Oppilaspaikka- ja muut maksut
Lv. 2017-2018 lukukausimaksu perusopinnoissa on 222 €/lukukausi, aikuisosastossa
248 €/lukukausi, ryhmäopetus 60 €/lukukausi, musiikkileikkikoulussa,
soitinvalmennuksessa ja vauvamuskarissa 100 €/lukukausi. Hyväksytyt
maksusäännöt ovat nähtävillä musiikkiopistolla sekä kotisivuillamme. Oppilaspaikan
peruutus on tehtävä aina kirjallisesti toimistoon. Ylläpidämme musiikkiopiston oppilas- ja

VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTO

asiakasrekisteriä.

Henkilökunta
Mikko
Saikkonen
Niina
Rautanen
Pirjo
Kumpulainen
Kaisamari
Hiltunen
Tapio
Issakainen
Natalia
Karponina
Elviira
Ploom
Henna-Mari
Kattilakoski
Johannes
Lintunen
Marjo
Kinnunen
Jukka
Puustinen
Juuso
Raatikainen
Petri
Sihvola
Tuula
Siitonen
Merja
Tarvainen

Rehtori
saksofoni, klarinetti
Vararehtori

mikko.saikkonen@viitasaari.fi

044 459 7359

niina.rautanen@pihtipudas.fi

044 709 1830

Kanslia

pirjo.kumpulainen@viitasaari.fi

044 459 7305

viulu

kaisamari.hiltunen@viitasaari.fi

045 873 6011

huilu

tapio.issakainen@viitasaari.fi

050 301 3513

piano

natalia.karponina@viitasaari.fi

040 514 5709

piano (Natalia Karponinan sij. 31.12.17 saakka)
kevyt- ja klassinen laulu

elviira.ploom@viitasaari.fi

040 585 4518

henna-mari.kattilakoski
@viitasaari.fi
johannes.lintunen@viitasaari.fi

040 757 3894

marjo.kinnunen@viitasaari.fi

0400 841 085

sello

jukka.puustinen@viitasaari.fi

050 310 8038

rummut

juuso.raatikainen@viitasaari.fi

050 330 8764

piano, vaskipuhaltimet:
pasuuna, tuuba, alttotorvi
tenoritorvi, baritonitorvi,
huilu, musiikin perusteet
viulu, alttoviulu,
musiikin perusteet,
jousiorkesteri
musiikkileikkikoulu, sv.
piano, musiikin perusteet

petri.sihvola@viitasaari.fi

044 733 5699

tuula.siitonen@viitasaari.fi

044 733 5850

kitara, sähkökitara,
sähköbasso
harmonikka

merja.tarvainen@viitasaari.fi

Toimipaikat
Opetus tapahtuu seuraavissa paikoissa:
Viitasaari Musiikkiopisto, Koulukuja 8 (nuorisotalo)
Kinnula
Nurmelan koulu, Keskustie 27, srk-talo
Pihtipudas Putaanvirran koulu, Koulutie 4
Keitele
Nilakan koulu, Koulutie 3-4

040 966 3695

044 459 7307

OPISKELIJAN OPAS LV. 2017-2018
Viitasaaren alueen musiikkiopisto
Koulukuja 8, 44500 Viitasaari
Postiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: musiikkiopisto@viitasaari.fi
Kotisivut: www.viitasaari.fi/musiikkiopisto

Opiskelu eri osastoissa ikäryhmän mukaan
Musiikkileikkikoulu
0 - 6-vuotiaille
Soitinvalmennus
6 - 7-vuotiaille
Musiikin perusopinnot
7 - 17-vuotiaille
Musiikin perusopinnot

Musiikkiopistotaso

Päättötodistuksen sisältämä opintokokonaisuus:
Instrumenttitutkinto tasosuoritus 1-3, yhteissoitto,
musiikin perusteet 1-4
Musiikin perusopinnot suorittaneille, valmistaa musiikin
ammattiopintoihin sekä muihin ammattiopintoihin,
joissa aiemmat musiikkiopisto-opinnot lasketaan hyväksi.
Musiikkiopiston päättötodistus sisältää:
Instrumenttitutkinto I, yhteissoitto, teoria I,
säveltapailu I, kenraalibasso (soitto ja kirjoitus) tai
yleinen musiikkitieto I.

Aikuisosasto

17 vuotta täyttäneille opiskelijoille.
Lisäksi musiikkiopiston ulkopuolisilla opiskelijoilla on
mahdollisuus osallistua ryhmäopetukseen. Soittajat
osallistuvat ryhmän toimintaan sekä saavat ohjausta
omissa instrumenteissaan.

Opiskelu perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan
Viitasaaren alueen musiikkiopisto on oppilaitos, jossa opiskellaan taiteen
perusopetuksen
laajan
oppimäärän
opetussuunnitelman
mukaisesti.
Opetussuunnitelmaan sisältyy opiskelijan kotona tai opistossa tapahtuva harjoittelu
sekä esiintymiset. Opetussuunnitelma pitää sisällään soittotuntien ohella myös
musiikin perusteiden (mupe) opinnot sekä yhteissoittoon osallistumisen. Opiskelijan
tulee siksi varautua kuljetuksiin musiikkiopintojen vuoksi 2 - 3 kertaa viikossa kodin ja
opiskelupaikan välillä.
Poissaolot
Poissaoloista ilmoitetaan opettajalle tai kansliaan. Oppilaan läsnäolokertoja
opetukseen seurataan. Oppilaan henkilökohtaisesta syystä peruuntunutta tuntia ei
korvata. Lukukauden ensimmäistä, opettajan sairastumisesta johtuvaa
poissaolokertaa ei korvata, muut opettajasta johtuvat tuntien perumiset korvataan.
Harjoittelu
Soitonopiskelussa voi edistyä vain harjoittelemalla säännöllisesti kotona opettajan
antamien ohjeiden mukaan. Opettajan tekemiin muistiinpanoihin on syytä kiinnittää
huomiota, jotta harjoittelu tapahtuu oikealla tavalla. Etenkin nuorille oppilaille
vanhempien antama tuki on tärkeää soitonopiskelussa ja harjoittelussa.

Musiikin perusteet (mupe)
Musiikin perusteiden opiskelu tukee soiton opiskelua ja kuuluu kaikille musiikkiopiston
oppilaille. Mupe -aineet sisältävät mm. nuottien nimien, asteikkojen, intervallien ja
sointujen opiskelua. Säveltapailussa opiskellaan sävelmien laulamista nuotista, rytmien
tuottamista nuotista ja kuullun sävelmän tai rytmin kirjoittamista nuotille. Mupe-ryhmissä
tutustutaan myös musiikin historiaan sekä kuunnellaan musiikkia ja opetellaan
tunnistamaan eri aikakausien musiikkia sekä eri säveltäjien tyylejä. Musiikin perusteiden
opetus toteutetaan ryhmäopetuksena ja se tarjoaa myös mahdollisuuden
ryhmämusisointiin. Mupessa tutustutaan myös ajanmukaiseen musiikkiteknologiaan
mupen opiskelun apuvälineenä ja musiikin säveltämisessä.
Yhteissoitto
Yhteissoitto kuuluu musiikkiopistossa opintojen kiinteänä osana. Viitasaaren alueen
musiikkiopistossa toimii erilaisia musiikkiryhmiä, mm. jousiorkesteri, bändejä,
harmonikkayhtye, lauluyhtyeitä ja kamarimusiikkikokoonpanoja, joihin oppilaalla on
mahdollisuus osallistua.
Oppilaskonsertit
Konsertteja järjestetään Viitasaarella ja toimialueen kunnissa (Kinnula, Keitele ja
Pihtipudas). Esiintymisissä oppilaat saavat arvokasta esiintymiskokemusta ja kuulevat
toisten oppilaiden esityksiä. Konserteissa pyritään esiintymään vähintään kerran
lukukaudessa. Oppilaita kannustetaan esiintymään myös muissa tilaisuuksissa.
Tasosuoritukset
Musiikkiopistossa
noudatetaan
Suomen
musiikkioppilaitosten
liitto
ry:n
tasosuoritusvaatimuksia. Ne kuuluvat kiinteänä osana opetussuunnitelmaan ja opintoihin.
Musiikin perusopinnoissa suoritetaan tasosuoritukset 1, 2 ja 3. Tasosuorituksiin sisältyy
yleensä asteikkoja ja kolmisointuja/kadensseja, etydejä, sävellyksiä ja prima vista -tehtävä
(suoraan nuotista soittoa) sekä pianossa, harmonikassa ja kitarassa vapaan säestyksen
alkeita. Tarkemmat vaatimukset saatavana opettajalta. Soittimen tasosuoritusta
tehtäessä on vastaavan tasoiset musiikin perusteiden tasosuoritukset oltava tehtynä tai
tekeillä. Tasosuoritukset tulisi suorittaa 2-3 vuoden välein.
Todistukset
1. Musiikin perusopintojen päättötodistus
2. Musiikkiopiston päättötodistus
Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus.
Soittimet ja muut hankinnat
Oppilaat hankkivat opettajan antamien ohjeiden mukaan soittimen, opetuksessa
tarvittavat nuotit ja muun materiaalin. Soittimen hankinnassa opettajalta kannattaa kysyä
neuvoja. Lisäksi musiikkiopistolla on vuokrattavana soittimia. Soittimen vuokra on lv.
2017-2018 60 €/lukukausi. Maksusäännöt tarkistetaan vuosittain.

