
 
TALVIKIRJE MUSIIKKIOPISTON OPPILAILLE 

1.2.2022 

 

Hyvää helmikuun alkua! 

Musiikkiopiston kevätlukukausi on käynnistynyt ja tänään pääsemme koronarajoitusten lieventyessä 

viimein aloittamaan kaiken opetuksemme normaalisti lähiopetuksena. Ryhmäkohtaisista 

muutoksista tiedotamme oppilaita suoraan teksti- ja sähköpostiviestein. 

Kausi näyttää valoisammalta myös konserttiemme suhteen. Toteutumassa ovat sekä 

oppilasmatineat että muut tapahtumat eri paikkakunnilla. Intoa tunneille ja konsertteihin! 

Oona Rosenlund, suunnittelijaopettaja 

__________________________________________________________________________________ 

Esiintymään! Oletko saanut jonkin kappaleen valmistelua kotona ja tunneilla? Opettajan kanssa voit 

hyvin selailla musiikkiopiston nettisivuilta eri konserttipäiviä ja valita itsellesi sopivan 

esiintymisvaihtoehdon kevään aikana. Kuuntelemaan pääsevät silloin perhe, kaverit ja muut soittajat 

ja laulajat. Oma opettaja huolehtii konserttiin ilmoittautumisesta. 

Opinnäytteeseen! Oletko valmistellut opettajan johdolla ohjelmistoa, jossa oppimasi taidot pääsevät 

esille? Perusopinnoissa oppilas tekee 2-3 opinnäytettä ja syventävissä opinnoissa lopputyön. Oman 

opettajasi kanssa voit keskustella siitä, mikä on sinulle sopiva tavoite seuraavaksi. Opinnäytteen voi 

tehdä konsertin yhteydessä tai opiston yhteisissä opinnäytepäivissä. Päivämäärät löytyvät 

musiikkiopiston ilmoitustaululta ja oma opettaja huolehtii opinnäytteeseen ilmoittautumisesta. 

__________________________________________________________________________________ 

Kevään kulku 

Tänä keväänä emme toteuta vanhojen oppilaiden jatkoilmoittautumista erikseen. Taiteen 

perusopetuksessa oppilaan opintojen katsotaan jatkuvan automaattisesti myös tulevana 

lukuvuonna. Oppilaspaikan peruutuksesta tulee oppilaan/vanhemman huolehtia itse hyvissä ajoin 

kevään aikana. Musiikkiopiston oppilaille tämä tarkoittaa muutosta aiempaan toimintamalliin. 

Tiedotamme ja muistutamme tästä muutoksesta tarkentavin tiedoin vielä maaliskuussa.  

Lasten ja nuorten perusopintojen kesto on 8-9 vuotta ja syventävien opintojen 3-4 vuotta. Aikuisten 

laajan oppimäärän opinnot kestävät opetussuunnitelmamme mukaan yhteensä 7 vuotta. 

Muistutamme, että välivuotta ei ole enää mahdollista pitää, vaan opintojen keskeytyessä tarjoamme 

vapautuneen oppilaspaikan uudelle hakijalle. 

 

 

 



 

 

Maaliskuussa oppilaalla on mahdollisuus toivoa tulevalle lukuvuodelle myös 

sivuinstrumenttitunteja. Sivuinstrumentin opetusta myönnetään, kun oppilaalla on omassa 

pääinstrumentissa suoritettuna vähintään opinnäyte 2. Lähestymme tässä asiassa kaikkia oppilaita 

myöhemmin lomakkeen muodossa. Uutuutena syksyllä 2022 alkaa myös säveltämisen yksilöopetus! 

Kaveriviikko tulossa! Kaikki Pirkan opiston taidekoulut järjestävät yhteisen kaveriviikon maaliskuussa 

viikolla 12 (21.-25.3.2022). Silloin omalle soitto-, laulu- tai ryhmätunnille voi tuoda myös kaverin 

mukaan tutustumaan musiikkiharrastukseen. Tästä lisätietoa oppilaillemme myöhemmin! 

Huhtikuussa on uusien oppilaiden hakuaika musiikkiopistoon ja muihin taidekouluihin. Lisätietoa 

löydät kevään aikana nettisivuiltamme. 

Toukokuussa järjestetään uusien oppilaiden valintatilaisuudet eri paikkakunnilla. 

Kesäkuussa tiedotamme oppilasvalinnoista ja ohjaamme jokaisen oppilaan tulevaa lukuvuotta 

varten hänelle sopivaan ryhmään. Sihteerimme lähettää sähköpostitse tiedon oppilaalle 

suunnitellusta yhteissoitto- ja/tai musiikin hahmottamisen ryhmästä. Ryhmäopetus alkaa usein 

aikaisintaan toisena opiskeluvuotena. 

Omien opintojen edistymisestä voi keskustella milloin vain oman opettajan tai suunnittelijaopettajan 

kanssa. Opintosuoritusotteen voi myös halutessaan pyytää musiikin sihteeriltämme. Yhteystiedot 

löydät nettisivuiltamme! 

  


