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1 HAKIJALLE 

1.1 MUSIIKIN VALINTAKOKEISTA YLEISESTI KEVÄÄLLÄ 2020 
 
Musiikin tutkinto-ohjelman valintakokeet pidetään 25.5.–1.6.2020. Ne on muutettu vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi kokonaan video- ja online-kokeiksi. Hakijan tulee noudattaa tässä oppaassa 
ja valintakoekutsun mukana tulevia ohjeita, jotta voi osallistua valintakokeeseen. Valintakoekutsut 
lähetetään noin 10 päivää ennen valintakoetta. Ylitsepääsemättömien teknisten ongelmien vuoksi 
valintakokeille on varattu 2.6.2020 varapäiväksi. 
 
Jos et ole osallistumassa valintakokeisiin (joko yhteen tai useampaan vaihtoehtoon), ilmoita siitä 
osoitteessa valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi . 
 
Jos sinulla on kysyttävää yleisesti valintakokeista (esim. valintakelpoisuudesta ym.), laita viesti 
osoitteeseen hakijapalvelut.tamk@tuni.fi. Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen sisältöasioista, 
laita viesti osoitteeseen valintakoemusiikkipedagogi.tamk@tuni.fi. 
 
Jos haet sekä muusikoksi että musiikkipedagogiksi, sinun tulee osallistua kaikkien valitsemiesi 
vaihtoehtojen valintakokeisiin.  
 
Instrumenttinäytteet pitää lähettää videotallennuksina aina viimeistään kaksi päivää ennen 
valintakokeita (paitsi klassisen kitaran, harmonikan, kanteleen ja lyömäsoittimien viimeistään 
29.5.2020) ohjeissa olevaan osoitteeseen. Tarkemmat ohjeet ovat erikoistumisalojen teksteissä. 
 
Valintakokeeseen liittyvät valmistavat tehtävät julkaistaan pääsääntöisesti noin 10 päivää ennen 
valintakoetta. Linkki niihin tulee valintakoekutsussa. Katso tarkasti erikoistumisalasi ohjeet asiassa. 
 
1.2. MUSIIKKIPEDAGOGIN TUTKINNON VALINTAKOEPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2020 
 

25.5. musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka 
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 23.5.2020 klo 23.59. 
musiikinteoriapedagogi, säveltäminen 
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 23.5.2020 klo 23.59. 
klassinen laulu (ryhmä1)  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 23.5.2020 klo 23.59. 

26.5. piano (ryhmä1)  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 24.5.2020 klo 23.59. 
kuorojohtaja  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 24.5.2020 klo 23.59. 
vaskipuhaltimet  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 24.5.2020 klo 23.59. 

27.5. piano (ryhmä2)  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 25.5.2020 klo 23.59. 
 
 

mailto:valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi
mailto:hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
mailto:valintakoemusiikkipedagogi.tamk@tuni.fi
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orkesterinjohtaja  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 25.5.2020 klo 23.59. 
puupuhaltimet 
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 25.5.2020 klo 23.59. 

28.5. jousisoittimet  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 26.5.2020 klo 23.59. 
klassinen laulu (ryhmä 2)  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 26.5.2020 klo 23.59. 

1.6. klassinen kitara, kantele, harmonikka, lyömäsoittimet  
videotallenteet pitää palauttaa sähköpostiisi tulleen latauslinkin kautta 
viimeistään 29.5.2020 klo 23.59. 

 
Huom! Hakijoiden suuren määrän vuoksi seuraavat valintakokeet on jaettu kahdelle päivälle: 
pianon valintakokeet (ryhmä 1 ja ryhmä 2) 
klassisen laulun valintakokeet (ryhmä 1 ja ryhmä 2).  
Jako suoritetaan hakijoiden sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
 
1.3 SÄESTYS VALINTAKOKEESSA 
 
Valintakokeiden instrumenttinäytteet toteutetaan videoina. Hakijalla on mahdollista käyttää TAMK-
musiikin tutkinto-ohjelman säestäjältä saamaansa taustaäänitettä videossa. Äänitteen voi pyytää 
ilmoittamalla esitettävät kappaleet lehtori Tuomas Turriagolle (tuomas.turriago@tuni.fi) viimeistään 
viikkoa ennen valintakoepäivää. Hakija voi myös käyttää omia videointejaan jonkun muun 
säestämänä tai lähettää videon ilman säestystä. Kappaleet voivat myös olla erillisesti tallennettuina, 
mutta samassa tiedostossa. Palauta video latauslinkin avulla viimeistään kaksi päivää ennen 
valintakoettasi (klassisen kitaran, harmonikan, kanteleen ja lyömäsoittimien videot jo 29.5.2020). 
 
TAMK musiikin valintakoeorganisaatio luo sinulle latauskupongin eli Guest Voucherin, jonka avulla 
pääset kirjatumaan filesender.funet.fi -palveluun. Saat tuon tarvittavan tiedon sähköpostitse. 
 
Kun olet saanut Guest Voucherin: 

1. Valitse kotiorganisaatioksi Tampereen ammattikorkeakoulu ja kirjaudu 
2. Kirjoita vastaanottajakenttään: 

a. saamasi vastaanottajan tiedot 
b. asiaksi musiikkipedagogin valintakokeet ja erikoistumisalasi (instrumenttipedagogi, 

soitin; laaja-alainen musiikinteoriapedagogi; musiikinteoriapedagogi, säveltäminen: 
kuoronjohtaja; orkesterinjohtaja) 

c. viestikenttään nimesi ja esittämäsi kappaleet 
d. tallenteen säilyttämispäiväksi 15.8.2020 
e. valitse videotallenteesi ja liitä tiedosto viestiin 
f. laaja-alainen musiikinteoriapedagogi: liitä myös opetuksellisen tuokiosi materiaalit 

tiedostoina 
g. hyväksy järjestelmän määräykset ja ohjeet 
h. lähetä tiedosto send-painikkeella 

 
Lisätietoa löydät esim. helpdesk.it.helsinki.fi 
Teknistä apua voit pyytää myös it-helpdesk@tuni.fi tai matti.ruippo@tuni.fi  

mailto:tuomas.turriago@tuni.fi
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Ohjeet etäyhteyttä varten: 
• Videon kuvan ja äänenlaadun tulee olla hyvä. Tämä tarkoittaa, että kuvasta ja äänestä saa selvän 
pääsykoetta ja arviointia ajatellen. Emme kuitenkaan edellytä ammattitasoista äänen- ja 
kuvanlaatua. 
• Aloita video esittelemällä itsesi (kerro nimesi) selkeästi. Näytä virallinen kuvallinen 
henkilöllisyystodistuksesi selvästi kameralle. Henkilö tulee olla todennettavissa virallisen 
henkilöllisyystodistuksen näytön perusteella. 
• Kun esität säestyksen kanssa tai ilman sitä, varmista, että soittosi/laulusi kuuluu kuitenkin selkeästi 
ja äänitasot ovat mahdollisimman hyvät (esim. voimakkaat äänet eivät särje ja hiljaiset äänet 
kuuluvat, tarkista etäisyys tallentavaan laitteeseen). 
• Videolla tulee esiintyä akustisesti. Äänen tekninen manipulointi on kielletty. 

• Etäyhteydessä käytettävä ohjelma on Zoom.us, joka tulee asentaa tietokoneelle tai 
mobiililaitteelle etukäteen. Suosittelemme tietokoneen käyttämistä etäyhteyteen, koska 
mobiliissa äänen säätäminen on rajallisempaa. Zoomista löytyy kaikkien ladattavissa oleva 
ilmaisversio. ID-numero ja aikataulu Zoom tapaamiseen laitetaan kutsulinkissä.  

• Huomioi, että etäyhteyttä ja taustamusiikkia varten tarvitaan kaksi erillistä laitetta. 
 
1.4 VALINTAKOEPISTEIDEN PAINOTUS MUSIIKKIPEDAGOGIN TUTKINNON ERIKOISTUMISALOISSA 
 
Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava kaikki koeosiot hyväksytysti. 
Eri koeosioiden osuudet valintakokeiden kokonaispistemäärästä ovat seuraavat: 
 
Instrumenttipedagogi 

60 % instrumenttikoe ja valmistava tehtävä   
 40 % pedagoginen tehtävä ja haastattelu 
  

Säveltapailukoe sekä musiikinteorian ja musiikin tuntemuksen koetta ei tämä vuonna 
ole.     

 
Musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka 

60 % opetuksellinen näyte ja valmistava tehtävä 
 40 % pedagoginen tehtävä ja haastattelu 
 

Instrumenttikoe on suoritettava hyväksytysti, säveltapailun sekä musiikinteorian ja 
musiikin tuntemuksen kokeita ei tänä vuonna ole.  

 
Musiikinteoriapedagogi, säveltäjä 

60 % sävellysnäytteet ja valmistava tehtävä  
 40 % pedagoginen tehtävä ja haastattelu  
    

Instrumenttikoe on suoritettava hyväksytysti, säveltapailun sekä musiikinteorian ja 
musiikin tuntemuksen kokeita ei tänä vuonna ole.  

 
 
Kuoronjohtaja/orkesterijohtaja 

60 % kuoron-/orkesterinjohtokoe ja valmistava tehtävä
 40 % pedagoginen tehtävä ja haastattelu 

 
Instrumenttikoe on suoritettava hyväksytysti, säveltapailun sekä musiikinteorian ja 
musiikin tuntemuksen kokeita ei tänä vuonna ole. 
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2 VALINTAKOKEIDEN SISÄLTÖ  
 

2.1 INSTRUMENTTIPEDAGOGI 
 
Instrumenttikoe ja valmistava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä) 
Instrumenttikokeessa hakija tallentaa videon latauslinkin avulla, jossa esittää seuraavan näytteen.  
Näyte sisältää: 

-  2–3 erityylistä teosta 
- teokset edustavat länsimaisen taidemusiikin eri tyylejä ja aikakausia  
- teosten tulee olla vähintään aiemman D-/I-kurssin vaikeustasoa.  
- esimerkkejä D-/I-kurssin (musiikkiopiston syventävät opinnot) instrumenttikohtaisista 

ohjelmistoluetteloista löytyy mm. 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwPy3NTmXxqQVGJxQWp5YWU0NkE  

- lisäksi hakija saa linkin valmistavaan tehtävään noin 10 päivää ennen valintakoetta. Linkin 
osoite ilmoitetaan valintakoekutsussa. Tehtävä toteutetaan Zoom.us-yhteydellä 
valintakoepäivänä. Säestysäänite lähetään hakijan sähköpostiosoitteeseen viimeistään viikko 
säestyspyynnön jälkeen. 
 

Seuraavissa instrumenteissa valmistava tehtävä soitetaan ilman säestystä:  
- oboe 
- klarinetti 
- saksofoni 
- trumpetti   
- pasuuna 
- tuuba 
- lyömäsoittimet 
- kantele 
- harmonikka 
- klassinen kitara 
- piano 
 
Valmistavan tehtävän esittämistä varten hakija saa valintakoekutsun yhteydessä Zoom-linkin, 
jonka avulla hän pääsee osallistumaan valintakokeeseen. Saat valintakoekutsun yhteydessä 
linkin tähänkin kokeeseen. 
 

Tarkennuksena seuraavat instrumentit: 
Klassinen laulu: 
1 lied 
1 aaria (ei barokki) 
1 suomalainen teos 
 
Piano 
- barokkiteos 
- wieniläisklassinen teos (nopea ja hidas osa) 
- vapaavalintainen teos 
 
Viulu 
- 2 osaa barokin ajan sooloviuluteoksesta (hidas ja nopea) 
- nopea osa klassisen ajan viulukonsertosta 
- vapaavalintainen teos 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwPy3NTmXxqQVGJxQWp5YWU0NkE
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Instrumenttikokeessa ei voi esittää omia sävellyksiä. 
 
Kokeessa arvioidaan 

- instrumentin soittotekniikan hallintaa 
- ohjelmiston tyylinmukaista tulkintaa 
- hakijan edellytyksiä valmistua opiskeluajan puitteissa 

 
Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä) 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeeseen lähetetään valintakoekutsun mukana. Kokeessa arvioidaan 
soveltuvuutta musiikkipedagogin tehtäviin. Linkki aukeaa noin 10 päivää ennen valintakoetta. 
Haastattelu toteutetaan Zoom-yhteydellä. 
 
Säveltapailun, musiikinteorian ja -tuntemuksen kokeita ei tänä keväänä ole. 
 
2.2 MUSIIKINTEORIAPEDAGOGI, LAAJA-ALAINEN MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA 

Opetuksellinen näyte ja valmistava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä) 
Sinulle lähetetään valintakoekutsun mukana linkki sähköiseen materiaaliin, joka sisältää 
nuottiesimerkin, pedagogisen artikkelin ja tarkemman tehtävänannon. Linkki aukeaa noin 10 päivää 
ennen valintakoetta. Palauta tehtäväsi viimeistään 23.5.2020 osoitteeseen mirja.kopra@tuni.fi . 
Tallenna tiedostot omalla nimelläsi. 
 
Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä) 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsun mukana. Kokeessa arvioidaan 
soveltuvuutta musiikinteoriapedagogin tehtäviin. Pedagoginen tehtävä ja haastattelu toteutetaan 
Zoom-yhteydellä. Saat valintakoekutsun yhteydessä linkin tähänkin kokeeseen. 
 
Instrumenttikoe (suoritettava hyväksytysti) 
a) Pääinstrumenttina soitin: Kaksi vapaavalintaista aiempaa D-/I-kurssin tasoista (musiikkiopiston 
syventävä taso) sävellystä, joista toinen on nopeatempoinen 
b) Pääinstrumenttina laulu: Kaksi vapaavalintaista aiempaa D-/I-kurssin tasoista (musiikkiopiston 
syventävä taso) laulua. 
 
Tallenna nämä esitykset osoitteeseen filesenedr.funet.fi-palveluun saamasi Guest Voucher -ohjeen 
mukaisesti viimeistään 23.5.2020.  
 
Säveltapailun, musiikinteorian- ja tuntemisen kokeita ei tänä vuonna ole. 
 
2.3 MUSIIKINTEORIAPEDAGOGI, SÄVELTÄMINEN 
 
Sävellysnäytteet ja valmistava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä) 
 
Sävellysnäyte on valikoima (2–3 kpl) sävellyksiä. Sävellykset toimitetaan nuotteina ja/tai äänitteenä 
osoitteeseen savellysnaytteet.tamk@tuni.fi .  
 
Sävellysnäytteet toimitetaan tiedostoina. Lähetä kaikki näytteet yhden sähköpostiviestin liitteinä 
viimeistään 23.5.2020 osoitteeseen savellysnaytteet.tamk@tuni.fi. Viestin otsikkokenttään kirjoita 
”Sävellysnäytteet Etunimi Sukunimi”. Tiedostot on nimettävä siten, että hakijan koko nimi on 
tiedostonimestä selvästi nähtävissä (sukunimi_etunimi_sävellyksen_nimi). Hakijan nimi tulee olla 
myös jokaisen sävellyksen ensimmäisellä nuottisivulla. 
 

mailto:mirja.kopra@tuni.fi
mailto:savellysnaytteet.tamk@tuni.fi
mailto:savellysnaytteet.tamk@tuni.fi
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Linkki valmistavan tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsussa. Tehtävä on pienimuotoinen 
sävellys-/sovitustehtävä, joka palautetaan osoitteeseen hannu.pohjannoro@tuni.fi viimeistään 
23.5.2020. Linkki aukeaa noin 10 päivää ennen valintakoetta. 
 
Jos et toimita sävellysnäytteitä ja valmistavaa tehtävää määräaikaan mennessä, koe hylätään. 
Kokeessa arvioidaan melodian-, harmonian- ja rytminkäsittelyä, soitinten tuntemusta ja sävellysten 
kokonaisuuden hallintaa. 
 
Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä) 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsun mukana. Kokeessa arvioidaan 
soveltuvuutta säveltäjän ja pedagogin tehtäviin. Linkki aukeaa noin 10 päivää ennen valintakoetta. 
Koe toteutetaan Zoom-yhteydellä. Hakija saa osoitelinkin valintakoekutsun mukana. 
 
Instrumenttikoe (suoritettava hyväksytysti) 
a) Pääinstrumenttina soitin: Kaksi vapaavalintaista aiemman D-/I-kurssin tasoista sävellystä 
(musiikkiopiston syventävä taso), joista toinen on nopeatempoinen 
b) Pääinstrumenttina laulu: Kaksi vapaavalintaista aiemman D-/I-kurssin tasoista laulua 
(musiikkiopiston syventävä taso). 
 
Instrumenttinäytteet suoritetaan videona osoitteeseen filesenedr.funet.fi-palveluun saamasi Guest 
Voucher -ohjeen mukaisesti viimeistään 23.5.2020.  
 
Säveltapailun, musiikinteorian ja -tuntemuksen koetta ei tänä vuonna ole. 
 

2.4 KUORONJOHTAJA 

 Kuoronjohtokoe ja valmistava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä) 
 
Hakijan tulee olla paikassa, jossa on piano ja äänirauta. 

Instrumenttikoe (suoritettava hyväksytysti) 

Lähetä video, jossa esität näytteet laulu- ja pianonsoittotaidosta. Video pitää ladata osoitteeseen 
filesender.funet.fi-palveluun saamasi Guest Voucher -ohjeen mukaisesti viimeistään 24.5.2020. 
 

1. Vapaavalintainen teos pianolla soitettuna (3–5 minuuttia). Sekä sinun että soittimen tulee 
näkyä videolla selkeästi. Säveltäjän ja teoksen nimet on mainittava videon alussa.  

 
2. Kahden vapaavalintaista teosta laulettuna ilman säestystä. Säveltäjän ja teoksen nimet on 

mainittava videon alussa. 
 
Hakijan pääinstrumenttivalinnan (klassinen laulu / pop-jazz-laulu) mukaan: 

JOKO vieraskielinen lied ja vapaavalintainen suomenkielinen laulu 
TAI vieraskielinen musikaalilaulu ja vapaavalintainen pop-jazz-laulu. 
 

Kokeessa mitataan hakijan teknistä ja taiteellista tasoa laulun ja pianon hallinnassa.   
 
Kuoronjohtajan henkilökohtainen koe 
 
Suoritetaan etäyhteyden avulla. Sinulla tulee olla käytettävissäsi piano ja äänirauta ja sinun on oltava 
huoneessa yksin. Sinun tulee pystyä vastaanottamaan dokumentteja laitteella, jonka voit asettaa 

mailto:hannu.pohjannoro@tuni.fi
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pianon päälle partituurinsoittokoetta varten. Linkki kokeeseen ilmoitetaan valintakoekutsun 
yhteydessä. 
 
Kokeen materiaalina käytetään 15.3. julkaistuja ennakkotehtäviä https://drive.google.com/drive/ 
folders/1lDAwsZWxB6ejnRv5YQ08GvouoqtQFnzi. 
Kokeessa mitataan partituurin hallintaa.  
Hakija soittaa tai laulaa yksittäisiä stemmoja. 
 

Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä) 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsun mukana. Kokeessa arvioidaan 
soveltuvuutta musiikkipedagogin ja kuoronjohtajan tehtäviin. Linkki avautuu noin 10 päivää ennen 
valintakoetta. Koe toteutetaan Zoom-yhteydellä. Hakija saa osoitelinkin valintakoekutsun mukana.  
 
Säveltapailun tai musiikinteorian- ja tuntemisen koetta ei ole tänä vuonna. 
 
2.5 ORKESTERINJOHTAJA 
 
Orkesterinjohtokoe ja valmistava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä) 
 
Instrumenttikoe (suoritettava hyväksytysti)  
 
Pääinstrumentin näyte: 
Vapaavalintainen hakijan pääinstrumenttinäyte. (max. 10 min)  
  
Sivuinstrumentin näyte: 
Yksi vapaavalintainen teos pianolla soitettuna (3–5 minuuttia). Sekä sinun että soittimen tulee näkyä 

videolla selkeästi. Säveltäjän ja teoksen nimet on mainittava videon alussa.  

Mikäli hakijan pääinstrumentti on muu kuin piano, on sivuinstrumentin näyte annettava 
pianonsoitosta. Mikäli hakija antaa pääinstrumentin näytteen pianonsoitosta, annetaan 
sivuinstrumentin näyte vapaavalintaisesta toisesta instrumentista. Kokeessa mitataan hakijan 
teknistä ja taiteellista tasoa pääinstrumentin ja sivuinstrumentin hallinnassa.   
  
Lähetä video osoitteeseen filesenedr.funet.fi-palveluun saamasi Guest Voucher -ohjeen mukaisesti 

viimeistään 24.5.2020, jossa esität näytteet kahden instrumentin soittotaidosta. Toisen instrumentin 

on oltava piano.  

Säestäjän käyttö on vapaaehtoista. Jos käytät TAMK musiikin tutkinto-ohjelman säestäjää, ota 
yhteyttä lehtori Tuomas Turriagoon tuomas-turriago@tuni.fi (klassinen musiikki) tai lehtori Kalle 
Elkomaahan kalle.elkomaa@tuni.fi (muu kuin klassinen musiikki) vähintään viikkoa ennen 
valintakoetta ja ilmoita säestettävät kappaleet. Kokeen voi suorittaa myös ilman säestystä tai hakija 
saa säestää itseään sivuinstrumenttinäytteessä. 
 
Orkesterinjohtajan henkilökohtainen koe 
 
Suoritetaan etäyhteyden avulla (Zoom). Sinulla tulee olla käytettävissäsi piano ja sinun on oltava 
huoneessa yksin. Sinun tulee pystyä vastaanottamaan dokumentteja laitteella, jonka voit asettaa 
pianon päälle partituurinsoittokoetta varten.  
 
Kokeen materiaalina käytetään 15.3. julkaistuja ennakkotehtäviä: https://drive.  
google.com/drive/folders/1mWnTR9qGNh_EP7agLiYbkYA2ioSYpK2c. 

https://drive.google.com/drive/folders/1lDAwsZWxB6ejnRv5YQ08GvouoqtQFnzi
https://drive.google.com/drive/folders/1lDAwsZWxB6ejnRv5YQ08GvouoqtQFnzi
mailto:tuomas-turriago@tuni.fi
mailto:kalle.elkomaa@tuni.fi
https://drive.google.com/drive/folders/1mWnTR9qGNh_EP7agLiYbkYA2ioSYpK2c
https://drive.google.com/drive/folders/1mWnTR9qGNh_EP7agLiYbkYA2ioSYpK2c
https://drive.google.com/drive/folders/1mWnTR9qGNh_EP7agLiYbkYA2ioSYpK2c
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Kokeessa mitataan partituurin hallintaa. Hakija soittaa tai laulaa yksittäisiä stemmoja.  
 
Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä) 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsun mukana. Kokeessa arvioidaan 
soveltuvuutta musiikkipedagogin ja kuoronjohtajan tehtäviin. Linkki avautuu noin 10 päivää ennen 
valintakoetta. Koe toteutetaan Zoom-yhteydellä. Hakija saa osoitelinkin valintakoekutsun mukana.  
 
Säveltapailun, musiikinteorian ja -tuntemuksen kokeita ei järjestetä tänä vuonna. 

 


