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1 Yleistä 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä järjestää laajan oppimäärän 
mukaista taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa 
Gradia Jyväskylässä. Opetus perustuu lakiin taiteen 
perusopetuksesta L 633/1998 ja asetukseen A813/1998 sekä 
opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamiin taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmaperusteisiin. Taiteen perusopetus on 
tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille 
ja nuorille järjestettävää opetusta. Valtakunnallisen musiikin 
perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan laajan oppimäärän 
tavoitealueita ovat 1) esittäminen ja ilmaiseminen, 2) oppimaan 
oppiminen ja harjoittelu, 3) kuunteleminen ja musiikin 
hahmottaminen sekä 4) säveltäminen ja improvisointi. Opetus 
antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään luovasti ja hakeutua 
asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen 
koulutukseen. 

2 Opintojen laajuus ja rakenne

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä on laskennalliselta 
laajuudeltaan 1300 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 
minuuttia. Gradia Jyväskylän taiteen perusopetuksen musiikin 
laaja oppimäärä koostuu musiikin perusopinnoista ja syventävistä 
opinnoista. Mahdolliset varhaisiän musiikkiopinnot käydään ennen 
perusopintoja. Musiikin perusopinnot ovat laajuudeltaan 800 tuntia 
ja koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta: alkeet 300 tuntia 
ja perusteet 500 tuntia. Syventävien opintojen laskennallinen 
laajuus on 500 tuntia. Opintokokonaisuudet perusopinnoissa ja 
syventävissä opinnoissa koostuvat osaamisteemoista, oppilaan 
omavalintaisista opinnoista ja syventävien opintojen lopputyöstä. 

3 Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen 
kokonaisvaltaista kehitystä ikätason mukaisesti. Musiikilliset 
tavoitteet liittyvät lapsen musiikkisuhteen kehittymisen tukemiseen, 
oman luovuuden ja ilmaisutaitojen herättelyyn sekä musiikillisten 
valmiuksien harjaannuttamiseen. Muskarissa ryhmässä 
toimimisen taidot sekä oppimisvalmiudet kehittyvät turvallisessa 
oppimisympäristössä. Musiikin peruskäsitteisiin (rytmi, tempo, 
melodia, harmonia, muoto, dynamiikka ja sointiväri) tutustutaan 
elämyksellisesti ja kokonaisvaltaisesti liikkuen, kuunnellen, 
soittaen monenlaisia soittimia ja laulaen, sekä tätä kaikkea myös 
muihin taiteenaloihin yhdistellen.

Syventävät opinnot 500t

Perusteet 500t

Alkeet 300t

Varhaisiän musiikkikasvatus
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3.1 Muskarit

Varhaisiän musiikkikasvatus voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri 
vaiheeseen lasten ikäkausiin liittyvien erityispiirteiden mukaan. 
Musiikillisiin valmiuksiin liittyvät tavoitteet asetetaan ikätasoisesti 
edeten ja opettaja arvioi niiden toteutumista ryhmässä. 
Muskariryhmien teemat ja painotukset voivat vaihdella vuosittain. 

Vauvamuskari (3kk–1 vuoden ikäisille vauvoille ja heidän 
vanhemmilleen)

Vauvamuskarin rauhallisessa tunnelmassa lapsi ja vanhempi 
saavat keskittyä toisiinsa ja tutustua yhdessä maailmaan. Lapsen 
ensimmäisen ikävuoden aikana tapahtuu paljon ihmeellisiä asioita 
ja tätä kehitystä tuetaan musiikkkikasvatuksen keinoin. Muskarista 
saa paljon toimintavinkkejä myös kotiin viemisiksi. Pieni vauva 
kiinnostuu jo varhain ympäristöstään ja muskarikaveritkin tulevat 
pian tutuiksi. Vanhemmat taas voivat löytää vertaistukea toisistaan, 
eikä maitotahroja paidassa tai vähän tummempia silmänalusia 
tarvitse sen kummemmin selitellä.

Taaperomuskari (1–2-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen)
 
Hurmaavat taaperot oppivat uusia taitoja ja nauttivat vauhdista ja 
rytmistä.  Näissä ryhmissä ei istuta paikoillaan pitkiä aikoja, vaan 
monenlaiset leikit ja musiikkiliikunta ovat tärkeä osa toimintaa 
- touhuamaan ja mallia näyttämään pääsevät myös aikuiset. 
Erilaisia tunteita koetaan ja käsitellään. Lasten kirkkaita lauluääniä 
ihastellessa muu unohtuu: muskarissa lapsi saa oman aikuisen 
jakamattoman huomion ja yhdessä on hauskaa!
 
Soitto- ja tanssimuskari (3–6-vuotiaille lapsille)
 
Leikki-ikäiset lapset sukeltavat sadun maailmaan ja käyttävät 
mielikuvitustaan rohkeasti. Uudet asiat kiinnostavat, musiikilliset 

taidot karttuvat kovaa vauhtia ja itsetunto kasvaa onnistumisen 
kokemuksilla. Omaa kehoa käytetään monipuolisesti itseilmaisuun. 
Ryhmässä opitaan kuuntelemaan toisia, odottamaan omaa 
vuoroa sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä toisia kunnioittaen ja 
kannustaen.

Muskarit alkavat 30.8.2021.

Maanantai
Isovanhempi&lapsi -muskari 3–4-v klo 14.00–14.45 lk. 238
Vauvamuskari 3–7 kk klo 15.00–15.45 lk. 238
Vauvamuskari 8–11 kk klo 16.00–16.45 lk. 238
Muskari 1-v klo 17.00–17.45 lk. 238
Muskari 2-v klo 17.45–18.30 lk. 238

Torstai
Tanssimuskari 2–3-v klo 15.45–16.30 lk. 189
Tanssimuskari 4–5-v klo 16.30–17.15 lk. 189
Rytmimuskari 3–4-v klo 17.30–18.15 lk. 238
Soitinvalmennus 5–6-v klo 18.15–19.00 lk. 238

3.2 Soitinvalmennus

Syksyllä 2021 on tarkoitus aloittaa koulujen kanssa yhteistyönä 
soitinvalmennus kouluilla. Soitinvalmennus on pienryhmäopetusta, 
jossa tutustutaan eri soittimiin. Mukana olevista kouluista 
tiedotamme elokuun 2021 aikana.

3.3 Musaseikkailu

Jos lapsi ei vielä tiedä, mitä soitinta haluaisi soittaa, on 
mahdollista tulla ”seikkailemaan” musiikin ja erilaisten 
instrumenttien maailmaan. Musaseikkailussa voidaan tutustua 
esimerkiksi puu- ja vaskipuhaltimiin, jousi- ja kielisoittimiin 
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sekä harmonikkaan. Säännöllisessä ja asiantuntevassa 
ryhmäohjauksessa lapsi pääsee itse soittamaan eri instrumentteja 
ja oppii ryhmämusisoinnin perusteita. 

Käytännössä lapsi saa kotiin kokeiltavaksi 4–5 viikon ajaksi yhden 
soittimen. Lisäksi hän saa kerran viikossa opetusta kyseisen 
soittimen soittoon pienryhmätunnilla. Muutaman viikon kuluttua 
soitinta vaihdetaan, ja lapsi saa uuden soittimen kokeiluun. 
Hän saa siis vuoden aikana kokeilla useaa eri soitinta. Opetus 
tapahtuu pienryhmissä, ja yhden oppitunnin kesto on 45 min. 
Musaseikkailu sopii parhaiten 6–10-vuotiaille, mutta siihen on 
osallistunut vuosien varrella 3-vuotiaitakin. Musaseikkailu maksaa 
160€/lukukausi. Tervetuloa kokeilemaan ja oppimaan yhdessä!

3.4 Bändiseikkailu

Bändiseikkailu on todellinen mahdollisuus lapselle, joka haluaa 
toteuttaa unelmaansa bändisoitosta ja esiintymisestä kavereiden 
kanssa. Säännöllisessä ja asiantuntevassa ryhmäohjauksessa 
opitaan bändisoiton ja laulamisen perusteita ja päästään 
tutustumaan eri bändisoittimiin (lyömäsoittimet, piano, 
sähköbasso ja sähkökitara) omakohtaisesti. Bändiseikkailussa 
opitaan soittamaan tuttuja hittibiisejä ja tekemään omiakin 
sävellyksiä bändin kanssa. Upealla esiintymislavalla voi 
lukuvuoden päätteeksi kokea esiintymisen hurmaa todellisessa 
soittoympäristössä. Opetus tapahtuu instrumenttiryhmissä ja 
bändeissä. Bändiseikkailu maksaa 160€/lukukausi ja se soveltuu 
parhaiten 6–10-vuotiaille lapsille. Tervetuloa kokeilemaan ja 
oppimaan yhdessä!

4 Instrumenttiopetus

Gradia tarjoaa opetusta seuraavissa soittimissa:

Jousisoittimet
• viulu
• alttoviulu
• sello
• kontrabasso

Puupuhallinsoittimet
• huilu
• nokkahuilu
• oboe
• klarinetti
• fagotti
• saksofoni

Vaskipuhallinsoittimet
• käyrätorvi
• trumpetti
• pasuuna
• baritonitorvi
• tuuba

Kosketinsoittimet
• piano
• cembalo
• harmonikka

Kielisoittimet
• akustinen kitara
• ukulele
• kantele
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Bändisoittimet
• sähkökitara
• sähköbasso
• kosketinsoittimet

Muut instrumentit
• laulu (klassinen ja pop&jazz)
• lyömäsoittimet

4.1 Alkeet

On hyvin yksilöllistä ja instrumenttikohtaista, mikä on hyvä ikä 
aloittaa soitto- tai lauluharrastus. Jos joku tietty instrumentti 
kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä kyseisen instrumentin 
opettajaan ja sopia tarvittaessa tapaaminen, jossa voidaan 
arvioida, onko lapsi sopivan ikäinen aloittamaan kyseisessä 
instrumentissa. 

Soitto- tai lauluharrastus aloitetaan opetussuunnitelmaan mukaan 
alkeista. Alkeiden opintokokonaisuus koostuu seuraavista 
osaamisteemoista: oma instrumentti tutuksi, oma ilmaisu ja 
yhteismusisointi, musiikin alkeistaidot (=musiikin hahmottamisen 
taidot) ja valinnaiset opinnot. Tarkemmat tavoitteet löytyvät 
opetussuunnitelmasta:
https://www.gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/musiikin-
opetus/musiikin-opintojen-eteneminen-ja-opetussuunnitelma 

Yksilöllisen instrumenttitunnin pituus Alkeet-tasolla on 30 minuuttia 
viikossa. Tämän lisäksi oppilas voi osallistua orkestereihin ja/
tai muuhun ryhmäopetukseen (esim. muha-ryhmät, katso  s. 
20). Jokaiselle oppilaalle laaditaan Wilmaan henkilökohtainen 
opintosuunnitelma (HOPS), joka tarkistetaan vuosittain. Lisäksi 
osaamista arvioidaan ja seurataan Wilmassa olevien taitotaulujen 
avulla. 

Orkesterissa soittamisen voi aloittaa halutessaan saman tien. 
Vaikka ei saisi omasta instrumentistaan vielä edes ääntä, voi 
päästä mukaan orkesteriin. Orkesterista voi löytää helposti 
uusia kavereita ja siellä oppii monia tärkeitä soittamiseen liittyviä 
taitoja.  Suositeltava alkeisorkesteri on Trombi, johon ovat 
tervetulleita kaikkien soittimien soittajat sekä laulajat. Taitojen 
karttuessa instrumentista riippuen seuraavia orkestereita voivat 
olla esim. Minijouset (jousisoittajille) tai puhallinorkesteri Vire 
(puhallinsoittajille).

Tasolta toiselle eteneviä musiikin hahmottamisen opintoja 
opiskellaan muha-ryhmissä (klassinen tai pop/jazz bändi-muha, 
tasot 1–6). Suositeltava ikä aloittaa musiikin hahmottamisen 
opinnot on noin 8–10-vuotta. Tämä katsotaan aina yksilöllisesti. 
Musiikin hahmottamistaidot tukevat oppilaan musiikkiharrastusta. 
Musiikkiin tutustutaan soittaen, laulaen, kuunnellen, säveltäen 
ja improvisoiden. Oppimista monipuolistetaan leikillisyyttä, 
pelillisyyttä ja teknologiaa apuna käyttäen. Opinnoissa oppilaat 
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hankkivat valmiuksia musiikin luku- ja kirjoitustaidon, musiikin 
hahmottamisen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemuksen 
alueelta.  

Alkeet-tasolla lukukausimaksu on 260€ sisältäen yksilöllisen 
instrumenttiopetuksen sekä mahdollisen orkesterin ja/tai muun 
ryhmäopetuksen (esim. muha-ryhmän). Lukukausimaksu 
laskutetaan 4 kertaa vuodessa, jolloin yksittäinen lasku on 
130€ ja täten koko lukuvuoden maksut 4x130€. Yksilöllisiä 
instrumenttitunteja on koko lukuvuonna 30 kertaa ja ryhmäopetusta 
35 opetusviikkoa. 

4.2 Perusteet

Saavutettuaan Alkeet-opintokokonaisuuden osaamistavoitteet 
oppilas siirtyy Perusteet-opintokokonaisuuteen. Oppilas saa 
varmuutta oman instrumenttinsa tekniseen hallintaan sekä oppii 
ilmaisemaan musiikkia monipuolisesti omista lähtökohdistaan. 
Instrumenttitunneilla ja musiikin hahmottamisessa opitut taidot 
mahdollistavat suunnitelmallisen ja itsenäisen harjoittelun, jonka 
olennaisena osana on oman edistymisen arviointi. Musiikin 
perusteiden opintokokonaisuus mahdollistaa oppilaan valinnan 
mukaisesti erilaisia polkuja musiikkiharrastuksen suunnaksi. 
Perusopintojen päätteeksi oppilas saa sanallisen arvioinnin 
perusopintojen kokonaisuudesta, jonka jälkeen hän voi jatkaa 
syventäviin opintoihin. 

Perusteet-opintokokonaisuus koostuu seuraavista 
osaamisteemoista: oma ilmaisu ja yhteismusisointi, musiikin 
perustaidot (=musiikin hahmottamisen taidot), omat esiintymiset 
ja valinnaiset opinnot. Tarkemmat tavoitteet löytyvät 
opetussuunnitelmasta:
https://www.gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/musiikin-
opetus/musiikin-opintojen-eteneminen-ja-opetussuunnitelma

Yksilöllisen instrumenttitunnin pituus Perusteet-
opintokokonaisuudessa on 45 minuuttia viikossa. Tämän 
lisäksi oppilas voi osallistua orkestereihin ja/tai muuhun 
ryhmäopetukseen (esim. muha-ryhmät). Jokaiselle oppilaalle 
laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tarkistetaan 
vuosittain. Opinnoissa edistymistä seurataan taitotaulujen avulla. 

Suositeltavia orkestereita Perusteet-tasolla oleville ovat soittimesta 
ja osaamisesta riippuen esim. Hurrikaani (kaikkien instrumenttien 
soittajat tervetulleita), Vire (puhallin- ja lyömäsoittajille), 
Puhuri (puhallin- ja lyömäsoittajille), Minijouset, Juniorijouset 
(jousisoittajille) ja Lasten ja nuorten tango-orkesteri (kaikki 
instrumentit).  

Perusteet-tasolla lukukausimaksu on 340€ sisältäen yksilöllisen 
instrumenttiopetuksen sekä orkesterin, muha-ryhmän ja/tai muun 
ryhmäopetuksen. Lukukausimaksu laskutetaan 4 kertaa vuodessa, 
jolloin yksittäinen lasku on 170€ ja täten koko lukuvuoden maksut 
4x170€. Yksilöllisiä instrumenttitunteja on koko lukuvuonna 30x45 
minuuttia ja ryhmäopetusta 35 opetusviikkoa. 

4.3 Syventävät opinnot

Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia ja se sisältää 
seuraavat osaamisteemat: oma ilmaisu, oma muusikkous ja oma 
opintopolku. Tarkemmat tavoitteet löytyvät opetussuunnitelmasta:
https://www.gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/musiikin-
opetus/musiikin-opintojen-eteneminen-ja-opetussuunnitelma

Musiikin syventävien opintojen opintokokonaisuus vahvistaa 
ja syventää oppilaan musiikillista osaamista omien valintojen 
suuntaisesti. Valinnaisuus mahdollistaa valmentautumisen 
alan jatko-opintoihin sekä osaamisen kehittämisen, tavoitteena 
musiikkiharrastuksen jatkaminen itsenäisesti. Syventävissä 
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opinnoissa oppilaan on mahdollista rakentaa opintopolkunsa 
omat kiinnostuksen kohteensa ja tulevaisuuden tavoitteensa 
huomioiden. Opintopolut ovat Taituri, Luova ja Moniosaaja. 
Taituri-polulla opintojen painopisteenä on instrumenttitaitojen 
kehittäminen. Luova polku rakentuu pääasiassa musiikin luovan 
tekemisen ja musiikin hahmottamisen opinnoista. Moniosaaja-
polku mahdollistaa musiikin ja tanssin opintojen yhdistämisen tai 
useamman instrumentin opiskelun. Monipuolisen tekemisen ja 
opiskelun kautta syventävät opinnot tarjoavat kokonaisvaltaisen 
kokemuksen musiikista taiteena. Oppilas voi myös laajentaa 
opintoja yhteisproduktioissa eri taiteenalojen kanssa. Opintojen 
aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa musiikin laajan oppimäärän 
lopputyön yhteistyössä opettajiensa kanssa. 

Yksilöllisen instrumenttitunnin pituus Syventävät-
opintokokonaisuudessa on 60 minuuttia viikossa. Jos oppilas on 
valinnut Moniosaaja-polun, tällöin instrumenttitunnin pituus voi 
olla 60 min. + 30 min., jolloin ajan voi jakaa kahdelle soittimelle. 
Tämän lisäksi oppilas voi osallistua orkestereihin ja/tai muuhun 
ryhmäopetukseen (esim. muha-ryhmät). Jokaiselle oppilaalle 
laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, ja opinnoissa 
edistymistä seurataan taitotaulujen avulla.  

Suositeltavia orkestereita Syventävät-tasolla oleville ovat 
soittimesta ja osaamisesta riippuen esim. Puhuri (puhallin- ja 
lyömäsoittajille), Siltajouset (jousisoittajille), Gradia Big Band tai 
Siltasinfonia.  

Syventävät-tasolla lukukausimaksu on 340€ sisältäen yksilöllisen 
instrumenttiopetuksen sekä orkesterin, muha-ryhmän ja/tai muun 
ryhmäopetuksen. Lukukausimaksu laskutetaan 4 kertaa vuodessa, 
jolloin yksittäinen lasku on 170€ ja täten koko lukuvuoden maksut 
4x170€. Yksilöllisiä instrumenttitunteja on koko lukuvuonna 30 ja 
ryhmäopetusta 35 opetusviikkoa. 

Oppilas saa musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän 
päättötodistuksen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään 
sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot. Päättötodistukseen 
merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteen 
perusopetuksen laajasta oppimäärästä. Sanallisessa arvioinnissa 
painotetaan oppilaan oppimisen vahvuuksia suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin. Lopputyö arvioidaan osana syventäviä 
opintoja. Oppilas voi halutessaan pyytää todistusta suoritetuista 
opinnoistaan myös kesken opintojen.

5 Orkesterit ja muu yhteismusisointi

Orkesteri on parhaimmillaan kuin perhe, jossa yhteenkuuluvuuden 
tunne ja ryhmähenki siivittävät kokemaan jotain sellaista, 
mitä yksin soittaessa voi olla vaikea saavuttaa. Soittajana, 
esiintyjänä ja ihmisenä kehittyminen, itsevarmuus, kärsivällisyys 
sekä tiimityöskentely ovat asioita, joita opitaan orkesterissa. 
Myös sosiaaliset taidot, toisten kunnioittaminen ja erilaisuuden 
hyväksyminen kehittyvät orkesterisoiton myötä. Orkesterissa 
soittaessa niinikään laajennetaan erilaisten musiikkityylien 
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tuntemusta ja kehitetään omaa musiikkimakua sekä herätetään 
kiinnostusta taiteisiin. Orkesteri tuo harjoittelumotivaatiota ja siten 
tavoitteita omaan elämään.

Orkesterisoitto on luonnollinen osa orkesterisoittimien soiton 
opiskelua. Orkesterisoitto ja muu yhteismusisointi onkin 
yksi osaamisteemoista sekä alkeissa, perusteissa että 
syventävissä opinnoissa ja mahdollistaa syventävien opintojen 
päättötodistuksen saamisen.  Gradiassa toimii tällä hetkellä 
yhdeksän orkesteria, joten jokaiselle soittajalle löytyy varmasti 
oman tasonsa ja kiinnostuksensa mukainen orkesteri tai muu 
yhteismusisointiryhmä.

Jousiorkesterit: Minijouset, Juniorijouset, Siltajouset
Puhallinorkesterit: Vire, Puhuri
Muut: Trombi, Hurrikaani, Gradia Big Band, Siltasinfonia, Lasten 
ja nuorten tango-orkesteri
https://www.gradia.fi/orkesterit

5.1 Trombi-muhaorkesteri

Keskiviikkoisin klo 17.00–18.00 Monitoimisali 189

Lastensinfoniaorkesteri Trombi on vasta-alkajille suunnattu 
orkesteri, johon ovat kaikkien instrumenttien soittajat tervetulleita. 
Myös laulajia otetaan mukaan. Trombissa voi halutessaan 
suorittaa musiikin hahmottaminen 1 -sisältöjä (=muha 1). Tässä 
orkesterissa on siis mahdollisuus yhdistää orkesterisoitto ja muha-
tunnit. Trombin toiminta pitää sisällään orkesterisoiton lisäksi 
rytmiikkaa, improvisaatiota, laulua, räppäämistä sekä luovaa 
musiikintekemistä mm. tarinasäveltämisen muodossa. Trombissa 
soitetaan sekä nuoteista että korvakuulolta ja kaikille räätälöidään 
oman tasonsa mukaista soitettavaa. Trombilaiset oppivat 
konserttikäyttäytymistä omissa konserteissaan lukukausittain 
sekä esiintymällä Säihke-viikolla joko omana ryhmänään tai 

yhdessä muiden Gradian kokoonpanojen kanssa. Kevätkausi 
huipentuu kevätjuhlaan, jossa trombilaiset pääsevät esittämään 
mm. omia sävellyksiään kantaesityskonsertissa. Trombissa on 
hyvä meininki, ja kaikki pääsevät toteuttamaan itseään musiikin 
avulla. Kaikenikäiset aloittavat muusikot sopivat joukkoon ja eri-
ikäiset soittajat ovat ryhmän rikkaus. Trombia johtaa Sirpa Berg. 
Tervetuloa mukaan!

5.2 Hurrikaani-muhaorkesteri 

Hurrikaani 1-muhaorkesteri

Keskiviikkoisin klo 15.30–16.45 Monitoimisali 189

Hurrikaani 2-muhaorkesteri

Keskiviikkoisin klo 18.00–19.15 Monitoimisali 189

Sinfoniaorkesteri Hurrikaani on Perusteet-opintokokonaisuutta 
suorittavalle suunnattu orkesteri, johon ovat kaikkien instrumenttien 
soittajat tervetulleita. Hurrikaanissa voi halutessaan suorittaa 
musiikin hahmottaminen 1 tai 2 -sisältöjä (=muha 1, muha 2). 
Tässä orkesterissa voi siis yhdistää orkesterisoiton ja muha-
tunnit! Hurrikaanin toiminta pitää sisällään orkesterisoiton 
lisäksi rytmiikkaa, improvisaatiota, laulua, räppäämistä sekä 
luovaa musiikintekemistä mm. tarinasäveltämisen muodossa. 
Hurrikaanissa soitetaan sekä nuoteista että korvakuulolta 
ja kaikille räätälöidään oman tasonsa mukaista soitettavaa. 
Musikantit oppivat konserttikäyttäytymistä omissa konserteissaan 
lukukausittain sekä esiintymällä Säihke-viikolla joko omana 
ryhmänään tai yhdessä muiden Gradian kokoonpanojen kanssa. 
Kevätkausi huipentuu kevätjuhlaan, jossa soittajat pääsevät 
esittämään mm. omia sävellyksiään kantaesityskonsertissa. 
Hurrikaanissa on hyvä meininki ja kaikki pääsevät toteuttamaan 
itseään musiikin avulla. Kaikenikäiset muusikot sopivat joukkoon 
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ja eri-ikäiset soittajat ovat ryhmän rikkaus. Hurrikaani 1:stä 
ohjaavat Sirpa Berg ja Kaisa Halmemies. Hurrikaani 2:sta johtaa 
Sirpa Berg. Tervetuloa!

5.3 Minijouset

Tiistaisin klo 16.30–17.30 Monitoimisali 189

Minijouset on jousisoittajien ensimmäinen jousiorkesteri. Sen 
ohjelmistossa on tuttuja lastenlauluja ja jokaiselle löytyy sopivan 
tasoista soitettavaa. Tavoitteena on oppia kuuntelemaan muita, 
seuraamaan orkesterinjohtajaa ja tutustua yleiseen sanastoon 
orkesteritoiminnassa. Minijouset esiintyy muutaman kerran 
vuodessa: Säihke-konserttisarjassa, lukukauden päätteeksi 
ennen joulua sekä kevään päätteeksi. Minijousia johtaa Emma 
Vainio. Tervetuloa rohkeasti yhteissoiton iloon! 

5.4 Juniorijouset

Tiistaisin klo 17.45–19.00 Monitoimisali 189

Juniorijouset on tarkoitettu jo jonkin aikaa orkesterissa 
soittaneille tai niille uusille soittajille, jotka osaavat jo sujuvasti 
1. aseman. Orkesterin tavoitteena on soittajien kehittyminen ja 
itsenäisempi ote soitossa. Juniorijouset konsertoivat pari kertaa 
vuodessa: Säihke-konserttisarjassa, ennen joulua sekä kevään 
päätteeksi. Juniorijousia johtaa Emma Vainio. Tervetuloa mukaan! 

5.5 Siltajouset ja Siltasinfonia

Maanantaisin klo 16.15–17.45 Hannikaissali 

Siltasinfonia aloitti toimintansa Jyväskylässä syksyllä 2011. 
Isoimmillaan orkesteri on ollut täysimittainen sinfoniaorkesteri, 
yhteensä noin 50 nuoren muusikon kokoonpano puhaltimineen 

ja lyömäsoittimineen.  Siltasinfonian jousisto, Siltajouset, on 
tarkoitettu opinnoissaan pidemmällä oleville, ja ohjelmisto onkin 
sopivan haastavaa, mielenkiintoista ja monipuolista. Siltajouset 
on tehnyt koululaiskonsertteja eri kouluilla sekä esiintynyt 
usein Säihke-konserttisarjassa joko jousistona tai yhdessä 
puhallinorkesterin kanssa. Siltajousia ja Siltasinfoniaa johtaa Kalle 
Kangas. Kaikki rohkeasti mukaan! 

5.6 Puhallinorkesteri Vire 

Tiistaisin klo 16.00–17.15 Hannikaissali

Puhallinorkesteri Vire on tarkoitettu kaikille puhaltajille ja 
lyömäsoittajille, joilla on jo muutaman vuoden soittokokemus. 
Orkesterissa tutustutaan eri musiikkityyleihin ja opetellaan 
yhteissoiton perusteita. Jokaisen soittajan rooli on tärkeä 
yhteissoiton opiskelussa. Lisäksi orkesterissa mukanaolo 
opettaa toisten huomioon ottamista ja sitoutumista yhteiseen 
päämäärään. Orkesteri konsertoi säännöllisesti oppilaitoksen 
omissa tapahtumissa ja oppilaitoksen ulkopuolella. Virettä johtaa 
Ilpo Soikkeli. Tervetuloa musisoimaan yhdessä!

5.7 Puhallinorkesteri Puhuri

Tiistaisin klo 17.30–19.00 Hannikaissali

Puhallinorkesteri Puhuri on tarkoitettu opinnoissaan pidemmällä 
oleville puhaltajille ja lyömäsoittajille, joilla nuotinluku ja yhteissoiton 
perusteet ovat jo hallussa. Puhurissa soitetaan monipuolisesti 
eri tyylilajien ja aikakausien musiikkia. Orkesteri konsertoi 
säännöllisesti oppilaitoksen omissa tapahtumissa ja oppilaitoksen 
ulkopuolella. Puhurissa keskitytään erityisesti yhteissoiton 
balanssiin, sävelpuhtauteen ja nyanssien huomioimiseen 
kannustavassa ilmapiirissä. Mikä parasta, seura on iloista ja 
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kannustavaa! Puhuria johtaa Ilpo Soikkeli. Tervetuloa hauskaan 
joukkoomme!

5.8 Gradia Big Band

Maanantaisin klo 18.15–20.00 Siltasali

Gradia big band soittaa monipuolisesti koti- ja ulkomaista big 
band -musiikkia. Kokoonpanossa on komppiryhmän (rummut, 
basso, kitara, piano) lisäksi puhallinsektiot, jotka muodostuvat 
trumpeteista, pasuunoista ja saksofoneista, mutta myös muut 
puhallinsoittajat ovat tervetulleita mukaan! Orkesteria johtaa Antti 
Kettunen.

5.9 Lasten ja nuorten tango-orkesteri 

Maanantaisin klo 18.00–19.00 luokka 036

Lasten ja nuorten tango-orkesteri on tarkoitettu kaikkien 
instrumenttien soittajille. Soittajalla olisi hyvä olla suoritettuna 
alkeisopinnot. Orkesterissa soitetaan paitsi tangoja, myös muuta 
latinotyylistä ohjelmistoa. Jokaiselle soittajalle tehdään räätälöityjä, 
oman tason mukaisia sovituksia. Orkesteri tekee yhteistyötä myös 
laulajien sekä Gradian ammattiopiskelijoiden tango-orkesterin 
kanssa. Kokoonpanoa johtaa Erik Brander. Tervetuloa mukaan 
kaikki soittajat ja laulajat!

6 Muu ryhmäopetus

6.1 Musiikin hahmottaminen (=muha-ryhmät, ent. mupe)

Musiikin hahmottamistaidot tukevat oppilaan musiikkiharrastusta. 
Musiikin rakenteisiin tutustutaan muha-tunneilla mm. soittaen, 
laulaen, kuunnellen, säveltäen ja improvisoiden. Oppimista 

monipuolistetaan leikillisyyttä, pelillisyyttä ja teknologiaa apuna 
käyttäen. Opinnoissa oppilaat hankkivat valmiuksia musiikin luku- 
ja kirjoitustaidon, musiikin hahmottamisen sekä musiikin historian 
ja tyylien tuntemuksen alueelta. Hahmottamistaitoja opiskellaan 
jossain määrin myös instrumenttitunneilla ja orkestereissa. Tasolta 
toiselle eteneviä musiikin hahmottamisen opintoja opiskellaan 
muha-ryhmissä (klassinen tai pop/jazz bändi-muha, tasot 1-6). 
Lisäksi järjestetään pop/jazz-musiikin historian ryhmiä tarpeen 
mukaan. Saadakseen syventävien opintojen päätteeksi todistuksen 
oppilaan tulee osallistua muha-ryhmiin tai vaihtoehtoisesti osoittaa 
osaamisensa musiikin hahmottamistaidoista muulla tavoin.

Myös Trombi- ja Hurrikaani-orkesterissa opiskellaan musiikin 
hahmottamistaitoja: Trombissa muha 1-sisältöjä ja Hurrikaanissa 
muha 2-sisältöjä. Yhden tason suorittaminen kestää tavallisesti 
yhden lukuvuoden (paitsi Trombissa ja Hurrikaanissa vähintään 2 
lukuvuotta), mutta oppilas voi halutessaan myös edetä nopeammin, 
jos hänellä on jo osaamista musiikin hahmottamiseen liittyen. Jos 
oppilas on esim. käynyt instrumenttitunneilla usean vuoden ajan 
ja aloittaa sen jälkeen muha-opinnot, ei ole ehkä tarpeen aloittaa 
tasosta 1, vaan voi osaaminen huomioiden aloittaa esim. tasosta 
2.  Jokaiselle oppilaalle löytyy oma henkilökohtainen opintopolku, 
jossa instrumenttiopetus ja musiikin perusteiden opetus kulkevat 
rinnakkain toisiaan tukien. 

Syventävissä opinnoissa oppilas voi valita opintopolun kolmesta 
vaihtoehdosta: Taituri-polku, Luova polku ja Moniosaaja-polku. 
Näistä Luova polku painottaa hahmottamisen opintoja. Opinnoissa 
syvennetään musiikin hahmottamistaitojen osaamista sekä 
keskitytään musiikin luovaan tekemiseen. Syventävien opintojen 
muha-ryhmiä ovat Säveltapailu I, Musiikin teoria I, Harmoniaoppi 
I (kirjoitus) ja Harmoniaoppi I (soitto). 
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Klassiset muha-ryhmät

Maanantai
Muha 1 klo 15.00–16.00 lk. 169 Liisa Lipas/Veera Miettinen
Muha 2 klo 16.00–17.00 lk. 169 Liisa Lipas/Veera Miettinen
Muha 3 klo 17.15–18.15 lk. 169 Liisa Lipas Veera Miettinen
Muha 4 klo 18.15–19.15 lk. 169 Liisa Lipas/Veera Miettinen
Muha 5 klo 16.30–17.45 lk. 234 Pekka Kilkki
Muha 6 klo 18.00–19.30 lk. 234 Pekka Kilkki

Tiistai
Muha 6 klo 16.30–18.00 lk. 169 Veera Miettinen
Muha 1 klo 17.00–18.00 lk. 234 Pekka Kilkki
Musiikinteoria I (syventävät) klo 18.15–19.45 lk. 234 Pekka Kilkki

Keskiviikko
Hurrikaani 1 -muhaorkesteri klo 15.30–16.45 Sirpa Berg, Kaisa 
Halmemies
Trombi-muhaorkesteri Muha 1 klo 17.00–18.00 Sirpa Berg, Kaisa 
Halmemies
Hurrikaani 2 -muhaorkesteri klo 18.00–19.15 Sirpa Berg
Muha 4 klo 16.00–17.00 lk. 234 Pekka Kilkki
Muha 1-4 klo 18.30–19.30 ja Pekka Kilkki
Harmoniaoppi I (syventävät) klo 17.00–18.00 lk. 234 Pekka Kilkki

Torstai
Muha 3 klo 16.00–17.00 lk. 234 Pekka Kilkki
Muha 5 klo 16.30–17.45 lk. 169 Anna Voutilainen/Veera Miettinen
Harmoniaoppi I soittoryhmä (syventävät) klo 17.15.–18.15 lk. 234 
Pekka Kilkki (15 min kullekin opiskelijalle)
Säveltapailu I (syventävät) klo 18.00–19.30 lk 169 Anna 
Voutilainen/Veera Miettinen

Perjantai
Muha 1-2 klo 15.30–16.45 lk. 234 Pekka Kilkki
Muha 1-4 klo 16.45–17.45 lk. 234 Pekka Kilkki

Pop/jazz ja bändi-muha

Maanantai
Muha 2-4 klo 15:30–16:45 lk. 162 Heikki Halonen
Muha 4-6 klo 16:45–18:00 lk. 162 Heikki Halonen

Tiistai
Muha 1-2 bändikoulu klo 15:30–6:30 lk. 264 Liisa Lipas
Muha 1-2 bändikoulu klo 16:45–17:45 lk. 264 Liisa Lipas
Muha 2-5 klo 18:00–19:15 lk. 264 Liisa Lipas
Muha 1-2 bändikoulu klo 18:00–19:00 lk. 162 Heikki Halonen

Keskiviikko
Laulajien muharyhmä klo 15:30–16:45 lk. 264 Liisa Lipas
Muha 1-2 bändikoulu klo 15:45–16:45 lk. 162 Heikki Halonen
Muha 1-2 bändikoulu klo 16:45–17:45 lk. 162 Heikki Halonen
Muha 1-2 bändikoulu klo 17:00–18:00 lk. 264 Liisa Lipas
Muha 3-5 klo 18:15–19:30 lk. 264 Liisa Lipas

Torstai
Muha 2-3 klo 15:45–17:00 lk. 264 Liisa Lipas
Muha 3 klo 16:00–17:15 lk. 162  Heikki Halonen
Muha 4-6 klo17:00–18:15 lk. 264 Liisa Lipas
Syventävien opintojen bändi klo 18:30–20:00 lk. 264 Liisa Lipas

Perjantai
Muha 4-5 klo 15:30–16:45 lk. 264 Liisa Lipas
Syventävien opintojen bändi klo 17:00–18:15 lk. 264 Liisa Lipas

Ryhmien aikataulumuutokset mahdollisia.



24 25

6.2 Laulustudio

Lapsille ja nuorille suunnatussa laulustudiossa lauletaan ryhmässä 
monipuolisesti erityylistä musiikkia. Laulutekniikka, soololaulaminen 
ja yhtyelaulamisen perusteet kuten stemmalaulaminen kuuluvat 
opintoihin. Ryhmät esiintyvät erilaisissa oppilaitoksen omissa 
tilaisuuksissa sekä oppilaitoksen ulkopuolella. Ryhmään ovat 
tervetulleita kaikki omasta pääinstrumentista riippumatta. 
Laulustudiosta ei peritä erillistä maksua, jos oppilas suorittaa 
Alkeet-, Perusteet- tai Syventävät-opintokokonaisuutta jossain 
muussa instrumentissa. Jos oppilas osallistuu vain Laulustudioon, 
hinta on 160€/lukukausi.

Tiistai
Laulustudio (n.8–12 vuotiaat) klo 17.00–18.00 lk. 256

Torstai
Laulustudio (n.12–18 vuotiaat) klo 17.00–18.00 lk. 256
Musiikkiteatteriryhmä (n.12–18 vuotiaat) klo 16.00–18.15, 
tanssitunti 16.00–17.00 ja laulutunti 17.15–18.15 Hannikaissali

Ryhmien aikataulumuutokset mahdollisia.

Laulustudioon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Voit tulla suoraan 
ensimmäiselle tunnille. Kaikki ovat tervetulleita instrumentista 
riippumatta. Ryhmistä vastaa Tuija Kiviranta tuija.kiviranta@
gradia.fi

6.3 Bändipaja

Bändipajassa osallistujat saavat mahdollisuuden soittaa ja laulaa 
ihan oikeassa bändissä.  He saavat laadukasta ohjausta ja 
säännöllisen treeniajan. Bändipajassa opitaan soittamaan tuttuja 
hittibiisejä ja tekemään omiakin sävellyksiä.  Bändipajasta ei 
peritä erillistä maksua, jos oppilas suorittaa Alkeet-, Perusteet- tai 

Syventävät-opintokokonaisuutta jossain muussa instrumentissa. 
Jos oppilas osallistuu vain Bändipajaan, hinta on 160€/lukukausi.

7 Säihke-konserttisarja ja muut konsertit

Esiintyminen ja konserteissa käyminen ovat olennainen osa 
musiikin harrastamista. Esiintymistä harjoitellaan niin pienemmissä 
kuin isommissakin konserteissa säännöllisesti pitkin lukuvuotta. 

Säihke on Gradia musiikin oma innovaatio. Säihke on 
viikon mittainen konserttisarja, joka tuo musiikin ja tanssin 
perusopetuksen eri-ikäiset harrastajat parrasvaloihin ja lähikuviin. 
Säihke toteutetaan yhteistyössä tanssin ja media-alan kanssa. 
Säihke-konsertit kuvataan, ja niitä on mahdollista seurata 
livestriimien kautta vaikka toiselta puolelta maapalloa. Säihke 
järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä 
ja keväällä.
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Oppilaitoksemme järjestää säännöllisesti myös muunlaisia 
oppilaskonsertteja sekä omissa tiloissamme että eri puolilla 
kaupunkia. Näihin konsertteihin on vapaa pääsy, ellei toisin ole 
ilmoitettu. Konserteista saa tietoa konsertin vastuuhenkilöltä, 
sosiaalisesta mediasta (Gradia musiikin ja tanssin Instagram ja 
Facebook) sekä Suomalaisen musiikkikampuksen ja Gradian 
www-sivuilta. www.gradia.fi/saihke

8 Wilma

Oppilaitoksessamme on käytössä Wilma opintohallintojärjestelmä. 
Sen kautta tiedotamme toiminnasta ja tapahtumista sekä pidämme 
yhteyttä koteihin, kirjaamme läsnä- ja poissaolot, seuraamme 
opintojen etenemistä ja kirjaamme suoritukset opinnoista. Wilmassa 
ovat myös ns.  taitotaulut, joiden avulla seurataan oppilaan 
edistymistä. Taitotauluja täytetään yhdessä opettajan kanssa sitä 
mukaa kun tietty taito on saavutettu. Lisäksi Wilmaan kirjataan 

joka kevät HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma tulevan 
lukuvuoden tavoitteineen. HOPS laaditaan yhdessä oppilaan ja 
huoltajien kanssa. Jotta oppilas huoltajineen pääsee lukemaan 
Wilmassa olevia tietoja ja saa kaiken tarpeellisen informaation, on 
tärkeää, että yhteystiedot ovat ajan tasalla. Wilmatunnukset saat 
pyytämällä opintotoimistosta info.musiikkijatanssi@gradia.fi.

9 Muut asiat

9.1 Hinnasto

Hinnat on ilmoitettu lukukausittain (syyslukukausi ja 
kevätlukukausi). Laskutus tapahtuu kaksi kertaa lukukaudessa, 
eli siten neljä kertaa vuodessa.

Musiikin varhaisiän opinnot
Muskarit 120€
Musa- ja bändiseikkailu 160€
Perusopinnot

Alkeet
Instrumenttiopetus ja ryhmäopetukset (30min instrumenttiopetus 
+ ryhmäopetukset) 260€

Perusteet
Instrumenttiopetus ja ryhmäopetukset (esim. 45min 
instrumenttiopetus + yhteissoitto + muha-opinnot ja/tai muu 
ryhmäopetus) 340€

Syventävät opinnot
Instrumenttiopetus ja ryhmäopetus (esim. 60min instrumenttiopetus, 
Moniosaaja-polulla 90 min. + yhteissoitto + muha-opinnot ja/tai 
muu ryhmäopetus) 340€ 
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Avoin osasto
Avoin yksilöopetus on maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvaa 
opetusta muille kuin sopimuskuntien lapsille ja nuorille sekä 
aikuisille. Avoimessa yksilöopetuksessa voi opiskella samoja 
oppiaineita kuin perusopetuksessakin. Lukukausimaksu sisältää 
yksilöopetuksen lisäksi kaiken ryhmäopetuksen.
Avoimen yksilöopetuksen lukukausi on 13 opetusviikkoa.
30 minuutin oppitunti: 330 €/lukukausi
45 minuutin oppitunti: 480 €/lukukausi
  
Ryhmäopetus (oppilaille, jotka käyvät vain ryhmissä)
Musiikin hahmottaminen, muha-ryhmät 160€
Laulustudio 160€
Bändipaja 160€
Orkesterit 160€

Muut hinnat
Sivusoitin 180€/lukukausi
Sisaralennus toisesta lapsesta perusteissa/syventävällä tasolla 
34€, musiikin ja tanssin yhteishinnassa 40 €
Lainasoitin 60€/lukukausi

Tanssin ja musiikin opinnot yhdessä 
Alkeet 300€ 
Perusteet 400€ 
Syventävät 400€

9.2 Soitinlainat

Kun soittoharrastus aloitetaan, on mahdollista saada soitin lainaan, 
jos soittimia on sillä hetkellä vapaana (puhallin- ja jousisoittimet, 
kitara, kantele, harmonikka). Alkeet-tasolla soitin on kaksi 
ensimmäistä lukuvuotta maksuton. Tämän jälkeen soittimesta 
peritään 60 euron maksu lukukausittain (=120€ lukuvuodessa). 
Omaa soitinta ei kannata mennä ostamaan omin päin ilman 

asiantuntijan apua. Soittimen hankinnassa kannattaa hyödyntää 
oman instrumenttiopettajan asiantuntemusta. 

9.3 Opetus- ja loma-ajat

Kun oppilas on ilmoitettu opintoihin, toimistosta laitetaan tietoa 
siitä, että oppilas on saanut paikan. Lukuvuosi alkaa yhteisellä 
hybridisti toteutetulla tapahtumallla perjantaina 13.8.2021. 
Maanantaina 16.8.2021 instrumenttiopettajat ovat yhteydessä 
omiin oppilaisiinsa ja sopivat viikoittaisen instrumenttitunnin 
ajankohdan. Instrumenttiopettaja kertoo myös soveltuvan muha-
ryhmän ja/tai orkesterin, jotka kannattaa tietenkin huomioida 
instrumenttituntia sopiessa.

Opetus alkaa tiistaina 17.8., orkesterit ja laulustudio aloittavat 
viikolla  34, muskarit aloittavat 30.8. ja bändipaja sekä 
musaseikkailu viikolla 35. Syysloma on 18.–24.10.2021, ja 
joululoma on 20.12.2021–9.1.2022. Talvilomaa on viikko 9 eli 
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28.2.–6.3.2022. Kesäloma alkaa 30.5.2022.

9.4. Opintojen muutokset

Olethan aina yhteydessä omaan opettajaasi tai toimistoon, jos 
sinulla on opintoihisi liittyen kysymyksiä. Jos haluat esim. vaihtaa 
pääinstrumenttia, keskeyttää tai lopettaa opinnot, ole yhteydessä 
tästä viipymättä toimistosihteeriin. Myös laskutukseen liittyvissä 
kysymyksissä käänny toimiston puoleen. 

Halutessasi voit hakea opinto-oikeutta sivuinstrumenttiin. Se on 
mahdollista myöntää lukuvuodeksi kerrallaan. Opinto-oikeuden 
jatkuminen todetaan edistymistä seuraamalla ja tavoitteiden 
asettelulla muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
yhteydessä. Sivuinstrumenttihakemuksen voi pyytää opettajalta 
tai opintotoimistosta info.musiikkijatanssi@gradia.fi. Hakemus 
toimitetaan toukokuun loppuun mennessä opintotoimistoon.

10 Tärkeitä yhteystietoja 

10.1 Hallinto

Koulutuspäällikkö  Jarmo Kivelä, p. 040 341 5899
Toimistosihteeri Mira Friman,  p. 040 341 5887

Toimiston sähköposti: info.musiikkijatanssi@gradia.fi

10.2 Musiikin hahmotusaineiden opettajat

Klassiset muha-ryhmät
Veera Miettinen 040 341 5395
Pekka Kilkki 040 341 5419
Aurora Hentunen 040 341 5390
Pop/jazz muha-ryhmät (bändi-muhat)
Heikki Halonen 040 341 5420
Liisa Lipas 040 341 5374
Anna Voutilainen 040 341 5391

10.3 Orkestereiden vetäjät

Jousiorkesterit
Minijouset ja Juniorijouset: Emma Vainio 040 341 5426
Siltajouset ja Siltasinfonia: Kalle Kangas 040 341 5425

Puhallinorkesterit
Puhallinorkestereiden intendentti: Niina Sapattinen 040 341 5878
Vire ja Puhuri: Ilpo Soikkeli 040 341 5232

Muut orkesterit 
Trombi ja Hurrikaani: Sirpa Berg 040 341 5443
Gradia Big Band: Antti Kettunen 040 341 5421
Lasten ja nuorten tango-orkesteri: Erik Brander 040 341 5441
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Muut ryhmät
Muskarit: Jesi Blomgren jesi.blomgren@gradia.fi
Musaseikkailu: Erik Brander 040 341 5441
Laulustudio: Tuija Kiviranta 040 341 5410
Bändiseikkailu: Heikki Halonen 040 341 5420
Bändipaja: Heikki Halonen 040 341 5420

Opettajien yhteystiedot
https://www.gradia.fi/oppimaan/musiikki-ja-tanssi-harrastuksena/
musiikki-harrastuksena/musiikin-yhteystiedot

Tilat
Suomalainen musiikkikampus
Pitkäkatu 18–22, Jyväskylä
Postiosoite PL 472, 40101 Jyväskylä

Kootusti musiikin opiskelusta sekä oppaan sähköinen versio
https://www.gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/musiikin-
info

Valokuvat: Tero Takalo-Eskola
Taitto: Milla Tolppanen


