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Turun Suzukikoulu tarjoaa taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille ilman ikärajoja. Koulun 

arvoperusta pohjautuu opetuksessamme käyttämäämme Suzuki-menetelmään, jonka mukaan 

jokainen lapsi voi oppia soittamaan, kun lapselle tarjotaan musikaalinen kasvuympäristö. Oppilaat 

valitaan kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Suzuki-menetelmään pohjautuen, jokainen oppilas 

saa edetä yksilöllisesti omaan tahtiinsa ja oppilaita ei vertailla keskenään.  

Opetuksessa edistetään tasa-arvoa ja kunnioitetaan yhdenvertaisuutta sekä kulttuurien 

moninaisuutta. Kaikki oppilaat ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, 

etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai 

vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta 

suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, 

jossa ihminen on ainutkertainen sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä ja toimii vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Opetuksessa otamme huomioon 

oppilaiden yksilölliset erot ja tuemme oppilaan kehitystä hänen omista lähtökohdistaan.  

Tavoitteemme on tarjota lapselle ja nuorelle mahdollisuus tutustua musiikin kiehtovaan maailmaan 

ja luoda heille elinikäinen rakkaus musiikkia kohtaan sekä herättää kiinnostus taiteen moniin 

muotoihin. Luomme perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä annamme 

edellytyksiä taiteiden elinikäiseen harrastamiseen.  

Työtapamme ohjaavat oppilaita kunnioittamaan ja arvostamaan kaikkia ryhmän jäseniä, heidän 

työskentelyään ja työn tuloksia. Toimintakulttuurimme on toisia sekä itseä arvosta ja kunnioittava, 

huomioiden oppilaan ainutkertaisena yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. Positiivisessa ja 

kannustavassa ilmapiirissä jokainen saa edetä omaa tahtiaan sekä oppii sietämään myös 

epäonnistumisia. 

Taloudellista esteettömyyttä tukevat musiikkileikkikoululaisten sisaralennukset, perheen 

kolmannen yleisen oppimäärän oppilaan alennus sekä uutena vuonna Turun Suzuki-soittajien 

kannatusyhdistyksen kummioppilasstipendi.  

Kaikki Turun Suzukikoulun opetustilat ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Tiloihin 

pääsy on esteetön ja tilat ovat muunneltavissa tarpeen mukaan. Tiloissa ei ole portaita. 

Jos oppilas ei kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman 

tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä tapauskohtaisesti.    



Turun Suzukikoulun kotisivut ovat kolmella eri kielellä. Viestintää hoidetaan kahdella kielellä ja 

käännösapua annetaan tarvittaessa. Viestintäkanavina toimivat koulun ilmoitustaulu, sähköposti, 

koulun kotisivut sekä Facebook. Jatkossa viestinnässä kehitetään sen selkokielisyyttä. 

Turun Suzukikoulun opettajat osallistuvat säännöllisesti täydennyskoulutuksiin. Vuonna 2018 

opettajat osallistuivat Dalcroze-rytmiikan koulutukseen, jonka aikana pohdittiin myös 

erityisoppilaiden opettamista. Vuonna 2017 osa opettajista osallistui NMKY:n järjestämään erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden koulutukseen. Vuoden 2020 täydennyskoulutus painottuu henkilöstön 

digiosaamisen vahvistamiseen.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tulee näkyville syksyllä 2020 Turun Suzukikoulun 

ilmoitustaululle. 

 


