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1. Hakijalle
1.1 Musiikin valintakokeista yleisesti
TAMKin Musiikin tutkinto-ohjelmassa on kaksi

Jos sinulla on kysyttävää yleisesti valintakokeista

hakukohdetta, Muusikon ja Musiikkipedagogin

(esim. valintakelpoisuudesta ym.), laita viesti osoit-

tutkinnot. Jos haluat hakea sekä muusikon että

teeseen hakijapalvelut.tamk@tuni.fi. Jos sinulla on

musiikkipedagogin tutkintoon johtavaan koulu-

kysyttävää valintakokeen sisältöasioista, laita viesti

tukseen, on sinun valittava molemmat kohteet

osoitteeseen valintakoemuusikko.tamk@tuni.fi.

yhteishakulomakkeella. Tässä oppaassa kerrotaan
muusikon tutkintoon liittyvistä hakukäytännöistä,

Valintakokeeseen liittyvät valmistavat tehtävät

musiikkipedagogin tutkintoon on oma hakuop-

julkaistaan 10 päivää ennen valintakoetta. Linkki

paansa.

niihin tulee valintakoekutsussa.

Muusikon hakukohteen erikoistumisala on musiik-

Jos haet sekä muusikoksi että musiikkipedagogiksi,

kiteatteri.

sinun tulee osallistua kaikkien valitsemiesi vaihtoehtojen valintakokeisiin. Musiikkiteatterin valinta-

Jos et ole osallistumassa valintakokeisiin (joko

kokeissa on eri musiikinteorian ja tuntemuksen

yhteen tai useampaan vaihtoehtoon), ilmoita siitä

sekä säveltapailun koe kuin musiikkipedagogiksi

osoitteessa valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@

hakeville. Jos siis haet myös musiikkipedagogiksi,

tuni.fi.

sinun tulee tehdä kyseinen koe erikseen musiikkipedagogin valintakokeissa.

1.2 Muusikon tutkinnon valintakoepäivät keväällä 2020
26.5. musiikkiteatteri, 1. vaihe (ryhmä 1)
27.5. musiikkiteatteri, 1. vaihe (ryhmä 2)
28.5. musiikkiteatteri, 1. vaihe (ryhmä 3)
29.5. ilmoitus 2. vaiheeseen päässeille
1.6.

musiikkiteatteri, 2. vaihe

Hakijat jaetaan valintakoepäiville aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan.
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1.3 Säestys valintakokeessa
Osassa valintakokeiden instrumenttinäytteistä on
joko pakollista tai mahdollista käyttää säestäjää.
Valintakokeiden sisältö -luvussa on tarkemmat
ohjeet asiasta. Säestäjätarpeesta on ilmoitettava
etukäteen sähköpostitse viimeistään viikkoa
ennen valintakoepäivää osoitteeseen saestaja.
tamk@tuni.fi. Kirjoita sähköpostin Aihe-kenttään
hakukohteen nimi (Musiikkipedagogi tai Muusikko). Ilmoita sähköpostissa mihin kokeeseen olet
osallistumassa ja kokeen päivämäärä sekä instrumenttikokeen ohjelmistosi. Mikäli haluat käyttää
TAMKin säestäjää, liitä mukaan säestettävien
kappaleiden nuotit PDF-tiedostoina.
Jos käytät TAMKin säestäjää, sinun on tuotava valintakokeeseen säestysnuotit mukanasi
oikeassa sävellajissa ja monisivuiset nuotit yksipuolisina kopioina yhteen teipattuina, ei irtolehtiä.
Viikkoa ennen lähetettyjen valinnaisten kappaleiden nuotit ovat valmiina säestäjällä, joten niitä ei
hakijan tarvitse tuoda. Harjoittelumahdollisuutta
TAMKin säestäjän kanssa ei valintakokeen yhteydessä ole. Voit halutessasi käyttää omaa säestäjää, mutta itsesi säestäminen tai taustanauhan
käyttö ei ole mahdollista muussa kuin 1. vaiheen
b-osiossa.

1.4 Valintakoepisteiden painotus
muusikon tutkinnossa
Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava
kaikki koeosiot hyväksytysti. Eri koeosioiden osuudet valintakokeiden kokonaispistemäärästä ovat
seuraavat:

Musiikkiteatteri
60 % instrumenttikoe 2
40 % soveltuvuuskoe (valmistava tehtävä)
Instrumenttikoe 1, säveltapailun sekä musiikinteorian ja musiikin tuntemuksen kokeet on suoritettava hyväksytysti.

4

2. Valintakokeiden sisältö
muusikon tutkinnossa
Musiikkiteatteri
Valintakoe on kaksivaiheinen. Toiseen vaiheeseen päässeille hakijoille ilmoitetaan asiasta tekstiviestillä perjantaina 29.5.2020. HUOM! Tarkista, että olet ilmoittanut hakemuksessasi oikean puhelinnumerosi.
Musiikkiteatterin valintakokeessa katsotaan erityisesti hakijan monipuolisuutta ja pohjaosaamista musiikkiteatterin eri osaamisalueilla (laulu ja muusikkous, tanssi ja liike sekä näyttelijäntyö ja esiintyjyys) sekä heittäytymiskykyä. Näiden perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta koulutukseen.

1. vaihe
Instrumenttikoe 1
(suoritettava hyväksytysti)
a) Laulunäytteet. Hakija valitsee valintakoekutsun
yhteydessä olevasta linkistä yhden kappaleen kol-

haluaa käyttää TAMKin säestäjää vapaavalintaisessa kappaleessaan, on nuotit toimitettava sähköpostin liitteenä PDF-muodossa samalla kun
ilmoittaa haluavansa käyttää TAMKin säestäjää.
(ks. säestäjäohjeet luvusta 1.3.)

mesta vaihtoehdosta. Valittu kappale esitetään

b) Vapaa näyte: Näytä, mitä osaat. Näyte voi sisäl-

nuotin mukaisessa sävellajissa. TAMKin säestäjä

tää liikettä, puhetta ja musiikkia, mutta siinä ei

säestää. Säestäjällä on valmiina nämä nuotit, joten

saa olla mitään ylimääräistä rekvisiittaa. Tilassa

hakijan ei tarvitse tuoda niitä valintakokeeseen.

on piano, muun instrumentin voi ottaa mukaan.

Lisäksi hakija esittää yhden lyhyen vapaavalintaisen kappaleen, jossa voi käyttää omaa tai TAMKin
säestäjää. Itse ei saa säestää itseään. Jos hakija

Taustanauhaa voi halutessaan käyttää ja voit
säestää itse itseäsi, mutta TAMKin säestäjä ei ole
käytettävissä. Vapaan näytteen kesto max. 2 min.
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2. vaihe
Instrumenttikoe 2
(60 % kokonaispistemäärästä)
a) Kaksi erityylistä vapaavalintaista kappaletta.
Ainakin toisen lauluista tulee olla näyttämömusiikkia ja toisen kappaleista suomenkielinen. Hakija
voi käyttää omaa tai TAMKin säestäjää. Jos hakija
haluaa käyttää TAMKin säestäjää vapaavalintaisissa kappaleissaan, on nuotit toimitettava sähköpostin liitteenä PDF-muodossa samalla kun
ilmoittaa haluavansa käyttää TAMKin säestäjää.
Lisäksi nuotit on tuotava myös printteinä mukaan
valintakokeeseen. (ks. säestäjäohjeet luvusta 1.3.)
b) Tanssi: Koreografia ryhmässä.
c) Monologi: Saat valintakoekutsun mukana linkin,
josta löytyvät esitettävät tekstit ohjeineen. Linkki
avautuu noin 10 päivää ennen valintakoepäivääsi.
d) Näyttelijätyön tehtävä: Improvisoitu kohtaus
(dialogi), joka ohjeistetaan tilanteessa.

Soveltuvuushaastattelu
(40 % kokonaispistemäärästä)
Kokeessa arvioidaan soveltuvuutta musiikkiteatteritehtäviin.

Säveltapailukoe
(suoritettava hyväksytysti)
Valintakoe sisältää sointujen laatujen tunnistusta,
sointujen laulamista, stemmalaulua ja melodian
kirjoittamista.
Kokeessa mitataan musiikin hahmottamiskykyä,
sävelmuistia ja sävelten erottelukykyä.

Musiikinteoria ja musiikin
tuntemus
(suoritettava hyväksytysti)
Valintakoe sisältää sävellaji- ja sointuanalyysiä
sekä musiikin kuulonvaraista hahmottamista.
Kokeessa mitataan musiikinteoreettisia ja musiikkianalyyttisiä perusvalmiuksia.
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Vuoden 2019
valintakoetehtäviä

Ihminen ratkaisee.
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3. Vuoden 2019 valintakoetehtäviä
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Tee sävellaji- ja sointuanalyysi (sekä aste- että reaalisointumerkinnöillä) seuraavasta katkelmasta.
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Prima vista
Sointujen laulaminen

Stemmalaulu (hakija laulaa alemman stemman)
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