
Musiikin voima - opistovuosi Järvenpäässä
Lukuvuosi 2022–2023
STEP-koulutus, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää
Vietä vuosi omia soitto- ja laulutaitojasi kehittäen! Opettajana toimii bändisoittoon eri-
koistunut, aktiivisesti itsekin keikkaileva, Sibelius-Akatemian solistisesta koulutuksesta 
valmistunut kitaristi, muusikko Make Perttilä. Meiltä löytyvät loistavat välineet musiikin 
opiskeluun. 

Meidät tunnettiin aiemmin nimellä Seurakuntaopisto.

Opinnot on tarkoitettu oppivelvollisille, joiden 
oppivelvollisuus jatkuu, mutta jotka eivät opiskele 
lukiossa tai ammattiopinnoissa. 
Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa 
joustavasti kesken lukuvuotta. Opiskelijaksi voi 
hakeutua myös esimerkiksi toisen asteen opintojen 
keskeytyessä.

Musiikin opistovuosi on sinulle, joka haluat:
• kehittää omia soitto- tai laulutaitoja
• opiskella biisin tekemistä
• tutustua musiikin tuottamiseen Logic X Pro -oh-

jelmalla
• tutustua muihin soittajiin ja laulajiin ja pohdit 

bändin perustamista
• keskittyä musiikkiin ja sen tekemiseen sekä 

miettiä, mitä haluat opiskella
• saada esiintymiskokemusta ja ohjausta esiinty-

mistaitoihin.
Hakijalle on hyvä, mutta ei välttämätöntä, olla soitto-  
tai laulutaustaa tai kokemusta musiikin tuottami-
sesta.

Sisältö
Opinnot kestävät lukuvuoden ajan ja jakautuvat kai-
kille yhteisiin opintoihin ja valinnaisiin opintoihin. 
Yhteiset opinnot:
• Arjen taidot ja elämänhallinta
• Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
• Matemaattiset perustaidot ja ongelman ratkai-

sutaidot
• Aktiivinen kansalaisuus
• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
Valinnaiset suuntautumisopinnot, musiikki:
Opinnoissa opiskelija kehittää soitto- tai laulutai-
tojaan ja harjoittelee biisin tekemistä. Opiskelija 
tutustuu musiikin tuottamiseen ja muihin soittajiin 
ja laulajiin. Opinnoissa soitetaan ja tehdään mu-
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siikkia yhdessä. Opiskelija saa esiintymiskokemusta 
sekä ohjausta esiintymiseen.

Kustannukset
Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali ja -vä-
lineet sekä päivittäinen ruokailu ja majoitus ovat 
maksuttomia oppivelvollisille. 

Hakeutuminen:
Haku yhteishaussa 22.2.-22.3.2022: opintopolku.fi
17.6.2022 alkaen suoraan sähköisellä lomakkeella 
oppilaitokseen. Opiskelijat valitaan hakemusten 
saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoa
Hakuneuvonta ja opintojen aikainen asuminen:
Opintotoimisto p. 044 358 9052
opintotoimisto.jarvenpaa@step.fi
Hakeminen ja yhteiset opinnot:
Katarina McAlester p. 040 193 0417
katarina.mcalester@step.fi
Valinnaiset suuntautumisopinnot:
Markku Perttilä p. 040 131 9493
markku.perttila@step.fi


