisällöt: 

 lajin taustaa ja perustekniikkaa 

 kehonhallintaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.4. Kalajoen kansalaisopiston musiikkikoulu  

 

Kalajoen kansalaisopiston musiikkikoulun opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 

(633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Opetushenkilöstön kelpoisuus 

perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). 

 

Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 30.3.2005 vahvistamaan taiteen 

perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin Dnro 11/011/2005. 

 

 

4.4.1 Toiminta-ajatus, arvot ja keskeiset tavoitteet 
 

Kalajoen kansalaisopiston musiikkikoulu järjestää yleisen oppimäärän mukaista musiikin taiteen 

perusopetusta alueellaan. Musiikkikoulu järjestää musiikin taiteen perusopinnot 

läheisyysperiaatteella, lähellä lapsen ja nuoren kotia.   Musiikkikoulu toteuttaa opiston toiminta-

ajatusta ja arvoja. Musiikkikoulussa korostuu vapaus opiskella musiikkia monipuolisesti.  

 

Musiikkikoulu pyrkii herättämään lapsissa ja nuorissa kipinän musiikkiin ja sen aktiiviseen, 

elinikäiseen harrastamiseen. Rakkaus musiikkiin, elämykset, musiikin tekemisen ilo ja sen 

tarjoaminen erilaisille kuulijakunnille tavoitteellisen opiskelun kautta ovat toiminnassamme 

keskeisessä asemassa.  

 

Kalajoen kansalaisopiston musiikkikoulun taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän 

mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja 

musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle.  

 

Musiikkikoulun tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen 

kehittäminen tukemalla opiskelijoiden musiikillisen yleissivistyksen kehittymistä. Tärkeää on myös 

vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta järjestävien oppilaitosten ja 

kulttuuritoimijoiden kanssa. 

 

Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, ja 

opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman 

kokemisen ja tekemisen kautta. Opetus edistää luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. 

Musiikin yleisen oppimäärän opiskelussa on tärkeää yhdessä opiskelu ja oppiminen sekä 

yhteismusisointi, johon yksilöopetus luo valmiuksia.  

 

Oppijoita ohjataan opetuksessa omaan harjoitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn sekä oman 

edistymisensä ja oppimisensa arviointiin. Oppijoita kannustetaan musisoimaan ja harjoittelemaan 

yhdessä toisten kanssa sekä osallistumaan erilaisiin esiintymistilaisuuksiin. Musiikin kuuntelu on 

tärkeä osa kaikkea musiikin oppimista. Oppijoita rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti 

kulttuurielämään niin musiikin tuottajana kuin kuulijana. Tavoitteena on, että oppija saa valmiuksia 

soittamiseen, säestämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan improvisointiin.  

 

Opinnot sisältävät monipuolista ohjelmistoa, kuten eri aika- ja tyylikausien musiikkia, suomalaista 

musiikkia ja kansanmusiikkia. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppijan 

oppimista ja edistävät musiikin eri alueiden ja aihepiirien integroitumista toisiinsa. 
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4.4.2 Opiskelijaksi ottaminen ja opiskelijavalinta 
 

Opiskelijaksi ottaminen tapahtuu pääsykokeen tai testin perusteella. Musiikkikoulussa jo 

opiskelevat opiskelijat ovat etusijalla resursseja jaettaessa. Uusia opiskelijapaikkoja jaetaan 

kansalaisopiston resurssien puitteissa. Kalajoen kansalaisopiston musiikkikoulu järjestää 

Pohjankylän koululla sekä Raumankarin koululla 1-luokkalaisille soittimien 

tutustumisjaksoja/soitinvalmennusta. Opetus aloitetaan viululla josta myöhemmin opetustarjonta 

laajenee mahdollisesti myös muihin soittimiin. Opetukseen osallistuvalla oppilaalla voi olla 

mahdollisuus päästä taiteen perusopetuksen oppilaaksi ilman pääsykoetta. 

 

 

4.4.3 Työtavat 
 

Opetuksessa käytetään taiteenalalle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla 

tuetaan ja ohjataan oppijan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja 

ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. 

Työtavat ohjaavat aktiivisuuteen ja toiminnallisuuteen sekä antavat mahdollisuuksia luovaan 

toimintaan ja elämyksiin. Oppijoita tuetaan tiedostamaan, ymmärtämään ja arvioimaan omaa 

oppimistaan. 

 

 

4.4.4 Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 
 

Opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppijan edellytyksiä, mikäli oppija 

ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene 

opiskelemaan opiston opetussuunnitelman mukaisesti, Tällöin oppijalle laaditaan henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen 

toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. 

 

 

4.4.5 Varhaisiän musiikkiopinnot 
 

Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja 

taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. 

Lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. 

Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat 

opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista 

muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista 

ja sosiaalista kehitystään. Kansalaisopisto järjestää mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan 

varhaisiän musiikkiopintoja.  

 

 

4.4.6 Aikuisten musiikkiopinnot 
 
Aikuisten opetusta suunniteltaessa ja järjestettäessä otetaan huomioon, että aikuiset harrastajat 

ovat musiikkitaidoissaan ja -tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja 

harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-

aloitteisuus, ja opetuksessa otetaan huomioon aikuisten kyky itse ohjata omaa oppimistaan ja 

harjoitteluaan. Osallistuminen opiskelun suunnitteluun ja arviointiin ovat onnistuneen opiskelun 
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edellytyksiä. Sitoutuminen ja halu oppia ja kehittyä ovat oppimisen vahva tuki, joka voi korvata 

esimerkiksi iän tuomia fyysisiä rajoituksia. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden 

huomioon ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat myös aikuisten oppimisessa 

tärkeitä. 

 

 

MUSIIKKIKOULU – OPETUSSUUNNITELMA 

4.4.7 Opintojen laajuus ja rakenne 
 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä vähintään 500 

tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. 

Kalajoen kansalaisopisto turvaa opintonsa aloittaneille oppijoille mahdollisuuden koko yleisen 

oppimäärän suorittamiseen.  

 

Kalajoen kansalaisopiston musiikkikoulun yleinen oppimäärä muodostuu 500 tunnin 

kokonaisuudesta, joka voi muodostua kahdella tavalla: 

a) useasta eri opintokokonaisuudesta, jotka laajentavat osaamista tai 

b) yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta muodostetuista 

osaamista syventävistä opinnoista. 

 

Kalajoen kansalaisopiston opetus koostuu pääaineopinnoista, pakollisista sivuaineopinnoista ja 

valinnaisista opinnoista. Kalajoen kansalaisopistossa pääaineopintoja voivat olla soitinopinnot tai 

kuorolaulu. Opiskelija voi valita soitinopinnoissaan instrumentikseen pianon tai viulun. Opiskelija 

voi edetä soolosoittimen soitonopiskelussaan aste asteelta ja suorittaa myös musiikkioppilaitosten 

mukaisia tasokokeita perusaste 1- 3 tasoilla. Opiskelija voi myös valita monia eri 

opintokokonaisuuksia ilman tasosuorituksia. 500 tunnin kokonaisuuden saavuttamiseen ja sen 

myötä päättötodistusoikeuteen kuluu oppijalta yleensä viidestä yhteentoista vuoteen aikaisemmista 

opinnoista tai valmiuksista riippuen. 

 

 

 

MUSIIKKI – TAITEEN PERUSOPETUS 

yleinen oppimäärä 500 h 

 

PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT  VALINNAISET 

SIVUAINEOPINNOT     OPINNOT 

Musiikin teoria  Soitinopinnot  Soitinopinnot 

Säveltapailu ja musiikin  piano   Kuoro/Lauluyhtye 

tuntemus   viulu   Vapaa säestys ja 

Yhteismusisointi  Kuorolaulu   improvisointi 

 

 

Kuvio 1 Musiikin taiteen perusopetuksen kokonaisuus 

 

Sivuaineopintoja ovat musiikin teoria, säveltapailu ja musiikin tuntemus sekä yhteismusisointi. 

Opiskelija voi valita myös jonkun muun soittimen valinnaiseksi sivuaineekseen opiston resurssien 

puitteissa, jolloin instrumentteina voivat olla piano ja viulu. Muita valinnaisia opintoja ovat 

taiteidenvälisyys, maailmanmusiikki ja kansanmusiikki, kuoro/lauluyhtye, sekä vapaa säestys ja 

improvisointi. 
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Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritettuja opintoja, mikäli hän on opiskellut niitä 

muissa oppilaitoksissa tai hän on hankkinut muualla vastaavat tiedot ja taidot. Näistä sovitaan aina 

erikseen tapauskohtaisesti. 

 

 

4.4.8 Soitinopinnot pääaineena 
 

Opetuksen tavoitteena on ohjata oppijaa puhtaaseen sekä musiikillisesti rikkaaseen ja luovaan 

ilmaisuun. Kalajoen kansalaisopiston musiikkikoulussa opiskelija voi valita pääaineekseen pianon 

tai viulun soitinopinnot. 

 

Soitinopetus toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäopetuksena eri soittimissa.  Opintojen laajuus ja 

määrä vaihtelevat riippuen siitä, kuinka tavoitteellista opiskelu on. Oppitunnin pituus on 

pääsääntöisesti 30, 45 tai 60 min/viikko. Lukuvuodessa on yhteensä 32 opetusviikkoa.  

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaansa 

 oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia 

 tuntee musisoinnin iloa ja onnistumisen elämyksiä soittaessaan omaa instrumenttiaan 

 oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa 

 oppii yhteissoittotaitoja ja saa solistisia valmiuksia 

 oppii esiintymistaitoja ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan myös yleisölle 

 oppii tekemään yksinkertaisia sovituksia ja sävellyksiä 

 monipuolisen ohjelmiston soittamisen tekniikka ja tulkinta 

 ulkoa ja korvakuulolta soittaminen 

 yksin ja yhdessä musisointi 

 

Tasokurssien viikkotuntimäärät: 

 

Instrumentit: 

 Taso 1: 30min/viikko (4 vuotta) 

 Taso 2: 45min/viikko (4 vuotta) 

 Taso 3: 60min/viikko (3 vuotta) 

 

Tasokursseissa edetään SML:n ohjeistuksen ja vaikeusasteen mukaan, ja ne vastaavat 

musiikkiopistojen instrumenttien tasokurssien 1-3 vaatimuksia.  

 

 

4.4.9 Kuorolaulu pääaineena 
 

Kuorolaulu  

 Musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus 500 tuntia tulee 

suoritetuksi Nuorisokuorossa neljän lukuvuoden kuluessa. Opiskelijalle voidaan myös lukea 

hyväksi lapsikuoroissa suoritetut valmentavat ja perusopinnot, jos hän on niihin osallistunut. 

 Äänenhuollon, kuorolaulutaidon ja yhteismusisoinnin keskeiset sisällöt ja tavoitteet 

 kehittää oppilaan luontevaa ja puhdasta äänenkäyttöä ja laulamisen taitoa 

 laajentaa äänialuetta 

 ohjaa selkeää artikulaatiota ja kauniin melodialinjan tuottamista  

 auttaa oivaltamaan korvan herkkyyden ja intonaation merkityksen oman äänen soinnissa 



 20 

 luo solistisia valmiuksia 

 perehdyttää monipuoliseen ja vaativaan ohjelmistoon 

 kehittää laulajista osaavia ja taitavia esiintyjiä 

 kouluttaa laulajien ilmaisukykyä, harmoniatajua ja musikaalisuutta  

 opettaa kuorolaiset tuntemaan ja ymmärtämään musiikin eri aikakausia ja tyylisuuntia 

 opettaa rakastamaan musiikkia ihmisten yhteisenä maailmankielenä ja täten edistää 
vieraiden kulttuurien ja ihmisten ymmärtämistä ja vuorovaikutusta 

 toimia oman kulttuurimme viejänä ulkomaille 
 
 
4.4.10 Opetusmuodot ja tuntimäärät 
 

 säännölliset viikoittaiset harjoitukset 45-135min / viikko 

 äänenmuodostuskurssit ja -leirit 

 omat, alueelliset ja valtakunnalliset kuoropäivät 

 esiintymiset eri tilaisuuksissa ja juhlissa 

 omat ja yhteiset konsertit ja matineat 

 konserttivierailut kotimaassa ja ulkomailla 

 nauhoitukset, taltioinnit ja äänitteet 

 kansalliset ja kansainväliset tapahtumat, festivaalit ja kilpailut 
 
Valmentavat opinnot: Lapsikuoro I (45min /viikko) 
Perusopinnot: Lapsikuoro II (90min /viikko) 
Syventävät opinnot: Nuorisokuoro (135min / viikko) 
 
4.4.11 Kuorolauluopetuksen rakentuminen 
  

* eri aikakausien musiikki 
* eri musiikkityylit 
* eri musiikkikulttuurit 
* teoskokonaisuudet 
* näyttämömusiikki 
* erilaiset ääni-ilmaisut 

 
* suomalainen musiikki, säveltäjät 
* oman aikamme musiikki 
* vieraskielinen ohjelmisto 
* kirkkomusiikki 
* kansanmusiikki, kansantanssit 
* eri rytmilajit, polyrytmiikka 
* kevyen musiikin fraseeraus 

 
* harmonia ja puhtaus 4-8 -äänisessä laulussa 
* eri notaatiomerkinnät 
* fraseeraus  
* dynamiikka ja agogiikka 
* nyanssit, oma taiteellinen tulkinta 
* intonaation tarkkuus 
* pienoismusikaalit 

 
* harmonia ja puhtaus 2-3 -äänisessä laulussa 
* musiikkiliikunta, erilaiset koreografiat 
* näyttämöllinen luovuus 
* musiikkinäytelmät 
* esiintymistilanteiden hallinta ja esitysvarmuus 
* musiikillinen kokonaisilmaisu 
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* nuotinlukutaidon ja säveltapailun hallinta 
 

* harmonia ja puhtaus kaanonlaulussa 
* äänenmuodostus ja sointi, äänenhuolto 
* tekstisisällön huomioiminen 
* rentous, hengitys ja ryhti 
* ilmaisutaidon kehitys laulaen ja liikkuen 
* oma laulaminen muita kuunnellen 
* oman laulun sointi koko kehossa 

 
* soinnin puhtaus 1-äänisessä laulussa 
* juhla-aikojen laulut, hengelliset laulut ja kansanlaulut 
* säveltapailu 
* nuotinlukutaito 
* selkeä artikulointi 
* musiikin kuuntelu ja musiikillinen muisti 
* terve äänenkäyttö 
* esiintymiskokemus yleisön edessä 
* leikinomaiset harjoitukset 
* elo ja riemu laulamisessa 

 
Lähtötaso:  * melodia soi sävellajissaan 
 

4.4.12 Sivuaineopinnot 

4.4.12.1 Yhteismusisointi 

 

 45 – 60min/viikko  

 

Yhteismusisoinnissa oppijaa ohjataan laulamaan ja soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä 

toimimaan ryhmän jäsenenä. Oppija saa ryhmästä innostusta musisointiin ja harjoitteluun. 

Yhteismusisointi voidaan suorittaa yhteistyössä musiikkiopiston, seurakunnan, koulujen ym. 

tahojen kanssa. Sen voi suorittaa orkestereissa tai pienemmissä yhtyeissä, kuoroissa, 

lauluyhtyeissä tai kansanmusiikkiyhtyeissä. Yhteismusisointi alkaa mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa, kun oppija aloittaa soitin- ja lauluopinnot. 

 

Musiikkikoulussa toimii eritasoisia ja eri-ikäisille tarkoitettuja musiikkiryhmiä, joissa soitetaan 

perinteistä kamarimusiikkia, lastenmusiikkia, kevyttä musiikkia sekä kansan- ja kansojenmusiikkia. 

Ryhmät kokoontuvat joko säännöllisesti kuukausittain tai projektikohtaisesti esimerkiksi 

valmistautuessaan esiintymisiin tai vierailuihin. Tarvittaessa oppijoista kootaan erikokoisia laulaja- 

ja soittajaryhmiä suuriin musiikkitapahtumiin. Yhteismusisointivelvoitteen osalta noudatetaan 

joustavuutta. Seurakunnan ja koulujen kuorot voivat esimerkiksi olla mahdollisia yhteismusisointiin 

luettavia opintoja.  

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 oppii soittamaan ryhmässä ohjatusti ja itsenäisesti 

 saa valmiuksia yhteismusisoinnin kehittämiseen 

 oppii toimimaan ryhmän jäsenenä 

 saa valmiuksia omien sävellysten tai sovitusten tuottamiseen ja kokeiluun ryhmässä 

 saa innostusta yhdessä musisointiin 

 saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja 

 musiikin eri tyylilajit 
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4.4.12.2 Musiikin teoria ja säveltapailu 

 

Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa korostetaan teoreettisten asioiden oppimista oman 

tekemisen, soittamisen ja laulamisen kautta. Yleistavoitteena on nuotinlukutaidon kehittyminen. 

Sisältöinä ovat rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. 

 

Musiikinteorian ja säveltapailun kurssille osallistuvalta edellytetään vähintään 9 vuoden ikää ja noin 

kahden vuoden soitinopintoja. Opintokokonaisuuksien määrä vaihtelee opiskelijan osallistumisen 

mukaan. Kokonaisuuksia on kolme, musiikinteorian ja säveltapailun tasot 1-3. Suositeltavaa on, 

että oppilas osallistuu musiikinteoriaan ja säveltapailuun edeten tasolta toiselle. Hyväksytystä 

tasosuorituksesta oppilas saa todistuksen.   

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 tuntee musiikin peruskäsitteet  

 kehittää melodian ja rytmin sujuvaa luku- ja kirjoitustaitoaan 

 oppii intervallien, asteikkojen ja sointujen perusteet 

 kykenee yhdistämään teorian käytännön musisointiin 

 musisointi yhdessä soittaen ja laulaen 

 

Tasokurssien tuntimäärät: 
 

Teoria ja säveltapailu: 

Taso 1: 60min (1v) 

Taso 2: 60min (1v) 

Taso 3. 60min(1v) 

 

Tasokursseissa edetään SML:n ohjeistuksen ja vaikeusasteen mukaan, ja ne vastaavat 

musiikkiopistojen musiikin perusteet tasokurssien 1-3 vaatimuksia.  

 

4.4.12.3 Musiikin tuntemus 

 

 75min/viikko 

 

Opetuksen tavoitteena on, että oppijat tutustuvat eri aikojen musiikkiin ja musiikin lajeihin. 

Äänitteiden kuuntelun lisäksi on tärkeää saada kokemuksia elävistä konserteista, joissa kaikki 

osatekijät luovat yhdessä kokonaisvaltaisen kuuntelukokemuksen. 

 

Musiikin tuntemuksen kurssille osallistuvalta edellytetään vähintään 13 vuoden ikää. Ikärajasta 

voidaan poiketa opettajan harkinnan mukaan. Kurssilla tutustutaan kirjallisen ja äänimateriaalin 

avulla musiikinhistoriaan sekä tämän päivän musiikkikulttuuriin. Työskentelytapoina ovat oppitunnit, 

kotityöskentely ja konserttikäynnit. 

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 tuntee musiikinhistorian keskeisimmät tyylikaudet ja säveltäjät 

 tuntee eri soittimet ja soitinryhmät 

 keskittyy eri aikojen musiikin kuuntelemiseen ja analysointiin 



 23 

 arvioi musiikkia ja ilmaisee kuullusta esityksestä henkilökohtaisen vaikutelmansa 

 perehtyy paikalliseen musiikkitarjontaan 

 havaitsee musiikinhistorian ilmenemisen nykypäivän musiikkikulttuurissa 

 nykypäivän musiikkikulttuuriin tutustuminen 

 konserttikäynnit 

 

Tasokurssissa edetään SML:n ohjeistuksen ja vaikeusasteen mukaan, ja se vastaa 

musiikkiopistojen musiikin historian/musiikkitiedon peruskurssin vaatimuksia. 

 

4.4.12.4 Vapaa säestys ja improvisointi 

 

 30 min/ viikko 

Vapaa säestys sisältyy pääsääntöisesti yksilö- tai ryhmätuntien opinto-ohjelmaan pianonsoitossa. 

Opintokokonaisuuden laajuus riippuu opiskelijan itselleen asettamista tavoitteista ja kiinnostuksen 

kohteista. Opetus voidaan toteuttaa myös lyhytkursseina tai leireillä. 

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 oppii soittamaan ja säestämään sekä sointumerkeistä että korvakuulolta 

 vapautuu nuottikuvaan sidotusta soittamisesta ja osaa ilmaista itseään improvisoimalla 

käyttäen luovaa mielikuvitustaan 

 oppii erityylisiä säestyksiä 

 saa valmiuksia säveltää omaa musiikkia 

 pystyy hyödyntämään soittotaitoaan erilaisissa käytännön tilanteissa 

 rikastuttaa ja monipuolistuttaa muusikkouttaan  

 rytmiikka (mm. kompit ja fraseeraus) ja harmonia (mm. soinnut ja asteikot) 

 improvisointi ja transponointi 

 yksin ja yhdessä musisointi, yksinlaulujen ja toisten soittajien säestys 

 
 
4.4.13 Valinnaiset opinnot 
 

Valinnaiset opinnot koostuvat joko oman oppilaitoksen muista taiteen perusopinnoista, joita ovat 

kuvataide, käden taidot, teatteri ja tanssi tai muualla suoritetuista/hankituista musiikin opinnoista. 

Valinnaisiin opintoihin voidaan laskea myös merkittävät musiikkiprojektit, konsertit, kurssit ja leirit, 

joihin opiskelija on osallistunut opiskeluaikanaan. Muiden opintojen hyväksi lukeminen musiikin 

taiteen perusopetukseen harkitaan aina tapauskohtaisesti.  

 

4.4.13.1 Soitinopinnot 

 30 – 45min/ viikko 

Opetuksen tavoitteena on ohjata oppijaa puhtaaseen sekä musiikillisesti rikkaaseen ja luovaan 

ilmaisuun.  

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaansa 

 oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia 

 oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa 
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 oppii yhteissoittotaitoja ja saa solistisia valmiuksia 

 saa esiintymistaitoja ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan yleisölle 

 oppii soittamaan korvakuulolta 

 oppii tekemään yksinkertaisia sovituksia ja sävellyksiä. 

 

 

4.4.13.2 Taiteidenvälisyys 

 55 h 

Taiteidenvälisten opintojen tavoitteena on monipuolistaa musiikinopetusta ja auttaa oppijaa 

ymmärtämään taidetta myös laajemmin. 

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 harrastaa myös jotain muuta taiteenalaa 

 kyseisen taidelajin historiaa, taustaa ja perustekniikkaa 

 perehtyy jonkin muun taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin 

 omaksuu keinoja, joilla musiikki ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää 

kokonaisuudeksi. 

 mahdollisuuksien mukaan vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, teatteri- ja 

tanssiesityksiin. 

 

 

4.4.13.3 Maailmanmusiikki ja kansanmusiikki 

 55 h 

Maailmanmusiikin ja kansanmusiikin opiskelun tarkoituksena on tutustua maailman 

musiikkikulttuureihin ja omaan perinteeseemme sekä oppia hahmottamaan musiikkia kulttuurin 

osana. 

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 tutustuu eri maiden ja kansojen musiikkityyleihin ja musiikin historiaan 

 oppii tuntemaan erilaisia soittimia ja soittotapoja 

 tutustuu eri musiikkikulttuureihin musiikkia kuuntelemalla ja musiikkia tekemällä 

 oppii oman alueen, Suomen ja naapurimaiden kansanmusiikkia. 

 

 

4.4.13.4 Kuoro/lauluyhtye 

 n. 60min/viikko 

Kuoroon/lauluyhtyeeseen osallistumisen tavoitteena on yhteismusisoinnin ja oman äänen 

kehittäminen. Nuotinlukutaidon kehittyessä ohjelmistoa voi laajentaa perinteisestä kuoromusiikista 

aikamme sävellyksiin, uuteen ääni-ilmaisuun ja nuotintamistapoihin. 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija  

 oppii äänen hallintaa 

 oppii laulamaan osana kokonaisuutta ja kehittämään harmoniantajua 

 oppii kuorolaulussa tarvittavaa nuotinlukutaitoa 

 oppii tuntemaan ja esittämään monipuolista kuoromusiikkia 

 omaksuu valmiuksia oman äänen ja yhteissoinnin kehittämiseen 

 kokee yhteismusisoinnin iloa ja yhteisiä elämyksiä 
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4.4.13.5 Vapaa säestys ja improvisointi 

 30min/viikko 

 

Opetuksen tavoitteena on, että oppija oppii käyttämään hankkimiaan soittotaitoja erilaisissa 

tilanteissa. 

 

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppija 

 saa valmiuksia ilmaista musiikillisia ajatuksiaan ja ideoitaan improvisoimalla ja 

 tuottamalla ääntä ja musiikkia 

 oppii soittamaan sekä sointumerkeistä että korvakuulolta 

 oppii improvisointia ja transponointia ja vapautuu nuottikuvaan sidotusta soittamisesta 

 oppii tyylinmukaista rytminkäsittelyä ja fraseerausta 

 oppii erityylisiä säestyksiä 

 kehittää instrumentin soittotekniikkaansa. 

 

4.4.14 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
Opiskelija opiskelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan kansalaisopiston 

opetustarjonnan puitteissa.  

 

 

4.4.15 Opintojen laajuus ja suoritusaika 
Musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintojen laajuus on 500 tuntia. Opintojen 

laajuuden laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituisia oppitunteja. Opintojen suoritusaika 

on opiskelijan opiskelusuunnitelman mukaan yksilöllinen. 

 

 

4.4.16 Arviointi 
Opiskelija saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta suullisesti ja/tai kirjallisesti 

koko opintojensa ajan niin opettajalta kuin vertaisryhmänsä opiskelijoilta. Musiikin taiteen 

perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa käytetään sanallista arviointia. 

 

Arviointilautakunta arvioi musiikin tasokurssit. Arviointilautakunnat musiikin tasokursseissa asettaa 
rehtori.  
 
Lautakuntien kokoonpano: 
Instrumenttiopinnot   

 tasot 1–2: oma opettaja ja toinen opettaja  

 taso 3: kolme jäsentä + puheenjohtaja 

 
Musiikin teoria ja säveltapailu 

 tasot 1–2: oma opettaja 

 taso 3: oma opettaja ja toinen opettaja 

 Musiikin tuntemuksen arvioi oma opettaja. 
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4.4.17 Opintojen hyväksi lukeminen 
Muissa musiikin taiteen perusopetusta järjestävissä oppilaitoksissa suoritetut opinnot luetaan 

hyväksi täysimääräisinä. Opiskelija sopii musiikista vastaavan opettajan kanssa kursseilla ja 

leireillä suoritettavien opintojen korvaamisesta. 

 
 
4.4.18 Todistukset 
Päättötodistus 

Opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 

vähintään 500 tunnin opinnot.  Päättötodistuksessa näkyvät Opetushallituksen taiteen 

perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteissa edellyttämät asiat.  

 

 koulutuksen järjestäjä (Kalajoen kansalaisopisto) 

 opinnot, joista päättötodistus annetaan 

 oppilaan nimi ja henkilötunnus 

 opiskeluaika 

 opiskelijan suorittamat opinnot sekä niiden tuntimäärät  

 sanallinen arvio opiskelijan kehityksestä 

 rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 

 opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 

 lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (laki taiteen perusopetuksesta) 

 maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti 

 

Osallistumistodistus 

Opiskelija saa pyydettäessä todistuksen suoritetuista opinnoista. 

 
 

5. OPPILASARVIOINTI 

 
Oppilasarvioinnin tehtävä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja 
rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuoliseen, jatkuvaan 
arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itsearviointiin. 
 
Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta suullisesti ja/tai kirjallisesti 
koko opintojensa ajan. Häntä opastetaan oman oppimisensa dokumentoimiseen ja kehittymisensä 
seurantaan. Arvioinnin kohteina ovat taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset 
tavoitteet. Numeroarvostelua ei käytetä. 
 
 
 
 

6. TODISTUKSET 

 
Jokaiselle oppilaalle annetaan opintojen alussa opintokirja, johon he keräävät merkintöjä 
suorituksistaan koko opintojen ajan. Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat 
opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistukseen merkitään myös maininta 
valmentaviin opintoihin osallistumisesta, mikäli oppilas on suorittanut ennen varsinaisten 
perusopintojen alkamista vähintään 50 tunnin valmentavien opintojen kokonaisuuden. 
Päättötodistus esimerkkinä liitteessä 1. 
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Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: 

- koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi 
- taiteenala ja opinnot, josta päättötodistus annetaan 
- oppilaan nimi ja syntymäaika 
- opiskeluaika vuosina 
- oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saama opetuksen tuntimäärä niissä 

(laskennallinen peruste on 45 minuutin mittainen oppitunti) 
- rehtorin ja opettajan allekirjoitus sekä oppilaitoksen leima 
- lainsäädäntö, johon koulutus perustuu 
- kunnan päätöspäivämäärä opetussuunnitelman hyväksymisestä 
- maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä 

opintokokonaisuudesta 
- maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen 

perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti 
 
Niille oppilaille, jotka ovat osallistuneet taiteen perusopetukseen, mutta eivät ole suorittaneet koko 
perusopintojen kokonaisuutta annetaan pyydettäessä osallistumistodistus. Osallistumistodistus on 
sisällöltään yhdenmukainen päättötodistuksen kanssa. 
 
 

7. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA 

 
Kalajoen kansalaisopisto tekee yhteistyötä alueen muiden taiteen perusopetusta tarjoavien 
oppilaitosten kanssa (musiikkiopisto), kunnan taidelaitosten, taiteilijajärjestöjen, alueen 
yleissivistävien oppilaitosten (peruskoulut, lukio) sekä päiväkotien kanssa. 
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LIITE 1 
 

 Kalajoen kansalaisopisto 
 
 

 
 

PÄÄTTÖTODISTUS 

 

 
 

XXXX XXXX, xxxxxx-xxxx, 

on osallistunut Kalajoen kansalaisopistossa lukuvuosina 20xx-20xx taiteen 
perusopetuksesta annetun lain 633/1998 ja asetuksen 813/1998 mukaisesti järjestettyyn 
taiteen perusopetuksen 

XXXX PERUSOPETUKSEEN. 

Oppilas on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset 10 opintokokonaisuutta: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Opetusta on annettu lukuvuosina 20xx-20xx yhteensä 500 h. 
 
 

xx. päivänä xxxxkuuta 20xx 

  
Esa Siirilä, rehtori XXXXXXXXXXXXX, opettaja 

 
 
Koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistaman taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
perusteiden 2005 mukaisesti. Kuntakohtainen opetussuunnitelma on hyväksytty 1.8.2006. 


