
POP-JAZZMUSIIKIN LINJAN PÄÄSYKOKEEN KORVAAVAT ETÄTEHTÄVÄT (kesä 2021) 
Lahden konservatorio  
 
 

Tehtävät palautetaan sähköpostitse osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi 4.8.2021 klo 23:59 mennessä.  

Merkitsethän viestin otsikon muotoon PÄÄINSTRUMENTTI_Sukunimi Etunimi_Tehtävät x–y  

(esim. RUMMUT_Rumpali Riina_Tehtävät 1–3).  

Nimeä kukin tehtäväliite muotoon Sukunimi Etunimi_Tehtävä x. 

 

Yleisohjeet videotallenteisiin: 

 

Soitto- ja laulunäytteissä kukin kappale tulee tallentaa yhdellä otolla. Niissä kaikissa, myös soitinhakijoiden 

laulunäytteessä, tulee olla mukana mieluiten rytminen säestys (esim. bändi, toinen soittaja, taustaäänite) 

tai vähintään jokin rytmielementti (rytmilooppi tai metronomi). Mahdollinen taustaäänite voi olla mikä 

tahansa äänite, esim. suoratoistopalvelut, cd-levy, musiikkisoftalla itse tehty tai jonkun valmistama 

äänipohja jne. Rubato-introt ja -lopukkeet ovat sallittuja. Varmistathan mahdollisimman hyvän äänen 

laadun sekä sopivan balanssin säestyspohjan/ taustaäänitteen ja oman instrumentin 

äänenvoimakkuudessa.  
 

Videotallenteet tulee lähettää normaaleina audiovisuaalisina tiedostoina. Jos lähetät videotallenteet 

jaettavan linkin kautta (esim. YouTube), varmistathan, että linkki on voimassa vähintään ma 30.8.2021 asti.  

 
TEHTÄVÄT: 
 
 

1. Teoriakoetehtävät, jotka julkaistaan konservatorion nettisivuilla viimeistään 2.7.2021. 
 
Käytäthän selvää käsialaa, ja kirjoitathan koko nimesi (etu- ja sukunimi) vastauspaperiisi tehtävien 
yläpuolelle. Skannaa/valokuvaa sen jälkeen valmiit tehtävät ja palauta ne pdf-tiedostona. 
 
Ellei sinulla ole mahdollisuutta tulostaa koetehtäviä, tehtävät voi myös tehdä nuottipaperille. 
(Kannattaa tällöin kopioida selvällä käsialalla kaikki koetehtävät ja -kysymykset vastauspaperille, 
jotta kuulustelija näkee selkeästi, mihin tehtävään mikäkin vastaus kuuluu.)  
 

2. CV kirjallisena (pdf- tai Word-tiedostona), ensisijaisesti suomen kielellä. Jos äidinkielesi on muu kuin 
suomi ja CV:n tekeminen suomeksi on liian vaikeaa, sen saa tarvittaessa tehdä myös esim. 
englanniksi tai ruotsiksi. Lue huolellisesti myös seuraava kappale.  

 
HUOM: Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, etkä ole saanut vapautusta suomen kielen kokeesta, 
CV:hen tulee suomen kielen kokeen korvaavina lisätehtävinä liittää  

a. kirjallinen esittely, jossa kerrot suomeksi itsestäsi ja tavoitteistasi musiikkiopintojen 
suhteen, sekä  

b. kirjallinen suunnitelma (mieluiten suomeksi tai tarvittaessa englanniksi/ruotsiksi) siitä, 
miten aiot edistää suomen kielen taitoasi jatkossa.   

 
3. Lyhyt esittelyvideo itsestäsi, sisältäen historiasi ja tavoitteesi musiikin parissa, ensisijaisesti suomen 

kielellä.   
 
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, esittelyn saa tarvittaessa tehdä myös esim. englanniksi tai 
ruotsiksi. Tällöinkin sinun kannattaa esitellä videolla myös suomen kielen taitoasi mahdollisimman 
paljon.   
 

4. Laulunäyte videotallenteena soittimiin hakijoilta (= kaikki muut paitsi laulajat): vapaavalintainen 
kappale tai sen osa, kesto noin 1-2 minuuttia.  

 
JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 

mailto:popjazzhaku@concis.fi


5. Videotallenne kaikille pakollisen kappaleen esityksestä (kappale ja sen nuotit julkaistaan 
konservatorion nettisivuilla viimeistään 2.7.2021), jonka tulee sisältää improvisoitu soolo. 
Laulajat voivat tarvittaessa transponoida kappaleen sopivaan sävellajiin, muut esittävät kappaleen 
nuotissa annetussa sävellajissa.   

 
6. Videotallenne valinnaisen kappaleen esityksestä (instrumenttikohtaiset vaihtoehdot ja niiden 

nuotit julkaistaan konservatorion nettisivuilla viimeistään 2.7.2021). Valitse oman instrumenttisi 
vaihtoehdoista jompikumpi. Esityksessä saa olla improvisoitu soolo. Laulajat voivat tarvittaessa 
transponoida kappaleen sopivaan sävellajiin, muut esittävät kappaleen nuotissa annetussa 
sävellajissa.   

 


