
Kuula-opiston Avoimen osaston

Laulukoulu
Laulukoulusta: 

! Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta laulutunneista. 

! Nuotinlukutaito ei ole välttämätön. 
! Tärkeintä on, että olet kiinnostunut laulamisesta ja innostunut oppimaan uusia asioita. 

! Voit olla myös kokeneempi laulaja. 
! Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ovat myös tervetulleita laulukouluun. 

! Laulukoulu sopii kaikille iästä riippumatta. Päämääränä on etsiä yhdessä opettajan kanssa laulullisia asioita, joten laulukoulu edellyttää 

vastaanottokykyä, joka kehittyy yläkouluikäisenä. Nuorempien kanssa opettaja voi kuitenkin soveltaa opetusta. 

Etsivä laulukoulu:

! Etsitään oppilaan äänelle sopivia kappaleita ja sytytetään into 

laulamiseen. 
! Aloitteleville oppilaille. 

Rohkaiseva laulukoulu:

! Pelottaako laulaminen? Onko sinulla huonoja kokemuksia 

laulamisesta? Haluaisitko saada rohkeutta laulamiseen? 

! Tunneilla ollaan opettajan kanssa kahdestaan. Kukaan muu kuin 
opettaja ei kuule lauluasi. 

! Tunneilla on turvallista mokailla, laulaa aivan hiljaa tai niin 
kovaa kuin kurkusta lähtee. 

! Jos laulaminen yksin tuntuu jännittävältä, opettaja voi laulaa 

tukenasi! 

Opastava laulukoulu:

! Oppilaalla on jo hieman kokemusta laulamisesta esim. kuorossa, 
karaokessa tai vaikka suihkussa. Sinulla voi olla kokemusta myös 

aikaisemmista laulutunneista. 
! Onko sinulla jo mahdollisesti lempikappaleita, mitä haluaisit 

työstää ja mihin kaipaisit opettajalta työkaluja? 

Kaveri laulukoulu:

! Haluaisitko lähteä kokeilemaan laulutunteja parhaan ystäväsi, 

työkaverisi, puolisosi tai vaikka perheenjäsenesi kanssa? 
Jännittääkö yksin laulaminen? 

! Kaveri laulukoulussa voitte viettää aikaa yhdessä mukavan 
harrastuksen parissa. 

! Vaihtoehtoisesti voitte myös jakaa tunnin puoliksi ystäväsi 

kanssa. 
! Kaveri laulukoulussa voitte yhdessä kehittää laulutaitoanne joko 

yksi- tai kaksiäänisesti. 
! Max. 2 henkilöä.

Mitä laulukoulussa voi oppia? 

! Tunneilla keskitytään terveeseen äänenkäyttöön. 

! Tutustutaan rytmimusiikin eri genreihin (pop, rock, folk, country, blues, 

jazz, R&B, funk, musikaalilaulut, kansanlaulut, latin, yms).
! Opitaan tunnistamaan rytmimusiikille tyypillisiä laulullisia ja rytmisiä 

elementtejä (rekistereiden erot, suorakompin ja kolmimuunteisuuden
erot ja eri tahtilajimerkinnät).

! Opitaan erottamaan musiikin harmonisia ja melodisia piirteitä.

! Tutustutaan mikrofonin käyttöön oppilaan kiinnostuksen mukaan. 
! Tutustutaan nuotteihin ja musiikkitermistöön oppilaan tason ja 

kiinnostuksen mukaan. 

Mitä laulutunnit sisältävät? 

! Kehon ja äänen lämmittelyharjoituksia. 
! Teknisiä harjoitteita. 

! Laulamista, laulamista, laulamista! 

Millaisiin asioihin tunneilla keskitytään? 

! Lauluasento

! Hengitys
! Tuki

! Tulkinta
! Ilmaisu

! Soundi

Millaisia oppilaita toivon saavani laulukouluun?

! Kaikenikäisiä oppilaita

! Laulamisesta kiinnostuneita oppilaita
! Ennen kaikkea, tärkeintä on, että sinulla itselläsi on kiinnostusta ja 

motivaatiota laulamiseen! 

Opettaja: 

Nimeni on Sara Wilén ja olen 28-vuotias musiikkipedagogi. Olen aloittanut laulamisen lapsena isosiskoni kanssa. Lauloimme kaksiäänisesti ja esiinnyimme jo hyvin nuorena. Pianonsoittoa olen 

opiskellut itsenäisesti n. 5-vuotiaasta lähtien. 10-vuotiaana aloitin klarinetinsoiton musiikkiopistossa. 16-vuotiaana vaihdoin pääaineeni pop/jazz- lauluun. Vuonna 2013 valmistuin muusikoksi 

Kainuun konservatoriosta. Konservatorion jälkeen pääsin opiskelemaan Kuopioon Savonia ammattikorkeakouluun, josta valmistuin musiikkipedagogiksi keväällä 2018, pääaineenani rytmilaulu. 

Olen helposti lähestyttävä, kaikkien kanssa toimeentuleva, iloinen ja huumorintajuinen. Opettajana olen kannustava ja oppilaan tarpeet huomioonottava. Minun tunneillani on turvallista laulaa ja 
siellä saa myös tehdä virheitä. Olen myös vaativa, mutta osaan suhteuttaa vaativuuden oppilaan taitotasoon. Vaadin oppilaalta vain sellaisia asioita, joihin tiedän oppilaani pystyvän. Opetukseni 

on aina oppilaslähtöistä. Ensimmäisellä tunnilla kartoitetaan oppilaan tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet. Sen mukaan lähdetään etenemään. 

Olen ollut paljon tekemisissä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa pienestä pitäen. Tein opinnäytetyöni Savonia ammattikorkeakouluun kehitysvammaisten teatterissa, joten minun tunneille 
ovat tervetulleita myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. 

Äidinkieleni on suomi. Puhun ruotsia melko hyvin, samoin englantia. Espanjaa puhun kohtalaisesti. Olen kiinnostunut eri kielistä ja tykkään laulaa erityisesti espanjaksi.  Tervetuloa laulukouluun!

Ilmoittautuminen ja hinnasto linkin kautta https://www.vaasa.fi/avoin-osasto

https://www.vaasa.fi/avoin-osasto

