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TERVETULOA
HELSINGIN KONSERVATORIOON
Helsingin Konservatoriossa järjestetään
•
musiikinopetusta taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti
•
toisen asteen ammatillista koulutusta (musiikkialan ammatillinen perustutkinto)
•
musiikinopetusta Avoimessa Konservatoriossa (aikuisille monipuolisia
mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen ja opiskeluun taitotasoon katsomatta)
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aikuiset voivat hakeutua taiteen perusopetukseen suorittamaan musiikin perustason ja musiikkiopistotason opintoja.

OPINTOJEN ETENEMINEN TAITEEN PERUSOPETUKSESSA (MUSIIKKI)
MUSIIKKILEIKKIKOULU

VALMENTAVA
OPETUS

MUSIIKIN
PERUSTASO

MUSIIKKIOPISTOTASO

LISÄOPETUS

NUORTEN
LAULUKOULU

(sisältää
pääinstrumentin
opintoja, musiikin
perusteiden
opintoja ja yhteismusisointia)

perustason
suorittaneille

musiikkiopistotason suorittaneille, ammattiopintoihin
aikoville

(sisältää
pääinstrumentin
opintoja, musiikin
perusteiden
opintoja ja yhteismusisointia)

AIKUISTEN OPETUS
nuorille aikuisille
(sisältää samat opinnot kuin musiikin
perustasolla / musiikkiopistotasolla)

HELSINGIN KONSERVATORIO
Ruoholahdentori 6 (Selkämerenkatu 3), 00180 Helsinki
Vaihde (09) 5860 580, faksi (09) 5860 5868, www.konservatorio.fi
Liikenneyhteydet: metro Ruoholahti, bussi 15, 20, 21 V, 65A, 66A,
Lauttasaaren ja Länsiväylän kautta liikennöivät seutuliikenteen vuorot, raitiovaunu 8
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Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta
toiselle etenevää opetusta, joka on tarkoitettu pääasiassa lapsille ja nuorille, mutta myös

Musiikkileikkikoulu

keen voi hakea musiikin perustason opintoihin.

Musiikkiopistotaso

Kuorot ja orkesterit

Musiikkileikkikoulun (muskarin) perheryhmissä
voi aloittaa musiikkiharrastuksen jo vauvana.
Muskarissa on tarjolla myös leikkiryhmiä sekä
kantele- ja rytmiryhmiä eri-ikäisille lapsille aina
kouluikään saakka.

Valmentavan opetuksen oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
			
Valmentavaa opetusta järjestetään lukuvuonna 2017 - 2018 seuraavien soittimien soitossa:
• Jousisoittimet:
viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso
• Kantele
• Kitara
• Puhaltimet: huilu, klarinetti
• Puhallinkaruselli:
saksofoni, käyrätorvi ja pasuuna
(kolme soitinta lukuvuoden aikana)
• Piano
• Cembalo

Musiikin perustason opintojen jälkeen voi jatkaa opintojaan musiikkiopistotasolla. Opinnot suoritetaan neljän lukuvuoden kuluessa
opintojen aloittamisesta. Samoin kuin musiikin perustasolla, myös musiikkiopistotasolla
opintoihin kuuluu instrumenttiopintojen lisäksi yhteismusisointia ja musiikin perusteiden
opintoja. Annettavan opetuksen määrät ovat
samat kuin musiikin perustasolla. Instrumenttiopinnoissa suoritetaan D kurssi ja musiikin
perusteissa kurssit 5-8.

Helsingin Konservatoriossa toimii useita kuoroja ja orkestereita sekä runsaasti erilaisia yhteismusisointiryhmiä ja kamarimusiikkiyhtyeitä. Tavoitteena on, että yhteismusisointi on oleellinen
osa opintoja koko opiskelun ajan. Orkestereihin
ja kuoroihin ovat tervetulleita myös konservatorion ulkopuoliset soittajat ja laulajat.

Aikuisten opetus

Lapsi- ja nuorisokuoro Galante
(9–13-vuotiaat)

Aikuisten opetus on tarkoitettu sellaisille nuorille,
jotka haluavat täydentää opintojaan saadakseen
musiikin perustason tai musiikkiopistotason
päättötodistuksen, tai sellaisille nuorille aikuisille,
jotka eivät ikänsä vuoksi voi opiskella musiikin
perustasolla tai musiikkiopistotasolla, mutta joilla katsotaan olevan edellytykset tavoitteelliseen
musiikinopiskeluun.

Poikien Ryhmä X
(8–12-vuotiaat pojat)

Aikuisopiskelijaksi otetaan korkeintaan 26-vuotiaita hakijoita, laulua opiskelemaan korkeintaan
30-vuotiaita. Opiskelijaksi ei oteta musiikkialan
ammattikoulutuksessa olevia eikä alan ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Henkilökohtaista
instrumenttiopetusta annetaan 45 minuuttia
viikossa ja suoritettavat kurssit ovat samat kuin
musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla.

Kamarikuoro Audite (aikuiset)

Lisäopetus

Helsinki Concordia
(ammatillisen
koulutuksen
opiskelijat ja koesoiton
perusteella hyväksytyt
perusopetuksen oppilaat)

Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ryhmiin ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi.

PERHERYHMÄT (lapsi aikuisen kanssa)
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LEIKKIRYHMÄT
• 3-vuotiaat
• 4-vuotiaat
• 5-vuotiaat
Opetusta 45 / 60 minuuttia viikossa

KANTELE- JA RYTMIRYHMÄT
• 6-vuotiaat
• 7-vuotiaat
Ryhmissä soittimina mm. viisikielinen kantele,
nokkahuilu, laattasoittimet ja rytmisoittimet.
Opetusta 60 minuuttia viikossa

Valmentava opetus
Valmentava opetus on tarkoitettu lapsille,
jotka vasta aloittavat soittoharrastuksensa.
Opetus on yhdistettyä pienryhmä- ja yksilöopetusta, ja soittotunneilla käydään yleensä
kaksi kertaa viikossa. Opetusryhmien koko ja
oppituntien pituudet vaihtelevat opettajien
käyttämien opetusmenetelmien mukaisesti.
Lisäksi oppilaat osallistuvat Valmennusorkesteri Valonsäteen ja innokkuutensa mukaan
myös Tähtisumu-kuoron toimintaan.
Valmentavaa opetusta annetaan 6-vuotiaille ja
sitä nuoremmille (opetusta kahden lukuvuoden ajan) sekä 7-8-vuotiaille (opetusta yhden
lukuvuoden ajan). Valmentavan opetuksen jäl-

Nuorten laulukoulu
Nuorten laulukoulussa voi aloittaa laulunopiskelun. Laulukoulun alaikäraja on 11 vuotta. Mukana voi olla neljän lukuvuoden ajan. Opinnot
sisältävät yksilöopetusta (30 minuuttia viikossa) sekä yhteismusisointia (konservatorion
kuoro).

Musiikin perustaso
Musiikin perustasolla voi aloittaa jonkin soittimen soiton opiskelun tai jatkaa jo aloitettua
soitto-/lauluharrastusta. Opinnot on tarkoitettu 6-18-vuotiaille oppilaille. Fagotin-, tuuban-,
harpun- ja kontrabassonsoittajat sekä laulajat
voivat olla tätä vanhempiakin. Opinnot muodostuvat kolmesta toisiaan täydentävästä
osasta: instrumenttiopinnoista, yhteismusisoinnista ja musiikin perusteiden opinnoista.
Solistisessa pääaineessa henkilökohtaista opetusta annetaan 60 minuuttia viikossa ja opintojen aikana suoritetaan peruskurssit 1-3. Musiikin perusteiden opinnot aloitetaan yleensä
9-10-vuotiaana, tätä nuoremmilla on mahdollisuus osallistua Avaimet musiikkiin -kurssille.
Musiikin perusteiden opetusta annetaan 45 90 minuuttia viikossa ja opintojen aikana suoritetaan kurssit 1-4.

Lisäopetukseen voivat hakeutua musiikin laajan oppimäärän (musiikin perustaso ja musiikkiopistotaso) suorittaneet nuoret, jotka
tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät
esimerkiksi ikänsä vuoksi voi vielä hakeutua
ammattikoulutukseen tai nuoret, joilla katsotaan olevan edellytykset menestyä ammattikoulutuksen pääsykokeissa lisävalmennuksen
jälkeen. Henkilökohtaista instrumenttiopetusta
annetaan 45 minuuttia viikossa.

Valmennuskuoro Tähtisumu
(6–8-vuotiaat tytöt ja pojat)

Nuorisokuoro All 4 Voices
(13–20-vuotiaat tytöt ja pojat)
Lauluyhtye Kanavan laulu
(konservatorion ammattiopiskelijat ja
pääaineiset laulajat)

ORKESTERIT
Valmennusorkesteri Valonsäde
Lastenorkesteri Elohopea
(alle 11-vuotiaat)
Visollo-orkesteri (11–19-vuotiaat)

Puhallinorkesterit
Junior Winds, Starwinds ja
Ruoholahti All Stars
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• vauvat 3–6 kk
• vauvat 7–11 kk
• 1-vuotiaat
• 2-vuotiaat
Opetusta 30 minuuttia viikossa

KUOROT

INSTRUMENTIT

KUOROJEN KOELAULUT

Helsingin Konservatoriossa on laaja soitinvalikoima.
Laulun lisäksi voi opiskella seuraavien soittimien soittoa:

Kuorojen koelaulut uusille laulajille
järjestetään 22.- 24.5.2017 klo 15.00 - 17.00.

• viulu
• alttoviulu
• sello
• kontrabasso
6

• huilu
• oboe
• klarinetti
• fagotti
• saksofoni
• panhuilu

• trumpetti
• käyrätorvi
• baritonitorvi
• pasuuna
• tuuba

• cembalo
• nokkahuilu
• barokkiviulu
• barokkisello
• viola da gamba
• urut

Pitkäjänteinen soittoharrastus edellyttää
oman soittimen hankkimista, mutta konservatoriolla on myös useita vuokrattavia soittimia.

Musiikkileikkikoulu

Valmentava opetus

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta. Ilmoittautua voi konservatorion verkkosivujen kautta (www.konservatorio.fi ).

Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi konservatorion verkkosivujen kautta (www.konservatorio.fi ).

Tiedustelut sähköpostitse osoitteesta muskari@konservatorio.fi (kesä- ja heinäkuun aikana
tiedusteluihin ei vastata kesälomien vuoksi).
Musiikkileikkikouluun hyväksytyt saavat vahvistuksen oppilaspaikasta sähköpostitse kesäkuun alkupuolella.

Ilmoittautuminen valmennuskuoroon
22.- 24.5.2017 klo 15.00 – 17.00 (kuorojen
koelaulujen yhteydessä).

PÄÄSYKOKEET

ILMOITTAUTUMINEN RYHMIIN,
JOISSA EI OLE PÄÄSYKOETTA

Ilmoittautuminen alkaa ma 8.5.2017 ja
päättyy su 14.5.2017.

Lasten ja nuorten kuorojen koelauluissa lauletaan vapaavalintainen laulu ja tehdään ääni- ja
toistoharjoituksia. Kuoroon hyväksytyt sitoutuvat opiskeluun lukuvuodeksi.

Ilmoittautuminen alkaa ma 8.5.2017 ja
päättyy su 14.5.2017.
Tiedustelut sähköpostitse osoitteesta konservatorio@konservatorio.fi tai puhelimitse
numerosta 09 5860 580. Valmentavan opetuksen uusien oppilaiden nimet ilmoitetaan
konservatorion verkkosivuilla ma 12.6.2017.

Nuorten laulukouluun, musiikin perustason opetukseen, musiikkiopistotason opetukseen,
aikuisten opetukseen ja lisäopetukseen haetaan pääsykokeen kautta.
Pääsykokeisiin on ennakkoilmoittautuminen
3.4.- 30.4.2017.
Ilmoittautua voi konservatorion verkkosivujen
kautta (www.konservatorio.fi ).
Pääsykokeet järjestetään 22.- 24.5.2017.
Hakijan pääsykoeaika määräytyy instrumentin
ja oman sukunimen alkukirjaimen perusteella. Pääsykoepäivät instrumenteittain löytyvät
konservatorion verkkosivuilta (www.konservatorio.fi). Tarkka pääsykoeaikataulu on nähtävillä konservatorion verkkosivuilla, konservatorion ilmoitustaululla ja toimistossa viimeistään
3.4.2017. Pääsykoetehtävät löytyvät tämän
oppaan sivulta 10 alkaen.
Hakija osallistuu pääsykoepäivien aikana
pääsykokeen testeihin vain yhden kerran.
1. Katso pääsykoeaikataulusta oman instrumenttisi ja oman sukunimesi alkukirjaimen
mukainen pääsykoeaika.
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• piano
• kitara
• kantele
• harppu
• harmonikka
• lyömäsoittimet
• laulu

Valmennuskuoro Tähtisumuun ei ole koelaulua.
Valmennuskuoron kolme ryhmää täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (max 18 laulajaa /
ryhmä). Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta.

2. Tule pääsykokeeseen jo vähän ennen aikataulussa ilmoitettua oman sukunimesi alkukirjaimen mukaista aloitusaikaa. Ilmoittautumispiste on konservatorion ala-aulassa.
3. Aikataulussa ilmoitetun oman sukunimesi
alkukirjaimen mukaisen pääsykoeajan aluksi
kaikki ko. instrumenttiin hakevat opastetaan
yhdessä pääsykoeluokan luo jossa odotetaan
omaa vuoroa.
4. Lautakunnan jäsen pyytää hakijat pääsykoeluokkaan yksitellen.
5. Alle 11v. hakijoille pääsykokeen soitto/
laulukoe ja musiikin hahmottamisen testit tehdään samassa luokassa, yli 11v. hakijat käyvät
2 eri testissä, soitto/laulukokeessa ja musiikin
hahmottamisen testeissä (ko. instrumenttiluokka ja teorialuokka)
Uusien oppilaiden nimet ilmoitetaan Konservatorion verkkosivuilla ma 12.6.2017.

HELSINGIN KONSERVATORION
OPPILASVALINTA KEVÄÄLLÄ 2017
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MUSIIKKILEIKKIKOULU (sivu 4)

Ilmoittautuminen
8.- 14.5.2017

Oppilaspaikan varmistus
sähköpostilla 12.6.2017 mennessä

VALMENTAVA OPETUS (sivu 4)

Ilmoittautuminen
8.- 14.5.2017

Uusien oppilaiden nimet
Konservatorion verkkosivuilla 12.6.2017

PYRKIJÄN OPAS 2017
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NUORTEN LAULUKOULU (sivu 4)

MUSIIKIN PERUSTASO (sivu 4)

MUSIIKKIOPISTOTASO (sivu 5)

Ilmoittautuminen pääsykokeisiin
3.4.- 30.4.2017

VALINTATULOKSET
Konservatorion
verkkosivuilla
12.6.2017

Pääsykokeet
22.- 24.5.2017
Ohje sivulla 6

AIKUISTEN OPETUS (sivu 5)

LISÄOPETUS (sivu 5)

KUOROT JA ORKESTERIT (sivu 5)
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Koelaulu lasten ja nuorten kuoroihin,
ilmoittautuminen Valmennuskuoro
Tähtisumuun 22.- 24.5.2017
Tiedot hakeutumisesta orkestereihin
syyslukukauden alussa

Tulokset heti
koelaulun jälkeen

PÄÄSYKOETEHTÄVÄT
Nuorten laulukoulu
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Pyrkijä laulaa kaksi keskenään erityylistä laulua
ilman säestystä ja joista ainakin toisen omalla
äidinkielellään. Toisen lauluista on oltava suomalainen kansanlaulu. Lisäksi tehdään musiikin
hahmottamistesti, jossa selvitetään oppilaaksi
pyrkivän sävelmuistia, rytmitajua ja harmonioiden kuulemiskykyä taputus- ja laulutehtävin.

Musiikin perustason pääsykokeessa esitetään
soitto- ja/tai laulunäyte. Lisäksi tehdään musiikin hahmottamistesti, jossa selvitetään oppilaaksi pyrkivän sävelmuistia, rytmitajua ja
harmonioiden kuulemiskykyä taputus- ja laulutehtävin.
Huom! Pääsykokeessa ei vielä tarvitse osata
soittaa.

KAIKKI SOITTIMET
Pyrkijä, joka ei ole vielä harrastanut kyseisen
instrumentin soittoa laulaa vapaavalintaisen
laulun. Jos pyrkijä on jo harrastanut kyseisen
instrumentin soittoa, hän esittää kaksi vapaavalintaista sävellystä ja halutessaan laulaa
yhden vapaavalintaisen laulun. Piano ja jousisoittimet: vähintään toinen sävellys esitetään
ulkoa.

LAULU
Pyrkijä laulaa kaksi keskenään erityylistä helppoa laulua ulkoa, toisen ilman säestystä. Esitettävien laulujen tulee edustaa taidemusiikkia.
Mikäli pyrkijä tarvitsee konservatorion säestäjää, säestysnuottien kopiot (valmiiksi teipatut)
tulee lähettää säestäjää varten viimeistään
8.5.2017 osoitteella:
Helsingin Konservatorio,
Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki

Musiikkiopistotaso
Musiikkiopistotason pääsykokeessa esitetään
soitto-/laulunäyte. Esitettävien sävellysten tulee olla peruskurssin 3 (laulussa peruskurssi 2
tai yhdistetty peruskurssi) ohjelmiston tasoisia. Pääsykoelautakunta saattaa kuunnella vain
osan valmistetusta ohjelmasta.
Lisäksi tehdään musiikin hahmottamistesti,
jossa selvitetään oppilaaksi pyrkivän sävelmuistia, rytmitajua ja harmonioiden kuulemiskykyä erilaisin tehtävin.

KAIKKI SOITTIMET
Kaikki pyrkijät esittävät kaksi vapaavalintaista
sävellystä. Piano ja jousisoittimet: vähintään
toinen sävellys esitetään ulkoa. Pianistien toisen sävellyksen on lisäksi oltava nopeatempoinen wieniläisklassinen sävellys.

LAULU
Pyrkijä esittää kolme keskenään erityylistä laulua, esimerkiksi yksi laulu tai aaria
renessanssin tai barokin
ajalta, yksi saksalainen
lied ja ilman säestystä
yksi suomalainen laulu.
Sävellykset esitetään
ulkoa.
Mikäli pyrkijä tarvitsee
konservatorion
säestäjää,
säestysnuottien kopiot
(valmiiksi teipatut) tulee lähettää säestäjää
varten viimeistään 8.5.2017 osoitteella:

Aikuisten opetus

JOUSISOITTIMET, PUHALTIMET,
LYÖMÄSOITTIMET, HARMONIKKA,
KITARA, KANTELE, HARPPU JA URUT
Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa sävellystä. Jousisoittimet: vähintään toinen sävellys esitetään ulkoa.

Pääsykokeessa esitetään soitto-/laulunäyte.
Pääsykoelautakunta saattaa kuunnella vain
osan valmistetusta ohjelmasta. Lisäksi tehdään
musiikin hahmottamistesti, jossa selvitetään
oppilaaksi pyrkivän sävelmuistia, rytmitajua ja
harmonioiden kuulemiskykyä erilaisin tehtävin.
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KAIKKI SOITTIMET
Pyrkijä esittää kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa sävellystä. Piano ja jousisoittimet: vähintään toinen sävellys esitetään
ulkoa.

LAULU
Pyrkijä esittää kolme keskenään erityylistä laulua, esimerkiksi yksi laulu tai aaria renessanssin
tai barokin ajalta, yksi saksalainen lied ja ilman
säestystä yksi suomalainen laulu. Sävellykset
esitetään ulkoa.
Mikäli pyrkijä tarvitsee konservatorion säestäjää, säestysnuottien kopiot (valmiiksi teipatut)
tulee lähettää säestäjää varten viimeistään
8.5.2017 osoitteella:
Helsingin Konservatorio,
Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki
(kuoreen merkintä ”säestäjä” sekä pyrkijän
nimi).

Lisäopetus
Lisäopetuksen pääsykokeessa esitetään soitto-/laulunäyte. Esitettävien sävellysten tulee
olla D/I -kurssin ohjelmiston tasoisia. Ohjelman
enimmäiskesto on 15 minuuttia, mutta pääsykoelautakunta saattaa kuunnella vain osan valmistetusta ohjelmasta.

LAULU
•

yksi laulu tai aaria renessanssin tai barokin
ajalta alkukielellä
• yksi saksalainen lied alkukielellä
• yksi suomalainen laulu suomen tai ruotsin
kielellä ilman säestystä
Laulut esitetään ulkoa.
Mikäli pyrkijä tarvitsee konservatorion säestäjää, säestysnuottien kopiot (valmiiksi teipatut)
tulee lähettää säestäjää varten viimeistään
8.5.2017 osoitteella:
Helsingin Konservatorio,
Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki
(kuoreen merkintä ”säestäjä” sekä pyrkijän
nimi).

PIANO
•
•

polyfoninen sävellys barokin aikakaudelta
wieniläisklassisen sonaatin nopea
(sonaattimuotoinen) osa
• vapaavalintainen sävellys, joka on muulta
tyylikaudelta kuin kahdessa edellisessä
kohdassa mainitut sävellykset, tai sen
asemesta oma sävellys tai improvisaatio
Sävellykset esitetään ulkoa.

PYRKIJÄN OPAS 2017
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Musiikin perustaso

(kuoreen merkintä ”säestäjä” sekä pyrkijän
nimi).

Helsingin Konservatorio,
Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki
(kuoreen merkintä ”säestäjä” sekä pyrkijän
nimi).

Avoin konservatorio

Muistiinpanoja

Musiikinopetusta aikuisille ikään ja taitotasoon
katsomatta.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen www.
konservatorio.fi, etusivu > ajankohtaista.
Ilmoittautumisaika 28.8. - 3.9.2017.

13

12

PYRKIJÄN OPAS 2017

PYRKIJÄN OPAS 2017

LUKUKAUSIMAKSUT
LUKUVUONNA 2016-2017
Musiikkileikkikoulu
opetusta 60 min, viikossa
opetusta 30/45 min. viikossa

160 EUR
140 EUR

Valmentava opetus
Nuorten laulukoulu

250 EUR

Musiikin perustaso
Musiikkiopistotaso
Aikuisten opetus

370 EUR

Lisäopetus

440 EUR

Solistinen sivuaine

210 EUR

Valmennuskuoro (muut kuin konservatorion oppilaat)
Muut kuorot (muut kuin konservatorion oppilaat)

80 EUR
120 EUR

Uusien oppilaiden kirjaamismaksu

10 EUR

HUOM! Mikäli oppilaan kotikunta on muu kuin Helsinki, peritään häneltä lukukausimaksun
lisäksi nk. oppilaspaikkamaksu 200 EUR / lukukausi.
Lukuvuoden 2017-2018 lukukausimaksut vahvistetaan kesäkuussa 2017.
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VISSELI-MUSIIKKITAPAHTUMA
HELSINGIN KONSERVATORIOSSA
lauantaina la 8.4.2017 klo 10 - 14
Tule tutustumaan soittimiin ja soittamiseen –
kokeile, kuuntele, katso!
Soitinesittelyjä, tietoa pääsykokeista ja musiikinopiskelusta konservatoriossa,
musiikkiesityksiä ja muuta mukavaa ohjelmaa kaikenikäisille.
Järjestäjänä Helsingin Konservatorio

HELSINGIN KONSERVATORIO
Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki
Puh. (09) 5860 580, fax 5860 5868
konservatorio@konservatorio.fi
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www.konservatorio.fi

