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OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT
OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE
Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista. Oppilaan
ja musiikkioppilaitoksen välinen yhteistyö on onnistunut erinomaisesti silloin, kun
oppilas saa itselleen hyvän harrastuksen tai ammatin ja kun nuori kasvaa musiikkia
ymmärtäväksi aikuiseksi.

YLEISTÄ
Olet Meri-Lapin musiikkiopiston oppilas. Opiskelupaikan saaminen on etuoikeus,
sillä kaikille halukkaille ei paikkaa voida tarjota. Siksi toivomme sinun opiskelevan
ahkerasti ja tunnollisesti sekä muutoinkin täyttävän opiskeluoikeuteesi kuuluvat
velvollisuudet.
MUSIIKIN PERUSOPINNOISSA opiskeluaikaa on yhdeksän vuotta.
.
MUSIIKKIN SYVENTÄVISSÄ opinnoissa opiskeluaikaa on kolme vuotta.

OPINNOISTA
Meri-Lapin musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta.
Opiskelijat opiskelevat opetushallituksen opetussuunnitelman perusteet 2017
ohjeiden mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.
Meri-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma on nähtävissä www.kemi.fi/musiikki
Musiikkiopisto järjestää oppilasiltoja, joissa esiintyminen ja joiden kuuntelu
kuuluu opintoihin.
Musiikkiopiston oppilaana sinulla on vapaa pääsy musiikkiopiston ja
musiikkitoimen yhteislautakunnan järjestämiin konsertteihin (joitakin
poikkeuksia on). Pidäthän saamasi kortin mukanasi, jolla voit todistaa olevasi
opiston oppilas.

OPPITUNNIT JA SUORITUKSET
Oppitunneille Sinun on valmistauduttava huolellisesti. Säännöllinen kotiharjoittelu
sekä opetukseen osallistuminen takaavat, että opintosi edistyvät.
Opetusviikkoja on 35.

POISSAOLOT
Mikäli et sairauden tai muun voittamattoman esteen vuoksi voi saapua oppitunnille ILMOITA siitä mahdollisimman pikaisesti OPETTAJALLESI TAI
SOITTAMALLA MUSIIKKIOPISTON TOIMISTOON puh. 040-572 4574 tai
Tornion sivutoimipisteeseen puh. 050-597 1494. Silloin opettajasi ei odota Sinua
turhaan. Perusteettomia poissaoloja emme hyväksy. ETHÄN TULE SAIRAANA
TUNNILLE!
Jos hyväksyttävästä syystä peruutat tuntisi viikkoa aikaisemmin, opettajasi voi
mahdollisuuksiensa mukaan järjestää Sinulle toisen tuntiajan.
Jos taas oppitunti peruuntuu opettajallesi sattuneen esteen vuoksi, opettaja korvaa
tunnin toisena ajankohtana lukuunottamatta sairaslomaa.

MILLOIN OSALLISTUT MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN (ent. musiikin
perusteet) OPISKELUUN, YHTEISSOITTOON TAI KUOROON?
Mikäli olet syntynyt 2010 tai aiemmin on sinun aloitettava musiikin hahmotusaideiden
opinnot. Halutessasi opiskella rytmimusiikin hahmotusaineita (ent. pop/jazz) aloitat ne
täytettyäsi 12 vuotta.
Yhteismusisointi sisältyy opintoihin taitojasi vastaavassa ryhmässä.
Lisätietoja saat omalta opettajaltasi.
Opinnoista et voi "jättäytyä" pois. Asiasta täytyy sopia asianomaisen opettajan
tai rehtorin kanssa.

MUSIIKIN PERUSOPINTOJEN PÄÄTTÖTODISTUKSEEN VAADITTAVAT
OPINNOT

MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTODISTUKSEEN
VAADITTAVAT OPINNOT

OPISKELUSSA TARVITTAVAT VÄLINEET
Opiskelussasi tarvitsemat soittimet, nuotit, oppikirjat ja muut välineet sinun pitää
hankkia itse. Lukukausimaksu sisältää myös opetuksessa tarvittavat kopiot.
Soittimen vuokraus musiikkiopistolta:
- musiikkiopisto voi vuokrata oppilaille joitakin soittimia
- soittimen vuokraamisesta tehdään hallintasopimus opettajan kanssa
- pisin laina-aika on kolme vuotta. Jatkoajasta on sovittava erikseen. Koska soittimia
on rajoitetusti, joutuvat monet vasta-alkajatkin hankkimaan soittimensa heti
opiskelun alkaessa
- jos soittimen vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, on soitin
palautettava opiston toimistoon.

ESIINTYMISET MUISSA KUIN MUSIIKKIOPISTON TILAISUUKSISSA
Jos aiot esiintyä jossain muussa kuin opiston tilaisuudessa, toivomme sinun
neuvottelevan asiasta opettajasi kanssa. Hän on sinulle hyvänä apuna ohjelmiston
valinnassa ja harjoittamisessa. Opinto-ohjelmaasi kuuluvan aineiston julkisesta
esittämisestä päättää opettajasi.

LUKUKAUSIMAKSUT JA SISARALENNUKSET
Huolehdi lukukausimaksujen suorittamisesta määräaikana. Et voi aloittaa seuraavan
lukukauden opiskelua jos maksusi edelliseltä lukukaudelta on maksamatta.
Lukukausimaksu määräytyy oppitunnin pituuden mukaan.
Sisaralennus myönnetään ilman erillistä hakemista.

OPPILAAN/VANHEMPIEN YHTEYSTIEDOT/KOTIKUNTA
Voit tehdä muutoksia saamillasi tunnuksilla osoitteessa
meri-lappi.eepos.fi tai soittamalla opiston toimistoon toimistoon p. 040-572 4574 .

OPINTOJEN MÄÄRÄAIKAINEN KESKEYTTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN
Oppilas voi hyvin perustellun syyn vuoksi keskeyttää opintonsa määräajaksi
keskusteltuaan keskeyttämisestä rehtorin kanssa. Mikäli aiot lopettaa kokonaan opintosi musiikkiopistossa, ilmoita päätöksestäsi ajoissa rehtorille tai toimistoon.

PUHELIMEN KÄYTTÖ OPPITUNNEILLA
Oman puhelimen käyttö oppitunneilla on kielletty ellei opettaja toisin ohjeista.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja saat omalta opettajaltasi. Voit myös soittaa opiston toimistoon
puh. 040-572 4574 tai rehtorille puh. 040-572 4426.

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ
Jotta musiikin opiskelusta olisi mahdollisimman paljon iloa ja hyötyä, edellyttää se
vanhempien ja kodin aktiivista myötävaikutusta.
Harrastus on hyödyllinen vain silloin, kun se tuottaa harrastajalleen tyydytystä ja
onnistumisen iloa. Onnistumiseen tarvitaan työn tekoa, jota musiikissa kutsutaan
harjoittelemiseksi. Harjoitteluun tarvitaan motivaatio ja sen edellytys on myönteinen
harrastusilmapiiri niin kotona, oppilaitoksessa kuin oppitunneillakin.

LUKUVUOSI 2018 - 2019
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

15.8. – 19.12.
7.1. – 22.5.

Loma-ajat
Syysloma
Joululoma
Talviloma

15.10. – 21.10.
20.12. – 6.1.
4.3. – 10.3.

Toivomme Sinulle hyviä ja innostavia opiskeluvuosia sekä menestystä musiikkiopinnoissasi.

YHTEYSTIEDOT
Rehtori Noora Tuominen
vs. rehtori Karri Perälä
Oppilaitossihteeri Inkeri Laitila
Taloussihteeri Anne Hänninen
Konserttisihteeri Kati Ravander
Apulaisrehtori Ritva Ohtonen/Tornio
Tornion sivutoimipiste/opettajat

040-5724426 virkavapaalla 1.8.18.-31.1.19
040-5724426 1.8.18-31.1.19
040-5724574
040-5724558
0400-913670
050-5971494
050-5971495

MERI-LAPIN MUSIIKKIOPISTON MAKSUT 1.8.2018 alkaen

VALMENNUSKURSSI 6-8 kertaa (ei sisaralennusta, sisältää soittimen)

KURSSIMAKSU
80-100 e

PERHEMUSIIKKILEIKKIKOULU
6-8 kertaa/lapsi
Sisarusryhmä/kaksi lasta

75-85 e
110 e

MUSIIKKILEIKKIKOULU (ei sisaralennusta)
30-45 min
60 min

LUKUKAUSIMAKSU
95 e
105 e

INSTRUMENTTIVALMENNUS 1-5 oppilasta
(ei sisaralennusta, ei sisällä soitinta)
15 min
30 min
45 min

110 e
120 e
130 e

MUSIIKIN PERUSOPINNOT JA SYVENTÄVÄT OPINNOT
Pääaine 15 min
Pääaine 30 min
Pääaine 45 min
Pääaine 60 min
Pääaine 75 min
Ryhmäopetus 30 min
Ryhmäopetus 45 min

120 e
150 e
170 e
190 e
210 e
110 e
120 e

LISÄOPETUSOSASTO
Pääaine 30 min
Pääaine 45 min
Pääaine 60 min

200 e
220 e
240 e

SIVUAINE MUSIIKIN PERUSOPINNOISSA JA SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA
30 min
45 min

115 e
140 e

SIVUAINE LISÄOPETUSOSASTOSSA
30 min
45 min

150 e
180 e
55 e

SOITINVUOKRA

130 e
85 e

ULKOPUOLISTEN TEORIAOPETUS (ei sisaralennusta)
ULKOPUOLISTEN LASTEN KUORO-OPETUS (ei sisaralennusta)
UUDEN OPPILAAN KIRJAAMISMAKSU

MUUT MAKSUT
40 e

SISARALENNUKSET PÄÄAINEESSA
Sisaralennus myönnetään Meri-Lapin musiikkiopiston varsinaisista opiskelijoista sellaisille
biologisille sisaruksille, jotka asuvat samassa taloudessa ja osoitteessa.
Ensimmäinen lapsi maksaa täyden maksun ja seuraavat sisarukset 75 %.

