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Lukukautemme on taittumassa kevääseen. Tässä viestissä seuraavia tärkeitä asioita oppilaille ja 

vanhemmille tiedoksi: 

• MUHA- JA KAVERIVIIKKO  

• Tulevan lukuvuoden sivuinstrumenttitoiveet 

• Opintojen jatkuminen ja opintojen keskeytys 

• Uusien oppilaiden hakuaika 

• Kevätjuhlassa juhlitaan valmistuneita 

Oona Rosenlund, suunnittelijaopettaja 

 

 

MUHA – TEHTÄVÄPAKETIT SOITTO/LAULUTUNNILLE  

MUHA-VIIKKOA vietetään musiikkiopistossa 14.–18.3. (vko 11) 

Tavoitteemme on tuoda musiikin hahmottamisen sisältöjä entistä lähemmäksi omia 

instrumenttiopintoja ja toki lisätä myös innostusta musiikin teorian opintoihin. Opettajiemme 

välinen yhteistyö on tässä avainasemassa! Musiikkiopiston uudella MUHA-viikolla 1-4 –kurssien 

oppilaat saavat ryhmätunnilta mukaansa tehtäväsivun, joka käydään läpi oman soitto/lauluopettajan 

kanssa yksilötunnilla. Mukavia uusia oppimishetkiä oppilaille ja opettajille uudella teemaviikolla! 

Opistossamme oppilaan perusopinnot kestävät 8-9 vuotta ja niiden aikana musiikin hahmottamisen 

opintoja on yhteensä neljän vuoden ajan (Muha 1-4 –kurssit). Syventävissä opinnoissa opiskellaan 

Muha 5-7 –kurssit. Jos et ole tänä vuonna muha-tunneilla lainkaan, voit hyvin käydä oman 

instrumenttiopettajan kanssa silti hauskoja musiikin hahmottamisen taitoja läpi soittaen tai laulaen! 

 

KAVERI MUKAAN SOITTO/LAULUTUNNILLE 

Taidekouluissa vietetään Kaveriviikkoa 21.3.–27.3. (vko 12) 

Kaveriviikolla oppilaat voivat tuoda ystävänsä mukaan tunnille tutustumaan. Musiikkiopistossa 

kaverin voi hyvin ottaa mukaan yksilö- tai ryhmätunnille. Laitathan omalle opettajalle etukäteen 

viestin, jos kanssasi on tulossa uusi tutustuja seuraamaan opetusta tai ehkä kokeilemaan soitinta 

samalla. Uusien oppilaiden ilmoittautumisaika taidekouluihin on huhtikuussa. Pirkan opiston 

taidekouluja ovat teatterikoulu, tanssikoulu, kuvataidekoulu, musiikkiopisto ja mediataidekoulu. 

 



 

TULEVAN LUKUVUODEN SIVUINSTRUMENTTITOIVEET 

Esitä oma toiveesi ja täytä hakulomake 15.4. mennessä: 

www.pirkanopisto.fi/musiikkiopisto/ilmoitustaulu 

Oppilaalla on mahdollisuus toivoa oman pääinstrumentin rinnalle halutessaan myös toisen 

soittimen, laulun tai säveltämisen yksilöopetusta. Opetusta tarjotaan oppilaalle lukukausittain 

14x30min. Sivuinstrumentista perittävä ylimääräinen lukukausimaksu on 130 €. Kaikki 

sivuinstrumenttitoiveet pyritään täyttämään ensi syksystä lähtien mahdollisuuksien mukaan.  

Huom! Ennen sivuinstrumenttituntien aloittamista oppilaalla tulee olla pääsoittimesta tehtynä 

opinnäyte 2 ja laulusta puolestaan opinnäyte 1. Jo käynnissä olevat sivuinstrumentti opinnot 

jatkuvat tulevana lukuvuonna automaattisesti samaan tapaan. Jos toiveesi on lopettaa tai vaihtaa 

sivuinstrumenttia, olethan pian suunnittelijaopettajaan yhteydessä.  

Vaihtoehtoihin ja opettajiin voi tutustua: www.pirkanopisto.fi/musiikkiopisto/yksiloopetus 

Opistolla on myös vuokrasoittimia tarjolla oppilaiden käyttöön. Niitä voi tiedustella myös 

sivuinstrumentin tunteja varten sihteeriltä: samuliina.tukiainen@nokiankaupunki.fi. 

Uutta: Sävellyksen opettajana toimii opistossamme Eetu Lehtonen. Opetuspaikkoina 

sävellystunneilla ovat Pirkkala ja Nokia, mutta osallistua voi kuitenkin miltä vain paikkakunnalta. 

Syksyllä 2021 sävellystunteja tarjottiin oppilaillemme Ääneni äärellä -hankkeen myötä, joka 

toteutettiin Suomen Säveltäjät ry:n kanssa yhteistyössä. Onneksi näille sävellystunneille saadaan 

tulevana lukuvuonna myös jatkoa! 

 

OPINTOJEN JATKUMINEN JA OPINTOJEN KESKEYTYS 

Opintosi Pirkan opiston musiikkiopistossa jatkuvat lukuvuonna 2022–23. Tästä keväästä lähtien 

emme enää toteuta vanhojen oppilaiden jatkoilmoittautumista erikseen. Taiteen perusopetuksessa 

sinulla on oikeus opiskella keskeytyksettä koko laajan oppimäärän loppuun asti. Opinto-ohjausta 

annamme tarvittaessa oppilaskohtaisesti läpi vuoden. Ennen kesälomaa ohjaamme kaikki oppilaat 

myös suoraan heille sopiviin ryhmäopintoihin (yhteismusisointi ja musiikin hahmottaminen). 

Aikataulujen päällekkäisyyksiä on mahdollista sovittaa joustavasti sihteerin kanssa tämän jälkeen. 

Olethan musiikin sihteeriin yhteydessä mahdollisimman pian, jos haluat keskeyttää opintosi tämän 

lukukauden jälkeen (samuliina.tukiainen@nokiankaupunki.fi).  

 

UUSIEN OPPILAIDEN HAKUAIKA 

Pirkan opiston taidekoulujen hakuaika on huhtikuussa. Musiikkiopiston hakuohjeista ja 

oppilasvalinnoista pian tietoa nettisivuillamme.  

Uusien oppilaiden valintakokeet ja oppilasvalinnat toteutuvat toukokuun aikana. 
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KEVÄTJUHLASSA JUHLITAAN VALMISTUNEITA 

Kaikki opiston musiikkikonsertit löytyvät nettisivuiltamme! 

Musiikkiopiston kevätjuhla järjestetään Pirkkalan Silmu-lukiolla ti 3.5. Ohjelmassa on sekä klassisen 

että rytmimusiikin esityksiä klo 18–20. Kevätjuhlaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki 

musiikkiopiston oppilaat ja vanhemmat. Omalta opettajalta kuulet lisäksi, jos olet itse mukana 

esiintymässä! 

Musiikin laajassa oppimäärässä oppilas saa 8 vuoden opintojen jälkeen perusopintojen todistuksen. 

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa koko laajan oppimäärän päättötodistuksen. 

 Kevätjuhlassa kukitamme ja juhlimme kaikkia todistuksen saajia! 


