
   
 

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) / Master’s Degree Programme 
in Music Pedagogy 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus / The Start of Studies 

• Aloitusaika / Starting date: Maanantai/Monday 29.8.2022 klo/at 8.30 

• Paikka / Location: Zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/69248742488 

• Ryhmätunnus / Group ID: YMUSIS22 

 

Master School -koulutusten yhteinen aloituspäivä / Joint Opening Day of Turku 
UAS Master School 29.8.2022 

08:30–10:15  Koulutuksen oma aloitusinfo / Group specific info (Zoom-yhteys auki klo 8.15 alkaen 

 / Zoom open from 8.15) 

10:15–10.30 Kahvitauko / Break 

10:30–11.30  Master School -koulutusten yhteinen avaus / Joint opening of Turku UAS Master School 

 (programmes in English; you will get a link to this Zoom meeting in the group specific 

 info) 

11:30–12:30  Lounastauko / Lunch                              

12.30–15.30 Tulevaisuuden toimintaympäristöt / Future Operating Environments: Ohjeet Master 

School -koulutusten yhteisen opintojakson suorittamiseen, sekä iltapäivän 

työskentelyyn Sitran megatrendikorteilla tuutoropettajien ohjauksessa. Pienryhmät ja 

online-työskentelytilat ohjeistetaan tapaamisen alussa. Toteutuu osittain englanniksi. / 

Instructions for completing a common course of Master School programmes, as well as 

for afternoon group working on Sitra megatrend cards under the guidance of tutor 

https://turkuamk.zoom.us/j/69248742488


   
 

teachers. Small groups and online working spaces will be instructed at the beginning of 

the session. Implemented partly in English. 

 

Opintojen muut tapaamiset syksyllä 2022 / Other meetings during autumn 
2022  

Ti 30.8. klo 9–12 Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu -opintojakson aloitus suomea puhuville 

 opiskelijoille; yhteinen toteutus Taide uusissa konteksteissa -koulutuksen kanssa. 

 (kampus/online)  

Wed 31.8. at 16–18 Development work methods and design course starts for English speaking students; 

 a joint implementation with Creative Design Management students (online). N.B: The

  dates of the following online meetings of the course will be informed 29.8. 

Ti 4.10. klo 13–17 Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu, projektinhallinnan työkalut (online) 

Ke/Wed 12.10. klo/at 12–16 Musiikkipedagogi tulevaisuuden työympäristöissä, johdanto, 

pienryhmätyöskentelyä ja oppimiskeskustelu / Music Pedagogue in Future Working 

Environments, Introduction, Small Group Working and Learning Discussion (online) 

Ti 8.11. klo 13–17 Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu, tutkimusmenetelmät ja -etiikka (online) 

Ke/Wed 16.11. klo/at 10–11 Master School Hackathonin ennakkotapaaminen / Pre-meeting for Master 

School Hackathon (online) 

Ma/Mon 28.11. klo klo/at 9–17.30 Master School Hackathon, Tulevaisuuden toimintaympäristöt / 

Future operating environments (online)   

Ke 7.12. klo 13–16 Musiikkipedagogi tulevaisuuden työympäristöissä jatkoa, sisältö täsmentyy    k

 kehittämistehtävien tarkennuttua / Music Pedagogue in Future Working Environments 

 continued, Contents will be specified as the development tasks will be defined (online) 

Ti 13.12. klo 13–17 Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu, kirjoittaminen ja viestintä 

(kampus/online) 



   
 
 

Ennakkotehtävät / Pre-assignments 

Tulevaisuuden toimintaympäristöt / Future Operating Environments 

Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden 

toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 29.8.2022. Aloituspäivässä orientoidutaan 

opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön 

ja ammattialaan. / A common and compulsory course for all Turku UAS Master School study 

programmes will start on 29 August 2022. The starting day includes an introduction to the course and 

discussion in multi-disciplinary small groups on the effects of megatrends on one's work and 

professional field. 

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä / 

Familiarize yourself with the following materials and prepare to discuss megatrends on the opening 

day: 

• Sitra 2020: Megatrendikortit  
• Sitra 2020: Megatrendit 2020  

 

Voit halutessasi tutustua myös englanninkielisiin megatrendiaineistoihin. On mahdollista, että oma 

ryhmäsi käy keskustelun englanniksi. / If you wish, you can also consult megatrends in English. It is 

possible that your own group will have a conversation in English. 

• Dufva, Mikko 2020. What are megatrends?  

• Dufva, Mikko 2020. The big picture of the megatrends. Sitra articles.  

• Sitra 2020. Megatrends 2020 slide-set  

• Sitra 2020. Megatrend cards 

Musiikipedagogi (YAMK) -koulutuksen ennakkotehtävät / Music Pedagogy MA programme’s 

pre-assignment 

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan musiikkipedagogien uusista 

ammattitaitovaatimuksista online-tapaamisessa 12.10.2022 / Explore the following materials and 

https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
https://www.sitra.fi/en/articles/what-are-megatrends/
https://www.sitra.fi/en/articles/the-big-picture-of-the-megatrends/
https://www.sitra.fi/en/articles/megatrends-2020-slide-set/
https://media.sitra.fi/2020/03/04130112/2021544megatrendikortit2020enverkko.pdf


   
 
prepare to discuss new professional skills requirements for music pedagogues in the online meeting 

12.10.2022 

• Pekkarinen, Jenni; Siltanen Kirsi & Virkkala Mika (2022): Taidealan jälleenrakennus 

• Ruusuvirta, Minna; Lahtinen, Emmi; Rensujeff, Kaija & Kurlin Niiniaho, Ari (2022): Taiteen ja 

kulttuurin barometri 2021 

• Online Education Market in Music 2022-2027 

• United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development - 

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 

• Culture is Digital. June 2019 progress report. A policy paper by GOV.UK, Department for 

Digital, Culture, Media & Sport. 

• MUSE-hankkeen julkaisut valikoidusti omista tarpeista lähtien. 

 

Lisätietoa / Additional info 

Timo Korhonen: Timo.Korhonen@turkuamk.fi, töissä 8.8. alkaen / at work from August 8th. 

Opintotoimisto / Student Office: opintoasiat@turkuamk.fi 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI55ev5NH3AhWDrosKHaEdCQ8QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ftaju.uniarts.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F10024%2F7523%2FTaidealan_jalleenrakennus_2022.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw0FVgJjEE6kQEjLhbsGRF5C
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2022/taiteen_ja__kulttuurin_barometri2021.pdf
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2022/taiteen_ja__kulttuurin_barometri2021.pdf
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/02/2395086/0/en/Online-Music-Education-Market-Size-2022-2027-Industry-Growth-Share-Demand-Insights-Trends-Key-Players-Segmentation-Gross-Margin-and-Revenue-Key-Findings-and-Forecast-Research-Marke.html
https://www.gov.uk/government/publications/culture-is-digital/culture-is-digital-june-2019-progress-report#digital-skills
https://www.oomc.fi/muse/tutustu-julkaisuihin/
mailto:Timo.Korhonen@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
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