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Uudet vuonna 2011 syntyneet oppilaat voivat hakea KUVATAITEEN, TEATTERIN JA TANSSIN syksyllä 2018 alkaviin 
opintoihin. 

Vapaita paikkoja käynnissä oleviin eri-ikäisten opintoryhmiin voi tiedustella toimistosta p. 03 5652 2500.

MUSIIKKIOPISTON opinnoista kiinnostuneille, kaiken ikäisille hakijoille järjestetään vuosittain musiikin 
oppimisvalmiuksia mittaava valintakoe toukokuussa, johon kutsutaan erikseen. 

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.pirkanopisto.fi

Haku taiteen perusopetukseen 
1.2.-29.3.2018

Pirkan opiston taidekoulu on laaja-alainen ja monipuolinen osaamis- ja oppimiskeskus. Siellä opiskellaan 
kuvataidetta, musiikkia, tanssia ja teatteria taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaan. Opiskelu 
on pitkäjänteistä ja etenee vuosittain tasolta toiselle tavoitteiden mukaan. Opinnot kestävät laajuudesta ja 
taiteenalasta riippuen 6-12 vuotta. 

Opit taiteenalalle ominaisia ilmaisutapoja ja saat valmiudet itsenäiselle, elinikäiselle taiteen harrastamiselle. 
Opintojen aikana saat valmiuksia jatkaa opintojasi  taiteenalan ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa. 

 

ALOITA MONIVUOTINEN 
TAIDEOPISKELU PIRKAN OPISTON 

TAIDEKOULUISSA

KUVATAIDEKOULU  lapset ja nuoret  Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti

MEDIATAIDE lapset ja nuoret  Nokia

MUSIIKKIOPISTO lapset ja nuoret  Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti

TANSSIKOULU lapset ja nuoret  Nokia, Pirkkala

TEATTERIKOULU lapset ja nuoret  Nokia, Pirkkala



Kuvataidekoulu
Opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä ja syventyä visuaaliseen maailmaan 
niin tekemällä kuin kokemallakin. Opiskelussa kehitetään ja syvennetään 
käden, silmän ja ilmaisun taitoja pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. Opetuksen 
tehtävänä on luoda edellytykset elinikäiselle taiteen harrastamiselle. 

Opetus jakautuu perusopintoihin ja työpajaopintoihin. Perusopintojen jälkeen 
oppilas valitsee vuosittain itselleen työpajan oman kiinnostuksensa mukaisesti. 
Lisätietoa työpajoista ja opinnoista löytyy Pirkan opiston nettisivuilta.

Mediataiteen opetus opistossa alkaa. Seuraa tiedotusta nettisivuiltamme!

Tanssin taiteen opinnoissa sukelletaan maailmaan, jonka tukipilareita ovat 
luovuus, ilo, liikkuminen, visuaalisuus ja koko musiikin maailma. Tanssiopintojen 
parissa opit ilmaisemaan itseäsi tanssin avulla ja etenet taidoissasi tavoitteellisesti 
tasolta toiselle. Tarjolla on lastentanssia, balettia, show-, jazz- ja nykytanssia sekä 
vuosittain vaihtuvia tiiviskursseja eri lajeista. Opinnot kestävät keskimäärin kuusi 
vuotta Pirkkalassa tai Nokialla.

Tanssikoulu

Teatterikoulu
Teatteriopinnoissa harjoitellaan ajatusten ja tunteiden 
ilmaisemista teatterin keinoin. Opetus on oivalluksia ja 
kokemuksia tuottava, luova ryhmäprosessi, joka suuntautuu 
esittäviin taiteisiin ja teatteriin. Opetuksessa tuetaan oppilaita 
taiteen omaan tekemiseen ja tulkintaan. Teatteritaidetta 
opiskellaan eri lähtökohdista, eri tekemisen tavoilla ja 
näkökulmista, kuten esiintyjyyden, näyttelijäntaiteen, 
käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen 
ja visualisoinnin kautta. Teatteritaiteessa yhdistyvät eri 
taiteenalat. Opinnot kestävät kuuden vuoden ajan Nokialla tai 
Pirkkalassa.

Musiikkiopisto
Instrumentin soittamista voi opiskella lähes kaikissa orkesterisoittimissa: piano, viulu, 
alttoviulu, sello, kontrabasso, huilu, oboe, klarinetti, fagotti, käyrätorvi, pasuuna, 
saksofoni, trumpetti, alttotorvi, baritonitorvi, lyömäsoittimet, sekä lisäksi harmonikka, 
kitara, sähkökitara, sähköbasso, kantele ja yksinlaulu. Opintoihin kuuluvat soitto-
opintoja tukevat musiikin perusteet ja yhteismusisointi. Perusopintojen edetessä 
oppija voi suuntautua rytmimusiikkiin tai klassiseen musiikkiin. Opintoihin otetaan 
opiskelijoita vain valintakokeen kautta. Alkuvaiheessa tarvitsemansa soittimen voi 
vuokrata opistosta. Perusopinnot kestävät kahdeksan ja musiikkiopistotasolla neljä 
vuotta.



Yhteystiedot
KUVATAIDEKOULU

Heikki Riikonen
Suunnittelijaopettaja
0401334215

Kaija Tomperi
Sihteeri
0401334223

MUSIIKKIOPISTO
Sami Varvio
Suunnittelijaopettaja
0401334231

Samuliina Tukiainen
Sihteeri
0401334224

TANSSIKOULU
Eeva Suutari-Saatsi
Koulutussuunnittelija
0401334214

Sihteeri
0401334217

TEATTERIKOULU
Heikki Riikonen
Suunnittelijaopettaja
0401334215

Kaija Tomperi
Sihteeri
0401334223

sähköpostit 
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Pirkan opisto
Nokianvaltatie 25 A, 2. kerros 
37100 Nokia

www.pirkanopisto.fi


