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Jyväskylän koulutuskuntayhtymä järjes-
tää laajan oppimäärän mukaista taiteen 
perusopetusta musiikissa ja tanssissa 
Gradia Jyväskylässä. Opetuspaikkoina 
toimivat Suomalainen musiikkikampus 
sekä Muuramen Mäkelänmäen koulu, jos-
sa järjestetään pianon- ja harmonikan-
soiton opetusta. Opetus perustuu lakiin 
taiteen perusopetuksesta L 633/1998 ja 
asetukseen A813/1998 sekä opetushal-
lituksen 20.9.2017 vahvistamiin taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelmape-
rusteisiin.

Taiteen perusopetus on tavoitteellis-
ta, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti 
lapsille ja nuorille järjestettävää opetusta. 
Valtakunnallisen musiikin perusopetuksen 
opetussuunnitelman mukaan laajan oppi-
määrän tavoitealueita ovat esittäminen 
ja ilmaiseminen, oppimaan oppiminen ja 
harjoittelu, kuunteleminen ja musiikin hah-
mottaminen sekä säveltäminen ja impro-
visointi. Opetus antaa oppilaalle valmiuk-
sia ilmaista itseään luovasti ja hakeutua 
asianomaisen taiteenalan ammatilliseen 
ja korkea-asteen koulutukseen. Sen ta-
voitteena on luoda edellytyksiä elinikäi-
selle taiteen harjoittamiselle ja synnyttää 
oppimisen iloa.

1 Yleistä
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Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä on laskennalliselta laajuudeltaan 1300 tun-
tia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Gradia Jyväskylän taiteen perus-
opetuksen musiikin laaja oppimäärä koostuu musiikin perusopinnoista ja syventävistä 
opinnoista. Musiikin perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventä-
vien opintojen 500 tuntia. Mahdolliset varhaisiän musiikkiopinnot käydään ennen pe-
rusopintoja. Opintokokonaisuudet perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa koos-
tuvat opintojen tavoitealueista, oppilaan omavalintaisista opinnoista ja syventävien 
opintojen lopputyöstä.

• Syventävät opinnot 500 h

• Perusopinnot 800 h (tasot I–VI)

• Varhaisiän musiikkikasvatus

2 Opintojen laajuus  
 ja rakenne

Taiteen perusopetus on 
tavoitteellista, tasolta 

toiselle etenevää 
ensisijaisesti lapsille ja 
nuorille järjestettävää 

opetusta. 



Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoit-
teena on tukea lapsen kokonaisvaltaista 
kehitystä ikätason mukaisesti. Musiikil-
liset tavoitteet liittyvät lapsen musiikki-
suhteen kehittymisen tukemiseen, oman 
luovuuden ja ilmaisutaitojen herättelyyn 
sekä musiikillisten valmiuksien harjaan-
nuttamiseen. Muskarissa ryhmässä toimi-
misen taidot sekä oppimisvalmiudet kehit-
tyvät 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 taiteena-
loihin yhdistäen. 

3.1 Muskarit 
Varhaisiän musiikkikasvatus voidaan ja-
kaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen las-
ten ikäkausiin liittyvien erityispiirteiden 
mukaan. Musiikillisiin valmiuksiin liittyvät 
tavoitteet asetetaan ikätasoisesti edeten 
ja opettaja arvioi niiden toteutumista ryh-
mässä. Muskariryhmien teemat ja paino-
tukset voivat vaihdella vuosittain. 

VAUVAMUSKARI (6–12KK IKÄISILLE VAU-
VOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN)

Vauvamuskarissa lapsi ja vanhempi tutus-
tuvat yhdessä musiikin maailmaan. Mus-
karitunneilla mm. lempeästi körötellään, 
keinutellaan, silitellään, soitetaan ryt-
misoittimia ja tanssitaan. Lapsen ensim-
mäisen ikävuoden aikana tapahtuu paljon 

3  Varhaisiän  
 musiikkikasvatus

ihmeellisiä asioita ja tätä kehitystä tue-
taan musiikkikasvatuksen keinoin. Mus-
karista saa paljon toimintavinkkejä myös 
kotiin vietäväksi. Vanhemmat taas voivat 
löytää vertaistukea toisistaan.

TAAPEROMUSKARI (1–2-VUOTIAILLE LAPSIL-
LE 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 ai-
kuiset. Erilaisia tunteita koetaan ja käsitel-
lään. Lasten kirkkaita lauluääniä ihastel-
lessa muu unohtuu: muskarissa lapsi saa 
oman aikuisen jakamattoman huomion ja 
yhdessä on hauskaa!

SOITTO- JA TANSSIMUSKARI (3-6-VUOTIAIL-
LE LAPSILLE)

Leikki-ikäiset lapset sukeltavat sadun 
maailmaan ja käyttävät mielikuvitustaan 
rohkeasti. Uudet asiat kiinnostavat, musii-
killiset taidot karttuvat kovaa vauhtia ja it-
setunto kasvaa onnistumisen kokemuksil-
la. Omaa kehoa käytetään monipuolisesti 
itseilmaisuun. Ryhmässä opitaan kuunte-
lemaan toisia, odottamaan omaa vuoroa 
sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä toisia 
kunnioittaen ja kannustaen. 

3.2 Soitinvalmennus
Soitinvalmennus on pienryhmäopetusta, 
jossa tutustutaan soittoharrastukseen ja 
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opetellaan oman instrumentin alkeita. Soi-
tinvalmennus on tarkoitettu 6–9-vuotiaille 
lapsille ja opiskeluoikeutta siinä on kaksi 
vuotta.

3.3 Musaseikkailu
Jos lapsi ei vielä tiedä, mitä soitinta ha-
luaisi soittaa, on mahdollista tulla ”seik-
kailemaan” musiikin ja erilaisten instru-
menttien maailmaan. Musaseikkailussa 
voidaan tutustua esimerkiksi puu- ja vas-
kipuhaltimiin, jousi- ja kielisoittimiin sekä 
harmonikkaan. Säännöllisessä ja asian-
tuntevassa ryhmäohjauksessa lapsi pää-
see itse soittamaan eri instrumentteja ja 
oppii ryhmämusisoinnin perusteita. Käy-
tännössä lapsi saa kotiin kokeiltavaksi 
4–5 viikon ajaksi yhden soittimen. Lisäksi 
hän saa kerran viikossa opetusta kysei-
sen soittimen soittoon pienryhmätunnilla. 
Muutaman viikon kuluttua soitinta vaihde-
taan, ja lapsi saa uuden soittimen kokei-
luun. Vuoden aikana kokeillaan useaa eri 
soitinta. Opetus tapahtuu pienryhmissä, 

ja yhden oppitunnin kesto on 45 min. Mus-
aseikkailu sopii parhaiten 6–10-vuotiaille, 
mutta siihen on osallistunut vuosien var-
rella 3-vuotiaitakin. 

3.4 Bändiseikkailu 
Bändiseikkailu on todellinen mahdolli-
suus lapselle, joka haluaa toteuttaa unel-
maansa bändisoitosta ja esiintymisestä 
kavereiden kanssa. Säännöllisessä ja 
asiantuntevassa ryhmäohjauksessa opi-
taan bändisoiton ja laulamisen perusteita 
ja päästään tutustumaan eri bändisoitti-
miin (lyömäsoittimet, piano, sähköbasso 
ja sähkökitara) omakohtaisesti. Bändi-
seikkailussa opitaan soittamaan tuttuja 
hittibiisejä ja tekemään omiakin sävel-
lyksiä bändin kanssa. Upealla esiintymis-
lavalla voi lukuvuoden päätteeksi kokea 
esiintymisen hurmaa todellisessa soitto-
ympäristössä. Opetus tapahtuu instru-
menttiryhmissä ja bändeissä. Bändiseik-
kailu soveltuu parhaiten 6–10-vuotiaille 
lapsille.

Katso tarkemmin eri muskariryhmien 
aikataulu ja ilmoittaudu!  

gradia.fi/muskari 

Muskareihin on jatkuva ilmoittautuminen. 

4  Instrumentti- 
 opetus 

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 
• urut

KIELISOITTIMET

• akustinen kitara
• ukulele
• kantele 

BÄNDISOITTIMET

• sähkökitara
• sähköbasso
• kosketinsoittimet 

MUUT INSTRUMENTIT

• laulu (klassinen ja  
pop&jazz)

• lyömäsoittimet
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4.1 Perusopinnot

OPINTOJEN ALOITUS

On hyvin yksilöllistä ja instrumenttikoh-
taista, mikä on hyvä ikä aloittaa soitto- tai 
lauluharrastus. Harrastuksen voi aloittaa 
varhaisiän opintojen parissa tai suoraan 
musiikin perusopinnoissa. Jos joku tietty 
instrumentti kiinnostaa, kannattaa olla 
yhteydessä kyseisen instrumentin opet-
tajaan ja sopia tarvittaessa tapaaminen, 
jossa voidaan arvioida, onko lapsi sopivan 
ikäinen aloittamaan kyseisessä instru-
mentissa. 

Orkesterissa soittamisen voi aloittaa 
halutessaan saman tien. Vaikka ei saisi 
omasta instrumentistaan vielä edes ään-
tä, voi päästä mukaan orkesteriin. Orkes-
terista voi löytää helposti uusia kavereita 
ja siellä oppii monia tärkeitä soittamiseen 
liittyviä taitoja.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan Wil-
maan henkilökohtainen opintosuunnitel-
ma (HOPS), joka tarkistetaan vuosittain. 
Lisäksi osaamista arvioidaan ja seurataan 
Moodlessa olevien taitotaulujen avulla. 

OPISKELU

Musiikin perusopinnot koostuvat kuudesta 
opintokokonaisuudesta. Kukin opintoko-
konaisuus sisältää pääaineen instrument-
tiopintoja, yhteismusisointia sekä musii-
kin hahmottamisen opintojaksoja (muha). 

Yhden opintokokonaisuuden valmiuksia 
opiskellaan oppilaan kehitysvaiheesta ja 
pääaineesta riippuen joustavasti. Opin-
not toteutetaan viikoittaisena opetuksena, 
erilaisina periodeina tai projekteina sekä 
mahdollisesti yhteistyönä muiden oppilai-
tosten kanssa.

Opintojen edetessä oppilas saa var-
muutta oman instrumenttinsa tekniseen 
hallintaan sekä oppii ilmaisemaan musiik-
kia monipuolisesti omista lähtökohdistaan 
käsin. Instrumenttitunneilla ja musiikin 
hahmottamisessa opitut taidot mahdollis-
tavat suunnitelmallisen ja itsenäisen har-
joittelun, jonka olennaisena osana on oman 
edistymisen arviointi. Musiikin perusopin-
tojen laaja opintotarjonta mahdollistaa op-
pilaan valinnan mukaisesti erilaisia polkuja 
musiikkiharrastuksen suunnaksi. Peruso-
pintojen päätteeksi oppilas saa sanallisen 
arvioinnin perusopintojen kokonaisuudes-
ta, jonka jälkeen hän voi jatkaa syventäviin 
opintoihin. 

YHTEISMUSISOINTI

Opintoihin kuuluu aina myös yhteismu-
sisointia eri kokoonpanoissa. Musiikki-
kampuksen laaja konserttitoiminta tu-
lee tutuksi ja esiintymistaidot kehittyvät 
seuraamalla muiden esityksiä sekä esiin-
tymällä itse. Musiikin hauska yhdessä 
tekeminen avaa kokonaisen musiikin maa-
ilman ja luo kivijalkaa pitkäjänteiselle har-
rastamiselle.

Suositeltava alkeisorkesteri on Trombi, 
johon ovat tervetulleita kaikkien soittimien 
soittajat sekä laulajat. Taitojen karttu-
essa instrumentista riippuen seuraavia 
orkestereita voivat olla esim. Minijouset 

(jousisoittajille) tai puhallinorkesteri Vire 
(puhallinsoittajille). Näiden jälkeen on tar-
jolla soittimesta ja osaamisesta riippuen 
esim. Hurrikaani (kaikkien instrumenttien 
soittajat tervetulleita), Vire (puhallin- ja 
lyömäsoittajille), Puhuri (puhallin ja lyömä-
soittajille), Minijouset, Juniorijouset (jou-
sisoittajille) ja Lasten ja nuorten tango-or-
kesteri (kaikki instrumentit). 

MUHA

Musiikin hahmottamisen (muha) opinnois-
sa oppilaat hankkivat valmiuksia musiikin 
luku ja kirjoitustaidon, musiikin hahmot-
tamisen sekä musiikin historian ja tyylien 
tuntemuksen alueelta. Musiikin hahmot-
tamistaidot tukevat oppilaan musiikkihar-
rastusta ja ne ovatkin yksi osa musiikin 
opiskelua. Tasolta toiselle eteneviä musii-
kin hahmottamisen opintoja opiskellaan 
muha-ryhmissä (klassinen tai pop/jazz, 
tasot 1–6). Suositeltava ikä aloittaa musii-
kin hahmottamisen opinnot on noin 8–10 
vuotta. Tämä katsotaan aina yksilöllisesti. 
Musiikkiin tutustutaan soittaen, laulaen, 
kuunnellen, säveltäen ja improvisoiden. 
Oppimista monipuolistetaan leikillisyyttä, 
pelillisyyttä ja teknologiaa apuna käyt-
täen. Lisää muha-opinnoista luvussa 6.1.

OPETUSKERRAT

Lukukausimaksu sisältää yksilöllisen 
instrumenttiopetuksen sekä osallistu-
misen orkestereihin ja ryhmäopetuksiin 
(esim. muha-ryhmän) oppilaan valinnan 
mukaan. Yksilöllisiä instrumenttitunteja 
on koko lukuvuonna 30 kertaa ja sen lisäk-
si 5 muuta ohjauskertaa. Ryhmäopetusta 
on 35 opetusviikkoa. Instrumenttitunnin 
pituus on pääsääntöisesti 45 minuuttia. 

Tarkemmat tavoitteet löytyvät ope-
tussuunnitelmasta: gradia.fi/oppimaan/
musiikki-harrastuksena/musiikin-opetus/
musiikin-opintojen-eteneminenja-opetus-
suunnitelma 

4.2 Syventävät opinnot
Musiikin laajan oppimäärän syventävien 
opintojen aloittaminen edellyttää oppi-
laalta sitä, että oppilas on suorittanut mu-
siikin laajan oppimäärän perusopinnot tai 
hänellä on muutoin saavutetut musiikin 
perusopintojen osaamistavoitteita vas-
taavat tiedot ja taidot. 

Musiikin syventävät opinnot vahvistavat 
ja syventävät oppilaan musiikillista osaa-
mista omien valintojen suuntaisesti. Valin-
naisuus mahdollistaa valmentautumisen 
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Opintojen edetessä oppilas saa varmuutta oman 
instrumenttinsa tekniseen hallintaan sekä oppii 

ilmaisemaan musiikkia monipuolisesti omista 
lähtökohdistaan käsin. 

http://gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/musiikin-opetus/musiikin-opintojen-eteneminenja-opetussuunnitelma
http://gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/musiikin-opetus/musiikin-opintojen-eteneminenja-opetussuunnitelma
http://gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/musiikin-opetus/musiikin-opintojen-eteneminenja-opetussuunnitelma
http://gradia.fi/oppimaan/musiikki-harrastuksena/musiikin-opetus/musiikin-opintojen-eteneminenja-opetussuunnitelma


alan jatko-opintoihin sekä osaamisen ke-
hittämisen, tavoitteena musiikkiharras-
tuksen jatkaminen itsenäisesti. Syventä-
vissä opinnoissa oppilaan on mahdollista 
rakentaa opintopolkunsa omat kiinnos-
tuksen kohteensa ja tulevaisuuden tavoit-
teensa huomioiden. 

Syventävien opintojen yhteiset opinnot 
rakentuvat seuraavista: pääinstrumentin 
opinnot, yhteismusisointi, lukuvuoden mit-
tainen työpaja sekä lukukauden mittainen 
musiikin hahmottamisen (muha) työpaja. 
Konserttikäynnit on integroitu opetuk-
seen. Syventäviin opintoihin kuuluu loppu-
työ, jonka tavoitteet ja toteutustapa suun-
nitellaan yhdessä instrumenttiopettajan 
kanssa. Se voi sisältää solistisia näyttöjä 
instrumenteissa, yhteismusisointipaino-
tuksen, omia sävellyksiä, sovituksia, tal-
lenteita tai projektin. Lopputyöhön voi si-
sältyä konsertin suunnittelu, toteutus ja 
teosesittelyjen tuottaminen. Syventävien 
opintojen suorittamiseen kuluu keskimää-
rin 2–4 vuotta. 

Musiikin ammattiopintoihin tai vahvaan 
harrastuspohjaan tähtääville opiskelijoil-

le suositellaan osallistumista useampaan 
musiikin hahmottamisen ja yhteismu-
sisoinnin työpajaan. Opiskelija voikin va-
lita näitä rajattomasti omiin opintoihinsa. 
Mahdollisimman monipuoliset musiikin ja 
tanssin opinnot, erityisesti säestystaitojen 
opinnot, antavat hyvän pohjan hakea esi-
merkiksi musiikkikasvatuksen opintoihin.

Yksilöllisen instrumenttitunnin pituus 
on 60 minuuttia viikossa. Suositeltavia or-
kestereita Syventävät-tasolla oleville ovat 
soittimesta ja osaamisesta riippuen esim. 
Puhuri (puhallin- ja lyömäsoittajille), Silta-
jouset (jousisoittajille), Gradia Big Band tai 
Siltasinfonia. 

Oppilas saa musiikin perusopetuksen 
laajan oppimäärän päättötodistuksen, 
kun hän on suorittanut laajaan oppimää-
rään sisältyvät perusopinnot ja syventävät 
opinnot. Päättötodistukseen merkitään 
sanallinen arvio oppilaan suorittamasta 
taiteen perusopetuksen laajasta oppi-
määrästä. Sanallisessa arvioinnissa pai-
notetaan oppilaan oppimisen vahvuuksia 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lop-
putyö arvioidaan osana syventäviä opin-
toja.
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Syventävissä opinnoissa oppilaan on 
mahdollista rakentaa opintopolkunsa omat 
kiinnostuksen kohteensa ja tulevaisuuden 
tavoitteensa huomioiden.
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5  Orkesterit ja  
 muu yhteis -  
 musisointi

Orkesteri on parhaimmil-
laan kuin perhe, jossa yh-
teenkuuluvuuden tunne ja 
ryhmähenki siivittävät ko-
kemaan jotain sellaista, 
mitä yksin soittaessa voi olla 
vaikea saavuttaa. Soittaja-
na, esiintyjänä ja ihmisenä 
kehittyminen, itsevarmuus, 
kärsivällisyys sekä tiimityös-
kentely ovat asioita, joita 
opitaan orkesterissa. Myös 
diplomaattiset taidot, tois-
ten kunnioittaminen ja erilai-
suuden hyväksyminen kehit-
tyvät orkesterisoiton myötä. 

Orkesterissa soittaessa 
laajennetaan erilaisten mu-
siikkityylien tuntemusta ja 
kehitetään omaa musiikkima-
kua sekä herätetään kiinnos-
tusta taiteisiin. Se tuo har-
joittelumotivaatiota ja siten 
tavoitteita omaan elämään. 
Orkesterisoitto on luonnolli-
nen osa orkesterisoittimien 
soiton opiskelua. Gradiassa 
toimii lukuisia orkestereita, 
joten jokaiselle soittajalle 

löytyy varmasti oman ta-
sonsa 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

Lue lisää orkestereista
gradia.fi/orkesterit 
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5.1 Trombi-muhaorkesteri

KESKIVIIKKOISIN KLO 17.15–18.15  
MONITOIMISALI 189

Trombi-muhaorkesteri on vasta-alkajille 
suunnattu orkesteri, johon ovat kaikkien 
instrumenttien soittajat tervetulleita. 
Myös laulajia otetaan mukaan. Trombissa 
voi halutessaan suorittaa musiikin hah-
mottamisen opintoja. Tässä orkesterissa 
on siis mahdollisuus yhdistää orkeste-
risoitto ja muha-tunnit. Trombin toiminta 
sisältää orkesterisoiton lisäksi rytmiikkaa, 
improvisaatiota, laulua, räppäämistä sekä 
luovaa musiikintekemistä mm. tarinasä-
veltämisen muodossa. Trombissa soite-
taan sekä nuoteista että korvakuulolta ja 
kaikille räätälöidään oman tasonsa mu-
kaista soitettavaa. Trombilaiset oppivat 
konserttikäyttäytymistä omissa konser-
teissaan lukukausittain sekä esiintymällä 
Säihke-viikolla joko omana ryhmänään 
tai yhdessä muiden Gradian kokoonpa-
nojen kanssa. Kevätkausi huipentuu ke-
vätjuhlaan, jossa trombilaiset pääsevät 
esittämään mm. omia sävellyksiään kan-
taesityskonsertissa. 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 Kaisa Halmemies. Terve-
tuloa mukaan!

5.2 Hurrikaani-muhaorkesteri 

HURRIKAANI-MUHAORKESTERI 
KESKIVIIKKOISIN KLO 15.45–17.00  
MONITOIMISALI 189

Hurrikaani-muhaorkesteri on Perus-
teet-opintokokonaisuutta suorittavalle 
suunnattu orkesteri, johon ovat kaikkien 
instrumenttien soittajat tervetulleita. 
Hurrikaanissa voi halutessaan suorittaa 
musiikin hahmottaminen sisältöjä. Tässä 
orkesterissa voi siis yhdistää orkesterisoi-
ton ja muha-tunnit. Hurrikaanin toiminta 
sisältää orkesterisoiton lisäksi rytmiikkaa, 
improvisaatiota, laulua, räppäämistä sekä 
luovaa musiikintekemistä mm. tarinasä-
veltämisen muodossa. Hurrikaanissa soi-
tetaan sekä nuoteista että korvakuulol-
ta ja kaikille räätälöidään oman tasonsa 
mukaista soitettavaa. Musikantit oppivat 
konserttikäyttäytymistä omissa konser-
teissaan lukukausittain sekä esiintymällä 
Säihke-viikolla joko omana ryhmänään tai 
yhdessä muiden Gradian kokoonpanojen 
kanssa. Kevätkausi huipentuu kevätjuh-
laan, jossa soittajat pääsevät esittämään 
mm. omia sävellyksiään kantaesityskon-
sertissa. Hurrikaanissa on hyvä meininki 
ja kaikki pääsevät toteuttamaan itseään 
musiikin avulla. Kaikenikäiset muusikot so-
pivat joukkoon ja eri-ikäiset soittajat ovat 
ryhmän rikkaus. Hurrikaania johtaa Kaisa 
Halmemies. Tervetuloa!

5.3 Minijouset

TIISTAISIN KLO 16.45–17.45  
MONITOIMISALI 189  

Minijouset on jousisoittajien ensimmäinen 
jousiorkesteri. Sen ohjelmistossa on tut-
tuja lastenlauluja ja jokaiselle löytyy sopi-
van tasoista soitettavaa. Tavoitteena on 16

17oppia kuuntelemaan muita, seuraamaan 
orkesterinjohtajaa ja tutustua yleiseen 
sanastoon orkesteritoiminnassa. Minijou-
set esiintyy muutaman kerran vuodessa: 
Säihkeessä ja lukukauden päätteeksi en-
nen joulua sekä kevään päätteeksi. Mi-
nijousia johtaa Emma Vainio. Tervetuloa 
rohkeasti yhteissoiton iloon!

5.4 Juniorijouset 

TIISTAISIN KLO 18.00–19.15  
MONITOIMISALI 189 

Juniorijouset on tarkoitettu jo jonkin aikaa 
orkesterissa soittaneille tai niille uusille soit-
tajille, jotka osaavat jo sujuvasti 1. aseman. 
Orkesterin tavoitteena on soittajien kehit-
tyminen ja itsenäisempi ote soitossa. Juni-
orijouset konsertoivat pari kertaa vuodes-
sa: Säihkeessä ja ennen joulua sekä kevään 
päätteeksi. Juniorijousia johtaa Emma Vai-
nio. Tervetuloa mukaan!

5.5 Siltasinfonia

MAANANTAISIN KLO 16.15–17.45  
HANNIKAISSALI

Siltasinfonia aloitti toimintansa Jyväsky-
lässä syksyllä 2011. Isoimmillaan orkesteri 
on ollut täysimittainen sinfoniaorkesteri, 
yhteensä noin 50 nuoren muusikon ko-
koonpano, puhaltimineen ja lyömäsoittimi-
neen. Siltasinfonian jousisto, Siltajouset, on 
tarkoitettu opinnoissaan pidemmällä ole-
ville ja ohjelmisto onkin sopivan haastavaa, 
mielenkiintoista ja monipuolista. Siltajouset 
on tehnyt koululaiskonsertteja eri kouluil-
la sekä esiintynyt usein Säihkeessä joko 
jousistona tai yhdessä puhallinorkesterin 
kanssa. Siltajousia ja Siltasinfoniaa johtaa 
Kalle Kangas. Kaikki rohkeasti mukaan!

5.6 Puhallinorkesteri Vire

TIISTAISIN KLO 16.15–17.45 HANNIKAISSALI 

Puhallinorkesteri Vire on tarkoitettu kai-
kille puhaltajille ja lyömäsoittajille, joilla on 
jo jonkin verran soittokokemusta. Orkes-
terissa tutustutaan musiikkiin monipuoli-
sesti ja opetellaan yhteissoiton perusteita. 
Jokaisen soittajan rooli on tärkeä yhteis-
soiton opiskelussa. Lisäksi orkesterissa 
mukana olo opettaa toisten huomioimista 
ja sitoutumista yhteiseen päämäärään. 
Orkesteri konsertoi säännöllisesti oppilai-
toksen omissa tapahtumissa mm. Säih-
ke-viikolla ja oppilaitoksen ulkopuolella. 
Virettä johtaa Ilpo Soikkeli. Tervetuloa mu-
sisoimaan yhdessä!

5.7 Puhallinorkesteri Puhuri 

TIISTAISIN KLO 18.00–20.00 HANNIKAISSALI 

Puhallinorkesteri Puhuri on opinnoissaan 
pidemmällä oleville puhaltajille ja lyömä-
soittajille, joilla nuotinluku, soittimen hallin-
ta ja yhteissoiton perusteet ovat hallussa. 
Orkesterin tavoite on tarjota laadukasta ja 
monipuolista puhallinmusiikkia sekä antaa 
soittajilleen mahdollisuuden ylläpitää ja 
kehittää soittotaitoaan. Puhurissa keski-
tytään erityisesti yhteissoiton balanssiin, 
sävelpuhtauteen, nyanssien ja dynamiikan 
huomioimiseen kannustavassa ilmapiiris-
sä. Puhurin ohjelmistosta löytyy niin koti-
maista kuin ulkomaista puhallinmusiikkia, 
elokuva-, ja musikaalisävelmiä sekä sinfo-
nisia orkesteriteoksia. Ohjelmisto muok-



kautuu aina kausikohtaisesti eri projektien 
tai teemojen mukaisesti. Orkesteri kon-
sertoi säännöllisesti oppilaitoksen omissa 
tapahtumissa (mm. Säihke-viikolla) sekä 
oppilaitoksen ulkopuolella. Puhuria johtaa 
Lassi Takanen 

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 (rum-
mut, basso, kitara, piano) lisäksi puhallin-
sektiot, 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 tar-
koitettu kaikkien instrumenttien soittajille. 

Soittajalla olisi hyvä olla suoritettuna pe-
rusopintojen kaksi ensimmäistä tasoa. Or-
kesterissa soitetaan paitsi tangoja myös 
muuta latinotyylistä ohjelmistoa. Jokai-
selle soittajalle tehdään räätälöityjä oman 
tasonsa mukaisia sovituksia. Teemme 
yhteistyötä myös laulajien sekä Gradian 
ammattiopiskelijoiden tango-orkesterin 
kanssa. Orkesteria johtaa Erik Brander. 
Tervetuloa mukaan kaikki soittajat!

5.10 Lyömäsoitinorkesteri Pauke

KESKIVIIKKOISIN KLO 18.30–19.30  

HANNIKAISSALI

Lasten ja nuorten lyömäsoitinorkesteri 
Pauke on tarkoitettu kaikkien instrument-
tien soittajille, joilla on perusopintojen ta-
sot 1 ja 2 suoritettu. Orkesterissa soitetaan 
mm. 70–90-luvun pop-rock-musiikkia so-
vitettuna orkesterilyömäsoittimille sekä 
vieraampia lyömäsoitinsävellyksiä. Jo-
kaiselle soittajalle sovitetaan omaa tasoa 
vastaava stemma. Orkesteri konsertoi 
säännöllisesti oppilaitoksen omissa ta-
pahtumissa ja oppilaitoksen ulkopuolella. 
Paukkeessa pääset soittamaan ksylofo-
nilla, marimballa, kellopelillä ja patarum-
muilla sekä muilla perkussiosoittimilla. 
Pauketta johtaa Pasi Juvonen. Rytmitä 
itsesi mukaan kimppakomppiin – yhdes-
sä koettu onnistuminen on monin verroin 
mahtavampaa kuin onnistuminen yksin!18
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6.1 Musiikin hahmottaminen 
(muha)

Musiikin hahmottamistaidot tukevat op-
pilaan musiikkiharrastusta ja ne ovat osa 
musiikin opintoja. Musiikin rakenteisiin tu-
tustutaan muha-tunneilla mm. soittaen, 
laulaen, kuunnellen, säveltäen ja improvi-
soiden. Oppimista monipuolistetaan leikil-
lisyyttä, 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 or-
kestereissa. 

Näitä tasolta toiselle eteneviä musiikin 
hahmottamisen opintoja opiskellaan mu-
ha-ryhmissä (klassinen tai pop/jazz, tasot 
1-6). Yhden tason suorittaminen kestää 
tavallisesti yhden lukuvuoden. Oppilas voi 
halutessaan edetä myös nopeammin, jos 
oppilaalla on jo osaamista musiikin hah-
mottamiseen 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 perustei-
den opetus kulkevat rinnakkain toisiaan 
tukien. 

Trombi- ja Hurrikaani-orkestereissa 
opiskellaan musiikin hahmottamistaitoja: 
Trombissa muha 1 -sisältöjä ja Hurrikaa-
nissa muha 1 ja 2 -sisältöjä.

Saadakseen syventävien opintojen 
päätteeksi todistuksen oppilaan tulee 
osallistua musiikin syventävien opintojen 
muha-opintoihin tai vaihtoehtoisesti osoit-
taa osaamisensa musiikin hahmottamis-
taidoista muulla tavoin. Syventävien opin-
tojen muha-ryhmiä ovat mm. solffakurssi, 
harmoniaoppi ja sävellys. 

Oppilas ja instrumenttiopettajat valitse-
vat yhdessä oppilaalle sopivan muha-ryh-
män.

6.2 Lauluyhtyeet
Lapsille ja nuorille suunnatuissa lauluyh-
tyeissä lauletaan ryhmässä monipuoli-
sesti eri tyylistä musiikkia: laulutekniikka, 
soololaulaminen ja yhtyelaulamisen pe-

6 Muu ryhmäopetus

rusteet kuten stemmalaulaminen kuuluvat 
opintoihin. Ryhmät esiintyvät erilaisissa 
oppilaitoksen sekä ulkopuolisten järjestä-
missä tilaisuuksissa. Ryhmään ovat terve-
tulleita kaikki omasta pääinstrumentista 
riippumatta. Lauluryhmistä ei peritä eril-
listä maksua, jos oppilas opiskelee perus-
opintoja tai syventäviä opintoja jossain 
muussa instrumentissa. 

• Lasten lauluryhmä (n. 6–12-vuotiaat), 
tiistaisin 17–18,  
opettaja Kaisa Halmemies,  
anna-kaisa.halmemies@gradia.fi

• Nuorten lauluyhtye (13-vuotiaasta 
alkaen), keskiviikkoisin 18–19, opettaja 
Meritta Pyykkönen,  
meritta.pyykkonen@gradia.fi

• Musiikkiteatteriryhmä (12-vuotiaasta 

alkaen), torstaisin 17–18 (tanssi 16–17), 
opettaja Tuija Kiviranta,  
tuija.kiviranta@gradia.fi

Laulustudioon ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen eli voit tulla suoraan ensimmäiselle 
tunnille.

6.3 Bändipaja
Bändipajassa osallistujat saavat mahdol-
lisuuden soittaa ja laulaa ihan oikeassa 
bändissä. Osallistujat saavat laadukasta 
ohjausta ja säännöllisen treeniajan. Bän-
dipajassa opitaan soittamaan tuttuja hit-
tibiisejä ja tekemään omiakin sävellyksiä. 
Bändipajasta ei peritä erillistä maksua, 
jos oppilas suorittaa perus- tai syventäviä 
opintoja jossain muussa instrumentissa. 
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Esiintyminen ja konserteissa käyminen 
ovat olennainen osa musiikin harrasta-
mista. Esiintymistä harjoitellaan niin pie-
nemmissä kuin isommissakin konserteissa 
säännöllisesti pitkin lukuvuotta. Säihke on 
Gradia musiikin oma innovaatio ja se jär-
jestetään keväisin (vko 11) ja syksyisin (vko 
44). Se on viikon mittainen konserttisarja, 
joka tuo musiikin ja tanssin perusopetuk-
sen eri-ikäiset harrastajat parrasvaloihin ja 
lähikuviin. Säihke toteutetaan yhteistyössä 
Gradian muiden alojen kanssa, joista tär-
keimpänä on yhteistyö media-alan kanssa. 

7 Säihke-tapahtuma- 
 sarja ja muut konsertit

Säihke-konsertit striimataan monikame-
ratuotantona Gradian YouTube-kanavan 
kautta. 

Gradian musiikki ja tanssi järjestää laajas-
ti ja säännöllisesti erityylisiä oppilaskon-
sertteja sekä oppilaitoksen tiloissa että eri 
puolilla kaupunkia. Näihin konsertteihin on 
vapaa pääsy, ellei toisin ole ilmoitettu. Kon-
serteista saa tietoa Gradian verkkosivuilta 
gradia.fi/musiikkijatanssi, Facebook-sivul-
ta Gradia musiikki ja tanssi sekä Instagra-
mista gradia_musiikkijatanssi.
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Oppilaitoksessamme on käytössä Wil-
ma opintohallintojärjestelmä sekä Mood-
le-oppimisympäristö.

Wilman kautta pidämme yhteyttä ko-
teihin, seuraamme opintojen etenemistä, 
kirjaamme suoritukset opinnoista, läsnä- 
ja poissaoloista ja tiedotamme toiminnas-
tamme ja tapahtumistamme. Wilmaan 
tehdään joka kevät HOPS eli henkilökoh-
tainen opintosuunnitelma, johon kirjataan 
tavoitteet tulevalle vuodelle. Se laaditaan 
yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. 
Wilmassa olevalle lomakkeelle kerätään 
oppilaan esiintymiset lukuvuoden aikana. 

Wilmaa varten saat tunnukset pyytä-
mällä ne opintotoimistosta sähköpostit-
se info.musiikkijatanssi@gradia.fi. Jotta 

oppilas huoltajineen pääsee lukemaan 
Wilmassa olevia tietoja ja saa kaiken tar-
peellisen informaation, on tärkeää, että 
yhteystiedot Wilmassa ovat ajan tasalla.

Moodle-oppimisympäristössä on musiikin 
taitotaulut. Niiden avulla seurataan oppi-
laan edistymistä ja sitä täytetäänkin yh-
dessä opettajan kanssa sitä mukaa kun 
tietty taito on saavutettu. 

Moodleen kirjautuminen tapahtuu 
MPASS-tunnuksilla Gradian Moodlen 
verkkosivujen kautta. Jos käytössäsi ei 
ole MPASS-tunnuksia on mahdollista saa-
da erilliset tunnukset omalta opettajalta. 
Moodlen käyttämiseen opastetaan instru-
menttitunneilla. 

8 Wilma ja  
 Moodle

Wilman kautta pidämme yhteyttä koteihin, 
seuraamme opintojen etenemistä, kirjaamme 

suoritukset opinnoista, läsnä- ja poissaoloista ja 
tiedotamme toiminnastamme ja tapahtumistamme.

http://gradia.fi/musiikkijatanssi
https://www.facebook.com/musiikkijatanssi
https://www.instagram.com/gradia_musiikkijatanssi/
mailto:info.musiikkijatanssi%40gradia.fi?subject=


9.1 Kotiharjoittelu
Soittotaidon kehittymisen pääedellytys on 
omakohtainen harjoittelu. Harjoitteluolo-
suhteet kotona tulee järjestää rauhallisiksi. 
Perheen tuki, kannustus ja soittoläksyistä 
huolehtiminen varsinkin pienempien oppi-
laiden kohdalla on tärkeää. Musiikkiharras-
tus vaatii sitoutumista, mutta tuo samalla 
yhteisön, laulu- ja soittotaidon, tavan ilmais-
ta itseään sekä monia elämäntaitoja ja iloa. 

9.2 Poissaolo
Oppilaan poissaolo tunnilta tulee ilmoittaa 
suoraan opettajalle hyvissä ajoin. Opetta-
jalla ei ole velvollisuutta korvata oppilaan 
perumaa tuntia. Opettajan poissaolosta 
pyritään ilmoittamaan mahdollisimman 
pian. Opettajan muusta kuin sairaudesta 
johtuvat poissaolot korvataan sijaisjärjes-
telyin tai oman opettajan pitämänä erik-
seen sovittuna ajankohtana. 

9.3 Soitinlainat
Soittoharrastuksen alussa on mahdollista 
saada soitin lainaan, jos soittimia on sillä 

hetkellä vapaana. Kahden ensimmäisen 
lukuvuoden ajan soitinvuokra sisältyy lu-
kukausimaksuun. Oman soittimen hankin-
nassa kannattaa hyödyntää instrumentti-
opettajan asiantuntemusta.

9.4 Opetus- ja loma-ajat
Ilmoittautumisen jälkeen oppilaalle ilmoi-
tetaan oppilaspaikasta. Lukuvuosi aloi-
tetaan yhteisellä info-tilaisuudella, jossa 
käydään lävitse musiikin harrastamiseen 
liittyviä asioita ja käytänteitä. 

Uusien oppilaiden syksyn 2022 infotilai-
suus on ma 15.8.2022 klo 17.00 Siltasalissa

Soittotuntien sopiminen ja opetusryh-
miin ilmoittautuminen on ma 15.8.2022. 
Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiinsa 
ja sopivat viikoittaisen instrumenttitunnin 
ajan. Instrumenttiopettaja kertoo myös 
soveltuvan muha-ryhmän ja/tai orkeste-
rin, jotka kannattaa tietenkin huomioida 
tuntia sopiessa. 

• Opetus alkaa keskiviikkona 17.8.2022 
(yksilö ja ryhmätunnit)

• Orkesterit Vire ja Puhuri viikolla 34

• Syysloma vko 42, 17.–21.10.2022 
• Joululoma 22.12.2022–8.1.2023 
• Talviloma vko 9, 27.2.–5.3.2023 
• Kesäloma alkaa 3.6.2023

9 Muut asiat
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9.5 Hinnasto
Opetuskertoja 35, yksilöopetuskertoja 30/lukuvuosi + 5 muuta ohjauskertaa

 HINTA / LUKUKAUSI
Musiikin varhaisiän opinnot

• Muskari-ryhmät  ........................................................................................................................... 80 €
• Muskari-työpaja ................................................................................................................10 €/kerta
• Musa- ja bändiseikkailu (6–10-vuotiaille) .............................................................................180 €
• Soitinvalmennus (6–9-vuotiaille) ............................................................................................180 €

Soitinlaina sisältyy hintaan mahdollisuuksien mukaan.
 
Musiikin perusopinnot

• Instrumenttiopetus 30 min ......................................................................................................280 €
• Instrumenttiopetus 45 min .....................................................................................................360 €

Musiikin ryhmäopetukset kuuluvat opintoihin ilman erillistä korvausta.

Musiikin syventävät opinnot

• Instrumenttitunti 60min ......................................................................................................... 400 €

Musiikin ryhmäopetukset kuuluvat opintoihin ilman erillistä korvausta.

Musiikin ja tanssin yhteishinta 

• Muskarit + varhaisiän tanssitunti...........................................................................................140€
• Soitinvalmennus tai musa- /bändiseikkailu + yksi tanssitunti .................................. 200€
• Instrumenttiopetus 30 min + 1–2 tanssituntia ..................................................................320€
• Instrumenttiopetus 45 min + rajattomasti tanssitunteja ........................................... 400€
• Syventävät opinnot + rajattomasti tanssitunteja.......................................................... 400€

 
Avoin opetus (opetuskertoja 13)

• Oppitunti 30 min .........................................................................................................................330 €
• Oppitunti 45 min .........................................................................................................................480 €

 
Muut hinnat

• Lisäopetus 15 min ......................................................................................................................... 80 €
• Sivuinstrumentti 30 min ...........................................................................................................180 €
• Ryhmäopetus (muha, orkesteri, bändi, hiphop, laulustudio) ......................................180 €
• Soitinlaina ........................................................................................................................................ 80 €
• Sisaralennus ................................................................................................................................... 40 €
• Solistiset tasosuoritukset muille kuin Gradian opiskelijoille .................................... 200 €



9.6 Opintojen muutokset
Olethan aina yhteydessä omaan opetta-
jaasi tai toimistoon, jos sinulla on opintoi-
hisi liittyen kysymyksiä. Jos haluat esim. 
vaihtaa pääinstrumenttia, keskeyttää tai 
lopettaa opinnot, ole yhteydessä tästä 
viipymättä toimistosihteeriin. Myös lasku-
tukseen liittyvissä kysymyksissä käänny 
toimiston puoleen. 

Halutessasi voit hakea myös sivuinstru-
menttia, joka myönnetään lukuvuodeksi 
kerrallaan. Opinto-oikeuden jatkuminen 
todetaan edistymistä seuraamalla ja ta-
voitteiden asettelulla muun muassa hen-
kilökohtaisen opintosuunnitelman yhtey-
dessä. Sivuinstrumenttihakemuksen voi 
pyytää opettajalta tai opintotoimistosta 
info.musiikkijatanssi@gradia.fi. Hakemus 
toimitetaan toukokuun loppuun mennessä 
opintotoimistoon. 

9.7 Kampuksen ääni ry
Tule mukaan tukiyhdistykseen! Kampuk-
sen ääni ry:n tarkoituksena on kehittää 

yhteistyötä eri organisaatioiden, oppilai-
tosten, yhdistysten, kuntien ja kaupunkien 
välillä sekä tukea keskisuomalaisia orkes-
tereita, musiikinopiskelijoita ja taiteen pe-
rusopetuksen oppilaita.

Yhdistys järjestää konsertteja, kou-
lutuksia, leirejä, kilpailuja, katselmuksia, 
konsertti- ja virkistysmatkoja ja osallistuu 
kulttuuritapahtumiin sekä kehittää uusia 
toimintamalleja orkesteritoimintaan. Yhdis-
tys tekee varainhankintaa mm. järjestämäl-
lä myyjäisiä, arpajaisia, keräämällä rahaa 
lahjoituksina, järjestämällä kahvila- tai na-
rikkapalveluita tapahtumiin sekä myymällä 
lippuja tapahtumiin. Yhdistys voi jakaa sti-
pendejä mahdollisuuksien mukaan valitse-
millaan kriteereillä nuorille harrastajille.

LISÄTIETOJA TOIMINNASTA 

• Sirpa Berg 
040 341 5443  
sirpa.berg@gradia.fi 

• Niina Sapattinen 
040 341 5878 
niina.sapattinen@gradia.fi

10.1 Hallinto

• Koulutuspäällikkö  
Jarmo Kivelä, 040 341 5899 

• Opintosihteeri  
Mira Friman, 040 341 5887 

• Toimiston sähköposti:  
info.musiikkijatanssi@gradia.fi

• Musiikin henkilöstön yhteystiedot  
gradia.fi/oppimaan/musiikki-ja-
tanssi-harrastuksena/musiikki-
harrastuksena/musiikin-yhteystiedot

• Gradian yhteystiedot  
gradia.fi/yhteystiedot 

10.2 Muha-opettajien 
yhteystiedot 

KLASSISET MUHA-RYHMÄT 

• Veera Miettinen, 040 341 5395 
• Pekka Kilkki, 040 341 5419 

POP/JAZZ MUHA-RYHMÄT 

• Liisa Lipas, 040 341 4447
• Riku Haapala, 040 534 4493

10.3 Orkestereiden vetäjien 
yhteystiedot 

JOUSIORKESTERIT 

• Emma Vainio, 040 341 5426 
• Kalle Kangas, 040 341 5425 
• Anne Malinen, 040 341 5408
• Virve Klemetti, 040 341 5417

PUHALLINORKESTERIT 

• Puhallinorkestereiden intendentti  
Niina Sapattinen, 040 341 5878 

• Vire: Ilpo Soikkeli, 040 341 5232 
• Puhuri: Lassi Takanen, 040 767 6237

MUUT ORKESTERIT 

• Trombi ja Hurrikaani: 
Kaisa Halmemies, 040 341 4459 

• Gradia Big Band:  
Antti Kettunen, 040 341 5421 

• Lasten ja nuorten tango-orkesteri:  
Erik Brander, 040 341 5441 

• Lyömäsoitinorkesteri:  
Pasi Juvonen, 040 341 5429

TILAT 

• Suomalainen musiikkikampus  
Pitkäkatu 18–22, Jyväskylä 

• Postiosoite PL 472, 40101 Jyväskylä

KOOTUSTI MUSIIKIN OPISKELUSTA

gradia.fi/musiikkijatanssi

SEURAA MEITÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA!

facebook.com/musiikkijatanssi
instagram.com/gradia_musiikkijatanssi
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Yhdistys järjestää konsertteja, koulutuksia, leirejä, 
kilpailuja, katselmuksia, konsertti- ja virkistysmatkoja 
ja osallistuu kulttuuritapahtumiin sekä kehittää uusia 
toimintamalleja orkesteritoimintaan.

mailto:info.musiikkijatanssi%40gradia.fi?subject=
http://gradia.fi/oppimaan/musiikki-ja-tanssi-harrastuksena/musiikki-harrastuksena/musiikin-yhteystiedot
http://gradia.fi/oppimaan/musiikki-ja-tanssi-harrastuksena/musiikki-harrastuksena/musiikin-yhteystiedot
http://gradia.fi/oppimaan/musiikki-ja-tanssi-harrastuksena/musiikki-harrastuksena/musiikin-yhteystiedot
http://gradia.fi/yhteystiedot 
mailto:facebook.com/musiikkijatanssi?subject=
mailto:https://www.instagram.com/gradia_musiikkijatanssi/?subject=


Astetta enemmän 
gradia.fi

GRADIA 
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