
POP/JAZZ LAULU 

 
Opintokokonaisuus 1 

Ergonomia 

 - Ryhti 

 - Pään asento 

 - Jalkojen asento 

Instrumentin hallinta 
 - Syvähengitykseen tutustuminen 

 - Hartioiden rentous hengittäessä 

 - Leuan rentouttaminen 

 - Laulaminen sävelkorkeudellisesti omalta mukavuusalueelta 

 

Teksti 
 - Artikulaation perusteet 

 - Fraseerauksen perusteet 

Musiikin hahmottaminen 
 - Kappaleen tempon havaitseminen ja tempossa pysyminen 

 - Nuottien helppojen aika-arvojen tunnistaminen 

 - Kyky toistaa helppoja ja lyhyitä melodioita korvakuulolta 

 - Kappaleen rakenne (säkeistö, kertosäe ym.) 

Esiintyminen 
 - Osallistuminen konsertteihin kuulijana 

Harjoittelu 
 - Säännöllisyys 

 - Helpot hengitysharjoitukset itsenäisesti 

 - Kuuntelee työn alla olevia kappaleita esim. Internetin avulla 

 

Opettajan kommentit: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Opintokokonaisuus 2 

Ergonomia 
 - Rento lauluasento 

 

Instrumentin hallinta 
 - Syvähengityksen ja tuen periaatteiden ymmärtäminen 

 - Rento leuka 

 - Vapaus kielen/kielenkannan haitallisista jännityksistä 

 - Suun avaaminen riittävästi 

 - Fokukseen tutustuminen 

Teksti 
 - Lauletun tekstin tunnetilojen ymmärtäminen 

 - Selkeä artikulointi omalla äidinkielellä 

 - Fraseeraus 

Musiikin hahmottaminen 
 - Helppojen sävelkulkujen toistaminen korvakuulolta 

 - Dynamiikka 

 - Nuottien nimet 

 - Nuottien aika-arvojen seuraaminen 

 - Duuriasteikko ja duurisointu 

 - Ylennys- ja alennusmerkit 

Esiintyminen 
 - Konsertteihin tms. osallistuminen kuulijana ja esiintyjänä 

 - Lavakäyttäytyminen 

 - Kappaleen esittäminen nuoteista 

 - Rentoutusharjoitukset keskittymisen helpottamiseksi 

Harjoittelu 
 - Säännöllisyys 

 - Kyky tehdä hengitysharjoituksia ja helppoja ääniharjoituksia itsenäisesti 

 

Opettajan kommentit: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Opintokokonaisuus 3 

Instrumentin hallinta 
 - Syvähengitys ja tuki 

 - Rento leuka ja suun avaus 

 - Twäng 

 - Rekistereiden tasoittaminen 

 - Kiinteä ja huokoinen ääni 

 

Teksti 
 - Selkeä artikulointi 

 - Laulaminen vieraalla kielellä (esim. ruotsi, englanti, italia, saksa) 

 - Tekstin tunnelman ja tarinan ymmärtäminen 

Musiikin hahmottaminen 
 - Nuottien aika-arvojen seuraaminen 

 - Nuottien nimet ovat tuttuja 

 - Sävelkulkujen toistaminen korvakuulolta 

 - Perus esitysmerkkien tunteminen 

 - Molliasteikko ja mollisointu 

Esiintyminen 
 - Oman lavakäyttäytymisen hallinta 

 - Esitettävien kappaleiden laulaminen ulkoa 

 - Tulkinnan tahto laulaessa 

 - Esiintyminen yksin ja ryhmässä 

Harjoittelu 

 - Säännöllisyys 

 - Kyky opetella uuden kappaleen melodia itsenäisesti 

 

Opettajan kommentit: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opintokokonaisuus 4 

Instrumentin hallinta 
 - Syvähengitys ja tuki 

 - Fokus ja kiinteä ääni 

 - Rekistereiden tasoittaminen 

 - Kiinteä ja huokoinen ääni tahdonalaisesti 

 

Teksti 
 - Selkeä artikulointi omalla äidinkielellä ja vieraalla kielellä 

 - Lauletun tekstin analysointi itsenäisesti (mistä laulan?) 

Musiikin hahmottaminen 
 - Kyky korjata omaa virettä laulaessa 

 - Intervallit 

 - Septimisointu 

Esiintyminen 
 - Usean kappaleen esittäminen ulkoa 

 - Kappaleen tunnelma välittyy laulajan äänestä 

 - Esiintyminen yksin ja ryhmässä 

Harjoittelu 
 - Säännöllisyys 

 - Kyky opetella uusi kappale itsenäisesti 

 - Omien tavoitteiden asettaminen 

 

Opettajan kommentit: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opintokokonaisuus 5 

Instrumentin hallinta 
 - Syvähengitys ja tuki 

 - Fokus ja kiinteä ääni 

 - Rekistereiden tasoittaminen 

 - Melismat 

Teksti 
 - Selkeä artikulointi 

 - Lauletun tekstin ymmärtäminen ja analysointi 

Musiikin hahmottaminen 
 - Tempomuutokset 

 - Pentatoninen asteikko 

 - Maj7-sointu 

 - Pop/Jazz -laulumusiikin eri tyylien tunnistaminen (esim. iskelmä, jazz, rock, musikaali) 

Esiintyminen 
 - Kappaleen tunnelma välittyy äänestä ja olemuksesta 

 - Oman lavakäyttäytymisen hallinta 

 - Esiintyminen yksin ja ryhmässä 

Harjoittelu 
 - Säännöllisyys 

 - Oman harjoittelun aikatauluttaminen 

 - Tavoitteiden asettaminen 

 

Opettajan kommentit: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opintokokonaisuus 6 ja 7 

Instrumentin hallinta 
 - Hallitsee äänenkäytön perustekniikan 

 - Syvähengitys automaattista 

 - Tasaiset rekisterit 

 - Rekisterirajojen tahdonalainen esiintuominen 

 

Teksti ja ilmaisu 
 - Lauletun tekstin ymmärtäminen ja itsenäinen analysointi 

 - Selkeä artikulointi 

 - Tyylinmukainen fraseeraus 

 - Kyky ilmaista laulun tekstin sanomaa, musiikkia ja tunnetilaa 

 

Musiikin hahmottaminen 
 - Pop/Jazz -laulumusiikin repertuaarin tunteminen 

 - Tyylinmukainen äänenkäyttö 

  

Esiintyminen 
 - Rauhallinen olemus esiintyessä 

 - Tulkinta välittyy äänessä, kasvoissa ja kehossa  
 - Kyky esiintyä itsenäisesti 

 

Harjoittelu 
 - Oman harjoittelun suunnittelu ja tauottaminen 

 - Kyky valmistella ohjelmistoa itsenäisesti 

 - Oppilas tunnistaa itsenäisesti kappaleesta erikseen harjoitusta tarvitsevat kohdat 

 

Opettajan kommentit: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


