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TERVETULOA LAPIN MUSIIKKIOPISTON LUKUVUOTEEN 2020–2021!
Aivan mahtavaa, että olemme saaneet jatkaa taiteen perusopetusta opetussuunnitelman mukaisesti
ja päässeet aloittamaan syyslukukauden lähiopetuksena.
Koronapandemian vuoksi jouduimme jo keväältä syksyyn siirrettyä Lapin musiikkiopiston 50-vuotis
juhlakonserttia jälleen siirtämään. Päivämäärä emme uskaltanee lyödä lukkoon, mutta suunnitteilla
on 50 + 1 tai 50 +2 -konsertti koronaepidemian hellitettyä. Tänä syksynä juhlimme kuitenkin 40vuotiasta sivutoimipistettämme Sodankylää, jossa toiminta Suomen pohjoisimpana musiikin laajan
oppimäärän oppilaitoksena alkoi 1.8.1980. Todistusten saajia juhlistamme Juhlakonsertissa
Rovaniemen kirkossa 8.10.2020 klo 19.00. Samalla muistamme ansiomerkein ja kunniakirjoin
pitkäaikaista musiikin hahmotusaineiden lehtoriamme Jukka Palovaraa ja sihteeriämme Arja Varriota,
jotka molemmat ovat palvelleet Lapin musiikkiopistossa yli 35 vuotta.
Lukuvuoden 2020–2021 suunnittelussa olemme huomioineet tartuntatautitilanteen jatkumisen ja
siihen liittyvät ajantasaiset viranomaisten ohjeet ja suositukset. On siis syytä välttää turhia
lähikontakteja sekä noudattaa hyvää käsihygieniaa. Oppitunneille saa tulla vain täysin terveenä!
Ohjeistukset musiikkiopistolla liikkumisesta löytyy kohdasta ”Turvaohjeet”. Taataksemme vähintään
metrin turvavälit, olemme siirtäneet osan oppilaskonserteistamme Rovaniemen kirkkoon. Helenasalin konsertteihin mahtuu 30 kuulijaa. Tarkempi ohjeistus löytyy kohdasta: ”Konserttijärjestelyt
koronapandemian aikana”. Suunnitellut konsertit ovat Toimintakalenterissa 2020–2021.
Korona myös mahdollistaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 34 000 euron
erityisavustuksen varhaisiän musiikkikasvatuksen koronajärjestelyihin. Sen turvin olemme tehneet
soitinhankintoja ja jakaneet ryhmiä. Ja mikä parasta! Aloitamme maksuttoman muskaritoiminnan
Sahanperän, Koskikadun, Rantavitikan ja Saarenputaan päiväkodeissa.
Musiikki kuuluu kaikille! lastenkulttuurin innovatiivista hanketta ministeriö on tukenut 16 000 euron
erityisavustuksella. Sen tarkoituksena on jalkautua peruskouluille koulupäivän jälkeen koulun tiloissa
pitämään korkeatasoista soitinvalmennusta. Opetushallitus kuitenkin suosittelee, että henkilökunnan
jäsenet työskentelevät saman päivän aikana vain yhdessä toimipisteessä ja toimitilassa. Tämä
suositus pistää meidät innovoimaan. Innovoida saamme myös Opetushallituksen 11 766 euron
valtionavun Huilunsilta -hankkeen järjestelyissä. Aurora Borealis Strings -hanke jatkuu vielä tämän
vuoden loppuun ja Eramus MIX vielä ensi vuoden.
Jatkossa meillä on tarjolla myös bluesia, heviä, räppiä, rockia, soulia ja salsaa sekä etnistä musiikkia.
Sitä kaikkea on rytmimusiikki. Rytmimusiikin opetus Suomen musiikkiopistoissa on nykyään
enemmän sääntö kuin poikkeus ja pitkän punnerruksen jälkeen Lapissakin päästään viimein
aloittamaan. Se on ihan mahtava juttu.
Innovatiiviseen joukkoomme minulla suuri kunnia toivottaa uusi rytmimusiikin lehtori Petteri Arvola,
musiikin hahmotusaineiden lehtori Silja Hurtig-Veteläinen, lyömäsoitinten päätoiminen tuntiopettaja
Tuomas Marttila, matalien vaskien sivutoiminen tuntiopettaja Hiromitsu Kobayashi, Sodankylän
toimipisteen musiikin hahmotusaineiden sivutoiminen tuntiopettajana Tita Vester-Mäkinen ja
vakituisessa virastomestarin toimessa aloittanut Tuomas Jestilä. Uudeksi toimistosihteeriksi olemme
valinneet tradenomi Jonna Vaaran. Tervetuloa!
Kaisa Kuula-Bullat, Lapin musiikkiopiston rehtori
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Lapin musiikkiopisto
Lapin musiikkiopisto on Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden ylläpitämä alueellinen
musiikkioppilaitos. Päätoimipaikka on Rovaniemellä Lappia-talossa. Sivutoimipisteet ovat
Sodankylässä ja Pellossa. Lapin musiikkiopistoa johtaa rehtori.

Hallinto
Rehtori
Apulaisrehtori
Toimisto
Virastomestari
sähköpostit

Kaisa Kuula-Bullat
Ari Sundström
Arja Varrio 30.11.2020 asti
Jonna Vaara 15.9.2020 alkaen
Tuomas Jestilä
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

016 322 2490
016 322 5053
016 322 2438
016 322 2438
016 322 2008

Avoinna
Posti- ja käyntiosoite
www-osoite
Facebook
Instagram
Sähköposti
Lisätiedot

Toimisto ma-pe klo 9.00–16.00, lounastauko klo 11.30–12.15
Jorma Eton tie 8 B, 96100 Rovaniemi
http://www.rovaniemi.fi/musiikkiopisto
https://www.facebook.com/lapinmusiikkiopisto
https://www.instagram.com/lapinmusiikkiopisto
musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi
kanslia 016 322 2438, virastomestari 016 322 2008

Vierasverkko
Lapin musiikkiopistossa on käytössä langaton vierasverkko. Sama verkko on käytettävissä muissakin
Rovaniemen kaupungin tiloissa.
Wi-Fi: Vierailija
 salasana: Roikpi231

Toimipaikat
Rovaniemi
Lappia-talo
Jorma Eton tie 8 B
96100 Rovaniemi
Sodankylä
puhelin: 040 7406 348
Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1, 99601 Sodankylä
 Oppilashuollon huone, 2 krs. (piano)
 Kokoushuone 3, 2. krs. (kitara, viulu)
Aleksanteri Kenan koulu
 Koulutie 2, 99600 Sodankylä
I-parakki, Erkki Lepolan luokka (musiikin hahmotusaineet, huilu, nokkahuilu)
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Pello
Pellon koulukeskus
Ahjotie 8, 95700 Pello

Opettajat
Rovaniemi
1. Ala-Hannula Maria, piano, säestys
2. Arias Igor, viulu, alttoviulu, juniorijouset, jousikvartetit, säestystunti
3. Arvola Petteri, sähkökitara, sähköbasso, bändit
4. Enroth Teija, varhaisiän musiikkikasvatus, viuluvalmennus, suunnittelu- ja valmistelutyö
5. Hurtig-Veteläinen Silja, musiikin hahmotusaineet, sävellys
6. Kallio Pauliina, harppu
7. Kobayashi Hiromitsu, baritonitorvi, pasuuna
8. Koponen Anna-Liisa, sello, soitinkaruselli
9. Krause Sam, piano, pianistien yhteissoitto
10. Kuula-Bullat Kaisa, alttoviulu
11. Marttila Tuomas, lyömäsoittimet, rumpusetti
12. Männistö Teija, varhaisiän musiikkikasvatus (kulttuurikurkkaus)
13. Nurmela Jukka, kontrabasso
14. Palovaara Maarit, huilu, huiluorkesteri
15. Parikka Esko, klarinetti, saksofoni, klarinettiyhtyeet, säestystunti
16. Pihavainio Julia, laulu, oopperastudio, lasten lied, säestystunti
17. Puputti Ilkka, käyrätorvi
18. Pääkkönen Jouko, harmonikka, harmonikkaryhmä, harmonikkavalmennus, soitinkaruselli, TVT
19. Raudaskoski Laura, huilu, huiluvalmennus, syventävien huiluryhmä, säestystunti
20. Ristolainen Katri, huilu, nokkahuilu, vanhan musiikin yhtye
21. Roine Maiju, piano, vapaa säestys, laulajien säestys, pianistien yhteissoitto
22. Räsänen Vuokko, musiikin hahmotusaineet
23. Sallinen Minna, laulu, liedstudio
24. Sitomaniemi Amanda, sello
25. Sundström Ari, trumpetti, vaskiryhmät, trumpettivalmennus, apulaisrehtorin tehtävät
26. Säkö-Arias Katri, piano, säestys, pianoryhmät, liedparin ohjaus
27. Teittinen Vesa, kitara, kitararyhmä
28. Tervamäki Taru, viulu, Revontulijouset, säestystunti
29. Varrio Risto, kitara, kitaratrio, kitaravalmennus, soitinkaruselli
Sodankylä
1. Diószegi Ágnes, piano, kamarimusiikki, säestys, sivutoimipisteen johtajan tehtävät
2. Koponen Anna-Liisa, sello (oppilas matkustaa Rovaniemelle)
3. Pihavainio Julia, laulu (oppilas matkustaa Rovaniemelle)
4. Pääkkönen Jouko, harmonikka (etänä)
5. Rainio Anna, viulu
6. Ristolainen Katri, huilu, nokkahuilu
7. Sitomaniemi Amanda, sello (oppilas matkustaa Rovaniemelle)
8. Teittinen Vesa, kitara
9. Vester-Mäkinen Tita, musiikin hahmotusaineet
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Pello
1. Enroth Teija, varhaisiän musiikkikasvatus, viuluvalmennus, kantelevalmennus
2. Rybina Natalia, piano, pianoryhmät, baletin säestys
3. Vierikko Lassi, musiikin hahmotusaineet

Lukuvuosi 2020–2021
Lukuvuoden työaika
Syyslukukausi
18.8.–21.12.2020
14.–18.10.2020 (viikko 42), ei opetusta
Kevätlukukausi
11.1.–31.5.2021
8.-12.3.2021 (viikko 10) talviloma, ei opetusta
2.-5.4.2020 pääsiäisloma, ei opetusta
6.-7.4.2020 valintakokeet, ei opetusta
13.–14.5.2021 helatorstaivapaat

Lukujärjestykset
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Lukukausimaksut
Solistiset aineet:
- perusopinnot
- syventävät opinnot
- aikuisosasto
- sivuaine

270 €
270 €
340 €
190 €

Tanssiopisto:
- tanssin syventävät opinnot

380 €

Varhaisisän musiikkikasvatus:
- musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk-3 v.
 vauvamukari
 taaperomuskari
- musiikkileikkiryhmät 3-6 v.
 muskari
- esikoululaisten soittoryhmät 6-7 v.
 muskarin rytmiryhmä
 kantelemuskari
- musiikkivalmennus 7-9 v.
- soitinvalmennus 4-10 v.
- soitinkaruselli n. 6-10 v.

90 €

90 €
90 €
90 €
120 €
90 €
90 €
90 €
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Muut maksut:
- soitinvuokra/soitin/lukukausi

50 €

Ulkopuolisilta perittävät maksut:
- soitinvuokra/soitin/lukukausi
- soitinvuokra/soitin/kerta

120 €
600 €

Lukukausimaksuista
Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi. Ensimmäisen opetusviikon jälkeen osallistuminen
on sitova. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle.
Sisaralennus
Sisaralennus on 25 % toisesta lapsesta, 50 % kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee
varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita.
Laskutus
Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi tammikuussa. Maksujärjestelyistä tulee
aina sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää
ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää sähköpostitse musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi.
Maksaminen
Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken
lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden,
paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella
myöntää alennusta lukukausimaksusta.
Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada, niin tunti perutaan. Jos musiikkiopiston puolesta
pääaineen oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran, se
hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. Jos lukukauden aikana kuusi solistisen aineen oppituntia
peruttu, hyvitys on 1/3 ja jos 8-9, hyvitys on puolet.
Maksamattomat lukukausimaksut
Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa.
Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa.
Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua, katsotaan oppilaan luopuneen
oppilaspaikastaan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi.
Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen toimiston kanssa, vapaaoppilaspaikkoja on anottavissa
lukuvuoden alussa. Vapaaoppilaspaikkaa voi anoa rehtorilta vapaamuotoisella kirjallisella
anomuksella.
Koulutuslautakunta, kokous 27.2.2020 § 30 Musiikkiopiston lukukausimaksut 1.8.2020 alkaen
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Turvaohjeet
Lapin musiikkiopiston lähtökohtana on lähiopetukseen palaaminen, ellei riskiryhmä tai
karanteenitilanne edellytä muuta. Näissä tapauksissa noudatetaan Opetushallituksen ohjetta, jonka
mukaan taiteen perusopetusta voidaan toteuttaa tarvittaessa myös etäopetuksena.
Lähiopetukseen voi osallistua vain TÄYSIN oireettomana ja terveenä. Suosittelemme välttämään
lähiopetukseen osallistumista myös, mikäli olet ollut kontaktissa korona-oireiseen henkilöön tai
matkustanut ulkomailla. Karanteeniohjeistuksia tulee noudattaa. Tiedotathan matkasta opettajaasi
ja pohtikaa yhdessä mahdollisuutta yksilötuntien etäopetukseen karanteeniaikana. Tilanteiden
vaihdellessa on edelleen turvallisinta välttää tarpeetonta matkustamista.






Tehostetusta käsihygieniasta huolehditaan ja kädet pestään aina ennen tunteja.
Luokissa ovat pääsääntöisesti läsnä vain oppilaat ja opettaja.
Muistetaan aivastus- ja yskimishygienia: kertakäyttönenäliinaan tai hihaan.
Huomioidaan turvavälit
Ryhmäopetus toteutetaan lähiopetuksena suositukset huomioiden.
 Mikäli turvaohjeisiin tulee muutoksia, niistä tiedotetaan kotisivuilla ja tiedotteissa.
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Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua
taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa,
tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Eri taiteenaloilla annettava taiteen
perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään
sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Opetus noudattaa koulutuksen järjestäjän hyväksymiä opetussuunnitelmia, joiden tulee perustua
Opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmissa määritellään
opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt, ja ne voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä.
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laadittu
Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018.
Päivitetty
opetussuunnitelma on hyväksytty Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunnan kokouksessa
28.5.2019, § 63, ja otettu käyttöön 1.8.2020.

Opetuksen rakenne ja laajuus
Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt perusopintojen ja syventävien
opintojen laajuuden, niiden valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Musiikin laajan
oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen osuus on 800 tuntia ja
syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunnilla tarkoitetaan 45 minuuttia.
Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi
sekä tietystä iästä alkaen musiikin hahmotusaineet (aloitusiästä tarkemmin kohdassa Musiikin
perusopinnot). Instrumenttiopettaja huolehtii oppilaan opiskelun kokonaisuudesta ottaen huomioon
opintojen integroinnin ja opettajien välisen yhteistyön.
Perusopintojen ensimmäisenä opintovuonna arvioimme oppilaan edellytyksiä opiskella
tavoitteellisesti musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaan. Myöhemminkin lukuvuosittaisessa
oppilaan ja opettajan välisessä palautekeskustelussa arvioidaan opiskelun sujumista. Jos tavoitteiden
toteutumisessa on ongelmia, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan mahdollisuuksista jatkaa
harrastusta taiteen perusopetuksen laajassa tai yleisessä oppimäärässä ja heille annetaan tarvittaessa
tietoa oppimäärän yksilöllistämisestä.
Enimmäisopiskeluaika Lapin musiikkiopistossa on perusopinnoissa yhdeksän vuotta ja syventävissä
opinnoissa kolme vuotta. Aikuisten enimmäisopiskeluaika on perusopinnoissa kuusi vuotta ja
syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Perustellusta syystä voimme pidentää opiskeluaikoja.
Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt varhaisiän musiikkikasvatuksen yleiset
tavoitteet. Lapin musiikkiopisto antaa lapsille varhaisiän musiikkikasvatusta, johon kuuluu myös
instrumenttiopintohin valmentavaa opetusta.

13
Oppilaan opas 2020–2021

14
Oppilaan opas 2020–2021

Opetuksen yleiset tavoitteet
Musiikin laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän
musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja
iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan
tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.
Musiikillisten taitojen kartuttamisen lisäksi oppilasta rohkaistaan opinnoissaan esteettiseen
kokemiseen, luovaan ajatteluun ja tuottamiseen sekä uusien ratkaisujen etsimiseen. Opintojen
edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa ilmaista
itseään musisoiden. Opetus tukee oppilaan myönteisen minäkuvan, terveen itsetunnon ja
vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan tekemisen ja osallisuuden kautta
ymmärtämään musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvina ilmiöinä. Näin oma
musiikkiharrastus voi asettua osaksi elävää ja toimivaa musiikkikulttuuria sekä koko taiteiden
kenttää.
Varhaisiän musiikkikasvatus kehittää lapsen luovuutta, musiikillisia valmiuksia ja itsetuntoa.
Perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa oppilas saa valmiuksia musiikin itsenäiseen
harrastamiseen ja halutessaan musiikkiopintojen jatkamiseen. Hänen musiikilliset vahvuutensa ja
ilmaisutapansa kehittyvät tavoitteellisen harjoittelun, esteettisen kokemisen ja luovan tuottamisen
kautta. Tavoitteena on, että musiikista tulee ihmiselle tärkeä ilmaisun ja henkisen kasvun väylä.
Musiikin opiskelu kehittää vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä sekä
esiintymistilanteiden hallintaa. Opiskelu kehittää myös taitoa asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida
niiden toteutumista.
Oma musisointi, musiikkitilaisuuksissa käyminen ja musiikkielämän seuraaminen antavat
kokemuksen osallisuudesta musiikkikulttuuriin ja samalla ylläpitävät kulttuurin elinvoimaisuutta.
Oppilas laajentaa ja monipuolistaa näkemystään musiikista ja taiteesta sekä oivaltaa taiteiden ja
tieteiden välisiä yhteyksiä. Näin hän alkaa hahmottaa musiikkia ja kulttuuria historiallisena,
yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena ilmiönä.

Opetuksen työtavat
Musiikin varhaiskasvatuksen opetustuokiot koostuvat teeman ympärille punotusta moniaistisesta
toiminnasta, joka rakentuu lapsiryhmän kiinnostusten ja ikätason tavoitteiden mukaan. Sama
musiikillinen asia opitaan rytmi- ja melodiasoitolla, laulamalla, katsomalla, visuaalisilla ideoilla,
kuuntelemalla, kehosoitolla, improvisoimalla, tarinalla, mielikuvilla ja musiikkiliikunnalla.
Perus- ja syventävissä opinnoissa painottuvat oppilaan henkilökohtainen ohjaus sekä yhdessä
musisointi ja oppiminen. Instrumenttiopetus on pääsääntöisesti yksilöopetusta. Vuorovaikutuksessa
opettajan kanssa oppilas paneutuu instrumentin perustekniikkaan ja ilmaisumahdollisuuksiin ja sille
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sävellettyyn ohjelmistoon. Tällöin voidaan välittömästi huomioida oppilaan yksilöllisiä
oppimistarpeita, vahvuuksia, tavoitteita ja toiveita. Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja tukevaa
palautetta ja kehittää taitoa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan. Yksilöopetusta voidaan antaa
myös pariopetuksena tai yhdistettynä pienryhmäopetukseen.
Yhtyeopetukseen kuuluvat orkesterit, kuorot, kamarimusiikki- ja muut yhtyeet sekä
ensembletyöskentely esimerkiksi oopperastudiossa. Yhtyeessä oppilas oppii tarkkaavaista
kuuntelemista, yhteistoimintaa ja ohjelmiston tuntemusta. Yhdessä tekeminen synnyttää
yhteishenkeä ja vahvistaa opiskelumotivaatiota. Palautetta saadessaan ja antaessaan oppilas kehittää
itse- ja vertaisarvioinnin taitojaan. Yhtyemusisointi edellyttää useimmiten tiettyä instrumentin
hallinnan tasoa.
Musiikin hahmotusaineissa annamme ryhmäopetusta perusopinnoissa ja pääosin myös syventävissä
opinnoissa. Muodostamme ryhmät yleensä ikäkauden mukaan, mikä edistää ryhmäytymistä ja
vertaisoppimista. Ryhmiä voidaan muodostaa myös instrumenttikohtaisesti opintojen integraation
vahvistamiseksi. Pyrimme pitämään ryhmäkoot oppimistulosten kannalta suotuisina.
Työtapoja monipuolistamme muun muassa hyödyntämällä teknologiaa tarkoituksenmukaisesti.
Käytämme tarvittaessa muitakin työtapoja kuten konserttikäyntejä, taiteilijavierailuja,
esiintymismatkoja, mestarikursseja, luentoja, työpajoja, teemapäiviä tai periodeja

Arviointi
Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta, opintojen
edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilökohtaisesti ja merkitään
Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan säännöllisesti opintojen edistymisestä. Lukuvuoden
päättyessä oppilaalla, opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu oppimisesta,
opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
oppimisprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa
painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan
tai muuta musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas
jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

ESIINTYMIS- JA KUUNTELUKASVATUS
 Esiintymiskasvatus alkaa heti opintojen alkuvaiheessa pienillä esiintymisillä oppilastovereille
 Myöhemmin oppilas esiintyy suuremmalle yleisölle oppilaskonserteissa ja muissa
tilaisuuksissa musiikkiopistolla ja sen ulkopuolella
 Jokainen instrumenttioppilas esiintyy oppilaskonserteissa vuosittain
 Kuuntelukasvatus kuuluu opintoihin alusta asti
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Konserttijärjestelyt koronapandemian aikana
Lapin musiikkiopisto noudattaa koronavirukseen liittyvissä asioissa Rovaniemen kaupungin ja
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) linjauksia. Keskinäisten lähikontaktien minimoimiseksi
pidämme vähintään metrin etäisyyttä toisistamme. Tämän vuoksi musiikkiopiston Helena-saliin
mahtuu vain 30 kuulijaa. Osan konserteista olemme siirtäneet Rovaniemen kirkkoon, mihin
turvaväleine maksimissaan 150 kuulijaa. Muistathan tulla konserttiin täysin terveenä ja huolehtia
käsihygieniasta. Noudatathan myös liikkumisohjeitamme.

Konserttipassit
 Konserttipassiin kerätään 10 käyntimerkintää konserteista tai musiikkitilaisuuksista.
 Kaikki musiikin tyylilajit käyvät
 Kun passi on täysi, virastomestari, sihteeri tai rehtori kuittaa ja leimaa sen musiikkiopiston
leimalla, ja sitä vastaan oppilas saa valita Rinteenkulman Spice Icesta Fantasia-annoksen tai
ison Pyörremyrskyn.
 Kun oppilas saa passin täyteen, niin hän voi halutessaan lähteä keräämään uutta.
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EEPOS
Eepos on Lapin musiikkiopiston oppilashallintojärjestelmä, jossa on perinteisten oppilashallintoon
liittyvien lähinnä toimiston käyttämien toimintojen ja ominaisuuksien lisäksi myös paljon toimintoja
oppilaille ja heidän huoltajilleen.
Eepoksen avulla oppilaat ja huoltajat pääsevät oman käyttöliittymänsä kautta seuraamaan opintojen
etenemistä ja erilaisten opintoihin liittyvien suoritusten kertymistä. Eepos toimii sekä tietokoneella
että erilaisilla mobiililaitteilla (padit ja älypuhelimet), näkymä vain on hieman erilainen eri laitteilla.

Eepoksen käyttöön ottaminen
Kun olet saanut käyttäjätunnukset, mene selaimella sivulle: lapinmusiikkiopisto.eepos.fi
ja kirjaudu sisään Minulla on tunnukset -painikkeella:

Jos tunnukset ovat hukassa, uusia voi tiedustella sähköpostitse: musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi
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Eepos-sovellus

Sovelluksen voit ladata Eepoksen Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta.
Oppilaan ja huoltajan opas löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=F0WGQKltbIE
Käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan
musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi

ollessa

hukassa,

ole

yhteydessä

toimistoon:
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Lapin musiikkiopiston ystävät ry
Lapin musiikkiopiston ystävät ry Yhdistys tekee vapaaehtoistyötä musiikkiopiston nuorien soittajien
hyväksi. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu muun muassa jakaa leiri- ja kilpailustipendejä ja edistää kotien
ja musiikkiopiston yhteistyötä.
Tue Lapin musiikkiopiston ystävät ry:n toimintaa liittymällä kannatusjäseneksi tai ostamalla
Lapin musiikkiopiston 50-vuotisjuhlien kangaskassin 10 eurolla.

10 euron jäsenmaksun tai maksun kangaskassista voi maksaa Lapin musiikkiopiston ystävät ry:n
tilille FI22 5640 0250 4948 33 (OKOYFIHH). Viestikenttään merkintä ”jäsenmaksu” tai ”LMO
kangaskassi”. Maksutositetta näyttämällä kassin voi noutaa virastomestarilta musiikkiopiston
toisesta kerroksesta tai Sodankylän ja Pellon toimipisteen vastuuopettajilta.
Jäsenasioissa voi olla yhteydessä suoraan yhdistyksen puheenjohtajaan Rami Heinoon:
heinorami@gmail.com

Oppilaskunta
Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunta kokoontuu syyslukukauden alussa ja valitsee
keskuudestaan hallituksen.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2020–2021
Syyslukukausi 2020
Elokuu
- 6.8.2020 klo 18.00 Soiton iloa! -konsertti Pellon seurakuntakodilla
- 13.–14.8.2020 LUKUVUODEN 2020–2021 VALINTAKOKEET
 https://lapinmusiikkiopisto.eepos.fi
- 16.8.2020 klo 19 Sellokonsertti Rovaniemen kirkossa
 Tapani Heikinheimo, sello ja Mari Ala-Hannula, piano
 Anna-Liisa Koponen, sello ja Amanda Sitomaniemi, sello avustavat
- 18.8.2020 syyslukukauden opetus alkaa
Syyskuu
- 7.-13.9.2020 Rovaniemi-viikko
 https://tapahtumat.rovaniemi.fi/
- 9.9.2020 klo 19.00 Rovaniemi-viikon oppilaskonsertti Helena-salissa
- 11.11.2020 klo 19.00 Rovaniemi-viikon Pieni yösoitto Helena-salissa
- 16.9.2020 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 23.9.2020 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 29.9.2020 klo 19.00 Pianistien ilta Rovaniemen kirkossa
 klo 17–19 harjoitukset kirkossa
- 30.9.2020 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
Lokakuu
- 6.10.2020 klo 17.30 Sodankylän toimipisteen oppilaskonsertti Sodankylän kirkossa
 klo 15–17.30 harjoitukset kirkossa
- 8.10.2020 klo 19.00 Kirkkokonsertti Rovaniemen kirkossa
 klo 16–19 harjoitukset kirkossa
- 12.–18.10.2020 SYYSLOMA, ei opetusta
- 21.10.2020 klo 19.00 Laulajien konsertti Helena-salissa
- 21.10.2020 klo 19.00 Sellistien ilta kirjaston Lapponica-salissa
- 28.10.2020 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 30.10.2020 klo 19.00 Wanhan musiikin konsertti Korkalovaaran kappelissa
 klo 16–19 harjoitukset kirkossa
Marraskuu
- 4.11.2020 klo 19.00 Oppilaiden sävellyskonsertti Helena-salissa
- 4.—6.11.2020 Nuori soittaa! 2020 musiikkitapahtuma Kuopion musiikkikeskuksessa
- 11.11.2020 klo 19.00 Lapin kamariorkesterin Nuorten solistien konsertti Korundissa
- 11.11.2020 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 12.11.2020 klo 19.00 Anna Rainion ja Taru Tervamäen viululuokkien konsertti Rovaniemen
kirkossa
 klo 17–19 harjoitukset kirkossa
- 18.11.2020 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 20.–23.11.2020 JSFest -soitinmusiikkikilpailu Turussa
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-

 www.jsfestcompetition.com
25.11.2020 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
26.11.2020 klo 19.00 Huilistien konsertti Rovaniemen kirkossa
 klo 17–19 harjoitukset kirkossa

Joulukuu
- 1.-23.12.2020 klo 17.00 joka arkipäivä Soiva joulukalenteri Rovaniemen
kaupunginkirjaston Aalto-salissa
- 1.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 1. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 2.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 2. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 3.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 3. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 3.12.2020 klo 19.00 Pianistien ilta Rovaniemen kirkossa
 klo 17–19 harjoitukset kirkossa
- 4.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 4. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 7.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 7. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 8.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 8. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 9.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 9. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 9.12.2020 klo 18.00 Joulukonsertti Korundissa
 klo 15.15–17.45 harjoitukset Korundi-salissa
- 10.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 10. luukku Aalto-salissa
- 11.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 11. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 14.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 14. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 14.12.2020 klo 19.00 Pellon toimipisteen joulukonsertti Pellon koulukeskuksen
auditoriossa
- 15.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 15. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 15.12.2020 klo 17.30 Sodankylän toimipisteen 40-vuotisjuhlakonsertti Sodankylän kirkossa
o klo 15–17.30 harjoitukset kirkossa
- 16.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 16. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 17.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 17. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 18.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 18. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 21.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 21. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 21.12.2020 syyslukukauden viimeinen opetuspäivä
- 22.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 22. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 23.12.2020 klo 17.00 Soivan joulukalenterin 23. luukku kirjaston Aalto-salissa
- 12.12.2020–10.1.2021 JOULULOMA

Kevätlukukausi 2021
Tammikuu
- 11.1.2021 kevätlukukausi alkaa
- 27.1.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
Helmikuu
- 3.2.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 10.2.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 12.2.2021 klo 19.00 Oppilaiden konsertti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi kirkossa
- 17.2.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
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22.2.2021 klo 19.00 Opettajien konsertti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi kirkossa
24.2.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa

Maaliskuu
- 2.3.2021 klo 17.30 Sodankylän toimipisteen oppilaskonsertti Sodankylän valtuustosalissa
- 3.3.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 8.-14.3.2021 TALVILOMA, ei opetusta
- 15.–31.3.2021 VANHOJEN OPPILAIDEN JA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN
JATKOILMOITTAUTUMISET
- 22.3.–5.4.2021 UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN VALINTAKOKEISIIN
 www.lapinmusiikkiopisto.eepos.fi
- 24.3.2021 klo 18.15 SOITINESITTELYKONSERTTI Helena-salissa
- 24.3.2021 klo 19.00 SOITINESITTELYKONSERTTI Helena-salissa
- 31.3.2021 klo 19.00 MuHa-konsertti Helena-salissa
 vastuuopettajana Silja Hurtig-Veteläinen
Huhtikuu
- 2.-5.4.2021 pääsiäisloma, ei opetusta
- 6.-7.4.2021 VALINTAKOKEET, ei opetusta
- 14.4.2021 klo 11.00–13.00 HENKILÖSTÖKOKOUS HELENA-SALISSA
- 14.4.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 21.4.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 22.4.2020 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 20.4.2021 klo 19.00 Lapin musiikkiopiston pianistien ilta Korundissa
- 28.4.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 30.4.2021 klo 18.00 VAPPUKONSERTTI Studiossa, paras asu palkitaan!
- 30.4.2021 klo 19.00 VAPPUKONSERTTI Helena-salissa, paras asu palkitaan!
Toukokuu
- 5.5.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 12.5.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 13.–14.2021 helatorstaivapaat, ei opetusta
- 18.5.2021 klo 17.30 Sodankylän kevätkonsertti Sodankylän kirkossa
- 19.5.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 24.5.2021 klo 19.00 Pellon toimipisteen kevätkonsertti Pellon koulukeskuksen auditoriossa
- 26.5.2021 klo 19.00 Oppilaskonsertti Helena-salissa
- 28.5.2021 viimeinen opetuspäivä
- 31.5.2021 klo 18.00 Kevätkonsertti Korundissa

Muutokset ovat mahdollisia. Päivitetty konserttikalenteri löytyy
http://www.rovaniemi.fi/musiikkiopisto
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HANKKEET
Huilunsilta
Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen
valtionavustus 11 766 euroa. Päätös 21.8.2020. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2021.
Huilunsilta -hanke on kahteen suuntaan toimiva kehittämishanke, jossa pohjoisen musiikkiopistojen
huiluoppilaat saavat opetusta Sibelius-Akatemian (SibA:n) opettajilta, SibAn nuorisokoulutuksen
oppilaiden ollessa mukana. Samalla SibA:n suuntaan kehittyy verkosto ja tietoa maakuntien
toiminnasta. SibA on aktiivisesti toiminut luodakseen yhteistyötä musiikkioppilaitosten kanssa.
Hankkeeseen osallistuu SibA:n nuorisokoulutuksen opettajat, Lapin musiikkiopiston huilunsoiton
opettajat ja oppilaita, lisäksi oppilaita ja opettajia Koillis-Lapin, Meri-Lapin ja Kuusamon
musiikkiopistoista. Hankkeen aikana järjestetään etätunteja Lapin musiikkiopiston oppilaille
etäopetuslaitteiden kautta Sibelius-Akatemialta.
Suunniteltu lähiopetus ja harjoitusviikonloput koronatilanteen vuoksi vahvistuu myöhemmin.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen koronajärjestelyt
Opetus- ja kulttuuriministeriön 34 000 € erityisavustus. Päätös 10.7.2020. OKM/1074/620/2020.
Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2020.
Käyttötarkoitus: Taiteen perusopetuksen jatkuvuutta turvaavat toimet Lapin musiikkiopistossa.
Perustelut: Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmissä lasten ikä on kolmesta kuukaudesta aina
esikoululaisiin asti. Vauvamuskari on lapselle huoltajan välityksellä vuorovaikutuksellista kokemista.
Musiikkileikkiryhmissä lapsen maailma ja leikkiminen korostuvat. Musiikin lisäksi muutkin taiteet ovat
leikissä mukana. Ikätason mukaan sisällöt muuttuvat ja toiminta kehittyy ja monimuotoistuu.
Kaikessa toiminnassa korostuvat elämyksellisyys ja moniaistisuus. Tarjotaksemme tätä läheisessäkin
kontaktissa olevaa toimintaa, tarvitsemme enemmän tilaa, opettajia ja hygieniatason parantamista.

Musiikki kuuluu kaikille!
Opetus- ja kulttuuriministeriön 16 000 € erityisavustus lastenkulttuurin innovatiivisen hankkeen
toteuttamiseen. Päätös 27.5.2020. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.5.2021.
Musiikki kuuluu kaikille! -hankeen tarkoituksena on jalkautua peruskouluille koulupäivän jälkeen
koulun tiloissa pitämään korkeatasoista soitinvalmennusta. Hanke pyrkii edistämään tasa-arvoa ja
lisäämään lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutuksia. Musiikki kuuluu kaikille! hankkeen tavoitteena on taiteen perusopetuksen merkityksen saattaminen kaikkien lappilaisten
tietoisuuteen. Tavoitteena on, että koko maakunta ymmärtäisi musiikkikasvatuksen merkityksen.
Kuinka se kehittää lapsen luovuutta, identiteettiä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, antaa välineitä
itseilmaisuun, tukee tasapainoista kasvua ja vähentää eriarvoisuutta. Hankkeen myötä yhä useampi
lappilainen lapsi ja nuori hakeutuu taiteen perusopetuksen piiriin. Kehittämishankkeen tavoitteena
on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja samalla monipuolistaa opetusmenetelmiä.
Kohderyhmänä on kaikki rovaniemeläiset lapset ja nuoret.
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Hankkeen lähtötilanteessa Rovaniemen kouluilla ei järjestetä taiteen perusopetusta. Hanke
toteutetaan matalankynnyksen toimintana, jossa tarjotaan soitinvalmennusryhmiä Rovaniemen
peruskoululaisille koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Starttiryhmät luovat kaikille koululaisille
mahdollisuuden kokeilla eri soittimia ja löytää oma mielenkiinnon kohde. Hanke edistää tasa-arvoa
ja lisää lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutuksia.
Hankkeessa viemme yhteisesti peruskoulujen kanssa taiteen perusopetusta rovaniemeläisten
peruskoululaisten iltapäivään. Tavoitteena on, että ne lapset, jotka innostuvat taiteen
perusopetuksesta saavat myös jatkaa opintojaan tämän hankkeen jälkeen. Kaupungin keskustan
läheisyydessä asuvat lapset voivat jatkaa opintoja TPO-oppilaitoksissa ja kauempana asuville
pyrimme järjestämään taiteen perusopetuksen ryhmiä myös tämän kokeilun jälkeen. Koko
lukuvuoden kestävän hankkeen suunnittelu tehdään yhteisesti ja jo olemassa olevia
opettajaresursseja sekä opetuskäytäntöjä hyödyntäen. Hankkeessa korostuu taiteidenvälinen
yhteistyö ja yhteisöllinen oppiminen. Kohteena olevien peruskoululaisten on helpompi aloittaa
taiteen perusopetus omalla koulullaan ja saada samalla mahdollisesti koko elämän kestävä
taideharrastus.
Koronatilanteen vuoksi hanke toteutetaan syyslukukauden osalta pääasiassa musiikkiopiston tiloissa.
Toivottavasti kevään 2021 aikana jalkautuminen kouluille onnistuu paremmin.

Aurora Borealis Strings
Opetushallitus on 17.6.2019 päätöksellään myöntänyt opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin
kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustusta 13 900 euroa. Avustuksen käyttöaika päättyy
31.12.2020.
Hankkeen tavoitteena on 1) jousisoitinopetuksen pedagoginen kehittäminen Pohjois-Suomessa,
2) alueellisen yhteistyön ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen Lapin ja Peräpohjan alueella ja
3) taiteen perusopetuksen yhteiskunnallisen merkityksen ja koulutuksen tasa-arvon edistäminen.
Aurora Borealis Strings on mentorointimenetelmällä etenevä kehittämishanke, jonka tavoitteina on
etäopetusvälineiden hyödyntäminen, improvisaatio-opetuksen kehittäminen ja alueellisen
yhteistyön lisääntyminen. Aurora Borealis Strings pohjautuu sellonsoiton etäopetustunteihin
Taideyliopisto Sibelius-Akatemian kanssa, MuT Tapani Heikinheimon improvisaatiokursseihin,
yhteistyökonsertteihin Oulun konservatorion kanssa Oulussa 23.11.2019 ja Rovaniemellä 8.2.2020,
valtakunnalliseen Suomen jousisoitinopettajien vuorovaikutuspäiviin Rovaniemellä 8.-9.2.2020 ja
sellotaitelija Tapani Heikinheimon konserttiin Rovaniemen kirkossa 16.8.2020. Hankkeen
kohderyhminä ovat Lapin ja Peräpohjan alueen jousisoitinopettajat ja -oppilaat sekä huoltajat,
valtakunnallisesti Suomen jousisoitinopettajat että alueen kulttuuriyleisö.

Erasmus MIX
Erasmus MIX syksyllä 2018 alkanut on 3-vuotinen projekti, jonka tavoitteena on tuottaa
eurooppalaisten musiikkikoulujen käyttöön opetusmateriaali- ja metodipankkia. Projektin keskeisiä
tutkimuskohteita ovat eri maiden uudet opetussuunnitelmat, lasten luovuuden kehittäminen sekä
musiikin esittämisessä että sen itse tuottamisessa, erilaiset oppijat, musiikin teoriaopetuksen ja
sävellyksen integrointi sekä ryhmäopetuksen monet mahdollisuudet. Erasmus MIX -projektin
keskeiset osallistujamaat ovat Belgia (OVSG, Concrete Dreams), Hollanti (Cultuurconnectie) ja Suomi
(Lapin musiikkiopisto).

