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LUKUVUODEN ALOITUS 
 
Lukukausi alkaa soittotuntien sopimisella musiikkiopistolla Villa Haga-talossa (Virkatie 5) 
keskiviikkona 15.8. Kaikki oppilaat sopivat soittotuntiaikansa oman soitonopettajansa kanssa (jos 
opettaja ei ole tiedossa, apulaisrehtori auttaa paikan päällä).  

 
klo 16.30 - 17.30  Orkesterisoittimet, kitara, kantele, laulu, yhtyelaulu, 

kaikki soitinvalmennusryhmät paitsi piano 
klo 17.30 - 18.00  Uusien oppilaiden huoltajien info Villa Haga 1.krs, sali 
klo 18.00 - 19.00 Piano ja pianon soitinvalmennus  

 
Oma opettajasi ottaa yhteyttä, jos tuntien sopiminen hoidetaan jonakin muuna ajankohtana. 
Junior Big Band: Arttu Sipilä ottaa yhteyttä viikolla 33. 
 
Keskiviikkona 15.8. ilmoittaudutaan/vahvistetaan paikka myös musiikin perusteisiin. 
Kaikki musiikin perusteet-ryhmät ovat nähtävissä ja niihin voi ilmoittautua 
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummimo/  
MuPe -opettaja Teuvo Ryynänen on tavattavissa teorialuokassa klo 16.30 - 19. 
MuGru-opettaja Hanna Nikamaa on tavattavissa teorialuokassa klo 16.30 – 17.30. 
 
Puhallinorkesteri Kimalaisen soittajat tekevät MuPe 1b ja MuGru 1b –integroituna orkesterin 
harjoitusaikaan. Opettajana on Hanna Nikamaa, kapellimestarina Milla Kaarto.  
 
Jousiorkesteri Taikajousissa soittavat suorittavat MuPe 1b integroituna orkesterin harjoitusaikaan, 
opettajana on Teuvo Ryynänen, kapellimestarina Päivi Kyröjärvi. 
 
Musiikin perusteiden ja orkestereiden alustavat ajat ja ryhmäjaot löytyvät tässä tiedotteessa 
jäljempänä. Kirkkonummen musiikkiopisto tekee yhteistyötä Kirkkoharjun koulun kanssa. 
 
Opetus alkaa torstaina 16.8. 
Yleisten aineiden (teoria=musiikin perusteet=MuPe) opetus alkaa maanantaina 20.8.  
Varhaisiän musiikinopetuksen eli musiikkileikkikoulun musiikkiryhmien opetus alkaa torstaina 16.8.  
Orkesterit aloittavat lukuvuotensa viikoilla 34-36.  

 
Lukuvuosi 
Syyslukukausi 16.8. - 21.12.2018 
Syysloma  15. - 20.10.2018 
Lomapäivät   6.12.2018, myös 7.12. vapaa  
Kevätlukukausi 7.1. - 24.5.2019  
Talviloma  18. - 23.2.2019 
Pääsiäinen   19. - 22.4.2019 
 
Uusia opettajia musiikkiopistossa 
Kitara  – Samuli Federley 
Piano – Maija Parko 
Laulu – Riitta Piirainen 
Musiikkileikkikoulu – Riikka-Tiina Rahikainen 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummimo/


 

 

OPINNOT 
 
Perusopinnot ja syventävät opinnot 
Kirkkonummen musiikkiopistossa opetetaan taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää musiikissa. 
Laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan perus- ja syventävissä opinnoissa kuuluu niin solistisen 
pääaineen, yhteismusisoinnin kuin yleisten aineidenkin (= teoria/mupe) opiskelu. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jokainen oppilas osallistuu soittotunnin lisäksi yleisten aineiden opetukseen ja yhteismusisointiin.  
 
Avoin osasto 
Avoimella osastolla voit valita opintoihisi mm. musiikin perusteita, yhtyelaulua, orkesterisoittoa, 
solistisia aineita tai ryhmäopetusta. Avoimen osaston oppilaille myönnetään opinto-oikeus vuodeksi 
kerrallaan.  
 
Soitinvalmennus lukuvuonna 2018 – 2019 
Soitinvalmennusryhmät ovat Kirkkonummen musiikkiopiston yksi- tai kaksivuotisia kursseja, joiden 
tarkoituksena on antaa valmiudet pyrkiä musiikkiopiston perusopetuksen soitinopetukseen. 
Soitinvalmennusryhmiä perustetaan vuosittain erikseen määriteltäviin soittimiin. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, musiikkiopisto muodostaa ryhmät. Kahden vuoden 
soitinvalmennusryhmässä opiskelun jälkeen oppilaalla on musiikkiopiston resurssien puitteissa 
mahdollisuus opettajan suosituksella ja soittoesityksellä saada paikka perusopetuksen puolelta, hän 
voi hakeutua musiikkiopiston sisäänpääsytesteihin tai jatkaa soittoa avoimen osaston puolella.  
 
Soitinvalmennusryhmässä oleva oppilas voi halutessaan käydä myös ikäluokkansa varhaisiän 
musiikinopetuksen musiikkiryhmissä samalla soitinvalmennuksen hinnalla. Ota tässä tapauksessa 
yhteyttä riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi. 
 
Jatkavat soitinvalmennusryhmät, opetuspäivät vahvistuvat 15.8. 
Kitara   opettaja Pentti Hildén 
Käyrätorvi               opettaja Hanna Nikamaa, tiistai 
Trumpetti  opettaja Jenni Suhonen 
Viulu   opettaja Marja Korpela 
Alttoviulu  opettaja Hanna Tyrväinen, perjantai 
Junior Big Band opettajat Arttu Sipilä ja Lasse Ammann, opetuspäivä maanantai/tiistai. 

Arttu ottaa yhteyttä ryhmän jäseniin.  
 
Uudet soitinvalmennusryhmät, opetuspäivät vahvistuvat 15.8. 
Kitara   opettaja Pentti Hildén 
Huilu  opettaja Tiina Rantala 
Trumpetti  opettaja Jenni Suhonen 
Viulu  opettaja Hannele Helminen 
Sello  opettaja Satu Ylönen  
Piano  opettaja Maija Parko 
 
Yhteissoiton lukuvuosi 2018-2019 
Yhteissoiton lukuvuonna 2018-2019 keskitytään yhteissoiton eri muotoihin. Vuoden tavoitteena on 
tarjota oppilaille mahdollisuus yhteismusisointiin, ryhmätunteihin ja esiintymisiin syventyen 
opettajien valitsemiin teemoihin. Vuosi huipentuu orkestereiden, kamariyhtyeiden ja ryhmien 
esityksiin.  



 

 

Uusi opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2018 alkaen 
Olemme ottaneet 1.8.2018 käyttöön uuden opetussuunnitelman. Lukuvuoden 2018 – 2019 aikana on 
oppilaan vielä mahdollista tehdä opintoja vanhan opetussuunnitelman mukaan, jos hän on saamassa 
perustason tai musiikkiopistotason päättötodistuksen keväällä 2019. Kaikki muut ja uudet 
musiikkiopiston oppilaat siirtyvät ja aloittavat automaattisesti opiskelunsa uuden opetussuunnitelman 
mukaisesti 1.8.2018 alkaen. 
 
Opintokirja 
Opintokirjan avulla oppilas voi yhdessä opettajansa kanssa suunnitella opintojaan pitkäjänteisesti. 
Opintokirjan käytön tavoitteena on lisätä sanallista arviointia, keskustelua, opintojen systemaattista 
seurantaa sekä tiedonkulkua kodin ja musiikkiopiston välillä.  
 
Vanhempain vartti 
Opettaja järjestää kerran vuodessa huoltajalle mahdollisuuden keskustella opinnoista keväisin 
jatkoilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Poissaolot 
Poissaolosta on hyvä ilmoittaa aina suoraan opettajalle. Jos oppilas ei tule tunnille, opettajalla ei ole 
velvollisuutta korvata tuntia. Jos soittotunti sattuu itsenäisyyspäivälle, loppiaiselle tai vappupäivälle, 
niin tuntia ei korvata. Tällöin sekä opettaja että oppilas pitävät vapaata. Mikäli terveydelliset syyt 
estävät opiskelun pidemmän aikaa, ottakaa yhteyttä apulaisrehtoriin. 
 
Sivuaine 
Sivuaine voidaan myöntää oppilaalle opetusresurssien niin salliessa. Ensisijaisesti opetusta pyritään 
järjestämään syventävissä opinnoissa opiskeleville. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia. 
Opinto-oikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Sivuainetta anotaan jatkoilmoittautumisen 
yhteydessä. Anomukseen tarvitaan pääaineen opettajan suositus esim. sähköpostilla apulaisrehtorille. 
 
Pääaineen vaihto 
Pääaineen vaihtoa voi anoa jatkoilmoittautumisten yhteydessä. Anomukseen tarvitaan myös nykyisen 
opettajan lausunto opintomenestyksestä, jonka voi toimittaa sähköpostilla apulaisrehtorille.  
 
Välivuosi/vapautus opinnoille 
Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt (kokous 2/2004) perustelluiksi syiksi välivuoden pitämiselle 
terveydelliset syyt, ulkomailla oleskelu, äitiysloma ja varusmiespalvelu. Välivuotta anotaan 
apulaisrehtorilta keväällä jatkoilmoittautumisten yhteydessä. 
 
Lukukausimaksut 
Lukukausimaksuista päättää vapaa-aikajaosto. Maksut lähetetään asiakkaille yleensä lokakuussa ja 
helmikuussa. Lukukausimaksu pitää olla maksettuna eräpäivään mennessä. Maksujärjestelyistä voi 
tarvittaessa sopia asiakas- ja opintokoordinaattorin kanssa (opistot(at)kirkkonummi.fi). 
 
Lukukausimaksu peritään koko lukukaudelta, vaikka oppilas lopettaisi opintonsa kesken kauden. 
Opintojen lopetusilmoitus tulee tehdä ennen lukukauden alkua. Jos opintojen keskeyttäminen 
tapahtuu painavan syyn perusteella (esim. paikkakunnalta muutto, sairaus), lukukausimaksuun 
voidaan myöntää huojennusta. Lisätietoja apulaisrehtorilta. 
 



 

 

Vapaaoppilaspaikat 
Musiikkiopisto pyrkii myöntämään vuosittain muutaman vapaaoppilaspaikan. Tällöin oppilas saa 
huojennusta lukukausimaksuista täysin tai osittain. Vapaaoppilaspaikkojen määrä on rajallinen ja 
siihen vaikuttaa oppilaitoksen taloudelliset resurssit. Vapautusta ei myönnetä sivuaineesta, 
soitinvuokrasta tms. Vapaaoppilaspaikkoja ei myönnetä avoimen osaston tai musiikkileikkikoulun 
oppilaalle.  
 
Rehtori myöntää vapaaoppilaspaikat sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Hakulomake on 
palautettava musiikkiopiston toimistoon pe 7.9.2018 klo 15 mennessä, jolloin on jo myös käyty 
tapaamassa sosiaalityöntekijää. Lomakkeita voi tulostaa musiikkiopiston nettisivulta 
www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto (Hinnasto). 
 
Soitinvuokraus 
Musiikkiopistolta voi kysyä soitinta vuokraksi. Vuokrasoitin pyritään järjestämään harvinaisempiin 
soittimiin tuleville oppilaille. Soittoharrastuksen vakiinnuttua on toivottavaa, että oppilas hankkii 
oman soittimen. Soitinten vuokrat ilmoitetaan musiikkiopiston hinnastossa. Oppilas korvaa soittimelle 
aiheutuneet vahingot ja normaalissa käytössä kuluvat osat. 
 
Mukautettu opetus  
Oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhteistyössä oppilaan, huoltajan, 
opettajan ja apulaisrehtorin kanssa. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) laaditaan 
kirjallisesti ja tallennetaan käytössä olevaan oppilashallinto-ohjelmaan. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa 
tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja 
arviointimenettelyn yksilöllistämistä. 
 
Konsertit 
Musiikkiopisto järjestää useita kymmeniä oppilaskonsertteja lukuvuoden aikana. Konsertit ovat osa 
koulutustasi ja musiikkiopisto järjestää tähän harjoitteluun turvalliset olosuhteet. Opettaja jakaa 
oppilaalleen musiikkiopiston konsertti- ja tapahtumakalenterin lukukausien alussa ja kalenteri 
lähetetään myös sähköpostitse oppilaille/vanhemmille. 
 
Opintojen lopettaminen 
Opintojen lopettaminen tehdään aina kirjallisesti joko jatkoilmoittautumisten yhteydessä keväällä tai 
muina ajankohtina sähköpostilla apulaisrehtorille. HUOM! suullinen ilmoitus opettajalle tai toimistolle 
ei riitä. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

MUSIIKIN PERUSTEET – MUPE  
 
Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti sinä lukuvuonna, kun oppilas täyttää 10 
vuotta.  
 
Imoittaudu MuPe -ryhmääsi Villa Hagassa 15.8! Uusia ryhmiä perustetaan tarvittaessa.  
 
Kaikki musiikin perusteet-ryhmät ovat nähtävissä ja niihin voi ilmoittautua myös 
www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummimo/ 
 
Puhallinorkesteri Kimalaisen soittajat tekevät MuPe 1b ja MuGru 1b –integroituna orkesterin 
harjoitusaikaan. Opettajana on Hanna Nikamaa, kapellimestarina Milla Kaarto.  
 
Jousiorkesteri Taikajousissa soittavat suorittavat MuPe 1b integroituna orkesterin harjoitusaikaan, 
opettajana on Teuvo Ryynänen, kapellimestarina Päivi Kyröjärvi. 
 
Musiikin perusteiden opetus alkaa maanantaina 20.8. 
 
 

MUSIKIN PERUSTEET 1, OPETTAJA TEUVO RYYNÄNEN 
 
MUPE 1b tiistai klo 17-18, Villa Haga (500501) 
MUPE 1b torstai, Veikkola Vuorenmäen koulu (500504) 
 
 

MUSIIKIN PERUSTEET 2, OPETTAJA TEUVO RYYNÄNEN 
 
MUPE 2, keskiviikko klo 16-17, Villa Haga (500505) 

MUPE 2, perjantai klo 15.30-16.30, Villa Haga (5005051) 
MUPE 2, musaluokkalaiset koulun jälkeen maanantai tai tiistai, Villa Haga 
 
 

MUSIIKIN PERUSTEET 3, OPETTAJA TEUVO RYYNÄNEN 
 

MUPE 3, tiistai klo 15.15-16.45, Villa Haga (500509) 
MUPE 3, perjantai klo 16.30-17.30 aikuisryhmä, Villa Haga (500513) 
MUPE 3, maanantai klo 15.15-16.45, Villa Haga (500514) 
 

MUSIIKIN PERUSTEET 4, YLEINEN MUSIIKKITIETO, OPETTAJA TEUVO RYYNÄNEN 
 
MUPE 4, YLEINEN MUSIIKKITIETO PERUSKURSSI (500522) 
 
 
 
 

http://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummimo/


 

 

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN TEORIA, SÄVELTAPAILU JA YLEINEN MUSIIKKITIETO 1, 
OPETTAJA TEUVO RYYNÄNEN 
 
MODULI B1 TEORIA (500523) 
MODULI A1 SÄVELTAPAILU (500525) 
MODULI C1 YLEINEN MUSIIKKITIETO 1 (500532) 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORKESTERIT 
 

JOUSIORKESTERIT 2018-2019 
 
TAIKAJOUSET 
Kapellimestari Päivi Kyröjärvi. Taikajouset harjoittelee keskiviikkoisin klo 17.15-18.30 välillä.  
Ensimmäiset harjoitukset keskiviikkona 5.9. klo 17.15-18. TUTTI, paikka Kirkkoharjun koulun 
musiikkiluokka.  
 
Taikajousissa soittavat suorittavat MuPe 1b integroituna orkesterin harjoitusaikaan, lisätietoja Päiviltä 
ja MuPe-opettaja Teuvo Ryynäseltä. 
 
 
 
SONORE 
Kapellimestari Marja Korpela. Sonore harjoittelee torstaisin klo 17.30 - 19.00 Kirkkoharjun alakoulun 
musiikkiluokassa.  
Ensimmäinen harjoitus to 30.8. klo 17.30 - 18.30 TUTTI! Tervetuloa! 
 
 
 
KAMARIORKESTERI 
Kapellimestari Tuomas Törmi. Harjoitukset pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.30-20.30 Kirkkoharjun 
koulun musiikkiluokassa. Tarkka aikataulu annetaan elokuussa. 
 
 

PUHALLINORKESTERIT 2018 - 2019 
 
KIMALAINEN  
Kapellimestari Milla Kaarto. Harjoitukset tiistaisin, ensimmäinen harjoituskerta vahvistetaan 15.8. 
Harjoituspaikkana on Kirkkoharjun koulun musiikkiluokka. Paikalla tulisi olla 10min ennen harjoituksia 
soittimen kokoamista ja lämmittelyä varten. Orkestereiden konsertti pe 14.12.2018. 
 
Puhallinorkesteri Kimalaisen soittajat tekevät MuPe 1b ja MuGru 1b –integroituna orkesterin 
harjoitusaikaan. Opettajana on Hanna Nikamaa, kapellimestarina Milla Kaarto.  
 
 
KIMPO  
Kapellimestari Jenni Suhonen. Harjoitukset tiistaisin, ensimmäinen harjoituskerta vahvistetaan 15.8. 
Harjoituspaikkana on Kirkkoharjun koulun musiikkiluokka. Orkestereiden konsertti pe 14.12.2018. 
 
 
LAPPBÖLE HORNKAPELL 
Kapellimestari Arttu Sipilä. Harjoitukset tiistaisin klo 19-21.15, paikka Kirkkoharjun koulun 
musiikkiluokka. Orkesteri on tarkoitettu musiikkiopiston pidemmällä oleville puhaltajille ja 
vapaaehtoinen. Aikuiset harrastajat ilmoittautuvat kansalaisopiston kautta 
www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto  

http://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto


 

 

Vanhempainyhdistys Musakannu ry  

– tärkeää tukea nuorille muusikoille! 
 
Hauskoja soittomatkoja - rentoja harjoitusleirejä - yhdessä tekemistä – muonitusta –  
kahvitusta – jokainen omien mahdollisuuksien mukaan – yhdessä olemme enemmän!  

 

Uusia jäseniä tarvitaan musiikkiopiston vanhempainyhdistykseen ja sen hallitukseen. Kaikki ovat 
tervetulleita jäseniksi mutta eritoten orkesterisoittajien perheitä kutsutaan mukaan. 
Vanhempainyhdistys toimii tärkeänä kodin ja musiikkiopiston välisenä yhteistyöelimenä ja tukee 
harrastusta sekä henkisesti että taloudellisesti.  

Vanhempainyhdistyksen toimintaa on esimerkiksi 

 jakaa kevätjuhlan yhteydessä stipendejä opiston oppilaille 
 kerätä varoja esim. hoitamalla kahvitukset joissakin opiston konserteissa  
 mahdollistaa orkestereiden konserttimatkoja rahallisella tuella 
 avustaa orkesterileiripäivien toteuttamisessa esim. tarjoilemalla välipalaa 

 
Musakannusta riittää mehua kaikille soittajille, mutta mehun kaatajia ja pullan leipojia tarvitaan 
aina! 
 
Lisätietoja yhdistyksestä musakannu(at)gmail.com 

 
TUE TOIMINTAAMME: 
Vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu on 10 EUR ja summan voi maksaa tilille FI89 5554 0920 0426 69, 
saajana on Kirkkonummen musiikkiopiston kannatusyhdistys sekä lisätietoihin jäsenen nimi ja 
kotipaikka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

YHTEYSTIEDOT 
 

OPETTAJAT 2018 - 2019 
 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi 

 

Ertz Tuomas, cb     

Eränen-Korva Kirsikka, mlk   

Federley Samuli, gu     

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, pasuuna- ja baritoni, JBB    

Soittonen Natalija, pf    

Suhonen Jenni, tr    

Tyrväinen Hanna, vla    

Vuoristo Maija, pf    

Ylönen Satu, vlc    

 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

Kirkkonummen musiikkiopisto – Kyrkslätts musikinstitut 
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi 

Käyntiosoite: Villa Haga, Virkatie 5, 02400 Kirkkonummi 

 

 

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 040 126 9312 ma, ti ja to klo 13–16. 

Toimisto on avoinna sopimuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


