
 
 
 
 
 
 
 
 

Opas musiikkiluokalle pyrkivälle 2.-luokkalaiselle 
 

Jokirinteen koulu 
Kirkkonummi 

 
  
 
 

 
 
 
 

Infotilaisuus musiikkiluokalle pyrkimisestä järjestetään 
 Teams-yhteyden välityksellä 25.1.2023 klo 17.30 

Linkki WILMAn saatekirjeessä. Ongelmatilanteissa yhteys An-

namaija Kylä-Setälään 0401269294 

Tervetuloa! 
  



 
 

Musiikkipainotus Jokirinteen koulussa 
 
Jokirinteen koulussa voi opiskella musiikkia painotetusti vuosiluokilla 3−9. Mu-
siikkiluokkaopinnot jaetaan kahteen jaksoon: vuosiluokat 3−6 ja vuosiluokat 
7−9. Kumpaankin jaksoon järjestetään erillinen, ikätasoon sopiva pääsykoe. 
 
Musiikkiluokat tarjoavat musiikista kiinnostuneille oppilaille monipuolista mu-
siikkikasvatusta osana perusopetusta. 
 
Painotetussa musiikinopetuksessa luodaan edellytyksiä musiikin harrastami-
seen. Musiikkiluokalla lauletaan ja soitetaan paljon yhdessä, esiinnytään sekä 
opiskellaan musiikkitietoa ja musiikin historiaa.  
 

Syksyllä 2016 voimaantulleen opetussuunnitelman mukaan musiikkia on 3−4 
vuosiviikkotuntia luokkatasosta riippuen. Viidennen ja kuudennen luokan valin-
naistunti on musiikkiluokkalaisilla aina musiikkia. Luokilla 7−9 musiikkiluokka-
laisten musiikin tunnit saadaan valinnaisaineiden tuntikiintiöstä, mikä rajoittaa 
muita valintoja. 
 
Valinnaistunnit käytetään aihealueiden syventämiseen ja laajentamiseen sekä 
monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. 
 

Kirkkonummen musiikkiluokat ovat toimineet vuodesta 1986.  
 
 
 

  



 

Musiikkiluokkahaussa huomioitavaa 
 
Musiikkiluokkatoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkonummella vakituisesti 
asuville oppilaille (POL 28§). Oppilaat valitaan musiikkiluokalle valintakokeen 
perusteella. 
  
Kolmannelta luokalta aloittavalle musiikkiluokalle ja seitsemänneltä luokalta 
aloittavalle luokalle otetaan enintään 28 oppilasta. Luokka perustetaan, jos ryh-
mässä on vähintään 18 kirkkonummelaista, valintakriteerit täyttävää oppilasta. 
 
Musiikkiluokille ei järjestetä täydennyshakua. 
 
Siirryttäessä 6. luokalta 7. luokalle oppilas voi hakea musiikkiluokille 7−9 tai 
muille painotetuille luokille tai siirtyä yleisopetuksen ryhmään Jokirinteen kou-
luun. Oppilas voi myös palata omaan lähikouluunsa. 
 
Kirkkonummen kunta ei korvaa oppilaiden koulumatkakustannuksia silloin, kun 
oppilas käy muuta kuin omaa lähikouluaan huoltajan hakemuksesta. 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
Valintakoe 
 

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa olevalla hakulomakkeella perjan-

taihin 17.2.2023 klo 15 mennessä. Lomake on näkyvissä Wilmassa kaikille kirk-

konummelaisten 2. luokan oppilaiden huoltajille.  

Musiikkiluokan valintakokeet järjestetään Jokirinteen koululla (Jokiniityntie 5, 

02400 Kirkkonummi) torstaina 9.3., perjantaina 10.3., maanantaina 13.3. ja tiis-

taina 14.3. kello 8–15 välisenä aikana.  

Kutsu valintakokeeseen ja tarkka valintakoeaika lähetetään sähköpostitse il-

moittautuneiden huoltajille viikolla 9. Huoltajat vastaavat oppilaan kuljetuksista 

valintakokeeseen. 

Päätös julkaistaan Wilmassa 6.4.2023. Hyväksytyksi tulleet vastaanottavat pai-

kan Wilmassa 14.4.2023 mennessä. 

 
 
Valintakoetehtävät 
 
Musiikkiluokan valintakokeessa havainnoidaan lapsen yleistä musikaalisuutta ja 
rytmitajua. Musiikkiluokalle pyrkiviltä ei edellytetä soittotaitoa tai aikaisempia 
musiikinteorian opintoja. 
 
Valintakoe sisältää yksilötehtäviä, joihin kuuluu rytmin-, intervallin- ja 
melodiantoistotehtäviä sekä laulunäytteet.  
 
Laulunäytteitä on valintakokeessa kaksi: 

• kaikille pakollinen Hämä-hämä-häkki 

• pyrkijän omavalintainen laulu seuraavista vaihtoehdoista: 
Tuiki, tuiki tähtönen, Jaakko Kulta, Pieni nokipoika tai Jänis istui maassa. 

 
Molemmista lauluista esitetään ensimmäinen säkeistö ulkoa ilman säestystä. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



Oppilasvalinta 
 
Viimeisin ohjeistus musiikkiluokalle hausta ja sen vaikutuksista on suomenkieli-
sen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 21.11.2018 §69 ja 23.1.2019 
§5. 
 
Valintakokeen arvostelulautakuntaan kuuluu Jokirinteen koulun opettajia. 
 
Oppilasvalinta musiikkiluokalle tehdään valintakoetehtävien yhteispistemäärän 
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lisäksi tehtävillä on arvojärjestys, jonka 
mukaisesti tasapisteet saaneiden oppilaiden sisäänpääsy ratkaistaan. Äärim-
mäisessä tapauksessa viimeinen sisäänpääsijä ratkaistaan arvalla. 
 
Päätöksen musiikkiluokkien oppilasvalinnasta tekee Jokirinteen koulun rehtori. 
Tieto valintakoetuloksista lähetetään Wilmassa hakijan huoltajalle. 
 
Hakijat, jotka ovat ylittäneet hyväksytyksi tulemisen alimman pistemäärän, 
mutta eivät ole tulleet valituksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän vuoksi, ote-
taan varasijalle paremmuusjärjestyksessä. Jos paikkoja vapautuu kevään ja ke-
sän kuluessa elokuun alkuun mennessä, rehtori kutsuu vapautuneelle paikalle 
varasijalle valitun hakijan varasijalistan mukaisesti. Varasijalista raukeaa elo-
kuussa lukuvuoden ensimmäisen koulupäivän alkaessa. 
 
 
 
 
 
Lisätietoa 
 
Lisätietoja musiikkiluokkatoiminnasta antavat Jokirinteen koulun 

rehtori Maarit Mäkäläinen (maarit.makalainen@kirkkonummi.fi,  
 040 595 4271) ja apulaisrehtori Annamaija Kylä-Setälä  
(annamaija.kyla-setala@kirkkonummi.fi, 040 1269294). 
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