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INLEDNING AV LÄSÅRET 
Terminen börjar med att man kommer överens om lektionerna i musikinstitutet i Villa Haga 
(Tjänstevägen 5) onsdag 15.8. Alla elever kommer överens om sin lektionstid med sin lärare (om du 
inte vet vem som är din lärare, hjälper biträdande rektorn dig på platsen).  

 
kl. 16.30 – 17.30   Orkesterinstrument, gitarr, kantele, gruppsång, 

alla instrumentövningsgrupper utom piano 
kl. 17.30 – 18.00  Info för de nya elevernas vårdnadshavare Villa Haga, salen i 1 

vån. 
kl. 18.00 - 19.00 Piano och instrumentövning i piano  

 
Din lärare tar kontakt om ni kommer överens om lektionerna vid någon annan tidpunkt. 
Junior Big Band: Arttu Sipilä tar kontakt vecka 33. 
 
Onsdag 15.8 anmäler man sig till/bekräftar sin plats också till musikens grunder. 
Alla grupper i musikens grunder finns till påseende och man kan anmäla sig till dem på 

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummimo/  

MuPe-läraren Teuvo Ryynänen är anträffbar i teoriklassen kl. 16.30–19. 
MuGru-läraren Hanna Nikamaa är anträffbar i teoriklassen kl. 16.30–17.30. 
 
De som spelar i blåsorkestern Kimalainen avlägger MuPe 1b och MuGru 1b integrerat i orkesterns 
övningstid. Lärare är Hanna Nikamaa, kapellmästare är Milla Kaarto.  
 
De som spelar i stråkorkestrarna Taikajouset avlägger MuPe 1b integrerat i orkesterns övningstid. 
Lärare är Teuvo Ryynänen, kapellmästare är Päivi Kyröjärvi. 
 
Musikens grunders och orkestrarnas preliminära tider och gruppindelningar finns i slutet av det här 
infobrevet. Kyrkslätts musikinstitut samarbetar med Kirkkoharjun koulu. 
 
Undervisningen börjar torsdag 16.8. 
Undervisningen i allmänna ämnen (teori = musikens grunder = MuGru) inleds måndag 20.8.  
Musikundervisningen för småbarn dvs. undervisningen i musiklekskolan börjar torsdag 16.8.  
Orkestrarna inleder sitt läsår veckorna 34-36.  

 
Läsår 
Hösttermin 16.8 - 21.12.2018 
Höstlov 15- 20.10.2018 
Lovdagar  6.12.2018, också 7.12 ledig  
Vårtermin 7.1 - 24.5.2019  
Sportlov 18 - 23.2.2019 
Påsk  19 - 22.4.2019 
 
Nya lärare i musikinstitutet 
Gitarr  – Samuli Federley 
Piano – Maija Parko 
Sång – Riitta Piirainen 
Musiklekskola - Riikka-Tiina Rahikainen 



 

 

STUDIER 
 
Grundstudier och fördjupade studier 
I Kyrkslätts musikinstitut ges undervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den 
grundläggande konstundervisningen. Läroplanen för den fördjupade lärokursen omfattar inom 
grundstudierna och de fördjupade studierna studier såväl i det solistiska huvudämnet och 
sammusicering som i allmänna ämnen (=teori/MuGr). Detta innebär att varje elev utöver i 
spellektionen deltar i undervisningen i allmänna ämnen och sammusicering.  
 
Öppna avdelningen 
På den öppna avdelningen kan du till dina studier välja bl.a. musikens grunder, gruppsång, 
orkesterspel, solistiska ämnen eller gruppundervisning. Elever på den öppna avdelningen beviljas 
studierätt för ett år i taget.  
 
Instrumentövning läsåret 2018 – 2019 
Instrumentövningsgrupperna är Kyrkslätts musikinstituts ett- eller tvååriga kurser, vars syfte är att ge 
färdigheter att söka till instrumentundervisning inom musikinstitutets grundstudier. 
Instrumentövningsgrupper bildas årligen i instrument som bestäms separat. Platserna fylls i 
anmälningsordning, musikinstitutet bildar grupperna. Efter två års studier i instrumentövningsgrupp 
har eleven möjlighet att inom ramarna för musikinstitutets resurser med rekommendation av läraren 
och ett musikframförande få en plats inom grundundervisningen. Eleven kan söka sig till 
musikinstitutets inträdestest eller fortsätta spela på den öppna avdelningen.  
 
En elev i en instrumentövningsgrupp kan om den vill också delta i musikgrupperna för sin åldersgrupp 
inom musikundervisningen för småbarn för samma pris som för instrumentövning. I det här fallet 
kontakta riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi. 
 
Instrumentövningsgrupper som fortsätter, undervisningsdagarna bekräftas 15.8. 
Gitarr   lärare Pentti Hildén 
Valthorn              lärare Hanna Nikamaa, tisdag 
Trumpet  lärare Jenni Suhonen 
Violin   lärare Marja Korpela 
Altviolin     lärare Hanna Tyrväinen, fredag 
Junior Big Band lärare Arttu Sipilä och Lasse Ammann, undervisningsdag måndag/tisdag. 

Arttu kontaktar medlemmarna i gruppen.  
 
Nya instrumentövningsgrupper, undervisningsdagarna bekräftas 15.8. 
Gitarr   lärare Pentti Hildén 
Flöjt  lärare Tiina Rantala 
Trumpet  lärare Jenni Suhonen 
Violin  lärare Hannele Helminen 
Cello  lärare Satu Ylönen  
Piano  lärare Maija Parko 
 
 
 
 



 

 

Sammusiceringens läsår 2018-2019 
Under sammusiceringens läsår 2018-2019 fokuserar vi på olika former av sammusicering. Årets mål är 
att erbjuda eleverna möjlighet till sammusicering, grupplektioner och uppträdanden genom att 
fördjupa sig i teman som väljs av lärarna. Året kulminerar i uppträdanden av orkestrar, 
kammarensembler och grupper.  
 
En ny läroplan införs från och med 1.8.2018 
Vi har infört en ny läroplan 1.8.2018. Under läsåret 2018 – 2019 har eleven ännu möjlighet att avlägga 
studier enligt den gamla läroplanen om eleven kommer att avlägga avgångsbetyg på grundnivå eller 
musikinstitutnivå våren 2019. Alla andra och nya elever vid musikinstitutet övergår till och inleder 
automatiskt sina studier enligt den nya läroplanen från och med 1.8.2018. 
 
Studiebok 
Med hjälp av studieboken kan eleven tillsammans med läraren planera studierna på lång sikt. Målet 
med studieboken är att öka utvärdering i ord, diskussion, systematisk uppföljning av studierna och 
informationsgången mellan hemmet och musikinstitutet.  
 
Föräldrakvart 
Läraren ordnar en gång om året, på våren i samband med fortsättningsanmälan, en möjlighet för 
vårdnadshavaren att diskutera studierna.  
 
Frånvaro 
Det är bra att meddela om frånvaro alltid direkt till läraren. Om eleven inte kommer till lektionen är 
läraren inte skyldig att ersätta den. Om spellektionen infaller på självständighetsdagen, trettondagen 
eller första maj, ersätts lektionen inte. Då är både läraren och eleven lediga. Om du av hälsoskäl 
tvingas utebli från studierna en längre tid, ta kontakt med biträdande rektorn. 
 
Biämne 
Eleven kan beviljas ett biämne om undervisningsresurserna så tillåter. Man strävar efter att ordna 
undervisning i första hand för elever inom de fördjupade studierna. Biämneslektionens längd är 30 
minuter. Studierätt beviljas för ett år i taget. Man ansöker om studierätt i biämne i samband med 
återanmälan. Till ansökan behövs huvudämneslärarens rekommendation t.ex. per e-post till 
biträdande rektorn. 
 
Byte av huvudämne 
Man kan anhålla om byte av huvudämne i samband med återanmälan. Till ansökan behövs också den 
nuvarande lärarens utlåtande om studieframgång, som kan lämnas in per e-post till biträdande 
rektorn.  
 
Mellanår/befrielse från studier 
Direktionen för musikinstitutet har beslutat (sammanträde 2/2004) att motiverade orsaker till ett 
mellanår är hälsoskäl, utlandsvistelse, moderskapsledighet och militärtjänstgöring. Man ansöker om 
ett mellanår av biträdande rektorn i samband med återanmälan på våren. 
 
Terminsavgifter 
Fritidssektionen beslutar om terminsavgifter. Betalningarna skickas till kunderna i allmänhet i oktober 
och februari. Terminsavgiften ska vara betalad senast på förfallodagen. Man kan vid behov komma 



 

 

överens som betalningsarrangemangen med kundtjänst- och studiekoordinatorn 
(opistot(at)kirkkonummi.fi). 
 
Terminsavgiften uppbärs för hela terminen, även om eleven avbryter sina studier under terminen. 
Anmälan om avslutande av studierna ska göras före terminen börjar. Om studierna avbryts på grund 
av vägande skäl (t.ex. flytt från orten, sjukdom), kan man bli beviljad rabatt på terminsavgiften. 
Ytterligare uppgifter ges av biträdande rektorn. 
 
Frielevsplatser 
Musikinstitutet strävar efter att årligen bevilja några frielevsplatser. Då befrias eleven från 
terminsavgiften helt eller delvis. Det finns ett begränsat antal frielevsplatser som påverkas av 
läroinrättningens ekonomiska resurser. Befrielse från biämne, instrumenthyra  o.d. beviljas inte. 
Frielevsplatser beviljas inte elever inom den öppna avdelningen eller musiklekskolan.  
 
Rektorn beviljar frielevsplatser på grundval av socialarbetarens utlåtande. Ansökningsblanketten ska 
returneras till musikinstitutets kansli senast fr 7.9.2018 kl. 15, då man redan besökt socialarbetaren. 
Ansökningsblanketten kan skrivas ut på www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet (Prislista). 
 
Instrumentuthyrning 
Man kan be om att få hyra ett instrument av musikinstitutet. Man försöker ordna hyrda instrument 
till elever som spelar ett mer sällsynt instrument. Det är önskvärt att eleven skaffar ett eget 
instrument då spelandet blir permanent. Uthyrningsprisen meddelas i musikinstitutets prislista. 
Eleven ersätter skador som orsakats instrumentet samt delar som slits i normal användning. 
 
Anpassad undervisning  
Man kan upprätta en personlig läroplan för eleven i samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren, 
läraren och biträdande rektorn. Den personliga läroplanen upprättas skriftligt och sparas i 
elevförvaltningsprogrammet. Individualisering kan innebära individualisering av målsättningar, 
innehåll, studietid, sättet för genomförande av undervisningen, nödvändiga stödåtgärder och 
bedömningsförfarande. 
 
Konserter 
Musikinstitutet ordnar flera tiotals elevkonserter under läsåret. Konserterna är en del av din 
utbildning och musikinstitutet ordnar trygga övningsförhållanden för detta. Läraren delar ut 
musikinstitutets konsert- och evenemangskalender till sina elever i början av terminerna och 
kalendern skickas också per e-post till eleverna/föräldrarna. 
 
Avslutande av studier 
Avslutande av studier ska alltid meddelas skriftligen antingen i samband med återanmälan på våren 
eller under andra tidpunkter per e-post till biträdande rektorn OBS! Det räcker inte med en muntlig 
anmälan till läraren eller kansliet. 

 
 

MUSIKENS GRUNDER – MUGRU  
 
Studier i musikens grunder inleds i regel senast det läsår då eleven fyller 10 år.  



 

 

 
I det här meddelandet finns de preliminära gruppindelningarna för dem som redan anmält sig. Om 
ditt namn saknas i förteckningen eller du vill byta grupp eller försäkra dig om grupp och tidpunkt, 
anmäl dig till MuGru-gruppen på platsen 15.8! Nya grupper inrättas vid behov.  
 
Alla grupper i musikens grunder finns till påseende och man kan anmäla sig till dem på 

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummimo/ 
 
De som spelar i blåsorkestern Kimalainen avlägger MuPe 1b och MuGru 1b integrerat i orkesterns 
övningstid. Lärare är Hanna Nikamaa, kapellmästare är Milla Kaarto.  
 
De som spelar i stråkorkesterna Taikajouset avlägger MuPe 1b integrerat i orkesterns övningstid. 
Lärare är Teuvo Ryynänen, kapellmästare är Päivi Kyröjärvi. 
 
Undervisningen i musikens grunder börjar måndag 20.8. 
 
 

MUSIKIN PERUSTEET 1, LÄRARE TEUVO RYYNÄNEN 
 
MUPE 1b tisdag kl. 17-18, Villa Haga (500501) 
MUPE 1b torsdag, Veikkola Vuorenmäen koulu (500504) 
 

MUSIIKIN PERUSTEET 2, LÄRARE TEUVO RYYNÄNEN 
 
MUPE 2, onsdag kl. 16-17, Villa Haga (500505) 

MUPE 2, fredag kl. 15.30-16.30, Villa Haga (5005051) 
MUPE 2, musikklassens elever efter skolan måndag eller tisdag, Villa Haga 
 

MUSIIKIN PERUSTEET 3, LÄRARE TEUVO RYYNÄNEN 
 

MUPE 3, tisdag kl. 15.15-16.45, Villa Haga (500509) 
MUPE 3, fredag kl. 16.30-17.30 vuxengrupp, Villa Haga (500513) 
MUPE 3, måndag kl. 15.15-16.45, Villa Haga (500514) 

 

MUSIIKIN PERUSTEET 4, ALLMÄN MUSIKKUNSKAP, LÄRARE TEUVO RYYNÄNEN 
 
MUPE 4, ALLMÄN MUSIKKUNSKAP GRUNDKURS (500522) 
 

 

TEORI, TONTRÄFFNING OCH ALLMÄN MUSIKKUNSKAP 1 INOM DE FÖRDJUPADE 
STUDIERNA, LÄRARE TEUVO RYYNÄNEN 
 
MODUL B1 TEORI (500523) 
MODUL A1 TONTRÄFFNING (500525) 
MODUL C1 ALLMÄN MUSIKKUNSKAP 1 (500532) 
 



 

 

MUSIKENS GRUNDER SV, LÄRARE HANNA NIKAMAA, KIRKKOHARJUN KOULU 
 
MUSIKENS GRUNDER 1, TISDAG, SV (500553) 
MUSIKENS GRUNDER 3, TISDAG, SV (500550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORKESTRAR 
 

STRÅKORKESTRAR 2018 – 2019 
 
TAIKAJOUSET 
Kapellmästare Päivi Kyröjärvi. Taikajouset över onsdagar kl. 17.15-18.30.  
Den första övningen är på onsdag 5.9 kl. 17.15-18. TUTTI, plats Kirkkoharjun koulus musikklass.  



 

 

 
De som spelar i Taikajouset avlägger MuPe 1b integrerat i orkesterns övningstid, ytterligare uppgifter 
av Päivi och MuPe-läraren Teuvo Ryynänen. 
 
 
SONORE 
Kapellmästare Marja Korpela. Sonore övar på torsdagar kl. 17.30 - 19.00 i Kirkkoharjun koulus 
musikklass.  
Den första övningen är torsdag 30.8 kl. 17.30 - 18.30 TUTTI! Välkommen! 
 
 
KAMMARORKESTERN 
Kapellmästare Tuomas Törmi. Övningar i regel måndagar kl. 18.30 - 20.30 i Kirkkoharjun koulus 
musikklass. Exakt tidtabell ges i augusti. 
 
 

BLÅSORKESTRAR 2018 - 2019 
 
KIMALAINEN  
Kapellmästare Milla Kaarto. Övningar tisdagar i Kirkkoharjun koulus musikklass. Man ska vara på plats 
10 minuter innan övningen börjar för att bygga ihop instrumentet och värma upp. Orkestrarnas 
konsert fredag 14.12.2018. 
 
De som spelar i blåsorkestern Kimalainen avlägger MuPe 1b och MuGru 1b integrerat i orkesterns 
övningstid. Lärare är Hanna Nikamaa, kapellmästare är Milla Kaarto.  
 
 
KIMPO  
Kapellmästare Jenni Suhonen. Övningar tisdagar i Kirkkoharjun koulus musikklass. Orkestrarnas 
konsert fredag 14.12.2018. 
 
 
LAPPBÖLE HORNKAPELL 
Kapellmästare Arttu Sipilä. Övningar tisdagar kl. 19-21.15 i Kirkkoharjun koulus musikklass. Orkestern 
är avsedd för musikinstitutets längre hunna blåsare och är frivillig. Vuxna anmäler sig via 
medborgarinstitutet www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet 
 
 

Föräldraföreningen Musakannu ry   

- viktigt stöd till unga musiker! 
 
Roliga spelresor - avslappnade övningsläger - att göra saker tillsammans – proviantering –  
kaffeservering – var och en enligt sina egna möjligheter – tillsammans är vi mera!  

 



 

 

Nya medlemmar behövs till musikinstitutets föräldraförening och dess styrelse. Alla är välkomna som 
medlemmar men särskilt orkesterspelarnas familjer inbjuds att komma med. Föräldraföreningen 
fungerar som ett viktigt samarbetsorgan mellan hemmet och musikinstitutet och stöder hobbyn både 
mentalt och ekonomiskt.  

Föräldraföreningens verksamhet är t.ex. 

 att dela ut stipendier till institutets elever i samband med vårfesten 
 att samla in medel t.ex. genom att ordna kaffeserveringar vid vissa av institutets konserter  
 att möjliggöra orkestrarnas konsertresor med finansiellt stöd 
 att bidra vid genomförandet av orkesterlägerdagar t.ex. genom att servera mellanmål 

 
I Musakannu finns tillräckligt med saft till alla spelare, men safthällare och bullbakare behövs alltid! 
 
Ytterligare information om föreningen musakannu(at)gmail.com 

 
STÖD VÅR VERKSAMHET: 
Den frivilliga avgiften för understödande medlemmar är 10 euro och beloppet kan betalas på konto 
FI89 5554 0920 0426 69, uppge Kyrkslätts musikinstituts understödsförening som mottagare och 
medlemmens namn och hemort under tilläggsuppgifterna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
 

LÄRARE 2018 - 2019 
 

Lärarnas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi 

 

Ertz Tuomas, cb     

Eränen-Korva Kirsikka, mlk   

Federley Samuli, gu     

https://pixabay.com/fi/kannu-juoma-mehu-maito-astia-817487/


 

 

Hautala Karoliina, ob   

Helminen Hannele, vl    

Hildén Pentti, gu    

Ikonen Laura, kle    

Kaarto Milla, cl    

Kalaja Titta, mlk    

Kari Olli, perc    

Korpela Marja, vl    

Kyröjärvi Päivi, vl    

Lilius Mika, pf    

Nikamaa Hanna, cor, MuPe, MuGru   

Nyman Helmi, pf    

Pelli Markus, vlc    

Piirainen Riitta, voc    

Pippuri Anna-Kaisa, ob     

Rantala Tiina, fl    

Rahikainen Riikka-Tiina, mlk   

Ryynänen Tarja, acc    

Ryynänen Teuvo, MuPe    

Sipilä Arttu, trombon och baryton, JBB    

Soittonen Natalija, pf    

Suhonen Jenni, tr    

Tyrväinen Hanna, vla    

Vuoristo Maija, pf    

Ylönen Satu, vlc    

 

 

Rektor Satu Ylönen  

satu.ylonen(at)kirkkonummi.fi 040 831 2742 

 

Biträdande rektor Titta Kalaja   

titta.kalaja(at)kirkkonummi.fi  040 834 8648 

 

Kundtjänst- och studiekoordinator Annika Mickos 

opistot(at)kirkkonummi.fi  040 126 9312 

 

 

 

 

 

Kirkkonummen musiikkiopisto – Kyrkslätts musikinstitut 
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt  Besöksadress: Villa Haga, Tjänstevägen 5, 02400 Kyrkslätt 

 

 

Musikinstituts kansli ligger på adressen Kyrkstallsvägen 1A, 2 vån. 

E-post till musikinstitutets, bildkonstskolans och medborgarinstitutets kansli på adressen 

opistot(at)kirkkonummi.fi och kansliets telefonnummer 040 126 9312 

 

Kundtjänst per telefon 040 126 9312 må, ti och to kl.13–16. 

Kansliet är öppet enligt överenskommelse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


