Yleistä viulun/alttoviulun peruskurssitutkinnoista
Ilmoittautuminen tutkintoon
Tutkintoon ilmoittautuminen tulee tehdä kansliaan pääsääntöisesti kolme viikkoa ennen
suunniteltua tutkintoa (opettajaneuvoston päätös s.- 96 ). Kansliaan on toimitettava täytetty
kurssitutkintopöytäkirjanote, joka sisältää yhden kollegan tarkastaman ja hyväksymän,
kurssitutkintovaatimukset täyttävän kurssitutkinto-ohjelman ja soitetun ohjelmistoliitteen (vain 3/3
PK ) allekirjoituksineen.
Lautakunnan valinta
Kurssitutkintolautakunnan valinnasta vastaa pääsääntöisesti kollegion puheenjohtaja. Saatuan
kansliasta tiedon kurssitutkintoon ilmoittautumisesta, hän nimeää tutkintolautakunnan kokoonpanon
ja ilmoittaa sen kansliaan (kts. pöytäkirjaote s.-96). Kurssitutkintolautakunnan jäsen saa kirjallisen
tiedotteen kurssitutkinnosta vähintään kaksi viikkoa ennen tutkintoa. Tiedot kurssitutkinnoista ovat
esillä myös ilmoitustaululla.
Tutkinto-ohjelma
Peruskurssitutkintoihin kuuluvan ja kurssitutkintotilanteessa esitettävän ohjelmiston sisältö ja
kutakin kurssitutkintoastetta vastaava, riittävä vaikeusaste määritellään jousikollegion viulun- ja
alttoviulunsoittoa käsittelevässä opetussuunnitelmassa, kohdassa 2. oppiaineen tavoitteet ja
kohdassa 3. sisältö.
Ohjelman merkitseminen kurssitutkintopöytäkirjaan
Kurssitutkinto-ohjelmasta tulee ilmetä, mieluiten aiotussa esitysjärjestyksessä:
1) kaikki kurssitutkintovaatimuksiin kirjatut asteikot (kts. lukua kurssitutkinnossa esitettävät
asteikot)
2) kurssitutkintoon valitut etydit: etydikokoelman nimi, etydin numero sekä mahdollinen tekijä,
mahdollisesti myös etydin aihe (kts. lukua kurssitutkinnossa esitettävät etydit)
3) teokset säveltäjätietoineen: pikkukappaleet, sonaatit ja konsertot sekä moniosaisista teoksista
esitettäviksi aiotut osat tempomerkintöineen (kts. teoksista / pikkukappaleista annetut ohjeet)
Nämä peruskurssitutkintoa koskevat ohjeet on laadittu jousikollegiossa kevätlukukauden 1997
aikana ja astuvat voimaan välittömästi. Kollegion puheenjohtaja voi tarvittaessa vastata tutkintoon
liittyviin sovellettavuuskysymyksiin.
Tutkintotilanteessa esitettävien asteikkojen valinta ja merkitseminen
kurssitutkinto-ohjelmaan
1/3 pk -tutkinnossa soitettavat asteikot / soitettavan asteikon lautakunta valitsee tutkintotilanteessa.
Esitettävän asteikon / asteikot lautakunnan puheenjohtaja merkitsee kurssitutkintopöytäkirjaan.
2/ 3 pk- ja 3/ 3 -tutkinnoissa esitettävän asteikon / esitettävät asteikot tutkinnon suorittaja saa
tietoonsa viikkoa ennen tutkintoa. Asteikot arvotaan tai ne valitsee kollega. Arpominen suoritetaan
kansliassa tai sen järjestää ja valvoo opettaja. Välittömästi arpomisen jälkeen tutkinnossa
soitettavan asteikon / soitettavat asteikot ja soinnut tulee ilmoittaa kansliaan, sinne jätettyyn
kurssitutkinto-ohjelmaan lisättäväksi.

Kaikilla peruskurssiasteilla asteikot ja soinnut esitetään muun tutkinnon yhteydessä. Asteikot
arvioidaan osana muuta tutkintoa. Siitä ei anneta erillistä arvosanaa.
Etydien esittäminen tutkintotilanteessa
Kurssitutkintotilanteessa etydit voi soittaa nuoteista tai ulkoa.
Pikkukappaleiden/teosten esittäminen tutkintotilanteessa
Peruskurssitutkintoihin kuuluvat pikkukappaleet, konsertinot, konserttojen osat (tai kokonaisuudet)
ja sonaattien osat(tai kokonaisuudet) tulee esittää ulkoa. Yhdessä peruskurssitutkinno ssa olisi
suotavaa esittää jokin suomalainen teos.

