
Soitinopas

• Tässä oppaassa on lyhyesti esitelty instrumentit, joita voit opiskella 
musiikkiopistossamme

• Soittoharrastus on pitkäjänteinen harrastus, joka aloitetaan usein jo varsin 
nuorena; myös vähän vanhempanakin voi aloittaa, jos osoittaa pääsykokeissa 
musikaalisuutensa ja hallitsee vaikkapa yksityisesti tai kansalaisopistossa 
opiskeltuja nuotinluvun perusteita ja soiton alkeita

• Instrumenttien yhteydessä on kerrottu sopiva aloitusikä, iät ovat kuitenkin 
viitteellisiä koska lapset kasvavat ja kypsyvät eri tahtiin

• Kansliasta ja opistomme opettajilta saat lisätietoa

• Soittimien äänistä voit kuunnella näytteitä esim. Youtubesta tai tulla 
konsertteihimme kuuntelemaan eri soittimia

• Harrastuksen alkuvaiheessa voit vuokrata musiikkiopistolta soittimia, 
lisätietoja saat kansliasta



JOUSISOITINPERHE

viulu ja 

alttoviulu

sello

kontrabasso

Jousisoittimia aletaan 

tavallisimmin soittaa 

6-8-vuotiaana. Soitin 

kasvaa soittajan 

mukana.



PUUPUHALTIMET

klarinetti

huilu

oboe

fagotti

saksofoni

Puupuhaltimen soiton voi aloittaa 

n.10 vuoden iässä. Huilua tosin voi 

käyrällä suukappaleella soittaa jo 

vähän aiemminkin, kun taas 

puhallusvoimaa vaativa oboe ja 

muita suurikokoisempi fagotti 

aloitetaan yleensä vähän 

myöhemmin. 



VASKIPUHALTIMET

trumpetti

käyrätorvi

pasuuna

tuuba

Vaskisoittimen soiton voi 

aloittaa lapsen koosta 

riippuen 8-10 vuoden 

iässä. Myöhemminkin ehtii. 

Opettaja opastaa oikeaan 

soittimeen.

baritoni



KIELISOITTIMet, 

HARMONIKKA

kantele

kitara
harmonikka

Kanteleen-, kitaran- ja 

harmonikansoiton voi aloittaa 

n. 6-10-vuotiaana.



KOSKETINSOITTIMet

piano

flyygeli

urut

Pianonsoittajat aloittavat 
soittamisen yleensä 6-9-
vuotiaina. Kotiharjoitteluun 
vaaditaan akustinen piano. 
Sähköpianot ja keyboardit eivät 
sovellu harjoitteluun erilaisen 
kosketuksen ja soinnin vuoksi.
Pianoa soittavalla voi olla 
pääaineenaan myös vapaa 
säestys.

Kirkkourkujen soiton voi 
aloittaa fyysisten 
ominaisuuksen mukaan, kun on 
kasvanut soittimen mittoihin. 
Urkujensoittoon voi myös siirtyä 
piano-opinnoista.



LYÖMÄSOITTIMet

triangeli

kulkuset

pikkurumpu

patarumpu
ksylofoni

Lyömäsoittimiin kuuluu suuri ja monimuotoinen ryhmä 

soittimia. Erilaisten rumpujen lisäksi soitetaan mallet-

soittimia (melodialyömäsoittimia) esim. ksylofonia ja 

marimbaa sekä lukuisaa joukkoa erilaisia pienempiä 

lyömäsoittimia. Soittamisen voi aloittaa n. 8-10-vuotiaana.



LAULU

Musiikkiopistossamme voi opiskella sekä 
klassista että pop/jazz-laulua. 
Laulunopiskelun voi aloittaa, kun 
äänihuulet ovat tarpeeksi kasvaneet ja 
kehittyneet. Tytöillä sopiva aloitusikä on 
n. 13 vuotta ja pojilla äänenmurroksen 
jälkeen.



BÄNDISOITTIMET

Sähkökitaran soiton voit 

aloittaa 6-10-vuotiaana

Sähköbasson soiton 

voi myös aloittaa 

pienemmällä 

soittimella jo 6-

vuotiaana mutta vielä 

10-12-vuotiaanakin 

ehtii.
Rumpujen sopiva aloitusikä 

on n.8-10 vuotta.

Pop/jazz-pianonsoittoon 

siirrytään yleensä klassiselta 

puolelta muutaman 

opiskeluvuoden jälkeen koska 

pianonsoiton tekniikan alkeet ja 

nuotinluku opetellaan alussa 

aivan samalla tavalla.


