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Hyvää syyslukukauden alkua! 

Kesän jälkeen palaamme jälleen harrastusten ja instrumenttiopetuksen pariin. Uudet oppilaat 

toivotamme lisäksi lämpimästi tervetulleiksi opiskelemaan soittoa tai laulua Pirkan opiston 

musiikkiopistossa! 

Lukukautemme käynnistyy lähiopetuksessa ja noudatamme opetustiloissamme voimassa olevaa 

maskisuositusta yli 12-vuotiaille. Yksilö- tai ryhmäopetukseen tulevista muutoksista tiedotamme 

tarvittaessa oppilaitamme suoraan. Myös oma opettaja on apuna opetukseen liittyvissä 

kysymyksissä lukukauden käynnistyttyä! 

Edellisten poikkeuksellisten lukukausien aikana yleisötilaisuudet ovat jääneet harmillisesti lähes 

kokonaan pois opistomme arjesta. Toivottavasti pääsemme jälleen pian toteuttamaan esiintymisiä 

sekä konsertteja tuttuun tapaan. Tiedot tulevista konserteista päivittyvät opiston nettisivuille syksyn 

alussa. Myös oppilaiden ja opettajien yhteinen Nettistage on avoin esitysten jakamiselle jatkossa! 

Alta löydät kootusti tietoa musiikkiopiston toiminnasta ja arjesta. Intoa ja iloa syksyn alkuun! 

Oona Rosenlund, suunnittelijaopettaja 

__________________________________________________________________________________ 

Elokuun viikonloppuleirit  

Toteutamme kauden starttina seuraavat yhteismusisointileirit. Myös uudet oppilaat voivat rohkeasti 

osallistua leirille. Opettajamme ohjaavat uusia oppilaita yhteissoitossa! Päiväleirit korvaavat osaltaan 

kevään aikana keskeytynyttä yhteismusisoinnin lähiopetusta.  

Tervetuloa maksutta mukaan seuraaviin ryhmiin. Omat eväät mukaan! 

MINIJOUSET Kaikki vasta-alkajat ja konkarit oman soittimen kanssa tervetuloa! 

La 21.8. Lempäälässä klo 10-13 (lk 1004, Lempoisten koulu)  

Su 22.8. Pirkkalassa klo 10-13 (Lukio Silmun aula) 

PUHALLINORKESTERI Kaikki vasta-alkajat ja uudet aloittajat myös ilman soitinta tervetuloa! 

La 21.8. Lempäälässä klo 11-12.30 (musiikkiluokka laulujoutsen, Virta-kampus) 

Su 22.8. Pirkkalassa klo 11-12.30 (Kirkkoveräjän seurakuntatalo) 

 

 



 

Lukukausi 2021-22 Lukukausi sisältää opistossamme 16 opetuskertaa. 

16.8.2021 Syyslukukausi alkaa (yksilö- ja ryhmäopetus) 

Syyslomalla ei opetusta (viikko 42: 18.–24.10.2021) 

10.1.2021 Kevätlukukausi alkaa (yksilö- ja ryhmäopetus) 

Talvilomalla ei opetusta (viikko 9: 28.2. –6.3.2022) 

Opetusta ei ole lisäksi juhlapyhinä, kiirastorstaina, vappupäivänä ja helatorstaina. 

Yksilöopetus eli soitto- tai laulutunnit 

Oma opettaja on oppilaisiinsa suoraan yhteydessä ennen opetuksen alkua ja sopii yhteisestä soitto- 

tai laulutuntiajasta. Tunti on kerran viikossa ja kestoltaan 30-60 minuuttia. Oppitunnin pituus kasvaa 

oppilaan tekemien opinnäytteiden myötä. Oma opettaja kertoo opintojen etenemisestä lisää 

lukukauden alussa.  

Ryhmäopetuksen aikataulut näkyvät musiikkiopiston nettisivuilla kohdassa Ryhmäopetus. 

Yhteismusisoinnin sekä musiikin hahmottamisen tunnit aloitetaan oppilaan iästä riippuen yleensä 

toisena tai kolmantena vuonna. Oppilaat ohjataan jokaiselle sopivaan ryhmään etukäteen ja olet 

saanut oman ryhmäsi tiedot kesän aikana sähköpostitse.  

Nuorimmat oppilaat käyvät opintojen alussa ainoastaan omilla soittotunneilla, joten uudet aloittajat 

voivat odottaa aluksi vain oman opettajan yhteydenottoa. Toiveissa ja kysymyksissä apunasi ovat 

oma instrumenttiopettajasi sekä suunnittelijaopettaja. 

Soittimen hankinta on tarpeen harrastuksen alussa. Oma instrumenttiopettaja opastaa sopivan 

soittimen ostamisessa ja kertoo sen käytöstä ja huollosta. Opistolla lisäksi vuokrasoittimia, joiden 

lainaamista voi tiedustella omalta opettajalta. Soitinvuokrista vastaa musiikin sihteeri Samuliina 

Tukiainen. 

Muut välineet voivat myös tulla tarpeeseen soitinvalinnastasi riippuen. Oma opettaja ohjeistaa 

tarvittaessa esimerkiksi nuottitelineen ja nuottimateriaalien valinnassa. Musiikin hahmottamisen, eli 

muhan tunneille tarvitset myös oppikirjan ja muistiinpanovälineet. Muha-kirje lähetetään oppilaille 

erikseen ja siinä on tarkennettuna sopivat oppimateriaalit ryhmittäin. 

Opintojen rakenne  

Musiikin laajan oppimäärän opintoihin sisältyy ensin musiikin perusopinnot (8-9 vuotta) ja sen 

jälkeen syventävät opinnot (3-4 vuotta). Opintojen laajuus on yhteensä 1300h, joka sisältää myös 

itsenäistä harjoittelua. Perusopinnot tehtyään oppilas saa todistuksen perusopinnoista. Syventävien 

opintojen jälkeen oppilas saa koko laajan oppimäärän päättötodistuksen. 

Opintoihin kuuluu kolme eri opintokokonaisuutta: instrumenttiopinnot, yhteismusisointi sekä 

musiikin hahmottaminen. Instrumenttiopetusta ohjaavat opettajiemme työstämät 

aineopetussuunnitelmat ja musiikin opetusta kokonaisuudessaan Nokian kaupungin hyväksymä 

Pirkan opiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Opintojen aikana sisällöissä tukenasi 

ovat omat opettajasi sekä suunnittelijaopettaja. Opetussuunnitelmat ovat näkyvissä lisäksi 

musiikkiopiston nettisivuilla. 

 



Konsertit ja esiintymiset sisältyvät musiikin opiskeluun läpi opintojen. Oma opettaja ilmoittaa 

oppilaan mukaan esityksiin ja siihen valmistaudutaan yhdessä opettajan johdolla. Tulevat 

tapahtumat näkyvät musiikkiopiston nettisivuilla ja niihin on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa 

kannustamaan ja ihastelemaan musiikkiopiston nuoria muusikoita! 

Nettistage otettiin käyttöön koronavuoden aikana. Sinne voit ladata omia esityksiä sekä tutustua 

muiden tekemiin äänityksiin läpi lukuvuoden. Nettistagelle löydät musiikkiopiston ilmoitustaulun 

kautta (käyttäjätunnus Opisto, salasana Soolo). 

Opinnäytteet tulevat ajankohtaseksi oppilaalle muutaman vuoden välein ja ne esitetään omalla 

instrumentilla. Perusopintoihin sisältyy instrumentista riippuen 2-3 opinnäytettä ja syventävien 

opintojen päätteeksi oppilas tekee omannäköisensä lopputyön. Oma opettaja ohjaa opinnäytteiden 

valmistelussa ennen kaikkea ne ovat luonteva osa oppilaan kehittymistä soittajana ja laulajana.  

Opinnäytepäivät päivittyvät oppilaan ilmoitustaululle syksyn alussa ja oma opettaja ilmoittaa 

oppilaan mukaan suoritukseen. Opinnäytteen arviontiin osallistuu oma opettaja, oppilas itse sekä 1-

2 muuta opettajaa. Kirjallinen koonti palautteesta lähetetään oppilaalle sähköpostitse suorituksen 

jälkeen. 

Poissaolot  

Oppilaan ollessa pois yksilö- ja ryhmäopetuksesta, tulee siitä ilmoittaa etukäteen omalle opettajalle. 

Oppilaan menettämiä tunteja ei korvata oppilaalle, mutta opettaja voi antaa ohjeita 

kotiharjoitteluun.  

Opettajan ollessa poissa oppitunnilta, korvataan tunnit oppilaille myöhemmin lukukauden aikana tai 

oppitunnin pitää sijainen. Opisto tiedottaa muutoksista tekstiviestillä tai sähköpostitse. Pyydämme 

pitämään yhteystietonne ajan tasalla läpi lukuvuoden (samuliina.tukiainen@nokiankaupunki.fi).  

Lukukausimaksut näkyvät opistomme nettisivuilla. 

 


