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Kalender 2018-2019
Höstterminen 3.9-19.12.2018
• 2.9		
Ankomst, inkvartering kl. 16-21
• 3.9 		
Skolstart
• 18-19.10
Höstlov
• 6.12		
Självständighetsdag
• 19.12		
Julfest
Vårterminen 7.1-24.5.2019
• 25.1		
UK-ledighet
• 18-22.2
Sportlov
• 1.5		
Första maj
• 10.5		
Kristi himmelsfärdsdag
• 24.5		
Avslutning

Personal
Direktor och rektor
Verksamheten vid Lärkkulla leds av direktor. Lärkkullas
direktor är Björn Wallén. Tfn 040 747 8841, bjorn.wallen@
larkkulla.net.
Lärkkulla Folkakademi leds av en rektor. Lärkkullas
rektor är Juhani Jäntti. Tfn 044 720 0459, juhani.jantti
@larkkulla.net.
Programchefer
Varje program vid folkakademin leds av en programchef.
Programcheferna leder och planerar det pedagogiska
arbetet inom studieprogrammen.
Programcheferna är:
Programchef Kristoffer Holmberg, Lärkkulla Pop&Rock och
Musical, Tfn 044 761 6919, kristoffer.holmberg@larkkulla.
net
Rektor Juhani Jäntti, Lärkkulla Languages
Tfn 044 7200 459, juhani.jantti@larkkulla.net
Prorektor Sari Huuskonen, Lärkkulla Languages (Studiehandledning och språkexamen), Tfn +358 44 7200 461, sari.
huuskonen@larkkulla.net
Programchefer för Lärkkulla Combined är både Kristoffer
Holmberg och Juhani Jäntti, se kontakt ovan.

Kansli
Vid Lärkkullas kansli finns studiesekreterare Monica
Flemmich tfn (019) 2757 200, monica.flemmich@
larkkulla.net och ekonom Sari Flythström, sari.flythstrom@
larkkulla.net.
Lärkkullas kansli betjänar studerandena i ärenden som
gäller studiestödsfrågor, studeranderabatter för buss och
tåg m.m.
Matserveringen och den inre fastighetsskötseln
Matserveringen och fastighetsskötseln leds av Lärkkullas
ekonomiföreståndare Clara Lundberg. Tfn 044 7200 460,
clara.lundberg@larkkulla.net.
Undervisningspersonal vid Lärkkulla pop&rock:
Holmberg, Kristoffer
programchef, ensemble, akustisk gitarr,

			tema
Katz, Kalle		
musikteori/gehör, piano, band, ensemble
Romberg, Christopher studioteknik, inbandningar
Holmberg, Felix		
trummor, slagverksensemble, band
Arvola, Petteri		
gitarr, rytmmusikhistoria
Leppilampi, Tove
sång, workshop
Tuovinen, Janne		
timlärare i bas
Selenius, Sara		
teori/gehör, ensemble, kör

Undervisningspersonal vid Lärkkulla Musical:
Storbacka, Jennie
sång
Vaskelainen, Katrin
dans
Lindgren-Backman, Isa teater
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Bra att veta
Boendet och avgifter
• Studerande som har antagits till folkakademin kan erhålla
rätt att bo i skolans internat. Studerande erlägger en avgift
på 520€ (eget rum) eller 450€ (delat, tvåpersoners rum) per
månad för studierna i vilken kost och logi ingår.
De studerande som inte bor på Lärkkulla betalar 320€ per
månad för studierna och i denna avgift ingår mat.
Vi uppbär en registreringsavgift om 100€/termin.
• Sidoinstrument
- ett extra sidoinstrument är 30 €/lektion
- det andra sidoinstrumentet 30 €/lektion
• Från måndag till fredag står Lärkkullas kök för frukost till
och med kaffe på fredag eftermiddag.
• Betalningen sker månadsvis, men kan också betalas i
större rater. Betalning kan ske kontant, med bankkort eller
mot faktura.
• De studerande som bor i Lärkkullas internat har tillgång
till sina rum under studieveckorna (måndag-fredag). Eftersom Lärkkulla har behov av att utnyttja studentinternatet
för vissa större konferenser under året bör studerandena
vara beredda på att upplåta sina rum några få gånger under
studieåret.
• Mellan kl. 23.00-7.00 skall det råda tystnad på internatet
• Studerandena har tillgång till internatets kök (3 st) där
man kan laga egen mat.
• Ekonomiföreståndare Clara Lundberg ansvarar för
studentinternatet. Lärkkulla ställer sängöverkast och
möbler till studerandenas förfogande, men studerandena
bör själva hålla sig med filt eller täcke, handdukar, sänglinne, dyna m.m. Studerandena har ansvar för sina egna
rum.
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Övriga
studerande och gäster på Lärkkulla
Utbildningen på Lärkkulla består av personalutbildning
för Borgå stifts anställda, men även för andra yrkesgrupper. Samarbete vid personalutbildningen och fortbildningen sker i samarbete med Kyrkans central för det svenska
arbetet och Domkapitlet.

Dessa utbildningar och fortbildningar sker som kortkursverksamhet. Dessutom hyr andra organisationer in sig på
Lärkkulla för att arrangera sina kurser. Det betyder att en
hel del människor rör sig på Lärkkulla. Av den orsaken är
det viktigt att visa hänsyn. Speciell hänsyn bör visas under
andaktstiderna i kapellet.
Gäster på internatet
Om man önskar ta emot gäster bör man alltid meddela om
detta på förhand till ekonomiföreståndaren. Gästerna skall
avlägsna sig före kl. 22.00.
Övervakning
Internatet övervakas av väktare, som besöker internatet 1-3
gånger/natt.
Kopiering
Studerande har möjlighet att kopiera mot betalning.
Närmare information fås från kansliet. Studeranden svarar
själva för alla kopior som behövs inom studierna.
Studiebyrå
Öppet måndag-torsdag 8.45-15.00 och fredag 8.45-14.00.
På Lärkkullas kansli är det möjligt att sköta ärenden som
anknyter sig till studiesociala frågor, studiekort, avgifter
m.m.
Rökning
Rökning är tillåten enbart vid rökplatsen.
Klädtvätt
I huvudbyggnadens källarvåning finns utrymmen för tvätt,
strykning och mangling. Studerandena har möjlighet att
tvätta sina kläder i lilla tvättmaskinen. Bruksanvisningen
hänger på väggen. Tvättiderna bokas i ett häfte på
skåpet i tvättrummet. I korridoren finns även ett särskilt
torkrum för studerandenas kläder. Strykbräde och strykjärn
finns till allas förfogande, men den som vill ha sina lakan
manglade kan lämna in dem åt städpersonalen, som sköter
manglingen.
Viktigt är också att du återställer allt i sin rätta ordning, för
att underlätta för följande personer som skall tvätta, torka
eller stryka.

WiFi / trådlöst nätverk
Det trådlösa nätverket fungerar i studentinternatet och
klassrummen. Lösenordet får du från kansliet.
Miljömedvetenhet
• Köket går in för att så långt som möjligt använda lokalt
och naturenligt odlade produkter. Multinationella företag
undviks så gott det går. Inhemska företag prioriteras.
• Vi sorterar avfall. För sorteringen finns sex olika behållare.
Kompostering sker av allt organiskt avfall. Sortera soporna
enligt anvisningar.
• Vid skötsel av de yttre områdena skall enbart naturgödsel
användas. All städning skall ske med miljövänligt tvätt- och
rengöringsmedel.
• Kansliet arbetar med pappersanvändningen och samlar in
för återanvändning.
• För att minska energiförbrukningen bör alla som vistas på
Lärkkulla hjälpa till med sin lilla andel. För att spara energi
och hålla värmenivån låg kan du hjälpa till genom att släcka
lamporna när du som sista person lämnar ett rum, stäng
datorn då du lämnar datasalen samt stäng fönster och
dörrar, som står öppna i onödan.
• Laddare till mobiltelefoner och datorer skall kopplas ur när
de inte används.
• Vattenförbrukningen kan minskas genom en medvetenhet
vid förbrukningen.
Försäkringar
Lärkkulla har en olycksfallsförsäkring för studerande i
Folksam Skadeförsäkring Ab. Den privata olycksfallsförsäkringen för studerande är en frivillig personförsäkring
avsedd att ersätta ekonomiska förluster till följd av olycksfall.
Försäkringen är i kraft under den egentliga undervisningen
och därtill relaterad verksamhet.
Vårdkostnader – max 10 000 €, varefter engångsersättning
6 000 €
Dödsfall pga olycksfall 3 000 €
Självrisk – Ingen självrisk
Försäkringsvillkor 11F, 1.1.2012

Hälsovård
Lärkkullas hälsovårdare Idamaria Uusimäki tfn 040
7114 849 eller snabbast idamaria.uusimaki@raseborg.fi.
Mottagning på Axxell, Bangatan 75, tredje våningen.
Kommer också till Lärkkulla vid behov.
Vid sjukdomsfall kan studerande besöka Karis hälsostation, Bulevarden 21. Öppethållningstid må-fre kl. 8-16.
Ring gärna före och boka en tid, tfn (019) 289 3400.
Vid akuta sjukdomsfall läkarmottagning på Ekenäs
hälsostation, Östra Strandgatan 9 10600 Ekenäs Ring för
att boka en tid, tfn (019) 289 3000.
Avgift för ett läkarbesök för 18 år fyllda är 20,90€. För ett
besök på jouren i Ekenäs kvällar och under veckoslut ring
(019) 224 2800, avgift 32,70€.
Dieter m.m.
Köket har kapacitet att beakta de flesta specialönskemål
gällande diet. Meddela om dessa önskemål.
Matsalen
Matsalen är vårt gemensamma utrymme. Respektera
matron och klä dig snyggt. Undvik att gå barfota i matsalen.
Studeranderåd
Studerandena inom folkakademin utgör en studerandekår.
Studerandeådet består av fyra ordinarie medlemmar, plus
suppleanter.
Studeranderådet arrangerar egen verksamhet utgående från studerandenas behov. Studeranderådet kan
genom olika aktiviteter samla in medel för sin verksamhet.
Studeranderådet för förhandlingar med rektor angående
utvecklingen av folkakademin.
Studiestöd
Studerandena vid folkakademin har rätt att söka studiestöd
för att underlätta finansieringen av studierna. Information
om studiestödsmöjligheter kan erhållas från www.fpa.fi.
Lärkkullas kansli vidarebefordrar ansökningsblanketterna.
Det kan vara skäl att sända in blanketten till skolans kansli
så fort som möjligt för att få studiestödet i början av hösten.
Grunden för studiestödet är att man är antagen till en
läroanstalt, bedriver heltidsstudier och är i behov av
ekonomiskt stöd.
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LÄRKKULLA KURSER 2018– 2019
ALLMÄNNA KURSER
Introduktion till studierna 1sp
Mål: Du vet hur du skall planera och förverkliga dina
studier på Lärkkulla. Under den första veckan får du
information och hjälp att utforma din egen studieplan
för det kommande året. Du får också bekanta dig
med ditt huvudämne under den första veckan.
Datum: 3.9.2018–7.9.2018
Tid: Start måndag 3.9 kl. 9.00 i matsalen.
Plats: Varierar, kolla anslagstavlorna.
Kurskrav: Aktivt deltagande
Lärare: Rektorn och alla lärare
Teambuilding , 1 studiepoäng
Mål: Du lär känna dina studiekompisar, du känner till
vilka ingredienser som behövs för ett lyckat teamarbete. Att veta hur man skall bygga upp ett team
kräver annat än bara teori. Med hjälp av praktiska
övningar för vi pröva på vad som behövs och är viktigt
i ett fungerande team—och samtidigt ha roligt tillsammans. Både lärare och studerande deltar i denna
obligatoriska kurs.

Datum: meddelas vid skolstart
Kurskrav: Aktivt deltagande
Lärare: Alla språklärare
Lärkkulla Social Clubs, 1 sp
Mål: Du kan delta i en eller flera av Lärkkullas klubbar.
Lärkkulla Sports Club
Du får prova på olika sporter och delta i olika idrottsevenemang. Handledd träning i Lärkkullas gym, besök
till lokala fotbolls-, handbolls- och innebandymatcher.
Besök till golfklubben Bruksgolf, Påminne slalomcenter, Karis ishall, Ekenäs bowlinghall och dansföreningen Hurja Piruetti.
Lärkkulla Film Club
Filmförevisningar i Lärkkullas auditorium med full HD
och högklassig ljudåtergivning. Efter filmen diskussioner och analyser med tilltugg i Lärkkullas brasrum.

Datum: 4.9.2018 kl. 12.15–16.00
Plats: Varierar, kolla anslagstavlorna.
Kurskrav: Aktivt deltagande
Lärare: Rektorn och alla språklärare

Lärkkulla Music Club
Du kan introducera ditt lands musik för andra klubbmedlemmar. Du får också chansen att själv bekanta
dig med instrument tillsammans med Lärkkullas
musiklärare och –studerande.

Lärkkulla evenemang, 2 sp

Datum: Fastslås senare.
Plats: Lärkkulla
Kurskrav: Aktivt deltagande
Lärare: Alla lärare och inbjudna gäster.

Mål:
Du deltar aktivt i de evenemang som arrangeras på
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Lärkkulla under studieåret 2017-2018. En evenemangskalender presenteras under den första veckan.
Du har möjlighet att ge egna förslag och således delta
i kursens utformning.

MUSIKKURSER
Huvudinstrument, 3 sp
Mål: Du utvecklar din instrumentala skicklighet och
din tolkningsförmåga på ditt huvudinstrument samt
förbereder och genomför uppträdanden.

Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna, uppträdanden minst en gång per termin.

Kursbeskrivning: Som studerande på musikprogrammet får du individuell undervisning i ett huvudinstrument. Du kan inte studera flera huvudinstrument.

Kursinnehåll: Klassisk eller rytminriktad repertoar.

Bedömning: 1-5

Omfattning: 25 x 30min. handledda lektioner

Metod:
Individuell
undervisning,
självständigt
övningsarbete, uppträdanden. I sång även gruppundervisning.

MUSIKTEORI

Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna, uppträdanden.

Teori / Gehörslära 1/3, 3 sp
Mål: Du får grundläggande kunskaper i musikteori
och färdigheter i gehörslära på 1/3 – nivå.

Bedömning: 1-5

Metod: Föreläsningar och praktiska övningar.

Kursinnehåll: Rytminriktad eller annan repertoar.

Kurslitteratur: Heikkilä, Halkosalmi: Doktor Tonika

Omfattning: 25 handledda lektioner.

Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.

Sidoinstrument, 2 sp
Mål: Du utvecklar din instrumentala skicklighet och
din tolkningsförmåga på ditt sidoinstrument samt
förbereder och genomför något uppträdande.

Bedömning: Godkänd / underkänd

Kursbeskrivning: Studierätt. Du kan studera ett eller
två sidoinstrument.
Metod: Individuell undervisning lärare eller elevlärare
(delegerad pedagogik), individuellt övningsarbete,
uppträdanden.

Kursinnehåll: Notsystemet, G-klav och F-klav, tidsvärden, tonernas namn, intervall, skalor, gehörsövningar, diktat.
Omfattning: 60 lektioner teori + 60 lektioner gehörslära = 120 lektioner.
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Teori / Gehörslära 2/3, 3 sp
Mål: Du får kunskaper i musikteori och färdigheter i
gehörslära 2/3 – nivå.
Metod: Föreläsningar och praktiska övningar.
Kurslitteratur: Heikkilä, Halkosalmi: Doktor Tonika
samt Jaakkola: Musikteori från grunden.
Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.
Bedömning: Godkänd / underkänd
Kursinnehåll: Notsystemet, G-klav och F-klav, tidsvärden, tonernas namn, interval, skalor, gehörsövningar,
diktat.
Nivå: Bygger på Teori/Gehörslära 1/3
Omfattning: 60 lektioner teori + 60 lektioner gehörslära = 120 lektioner handledda lektioner.
Teori / Gehörslära 3/3, 3 sp
Mål: Du förstår och behärskar det teoretiska innehållet samt utvecklar ditt gehör så att du har kunskaper
och färdigheter på 3/3 – nivå.
Metod: Föreläsningar med övningsuppgifter respektive diktat och prima vista – övningar.
Kurslitteratur: Heikkilä, Halkosalmi: Doktor Tonika
samt Jaakkola: Musikteori från grunden.
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Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.

Bedömning: Godkänd/underkänd
Kursinnehåll: Skalor, tonarter, intervall, harmonier,
terminologi, diktat.
Nivå: Bygger på Teori/Gehörslära 2/3.
Omfattning: 60 lektioner teori + 60 lektioner grehörslära = 120 handledda lektioner.
Teori / Gehörslära I, 3 sp
Mål: Du förstår och behärskar det teoretiska innehållet så att du har kunskaper och färdigheter på I – nivå.
Metod: Föreläsningar med övningsuppgifter. Diktat
och prima vista-övningar.
Kurslitteratur: Alf Nybo: Handbok i musiklära, SeijaSisko Raitio: Lectio sonorum, Heikkilä & Halkosalmi: Doktor Tonika
Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.
Bedömning: Godkänd/underkänd
Kursinnehåll: Skalor, tonarter, intervall, harmonier,
terminologi, steganalys, formanalys, rytmer, melodier,
kadenser, ackord, intervall.
Nivå: Bygger på Teori / Gehörslära 3/3.
Omfattning: 60 lektioner teori + 60 lektioner gehörslära = 120 handledda lektioner.

ALLMÄNNA MUSIKKURSER
Tema, 3 sp
Kursinnehåll: Du lär dig om det som är viktigt i
musikbranschen. Vi behandlar bl.a. följande ämnen:
skriva noter på musikprogram, skriva komplappar, ordna egna gigs och större konserter,
musikstudier i Finland och utomlands, marknadsföring, nischa sig och sälja sig som artist, hur klara sig
i branschen, bilda eget företag, ansöka om stipendier.
Omfattning: 66 handledda lektioner. Sammalangt 3
studiepoäng.
Rytmmusikhistoria, 1.5 sp
Mål: Du lär känna till olika stilar inom rytmmusiken,
deras ursprung och utveckling.

Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna, skriftliga arbete.
Bedömning: 1-5
Kursinnehåll: Introduktion till arrangering, 2-3 och
4-stämmiga satser för sång, blåsare och stråkar, orkestering för olika typer av instrument,
inövande av det egna arrangemanget.
Nivå: Du bör ha kunskaper i musikteori motsvarande
nivå 2/3 när du inleder kursen.
Omfattning: 25 handledda lektioner.

Metod: Föreläsningar med musikexempel, diskussioner och individuellt arbete.

Studioteknik + Inbandningar, 4 sp + 1 sp
Mål: Du får en grundläggande insikt i muskteknologi
samt deltar i inbandningarna.

Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna, egna presentationer, tentamen.

Metod: Föreläsningar,praktiska övningar och tenter
samt inspelningsarbeten.

Bedömning: 1-5

Kursfordringar: Deltagande i de handledda lektionerna,genomförda övningsuppgifter, godkända praktiska
tenter samt genomfört slutarbete.

Kursinnehåll: Genomgång av rytmmusikens historia
från jazz, blues, pop, rock, osv.
Omfattning: 30 handledda lektioner
Arrangering, 2 sp
Mål: Du lär dig tillämpa din teoretiska kunskap genom
att arrangera musik för olika besättningar samt lär
dig skriva ut arrangemangen på dator.
Metod: Föreläsningar med övningar, skriftliga arbeten.

Bedömning: Godkänd/underkänd
Kursinnehåll: Genomgång signalflöde, kablage
och kontakter, analogt och digitalt ljud, mixerbordet, mikrofoner, eq, kompression, inspelningsprogram, effekter och plugins,inspelningstekniker mm.
Omfattning:
130 handledda lektioner
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GRUPPMUSICERING
Ensemblespel, 7 sp
Mål: Du lär dig tillämpa din röst eller din instrumentala kunskap genom samspel i en ensemble.
Metod: Övningar i grupp samt uppträdanden inom
och utanför Lärkkulla.
Kursfordringar: Deltagande i övningar samt uppträdanden.
Bedömning: Godkänd / underkänd.
Kursinnehåll: Ensemblespel i olika stilar och former.
Omfattning: 190 handledda lektioner.
Band, 4 sp
Mål: Du lär dig tillämpa ditt instrumentala kunnande
genom samspel i ett band.
Metod: Bandövningar samt uppträdanden inom och
utanför Lärkkulla.
Kursfordringar: Deltagande i övningar, samt uppträdanden.
Bedömning: Godkänd/underkänd

Kör, 1,5 sp
Mål: Du övar upp din förmåga till stämsång och får
erfara hur körverksamhet kan befrämja enskilt musikerskap och social samhörighet.
Metod: Övningar samt uppträdanden inom och utanför Lärkkulla.
Kursfordringar: Närvaro. Deltagande i övningar och
uppträdanden.
Bedömning: Godkänd / underkänd
Kursinnehåll: Vokalmusik i varierande stilarter: traditionell körmusik, körvisor, gospel, etnomusik, jazz,
pop.
Omfattning: 60 handledda lektioner
Sångensemble, 3 sp
Mål: Du utvecklar din sångteknik och kunskap i staging, d.v.s. konsten att vara på scen tillsammans med
de övriga studerandena. Du lär dig även om röstens
anatomi och olika sångstilar.
Metod: Gemensamma övningar under grupplektion.
Masterclass med uppträdanden och föreläsningar.

Kursinnehåll: Pop-, Rock-, Fusion och Jazzrepertoar:
färdiga kompositioner och vid tillfälle eget material.
Bandet proflerar sig stilmässigt under lärarens handledning.

Kursfordringar: Närvaro. Aktivt deltagande i lektioner
och uppträdanden.

Omfattning: 60 handledda lektioner samt övningar
på egen hand

Kursinnehåll: Låtar i varierande stilarter. Ensemblesång. Föreläsningar.

Bedömning: Godkänd / underkänd.

Omfattning: 60 handledda lektioner.
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ÖVRIGA KURSER
Konserter, 4 sp
Mål: Du får erfarenhet av att uppträda samt hur man
förbereder, planerar och förverkligar olika sorters konserter.
Metod: Planerande samt närvaro vid de konserter
Lärkkulla ordnar eller deltar i.
Kursfordringar: Deltagande i planeringen och förverkligandet av konserter.
Bedömning: Godkänd/underkänd
Kursinnehåll: Planerande av konserter, sammanställande av program, marknadsföring samt uppträdande
med varierande innehåll, t.ex. bandkonserter, trubadurkonserter, klassiska konserter, kyrkokonserter, beställningsuppträdanden m.m.

Metod: Självständigt genomförande av ett projekt efter eget val.
Kursfordringar: Förhandsplanering, presentation av
projektplanen för programchefen, genomförande av
projektet, offentlig presentation av resultatet.
Bedömning: Godkänd/underkänd
Kursinnehåll: Det egna självständiga projektet kan
vara ett skriftligt arbete inom eller utanför Lärkkulla,
ett regelbundet deltagande i eller en turné med en musikgrupp utanför Lärkkulla, inövande av ett avancerat
konsertprogram (individuellt eller i grupp). Teatermusik innebär att du deltar som sångare/musiker i en teater/musikaluppsättning.

Teatermusik / Eget självständigt projekt,
upp till 5 sp
Mål: Du deltar som musiker eller sångare i ett teater /
musikalprojekt eller genomför ett självständigt projekt
och fördjupar dina kunskaper i något specialområde
inom den musik du valt.
Kursbeskrivning: Du deltar i ett teater / musikalprojekt
som handleds av en lärare eller utför ett självständigt
projekt enskilt eller i grupp.
Tre regler gäller gällande självständigt projekt:
1. Arbetet utförs självständigt men med möjlighet till
handledning.
2. Projektets innehåll och omfattning (max. 5 sp) fastställs
på förhand med programchefen.
3. Det färdiga arbetet redovisas i någon form, så att
alla Lärkkullas musikstuderande kan ta del av det.
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