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TURUN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO
 Hienoa, että olet aloittanut musiikkiharrastuksen Turun NMKY:n musiikkiopistossa.  
 Tästä oppilaan oppaasta saat tärkeää tietoa opiskelusta.  
 Musiikkiopistossa annetaan opetusta bändisoittimissa ja laulussa sekä pianon, viulun,  
 huilun, kitaran, pienkanteleen ja ukulelen soittimissa. Musiikkiopistossa järjestetään  
 myös erityistä tukea tarvitsevien bändiopetusta. Kaikille musiikkiopiston opiskelijoille  
 kuuluu myös musiikin perusteiden opiskelu.

SOITON- ja laUlUNOPISKelU 
  
 Soiton- ja laulunopiskelu tapahtuu viikottaisilla soittotunneilla. Opetuskertoja on  
 syksyllä 14 ja keväällä 16. Oppitunnin pituus on 30 minuuttia ja lisämaksusta on myös  
 mahdollisuus 45 minuutin tunteihin. Uudella oppilaalla on ensimmäisen   
 opiskelulukukauden aikana mahdollisuus kolmen opetuskerran tutustumisjaksoon,  
 jonka aikana on päätettävä lopettaako opiskelun kolmen kerran jälkeen vai sitoutuuko  
 opintoihin koko lukukaudeksi.

 Musiikin perusteet kuuluvat myös opinto-ohjelmaan, opetusta järjestetään alkeis- 
 mupe-, teoria ja säveltapailu 1, 2 ja 3 sekä yleinen musiikkitieto -ryhmissä. Musiikin  
 perusteiden oppitunnin pituus on 45-60 minuuttia.  
  BäNdITOIMINTa   
 Bändiin voi osallistua kaikki soittimesta tai soittokokemuksesta riippumatta. Soittajista  
 kootaan 4-5 hengen soittoryhmiä.

 Erityisryhmien bänditoiminnassa tarjotaan soitonopetusta bändisoittimissa: kitara,  
 basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet ja laulu. Opetuksessa käytetään apuna  
 mm. kuvionuottimetodia joka helpottaa soittoharrastuksen  alkuun pääsemisessä.  
 Ryhmämuotoinen opetus yksilöidään jokaisen kohdalla erikseen huomioiden yksilölli 
 set valmiudet ja haasteet.  
 
MUSIIKIN PeRUSTeeT 
  
 Kaikille musiikkiopiston opiskelijoille kuuluu myös musiikin perusteiden (teoria ja  
 säveltapailu) opiskelu. Viikoittaisen teoriatunnin pituus on 45-60 minuuttia. 
 Soiton- ja laulun opiskelijoille teoriatunnit sisältyvät lukukausimaksuun. Teoriaryhmät  
 ovat avoimia myös opiston ulkopuolisille musiikin harrastajille.

 Musiikin perusteiden kursseilla opiskelemme ryhmässä säveltapailua ja musiikin  
 teoriaa. Tunneilla opitaan hahmottamaan musiikkia kuunnellen, laulaen ja kirjoittaen.  
 Lisäksi opettelemme musiikillisten rakenteiden tunnistamista. Opetusta järjestetään  
 kolmella perustasolla ja opetus sopii kaikenikäisille 10-vuotiaasta alkaen. Jokaisen  
 kurssin lopuksi järjestetään koe. Kaikki oppilaat saavat suorittamistaan kursseista  
 todistuksen

alKeISMUPe

 Alkeismupeen voivat osallistua kaikki 8-vuotiaasta alkaen. Kurssi on valmentavaa  
 opetusta Musiikin perusteet 1-tasoon, ja siinä edetään huomattavasti hitaammin.  
 Musiikin perusteisiin tutustutaan tekemällä tunneilla tehtäviä, pelaamalla, kuuntele- 
 malla, laulamalla ja soittamalla. Kurssin lopuksi ei pidetä koetta.



YleINeN MUSIIKKITIeTO 
  
 Yleinen musiikkitieto on osa musiikin perusteiden opintokokonaisuutta. Kurssilla  
 tutustutaan musiikin historiaan ja musiikkityyleihin ja kuunnellaan paljon musiik- 
 kia. Kurssin lopuksi on kuuntelukoe. Kurssille osallistumiseen ei vaadita aikaisempia  
 musiikin perusteiden opintoja, mutta jonkinlainen aikaisempi musiikkitausta on  
 eduksi. Kurssit sisältyvät lukukausimaksuun kaikille Turun NMKY:n musiikkiopisto 
 laisille. Kursseille voivat osallistua myös musiikkiopiston ulkopuoliset opiskelijat:  
 minkä tahansa instrumentin soittajat tai esim. kuorolaulajat (lukukausimaksu: pelkkä  
 musiikin perusteet: 75e).   

eSIINTYMINeN KONSeRTeISSa   
 Oppilaita kannustetaan esiintymään ja osallistumaan musiikkiopiston järjestämiin  
 esiintymistilaisuuksiin. Konserteissa käyminen kehittää musiikillista yleissivistystä,  
 tarjoaa elämyksiä ja antaa apua omaan soittoharrastukseen.

OPPIlaaKSI haKeMINeN 
  
 Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä vapaitten paikkojen mukaan. 
 Musiikkiopistoon ilmoittaudutaan sähköisen Lyyti-järjetelmän kautta. Annettuasi  
 tarvittavat tiedot oma opettajasi ottaa sinuun yhteyttä tuntien sopimista varten. 

OPPIlaSMaKSUT 
  
 Oppitunnin pituus: 30min

 syksy 14krt. (360€) ja kevät 16krt. (390€)
 Kokeilujakso 3krt. (80€)
  
 Mahdollisuus myös 45min oppitunteihin
 syksy 14krt. (540 €) ja kevät 16krt. (585 €)
  
 Ajantasaiset hinnat löydät kotisivuilta www.ymcaturku.fi

 Lukukausimaksut laskutetaan 2 erässä, syyskauden maksu loka- ja marraskuussa  
 ja kevätkauden helmi- ja maaliskuussa. Musiikkiopiston toiminta on jäsentoimin 
 taa. Musiikkiopistossa opiskelu edellyttää vuosittaisen jäsenmaksun maksamista.  
 Jäsenmaksu vuodelle on alle 16-vuotiailta 10 € ja 16-vuotiailta sekä sitä vanhemmilta  
 20 €. Jäsenmaksu laskutetaan erikseen. 
OPPIlaIdeN POISSaOlOT 
  
 Oppilaat ilmoittavat poissaolostaan omalle opettajalleen. Opettaja neuvoo oppilaita  
 siitä, miten poissaoloilmoitus tehdään. Säännöllinen osallistuminen opetukseen on  
 edistymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, joten poissaoloksi hyväksytään vain oppi 
 laan sairaus tai väistämätön este. Korvaustunneista sovitaan oman opettajan kanssa.

OPINTOjeN jaTKaMINeN    Oppilas ilmoittautuu uudestaan syyslukukauden alussa sähköisen Lyyti-järjestelmän  
 kautta oppilaaksi.



YhTeYSTIedOT

Turun NMKY
Sirkkalankatu 27, Turku 
toimisto.turku@ymca.�  

Toimiston palveluajat ja ohjeet löydät verkkosivuilta
www.ymcaturku.fi 

Rehtori 
 Tuomo Tirronen  
 puh. 050 313 2365 
 tuomo.tirronen@ymca.fi 

OPETTAJAT

Huilu
 Päivi Sjöberg
 puh. 046 654 2795 
 (ma-pe lukukauden aikana)
 paivi.sjoberg@gmail.com

Kitara & Ukulele
 Tuomo Tirronen
 puh. 0400 853 975
 tuomo.tirronen@ymca.fi 

Laulu 
 Maarit Lindblom
 puh. 040 735 8913
 maarit.lindblom@gmail.com

Piano
 Satu Luukkonen
 puh. 050 594 0672
 satu.m.luukkonen@gmail.com

Viulu
 Katriina Rainio
 puh. 050 544 0204
 katriina_rainio@hotmail.com

Piano, kantele, musiikkivalmennus
 Iina Kivimäki 
 puh. 050 350 3411 
 iina13@iki.fi 

Musiikin perusteet 
Marjaana Rinne 

 puh. 0400 417 961 
 marjaaaana@gmail.com 

Bänditoiminta 
Mauri Mikkola

 puh. 044 559 4559
 mauri.mikkola@gmail.com

Erityisbändi
 Taru Nevavuori 
 puh. 040 504 5456 
 taru@nevavuori.fi  


