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INLEDNING AV LÄSÅRET 
 
Läsåret börjar med att man kommer överens om timmarna vecka 32. Din 
egen lärare tar kontakt. Alla elever kommer överens om tiden för sin spel-
/sånglektion med sin egen instrumentlärare.  
 
Vissa instrumentövningsgrupper har redan fastslagna undervisningstider. 
Grupperna finns bifogade. 
 
Instrumentundervisningen börjar måndag 15.8.2022. 
 
Anmälan till musikens grunder-grupperna 
Grupperna för musikens grunder, dvs. MuPe- och MuGru-grupperna, och 
eleverna som ingår i dem finns i detta meddelande. Om du inte hittar ditt namn 
på listan eller du har behov av att byta grupp, ta kontakt veckorna 32–33 
Mupe-lärare Marko Alastalo marko.alastalo(at)kirkkonummi.fi eller  
MuGru-lärare Hanna Nikamaa hanna.nikamaa(at)kirkkonummi.fi  
 
Du kan anmäla dig till musikens grunder-grupperna eller avtala om att byta 
grupp veckorna 32–33. Vecka 33 förbereds undervisningen i musikens grunder. 
De egentliga MuPe-timmarna med Marko Alastalo börjar vecka 34, dvs. från och 
med måndag 22.8, och MuGru-timmarna med Hanna Nikamaa vecka 34 från 
och med onsdag 24.8. 
 
Orkestrarna inleder sitt läsår i augusti, orkestrarnas meddelanden finns på 
webbsidan https://www.kyrkslatt.fi/orkestrar. 
 
Musikundervisningen för småbarn dvs. undervisningen i musiklekskolans 
musikgrupper börjar måndag 15.8. Musiklekskolegrupperna finns på webbsidan 
https://www.kyrkslatt.fi/musiklekskolan 
 
Undervisningsdagar läsåret 2022–2023 
Höstterminen 15.8 –20.12.2022 (17 undervisningsveckor) 
Höstlov (vecka 42) 17– 21.10.2022 
Vårterminen 9.1–26.5.2023 (18 undervisningsveckor) 
Sportlov (vecka 8) 20–24.2.2023 
Påsklov 7–10.4.2023 
 
Nya lärare i musikinstitutet 
Ella Koura – dragspel 
Kenneth Ojutkangas – trombon, baryton och tuba 
Laura Paakkari - altviolin 

file:///C:/Users/kalajati/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7TDREOSO/marko.alastalo@kirkkonummi.fi
file:///C:/Users/kalajati/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7TDREOSO/hanna.nikamaa@kirkkonummi.fi
https://www.kyrkslatt.fi/orkestrar
https://www.kyrkslatt.fi/musiklekskolan
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STUDIER 
 
Instrumentövningsgrupperna och grupperna för musikundervisning för 
småbarn läsåret 2022–2023 
Instrumentövningsgrupperna är ett till fyra år långa kurser vid Kyrkslätts 
musikinstitut. Instrumentövningsgrupper bildas årligen i instrument som bestäms 
separat. Platserna fylls i anmälningsordning, musikinstitutet bildar grupperna. 
Efter två–fyra 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 t.ex. i medborgarinstitutet.  
 
En elev i en instrumentövningsgrupp eller inom de grundläggande 
studierna kan om den vill också delta i musikgrupperna för sin 
åldersgrupp inom musikundervisningen för småbarn för samma pris som 
för instrumentövning eller -undervisning. I det här fallet kontakta läraren  
riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi. 
 
 
Grundstudier och fördjupade studier 
I Kyrkslätts musikinstitut undervisar vi enligt den fördjupade lärokursen inom den 
grundläggande konstundervisningen. Läroplanen för den fördjupade lärokursen 
omfattar inom grundstudierna och de fördjupade studierna 
instrumentundervisning, sammusicering och musikens teoriämnen 
(MuPe/MuGru) för varje elev.  
 
Temat läsåret 2022–2023 
Läsåret 2022–2023 betonar vi musikglädje och övergripande musikstudier.  
 
Läroplan 
I enlighet med förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun godkände 
fritidssektionen Kyrkslätts musikinstituts läroplan för den fördjupade lärokursen i 
musik i grundläggande konstutbildning 6.6.2018. Läroplanen har varit i bruk från 
och med 1.8.2018. Alla elever vid vårt musikinstitut studerar enligt den här 
läroplanen. I den grundläggande konstundervisningen är studierätten åtta år, i 
de fördjupade studierna är studierätten fyra år. Länk till Kyrkslätts musikinstituts 
läroplan 
https://www.kyrkslatt.fi/library/files/5b3509efc910588eb00022c6/Kyrksl_tts_musi
kinstituts_l_roplan_2018.pdf 
 
 
 

file:///C:/Users/kalajati/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7TDREOSO/riikka-tiina.rahikainen@kirkkonummi.fi
https://www.kyrkslatt.fi/library/files/5b3509efc910588eb00022c6/Kyrksl_tts_musikinstituts_l_roplan_2018.pdf
https://www.kyrkslatt.fi/library/files/5b3509efc910588eb00022c6/Kyrksl_tts_musikinstituts_l_roplan_2018.pdf
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Färdighetskort och färdighetsuppträdanden, bedömning 
Avsikten med bedömningen av inlärningen är att styra och stödja eleven i 
musikstudiernas framskridande och utveckla hens förutsättningar för själv- eller 
kamratbedömning. Kontinuerlig respons som ges i positiv anda styr och stödjer 
eleven i uppnåendet av de egna och läroplanens mål samt utvecklar elevens 
goda självkänsla och positiva jagbild. Inlärningsprocesserna bedöms mångsidigt 
genom arbete och utökat eftersträvat kunnande inom alla studiehelheters 
målområden.   
   
Bedömningsredskapen är färdighetskorten inom ingår i inlärningsprocessens 
kunnande- och målområden; på den grundläggande nivån färdighetskorten 1–4 
och inom de fördjupade studierna färdighetskorten 5–7 och slutarbetets 
bedömningskort 8. Bedömningsobjekten inom den fördjupade lärokursen och 
bedömningskriterier har beskrivits på färdighetskorten: Framträdande och 
uttryck, Lära sig inlärning och att öva,  
Att lyssna och musikens gestaltning, Komposition och improvisation  
   
Inom de grundläggande studierna betonas i bedömningen givande av respons 
som främjar uppnående av målen som uppställts kontinuerligt. Inom de 
fördjupade studierna stöder bedömningen elevens fördjupade färdigheter i 
enlighet med studiernas tyngdpunkt och slutarbetet med utnyttjande av de 
möjligheter som själv- och kamratutvärderingen erbjuder.   
Det finns två färdighetsuppträdanden per färdighetskort. Eleven kan 
färdighetsuppträda t.ex. vid en konsert eller spela in sitt uppträdande. Vi strävar 
efter att ge eleven responsen för färdighetsuppträdandet direkt efter 
uppträdandet/konserten. Vi ger responsen muntligt och den ges av t.ex. den 
egna läraren, konsertens ansvarslärare eller någon annan kollega. 
 
Med hjälp av färdighetskorten kan eleven tillsammans med läraren planera 
studierna på lång sikt. I korten antecknas uppträdandena, programmen, utförda 
musikens grunder och infokvarter. 
 
Tillgodoräknande av studier inom som fullgjorts annanstans  
Det är möjligt att utöka studierna med kunnande man införskaffat sig utanför 
institutet, som påvisas genom spel- eller sångframträdande eller eventuella 
betyg där nivån på kunnandet i förhållande till studiehelheterna och 
målsättningsområdena vid Kyrkslätts musikinstitut framkommer. Beslut om 
tillgodoräknande av färdigheter och studier som införskaffats på annat håll som 
en del av grundläggande eller fördjupade studier fattas av biträdande rektorn.  
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Infokvart = Föräldrakvart   
Elevens instrumentlärare håller en Infokvart två gånger per läsår, i 
augusti–september och mars, och antecknar tidpunkterna i elevens 
färdighetskort. Under Infokvarten diskuterar instrumentläraren studierna 
tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. Instrumentläraren är elevens 
studiehandledare i musikinstitutet. Infokvarten hålls under en lektion eller vid 
behov på distans t.ex. via Teams.  
 
Frånvaro 
Om eleven annullerar sin lektion på grund av sjukdom eller annat förhinder, ska 
hen meddela det direkt till läraren. Läraren är inte skyldig att ersätta lektioner 
som annullerats av ovan nämnda orsaker. Om hälsoskäl förhindrar studierna en 
längre tid, tar läraren och eleven kontakt med biträdande rektorn. Om 
spellektionen infaller på självständighetsdagen, trettondagen eller första maj, 
ersätts lektionen inte. Då är både läraren och eleven lediga. 
 
Biämne 
Vi beviljar eleven ett biämne om undervisningsresurserna tillåter det. Man 
strävar efter att ordna biämnesundervisning i första hand för elever inom de 
fördjupade studierna. Biämneslektionens längd är 30 minuter. Studierätt beviljas 
för ett år i taget. Man anhåller om biämne på våren av biträdande rektorn och till 
det behövs huvudämneslärarens rekommendation t.ex. per e-post till biträdande 
rektorn. 
 
Byte av huvudämne 
Eventuell önskan om byte av huvudämne fr.o.m. inkommande höst sänds på 
våren 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. Ansökan om mellanår som gäller 
följande läsår tillställs biträdande rektorn på våren.  
 
Terminsavgifter 
Kommunens bildnings- och fritidsnämnd beslutar om terminsavgifterna. 
Avgifterna skickas till kunderna per post i allmänhet i oktober och februari. Man 
kan vid behov komma överens som betalningsarrangemangen med kundtjänst- 
och studiekoordinatorn (opistot@kirkkonummi.fi). Terminsavgiften uppbärs för 
hela terminen, även om eleven avbryter sina studier under terminen. Anmälan 
om avslutande av studierna ska alltid göras innan terminen börjar. Om studierna 
avbryts på grund av vägande skäl (t.ex. flytt från orten, sjukdom), kan man bli 

file:///C:/Users/kalajati/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7TDREOSO/opistot@kirkkonummi.fi
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beviljad rabatt på terminsavgiften. Ytterligare uppgifter ges av biträdande 
rektorn. 
 
Frielevsplatser 
I musikinstitutets budget har man berett sig på att bevilja några frielevsplatser. 
Man kan ansöka om frielevsplats endast för grundläggande studier eller 
fördjupade studier. Ansökningsblanketter kan skrivas ut på sidan 
https://www.kyrkslatt.fi/priser-1 
Ytterligare information fås på institutens kansli. Ansökningstid: hösten 2022 
senast 2.9.2022, våren 2023 senast 27.1.2023. 
 
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. 
Instrumenthyran meddelas i musikinstitutets prislista. Eleven ersätter skador 
som orsakats instrumentet samt delar som slits i normal användning. 
 
Individualiserade studier  
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 utbildningen, och musikinstitutet ordnar trygga övningsförhållanden för 
detta. En konsert kan ersätta en undervisningstimme. Evenemangskalendern 
finns från och med mitten av augusti på framsidan på musikinstitutets webbsida 
www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet. 
 
Avslutande av studier 

Meddela alltid avslutandet av studierna skriftligt på våren innan terminen tar 
slut per e-post till biträdande rektorn – OBS! Det räcker inte med en muntlig 
anmälan till läraren eller kansliet. 
 
 

 
 
 

https://www.kyrkslatt.fi/priser-1
http://www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet
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MUSIKENS GRUNDER – MUPE/MUGRU  
 
LÄSORDNINGEN INGÅR SOM BILAGA TILL E-POSTMEDDELANDET 

 
Studier i musikens grunder inleds i regel det läsår då eleven fyller 10 år.  
 
Ta kontakt med mupe-/mugruläraren om du behöver byta grupp.  
Mupe-undervisning på finska Marko Alastalo marko.alastalo(at)kirkkonummi.fi 
MuGru-undervisning på svenska Hanna Nikamaa 
hanna.nikamaa(at)kirkkonummi.fi 
 
Grundstudier 
MuPe/MuGru 1 – görs i regel med den egna instrumentläraren i början av 
studierna 
MuPe/MuGru 2 – kan avläggas integrerat i orkester eller MuPe/MuGru-
grupperna. 
MuPe/MuGru 3 – kan avläggas integrerat i orkester eller MuPe-/MuGru-
grupperna 
MuPe/MuGru 4  
MuPe/MuGru 5 kan avläggas endera under grundstudierna eller de fördjupade 
studierna 
Fördjupade studier 
Arrangemang och orkestrering, tonträffning, musikanalys, harmonilära, 
musikens historia 
 
Valfria kurser inom grundstudier och fördjupade studier, t.ex. tonsättning, impro, 
musikteknologi 
 
De som spelar i blåsorkestern Kimalainen avlägger MuPe 2–3 och MuGru 2–3 

integrerat i orkesterns övningstid. Mupe-lärare och kapellmästare är Hanna 
Nikamaa.  
Kimalainen och Kimalainens integrerade MuPe/MuGru börjar ti 16.8 och 
övningarna är tisdagar kl. 17.15–18, övningsplats auditoriet i Kirkkoharjun koulu, 
Stationsvägen 8. 
 
De som spelar i stråkorkestern Taikajouset avlägger MuPe/MuGru 2–3 
integrerat i orkesterns övningstid. Lärare är Marko Alastalo, kapellmästare är 
Riikka-Tiina Rahikainen. Taikajouset börjar on 31.8 kl. 18.30 i Mörnesalen i 
Bibliotekshuset Fyyri. 
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ORKESTRAR 
 
FÖRTECKNING ÖVER ORKESTERSPELARNA INGÅR SOM BILAGA TILL E-
POSTMEDDELANDET 
 
ORKESTRARNAS ÖVNINGSTIDER PÅ WEBBSIDAN 
https://www.kyrkslatt.fi/orkestrar 
 

STRÅKORKESTRAR 2022 - 2023 
 
TAIKAJOUSET 
Kapellmästare Riikka-Tiina Rahikainen Stråkorkestern Taikajouset övar 
onsdagar kl. 18.30–19.30 i Mörnesalen i Bibliotekshuset Fyyri. 
De som spelar i Taikajouset avlägger MuPe/MuGru 2–3 integrerat i orkesterns 
övningstid, ytterligare uppgifter av Riikka-Tiina och MuPe-läraren Marko 
Alastalo. Start 31.8.

SONORE 
Kapellmästare Laura Airola. Stråkorkestern Sonore övar tisdagar kl. 17.30–19 i 
musikklassen A162 i skolcentrumet, ingång via dörren i A-byggnaden, 
Kyrkstallsvägen 6. Start 23.8.

  
KAMMARORKESTERN 
Kapellmästare Tuomas Törmi. Övningarna huvudsakligen på måndagar kl. 
18.30–20.15 i musikklassen A162 i skolcentrumet, ingång via dörren i A-
byggnaden, Kyrkstallsvägen 6. Start 22.8.  

BLÅSORKESTRAR 2022–2023 
 
KIMALAINEN  
Kapellmästare Hanna Nikamaa. Övningar tisdagar i auditoriet i Kirkkoharjun 
koulu, Stationsvägen 8. Man ska vara på plats 10 minuter innan övningen börjar 
för att bygga ihop instrumentet och värma upp.  
Kimalainen börjar ti 16.8 och övningarna är tisdagar kl. 17.15–18.  
 
De som spelar i blåsorkestern Kimalainen avlägger MuPe 2–3 och MuGru 2–3 
integrerat i orkesterns övningstid. Lärare och kapellmästare är Hanna Nikamaa.  

https://www.kyrkslatt.fi/orkestrar
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KIMPO  
Kapellmästare Jenni Suhonen. Övningar tisdagar i auditoriet i Kirkkoharjun 
koulu, Stationsvägen 8. Första övningsgången ti 16.8. kl. 18.10-19.10. 
 
 
KYRKSLÄTTS BLÅSORKESTER (F.D. LAPPBÖLE HORNKAPELL) 
Kapellmästare David Claudio. Övningar tisdagar i auditoriet i skolcentrumet, 
Stationsvägen 8. 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 åt alla spelare, men safthällare och 
bullbakare behövs alltid! 
 
Ytterligare information om föreningen: musakannu(at)gmail.com 

UNDERSTÖD STÖDFÖRENINGENS VERKSAMHET: 
Den frivilliga avgiften för understödande medlemmar är 10 euro och beloppet 
kan betalas på konto FI8955540920042669, uppge Kyrkslätts musikinstituts 
understödsförening som mottagare och medlemmens namn och hemort under 
tilläggsuppgifterna.  

https://pixabay.com/fi/kannu-juoma-mehu-maito-astia-817487/
http://www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet
mailto:musakannu@gmail.com
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KONTAKTUPPGIFTER 

LÄRARE 2022–2023 
 
Lärarnas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi 
(ä = a, ö = o) 
 
Airola Laura, vl    
Alastalo Marko, musiikin perusteet  
Aniolek Mariola, pf    
Ertz Tuomas, cb     
Federley Samuli, guit   
Hildén Pentti, guit    
Kaarto Milla, cl, sax    
Kari Olli, perc    
Korpela Marja, vl    
Koura Ella, acc    
Kyröjärvi Päivi, vl, vla   
Lilius Mika, pf    
Lundell Nea, muskari   
Nikamaa Hanna, cor, MuPe, MuGru  
Ojutkangas Kenneth, trbn, tba,    
Olkkonen Sanna, mlk   
Paakkari Laura, vla    
Parko Maija, pf    
Pelli Markus, vlc    
Piirainen Riitta, voc    
Pippuri Anna-Kaisa, ob    
Rantala Tiina, fl    
Rahikainen Riikka-Tiina, mlk   
Suhonen Jenni, tr    
Tyrväinen Hanna, vla   
Törmi Tuomas, Kamariorkesteri  
Vuoristo Maija, pf    
 
Kirkkonummen musiikkiopiston orkesterit: 
Puhallinorkesteri Kimalainen, Hanna Nikamaa 
Puhallinorkesteri Kimpo, Jenni Suhonen 
Kirkkonummen puhallinorkesteri (Kansalaisopisto),  
Jousiorkesteri Taikajouset, Riikka-Tiina Rahikainen 
Jousiorkesteri Sonore, Laura Airola 
Kirkkonummen musiikkiopiston Kamariorkesteri, Tuomas Törmi 
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Kirkkonummen musiikkiopisto – Kyrkslätts musikinstitut 
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi 
Käyntiosoite: Villa Haga, Virkatie 5, 02400 Kirkkonummi 
 
Rehtori Satu Ylönen  
satu.ylonen(at)kirkkonummi.fi  040 831 2742 
 
Apulaisrehtori Titta Kalaja   
titta.kalaja(at)kirkkonummi.fi  040 834 8648 
 
Asiakas- ja opintokoordinaattori Annika Mickos 
opistot(at)kirkkonummi.fi  040 126 9312 
 
Musiikkiopiston toimisto sijaitsee osoitteessa Kirkkotallintie 1A, 2 krs. 
Musiikkiopiston, kuvataidekoulun ja kansalaisopiston toimiston sähköpostiosoite 
opistot(at)kirkkonummi.fi ja puhelinnumero 040 126 9312 
 
Asiakaspalvelu puhelimitse numerossa 040 126 9312 ma, ti ja to klo 13–16. 
Toimisto on avoinna sopimuksen mukaan. 
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