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Hyvää syyskauden alkua musiikkiopistolainen!
Tervetuloa musiikin pariin kesälaitumelta.
Musiikkiopistossa käynnistyy tänä syksynä monta uutta
asiaa. Seuraavat kaksi vuotta rehtorit ja opettajat
työskentelevät taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman ääressä. Opetussuunnitelman
perusteet valmistuvat ministeriössä vuoden kuluttua.
Odotamme lisää mahdollisuuksia, yksilöllisiä opintopolkuja
ja uusia toimintatapoja. Tähän koulutamme henkilöstöä jo
tulevana lukuvuonna.
Musiikkiopiston runsaassa tapahtumakalenterissa on syyskaudella muutama huipennus:
Keravan musiikkiopistossa on opetettu syksyllä 40 vuotta Suzukin tahtiin. Tämän kunniaksi opiston
jousiopettajat järjestävät kokonaisen juhlaviikon, joka huipentuu massiiviseen konserttiin
perjantaina 7.10. Konsertissa nykyiset ja entiset oppilaat soittavat tunnettuja kappaleita Suzukiopintojen varrelta.
Vuoden aikana järjestämme muitakin teemaviikkoja, joissa oppilaiden yhteisöllisyys tiivistyy ja
pääsemme syventymään erilaisiin aiheisiin paremmin. Tällä ajatuksella pop/jazz-osaston
Svengijengiviikko on toiminut pilottina jo vuosia.
Musiikkiopisto sai Huonekalusäätiöltä apurahan taffelipianon kunnostukseen. Olet ehkä nähnytkin
tämän vanhuksen Asemantien salissa? Lukukauden lopulla maanantaina 19.12. pidämme
vihkiäiskonsertin ja kuulemme taffelipianon aikaista musiikkia soolona ja kamarimusiikkina.
Historian nuottilehdet havisevat.
Musiikkiopiston taikapiiriin liittyy yhä enemmän lapsia ja nuoria. Opetusministeriö
myönsi Kärkihankkeen kautta meille tuntuvan rahoituksen. Näin pääsemme käynnistämään
kouluissa ja päiväkodeissa Taidesirkuksen. Hankkeen nimi on mitä oivallisin vanhassa
sirkuskaupungissa. Mukana meillä on kumppaneina Keravan tanssiopisto, Keravan kuvataidekoulu
ja luonnollisesti myös Keravan kaupunki.
Suzuki 40 vuotta, teemaviikot, Taffelipiano, Taidesirkus, vain huiput mainitakseni. Mistä ne ideat
tulevat?
Musiikkiopiston visio "Yhdessä soiva Kerava. Ajassa elävä, perinteestä ammentava" toteutuu!
Nina Rissanen
Rehtori
Keravan musiikkiopisto
nina.rissanen@keravanmusiikkiopisto.fi
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Ilmoittautuminen opintoihin ja oppituntien sopiminen
Klassinen opetus, Musiikkiopisto, Asemantie 6
Ennen soittotuntiajan sopimista tarkista:
1. Mupe –ryhmä
Jos olet perusopetuksen oppilas, 4.-luokkalainen tai sitä vanhempi,
Musiikin perusteet kuuluvat opetussuunnitelmaasi. Sivulta 4 löydät lukujärjestyksen.
Musiikin perusteiden ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu tiistaina 16.8.2016 klo 17 alkaen
Lento-salissa, missä tapaat Riikka Siltasen ja Marianna Korpelan. Ryhmiin voi ilmoittautua
etukäteen myös sähköpostitse. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mupetunnit alkavat ma 22.8.2016.
Hanki jo ensimmäiselle tunnille oppikirja: Mirja Kopra, Musiikin perusteet 1-4.
Oppikirjoja myy mm. Intro Music Keravalla.
2. Orkesterit
Jousiorkesteri ja puhallinorkesteri kuuluu opetussuunnitelmaan.
Jousisoittajat, puhaltajat: Selvitä, mihin orkesteriin mahdollisesti kuulut.
Orkesterilistat ovat ilmoittautumispäivänä Lento-salin seinällä klo 17 alkaen.
Soittotuntiajat sovitaan tiistaina 16.8.2016 klo 17.30 - 18.30, Asemantie 6.
Liitteessä ne opettajat, jotka sopivat tuntiajan puhelimitse.
Opetus alkaa keskiviikkona 17.8.2016 sovitun lukujärjestyksen mukaan.

Popjazz - opetus, Musiikkikartano, Lapilantie 12
Lukuvuosi alkaa Amp -tuntien ja -bändien (Afroamerikkalaisen musiikin perusteet) sopimisella
maanantaina 15.8.2016 klo 18 alkaen Musiikkikartanolla lehtori Pasi Huttulan kanssa. Jos olet
perusopetuksen oppilas, 4.-luokkalainen tai sitä vanhempi, Amp-opetus kuuluu
opetussuunnitelmaasi. Oppikirja: Veli-Matti Halkosalmi – Pasi Heikkilä: Tohtori Toonika
Soittotuntiajat sovitaan tiistaina 16.8.2016 klo 17.30 - 18.30, Lapilantie 12.
Pasi Huttula ja Bruno Korpela sopivat tuntiajat erikseen, katso liite.
Opetus alkaa keskiviikkona 17.8.2016 sovitun lukujärjestyksen mukaan.
Amp - tunnit alkavat ma 22.8. alkavalla viikolla.
Ilmoittautumista koskevat kysymykset:
apulaisrehtori Kari Syväniemi p. 050-4002405 kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi
toimistonhoitaja Maija Issakainen p. 041-5297623 maija.issakainen@keravanmusiikkiopisto.fi

INFOTILAISUUS HUOLTAJILLE 18.8.2016 KLO 18
Lento-salissa, Asemantie 6
Rehtori ja apulaisrehtori kertovat musiikkiopisto-opiskelusta ja vastaavat kysymyksiin
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MUSIIKIN PERUSTEET 1, opettaja Riikka Siltanen
riikka.siltanen@keravanmusiikkiopisto.fi
Sompion koulu, C 103
Maanantai
ryhmä 1 klo 15-16, ryhmä 2 klo 16-17
Tiistai
ryhmä 3 klo 15-16, ryhmä 4 klo 16-17
Keskiviikko
ryhmä 5 klo 16-17

MUSIIKIN PERUSTEET 2-4, Opistotaso, opettaja Marianna Korpela
marianna.korpela@keravanmusiikkiopisto.fi
Sompion koulu, C214 (Pieni musiikkiluokka)
Maanantai
15.15-16.15 Mupe 2
16.15-17.30 Mupe 3
17.45-19.15 Mupe 4
Tiistai
15.15-16.30 Mupe 3
16.30-18.00 Mupe 4
18.15-19.45 OT Yhteinen 2
Keskiviikko
15.15-16.15 Mupe 2
16.15-17.30 Mupe Turbo 2-3 *
17.45-18.45 Mupe 2
18.45-19.45 OT Syventävät **
Torstai
15.15-16.30 Mupe 3
16.30-18.00 Mupe 4
18.15-19.45 OT Yhteinen 1
Perjantai
15.15-16.15 Mupe 2 ***
16.15-17.30 Mupe 3
* Koottu suositusten perusteella
** syksyllä Musiikkitieto ja kulttuuri, keväällä Rytmiikka
keväällä myös Musiikkiteknologia yhteistyössä Amp-opetuksen kanssa,
myöhemmin

lisäinfoa

*** rauhallisemmassa tahdissa etenevä ryhmä, suoritus kahdessa vuodessa

Käytettävät oppikirjat: Mirja Kopra, Musiikin perusteet 1-4, oppikirjoja myy mm Intro Music
Keravalla. Hanki oma oppikirja jo ensimmäiselle Mupe-tunnille.
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LUKUVUODEN 2016-2017 OPETUS- JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

17.8.- 20.12.2016
5.1.- 22.5.2017

Syysloma
Joululoma
Talviloma
Pääsiäisloma

17.- 23.10.2016
18.12.2016 - 4.1.2017
20.2.- 26.2.2017
14.4.- 17.4.2017

Lisäksi opetuksesta vapaat päivät:
Itsenäisyyspäivä
ma 6.12.2016
Loppiainen
pe 6.1.2017
Vappu
ma 1.5.2017

LUKUKAUSIMAKSUT JA HUOJENNUKSET
Lukukausimaksut laskutetaan kahdesti lukuvuodessa, syyslukukausi elokuussa ja kevätlukukausi
tammikuussa. Lukukausimaksu peritään koko lukukaudelta vaikka oppilas lopettaisi kesken
kauden. Maksujärjestelyistä voi sopia suoraan toimistonhoitaja Maija Issakaisen kanssa, puh 041529 7623 tai maija.issakainen[at]keravanmusiikkiopisto.fi
Maksuhuojennusta voidaan hakea alaikäisen lapsen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
opintoihin (ei avoin opetus tai musiikkileikkikoulu). Anomukset tulee jättää musiikkiopistolle pe
26.8.2016 mennessä. Musiikkiopiston toimistosta tai kotisivuilta www.keravanmusiikkiopisto.fi
saa anomuslomakkeen. Anomukseen lisätään lomakkeessa pyydetyt liitteet.
Lukukausimaksuhuojennuksista päättää Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry:n hallitus kerran
vuodessa syyskuun kokouksessa. Jokainen maksuhuojennusta anonut saa päätöksen kirjallisena
postitse. Lukukausimaksua ei tarvitse maksaa ennen päätöksen tuloa.

POISSAOLOT
Oppilaan poissaolo
Mikäli joudut olemaan poissa tunnilta satunnaisesti tai pidempään, ilmoita siitä hyvissä ajoin
suoraan opettajallesi. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan oppilaasta johtuvaa oppitunnin
peruuntumista.
Opettajan poissaolo
Opettajan poissaolosta pyritään tiedottamaan oppilaalle mahdollisimman nopeasti.
Mikäli opettajan sairausloma on pitkäaikaisempi, järjestämme sijaisen. Tunnit voidaan korvata
myös ryhmätunteina tai konserttikäynteinä.
Ryhmäopettajan sairastuessa noudatamme seuraavaa käytäntöä:
• yleisten aineiden ja orkestereiden ryhmätunteja ei korvata
• musiikkileikkikoulutunnit korvataan aina 2. rästitunnista lähtien
• pyrimme hankkimaan sijaisen mahdollisimman nopeasti
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•
•

lukukautta voidaan jatkaa poisjääneiden tuntien verran huomioiden
keskeytyksen ajankohta ja lukukauden kohtuullinen pituus
pitämättä jäänyt tunti järjestetään usein muuna erikseen tiedotettavana
ajankohtana

OPINTO-OIKEUS
Keravan musiikkiopiston opetussuunnitelma löytyy opiston kotisivuilta.
http://www.keravanmusiikkiopisto.fi/OPS/OPS_yleinen.pdf

Mukautettu opetus
Musiikkiopistossa voidaan olosuhteiden ja resurssien mukaan järjestää opetusta myös oppilaille,
jotka tarvitsevat erityistä tukea. Mukautetun opetuksen edellytyksenä on lääkärin tai muun
terveydenhuollon henkilön diagnoosi tai todistus.
Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) yhdessä opettajan, oppilaan ja
huoltajan kesken. HOPSissa määritellään opintojen tavoitteet, sisältö, opetusmenetelmät,
opiskeluaika ja arviointimenettelyt. Päättötodistuksessa on mainita mukautetusta opetuksesta.

YHTEISSOITTO
Kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua yhteissoittoon. Yhteissoittoon osallistutaan joko
viikoittain tai periodeittain opettajan ohjauksessa. Opettajat muodostavat soitinryhmät ja yhtyeet,
kun ovat saaneet lukujärjestyksensä valmiiksi. Yhteissoittoa järjestetään myös soittotuntien
puitteissa tarpeen mukaan. Pianonsoiton opiskelijat soittavat nelikätisiä sävellyksiä, toimivat
säestäjinä tai osallistuvat soitinyhtyeisiin.
Puhallinorkesterit
PARASTA A-RYHMÄÄ to klo 17 - 17.45 Sompion koulu lk C 101, johtaa Anni Björk p. 044-3071449
- Kaikki vasta-alkajat, alkaa to 1.9.
BUHALLUS ke klo 16.30 – 17.30 Sompion koulu, lk A 208, johtaa Rikupetteri Aaltonen p. 050-66550
- Jonkin verran soittaneet, alkaa ke 24.8.
HURRICAANI ke klo 17.30 - 19.00 Sompion koulun juhlasali, johtaa Rikupetteri Aaltonen p. 05066550
- Perustason 1 suorittaneet, alkaa ke 24.8.
Jousiorkesterit
VIVANTE ma klo 16 - 17.30 Sompion koulun juhlasali, johtaa Eero Forstén p. 050-3806654
- Nuorempien jousisoittajien orkesteri, alkaa ma 29.8.
TANTO ma klo 18.15 - 20.15 Sompion koulun juhlasali, johtaa Juhani Palola
- Pidemmälle opinnoissaan ehtineiden jousisoittajien orkesteri, alkaa ma 29.8.
- Yhteyshenkilönä ja stemmaharjoituksista vastaavana opettajana toimii
lehtori Tiina Aho-Erola p. 0500-607156
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SIVUAINE
Sivuaine voidaan myöntää hyvin menestyneelle oppilaalle hänen suoritettuaan vähintään
pääaineen tasosuoritus 2. Resurssien vähyyden vuoksi opetusta pyritään järjestämään
ensisijaisesti opistotasolla opiskeleville. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia. Opintooikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Sivuainetta anotaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä.
Anomukseen liitetään pääaineen opettajan suositus.

ESIINTYMISET JA KONSERTTIKÄYNNIT
Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee lukuvuoden aikana esiintyä kaksi (2) kertaa opiston
oppilaskonserteissa ja/tai opettajan luokkakonsertissa. Oppilas tallentaa konserttiohjelman ja
esiintymisajankohdan omaan Ansiokansioon. Konserttiin pukeudutaan siististi ja konsertissa
käyttäydytään asiallisesti. Konserttikäynnit kuuluvat myös musiikkiopintoihin. Siihen
kannustuksena oppilaat saavat konserttikortin, jonka voi kolmen konserttimerkinnän jälkeen
palauttaa opettajalle. Konserttikortit osallistuvat palkinnon arvontaan lukuvuoden lopussa. Tiedot
kaikista musiikkiopiston konserteista ja tapahtumista löydät Tapahtumakalenterista, joka ilmestyy
kahdesti lukuvuodessa, elokuussa ja tammikuussa. Kalenteri löytyy myös kotisivuiltamme.
www.keravanmusiikkiopisto.fi/kalenteri.php

ANSIOKANSIO
Ansiokansion tehtävä on tukea opetussuunnitelman toteutumista, opintojen suunnittelua,
arviointia ja oppilaan motivaatiota. Ansiokansioon tallennetaan oppilaan kaikki suoritukset,
soitettu ohjelmisto, konserttiohjelmat ja muut tapahtumat. Ansiokansiota käyttävät
Perusopetuksen ja Soitinvalmennuksen oppilaat. Ota Ansiokansio mukaan ensimmäiselle
oppitunnille. Jokainen uusi oppilas saa ensimmäisellä oppitunnilla oman Ansiokansion.

SOITINVUOKRAUS
Musiikkiopistolla on vuokrasoittimia, joita vuokrataan ensisijaisesti Soitinvalmennusoppilaille.
Soittoharrastuksen vakiinnuttuaon toivottavaa että oppilas hankkii oman soittimen.
Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti lukuvuodeksi kerrallaan. Vuokraaja ja opettaja tarkistavat
soittimen kunnon ennen soittimen lainaamista ja palauttamista.
Soitinvuokra laskutetaan lukukausittain. Musiikkiopisto on vakuuttanut kaikki vuokrasoittimet.
Oppilas korvaa soittimelle aiheutuneet vahingot ja kaikki normaalissa käytössä kuluvat osat.
Musiikkiopisto huolehtii vuokrasoittimen perushuollosta ja ylläpidosta.
Vuokrasoitin on henkilökohtainen. Soitinta ei saa lainata edelleen. Kun soitinta ei tarvita, se
palautetaan musiikkiopiston toimistoon.
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PÄÄAINEEN VAIHTO
Pääaineen vaihtoa voi anoa kirjallisesti jatkoilmoittautumisten yhteydessä. Anomukseen on
liitettävä myös nykyisen opettajan lausunto opintomenestyksestä.

VÄLIVUOSI
Perusteen välivuoden myöntämiselle ovat terveydelliset syyt, ulkomailla oleskelu, äitiysloma ja
varusmiespalvelu. Välivuotta anotaan rehtorilta keväällä jatkoilmoittautumisten yhteydessä.

OPINTOJEN LOPETTAMINEN
Opintojen lopettaminen tehdään aina kirjallisesti joko jatkoilmoittautumisten yhteydessä tai
sähköisesti osoitteessa kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi

YHTEYSTIEDOT
Toimisto
Asemantie 6, 04200 Kerava
Puh 041 529 7623
Toimistonhoitaja Maija Issakainen p. 041 - 529 7623
maija.issakainen@keravanmusiikkiopisto.fi
Apulaisrehtori Kari Syväniemi p. 050 – 400 2405
kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi
Rehtori Nina Rissanen p. 040 – 510 7818
nina.rissanen@keravanmusiikkiopisto.fi
Musiikkiopisto, Asemantie 6, opettajat
p. 046 - 600 1795
etunimi.sukunimi@keravanmusiikkiopisto.fi
Musiikkikartano, Lapilantie 12, opettajat
p. 050 - 438 9741
etunimi.sukunimi@keravanmusiikkiopisto.fi
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Aukioloajat
ma klo 9-17
ti - to klo 9-15
pe suljettu

