Ilmoittautuminen musiikkiopistoon

23.4.–22.5.2022
www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto
• Perusopetus
taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä
yli 5-vuotiaille lapsille ja nuorille
sisäänpääsytestit:
Veikkolassa Vuorenmäen koulu ma 30.5.
Keskustassa Villa Haga Virkatie 5 ma–ti 30. – 31.5.

• SOITINVALMENNUS
soitinvalmennus soittoharrastuksen aloittaville
kesto 1–4 vuotta
• VARHAISIÄN

MUSIIKINOPETUS
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KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO
Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos,
joka tarjoaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.
Musiikkiopistossa järjestetään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
mukaista opetusta. Toimintaamme säätelee laki (633/1998) ja asetus
(813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Perusopetus
Perusopetukseen haetaan testin kautta. Opetus on tarkoitettu pääasiassa
kouluikäisille lapsille ja nuorille. Alle kouluikäisille ensisijainen opiskelupaikka
on varhaisiän musiikinopetuksen musiikkiryhmät tai soitinvalmennus.
Testiin osallistujan tulee olla vähintään 5 vuotta.
Mihin instrumentteihin voi hakea vuonna 2022?
Puhaltimet:
huilu, klarinetti, oboe, saksofoni, käyrätorvi, pasuuna,
trumpetti, tuuba
Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
Muut soittimet: piano, kitara, harmonikka, lyömäsoittimet
Laulu:
11-vuotiaasta alkaen
Yhtyelaulu:
9-vuotiaasta alkaen
Oppilaaksi hakeudutaan sisäänpääsytestin kautta
Musiikkiopiston perusopetuksen oppilaat valitaan sisäänpääsytestien
perusteella, jotka pidetään Veikkolassa (Vuorenmäen koulu) ma 30.5. ja
keskustassa (Villa Haga, Virkatie 5) ma–ti 30. – 31.5.
Testeihin ilmoittaudutaan 23.4.-22.5. musiikkiopiston nettisivujen kautta
www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.
Huom! Valitse vain yksi testiaika, ensimmäisen soitinvalinnan mukaan.
Jokainen hakija osallistuu vain yhteen sisäänpääsytestiin. Kirjoita soitinvalinta
1 ja 2 ”lisätietoja”-kohtaan. Oppilasvalinnat tehdään testeistä saatujen
pisteiden mukaan soitinkohtaisesti, joissa huomioidaan oppilaan
soitinvalinnat yksi ja kaksi.
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Huomioimme koronaturvallisuuden, alle neljäsluokkalaisten ryhmissä max.
neljä hakijaa kerrallaan, tuuletamme tilaa, hyvä käsihygienia (myös käsidesi),
vain terveenä ja oireettomana mukaan.
Hakemuksen voi jättää sekä soitinvalmennukseen että perusopetukseen.
Tällöin perusopetuksen hakemus katsotaan automaattisesti ensisijaiseksi,
mikäli hakija hyväksytään oppilaaksi testin perusteella.
Mitä testissä tapahtuu?
Sisäänpääsytesti sisältää ryhmässä tapahtuvan lämmittelyosuuden ja
varsinaisen yksilöllisen testin.
Sisäänpääsytesti aloitetaan yhteisellä lämmittelyllä, jossa harjoitellaan testin
sisältämiä tehtävätyyppejä sekä lauletaan Hämä-hämä-häkki ja Jaakko kulta.
Neljäsluokkalaisilla ja sitä vanhemmilla on lämmittelyosuuden tilalla
haastattelu.
Varsinainen yksilöllisesti suoritettava toistotesti on suunniteltu kolmelle eri
ikäryhmälle (luokka-aste testihetkellä):
• alle kouluikäiset
• 1.–3.-luokkalaiset
• 4.- luokkalaiset ja sitä vanhemmat
Testi kestää noin 10 minuuttia ja sisältää rytmiosuuden, intervallien ja sointujen
jäljittelyä laulamalla sekä melodiatehtäviä. Varatkaa aikaa testiin
kokonaisuudessaan noin 45 minuuttia.
Valmistaudu laulamaan testissä Hämä-hämä-häkki tai Jaakko kulta. Tämän
lisäksi voit halutessasi antaa soittonäytteen, jos sinulla on aikaisempia soittoopintoja.
4. luokkalaiset ja sitä vanhemmat hakijat osallistuvat vain yksilötestiin (15min),
heillä ei ole ryhmässä tapahtuvaa lämmittelyosuutta.
Myös muista musiikkioppilaitoksista tulevat pyrkijät osallistuvat
sisäänpääsytestiin ja antavat soittonäytteen.
Testitulosten ilmoittaminen
Sisäänpääsytestien tulokset ovat nähtävissä musiikkiopiston ovessa pe 10.6. klo
15 lähtien. Lisäksi kaikki valitut saavat tiedon sähköpostitse testin tuloksesta
viikolla 24.
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Mikäli ette ota oppilaspaikkaa vastaan, niin ilmoittakaa siitä pe 17.6. klo 15
mennessä sähköpostilla titta.kalaja@kirkkonummi.fi.
Oppilaspaikkoja vapautuu myös lukuvuoden aikana, jolloin oppilas otetaan
opintoihin varasijalta. Musiikkiopistosta otetaan yhteyttä seuraavana jonossa
olevaan heti paikan vapautuessa.
Lisätietoja testituloksista voi tiedustella apulaisrehtorilta ke 31.8. klo 10–12
välisenä aikana.
Muutoksenhaku
Päätökseen, joka koskee oppilaaksi ottamista, haetaan muutosta valittamalla
lääninhallitukseen 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. (Laki taiteen
perusopetuksesta 633/1998).
Opiskelu musiikkiopistossa
Musiikkiopiston opetus on tavoitteellista toimintaa, opetus perustuu
Opetushallituksen määräämään ja oppilaitoksen tekemään
opetussuunnitelmaan.
Musiikkiopistossa opiskelu on monipuolinen harrastus. Tavoitteena on, että
lapsi saavuttaa soittotaidon, josta hänelle on iloa läpi elämän.
Musiikkiopistossa opiskeleva
• käy soittotunnilla
• opiskelee musiikin perusteita
• osallistuu yhteissoittoon heti opintojen alusta lähtien
• esiintyy musiikkiopiston konserteissa

On tärkeää harjoitella soittoläksyt säännöllisesti. Oma instrumentti on
tarpeellinen, musiikkiopistolla on joitakin soittimia vuokrattavaksi (lähinnä
jouset ja puhaltimet). Käyntikertoja musiikkiopistolle saattaa tulla 2–3 viikossa.
Opiskelusta annetaan perusopintojen jälkeen todistus ja syventävien opintojen
jälkeen päättötodistus.

’

5

Soittaminen on koko perheen harrastus
Aikuisen huolehtiminen säännöllisestä läksyjen harjoittelusta ja kulkemisesta
musiikkiopistolle sekä osallistuminen konsertteihin yleisönä kannustaa ja
sitouttaa lasta pitkäjänteiseen harrastukseen. Näin myös huoltajat pääsevät
osallistumiaan lapselle tärkeään harrastukseen!

soitinvalmennus
Soitinvalmennusryhmät ovat Kirkkonummen musiikkiopiston 1–4-vuotisia
kursseja, joiden tarkoituksena on antaa valmiudet pyrkiä musiikkiopiston
perustason soitinopetukseen. Soitinvalmennusryhmiä perustetaan vuosittain
erikseen määriteltäviin soittimiin. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä, ja musiikkiopisto muodostaa ilmoittautuneista
ryhmät. Apulaisrehtori ilmoittaa oppilaspaikan saaneille valinnasta
sähköpostilla kesäkuussa viikon 24 aikana.
Kahden-neljän vuoden ryhmässä opiskelun jälkeen oppilaalla on
musiikkiopiston resurssien puitteissa mahdollisuus saada oppilaspaikka
perusopetuksessa (opettajan suosituksen ja soittonäytteen perusteella) tai
jatkaa soittoa esim. kansalaisopistossa.

Soitinvalmennuksen soittimet lukuvuonna 2022–2023
Tiedot päivittyvät huhti-toukokuun aikana, ryhmäkoko vaihtelee soittimen
mukaan
• huilu 7-9-vuotiaille (torstai klo 17.30-18.15 Kartanonrannan koulu)
• huilu 7-9-vuotiaille (maanantai klo 18-18.45 Villa Haga)
• pasuuna (muovipasuuna) 6-8-vuotiaille
• käyrätorvi 8-10-vuotiaille (keskiviikko klo 15.30-16.15)
• klarinett (svenskspråkig grupp måndag kl. 17.30-18.15 centrum L-huset)
• saksofoni maanantai klo 16.30-17.15 keskusta L-talo
klarinetti- ja saksofoniryhmissä on lapsella hyvä olla etuhampaat jo
vaihtuneet, puhallinsoitinvalmennuslaiset soittavat myös syysloman jälkeen
puhallinorkesteri Kimalaisessa tiistaisin klo 17.15-18
• kitara 7-9-vuotiaille (maanantai klo 16-17 Villa Haga)
• kitara 10-14-vuotiaille (keskiviikko klo 16-17 Villa Haga)
• viulu vuonna 2016 syntyneille (keskiviikko klo 16-16.45, Fyyri)
• alttoviulu 8-10 -vuotiaille
• kontrabasso 9-11-vuotiaille Villa Haga
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Varhaisiän musiiKINOPETUS
Musiikkileikkikoulussa toimii seuraavat ryhmät:
o vauvaryhmä alle 1-vuotiaille
o perheryhmät 1-3-vuotiaille
o musiikkiryhmät 4-6-vuotiaille
o koululaisten musiikkiryhmät ja soitinryhmät (mm.
ukulele) 7-9-vuotiaille

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Vauva- ja
perhemusiikkiryhmissä käydään yhdessä oman aikuisen kanssa. Isompien
ryhmissä käydään ilman omaa aikuista.
Kaikissa musiikkiryhmissä soitetaan monipuolisesti eri soittimia mm. ukuleleja,
5-kielisiä kanteleita, ksylofoneja sekä erilaisia rytmisoittimia, rumpuja ym.
Tunneilla tutustutaan myös musiikin teorian sekä nuotinluvun alkeisiin ja
rytmiikkaan. Koululaisten ryhmissä tehdään mahdollisuuksien mukaan
konserttivierailuja sekä nähdään soitinesittelyjä. Musiikkiryhmät ovatkin hyviä
niille, jotka eivät ole vielä valinneet omaa soitintaan!
Opetuspaikat: Kirjastotalo Fyyri keskustassa sekä Kartanonrannan koulu
Sundsbergissa.
Opetusta myös seuraavissa päiväkodeissa: Otsonpesä, Touhula Laajakallio, Pilke
Sarvvik, Pilke Bro, Norlandia Linna ja Norlandia Taapero
Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun alkaa lauantaina 23.4. Ilmoittaudu
netissä www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.
Musiikkileikkikoulun paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
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MUSIIKIN KURSSIT
KIRKKONUMMEN
KANSALAISOPISTOSSA
Kirkkonummen kansalaisopisto järjestää musiikin kursseja, mm.
• kitaran- ja pianonsoitto yksilö- ja ryhmäopetus
• laulu yksilö- ja ryhmäopetus
• harmonikansoiton ryhmä (jatkoryhmä)
• kuoroja
Ilmoittautuminen Kansalaisopiston kursseille alkaa keskiviikkona 1.6.2022 klo
11 www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto
Lisätietoja musiikkiopiskelusta www.musiikinopetus.fi

Käyntiosoite
Kirkkonummen musiikkiopisto, Villa Haga
Virkatie 5, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite
Kirkkonummen musiikkiopisto, PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin
toimisto
040 126 9312
Kirkkotallintie 1A
opistot@kirkkonummi.fi
rehtori Satu Ylönen
040 831 2742
apulaisrehtori Titta Kalaja 040 834 8648
www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto
https://www.facebook.com/kirkkonummenmusiikkiopisto/
https://www.instagram.com/kirkkonummenmusiikkiopisto/

