
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OPPILAAN OPAS 
lukuvuosi 2018–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



Yhteystiedot 
Vakka-Suomen musiikkiopisto 

Käyntiosoite  Kustaa Hiekan lukutupa, Keskuskatu 8A, 23800 Laitila 

  

 Postiosoite   Laitilan kaupunki/Vakka-Suomen musiikkiopisto 

   PL 25, 23801 Laitila 

 

Rehtori   Jussi Kauranen, p. 050 310 2998 

 

Toimistosihteeri  Tuulia Kalliomäki, p. 044 525 6580 

 

 

Toimiston aukioloajat 
Ma   klo 9-17 

Ti-To  klo 9-16 

Pe   klo 9-15 

 

 

Musiikkiopiston nettisivut: www.laitila.fi/vsmo 

Musiikkiopiston Wilma-sivut: vsmo.inschool.fi 

 

 

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laitila.fi. Henkilökunnan 

yhteystiedot löytyvät tarkemmin musiikkiopiston nettisivuilta. 

 

 

Vakka-Suomen musiikkiopiston kriisiryhmä 
 Rehtori 

Opettajakunnan edustaja 

Terveydenhuollon asiantuntija 

Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä varahenkilö 

Tarvittaessa muuta henkilöstöä 

 
 

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 2017–2021 
    Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen  

 Kustavi  Lehtonen Mia    Väisänen Mari 

 Laitila  Heinonen Timo    Aula Tuula 

    Koskinen Lea    Sinisalo Terhi 

    Toivola Mika varapuheenjohtaja Nurminen Sauli 

 Pyhäranta  Luttinen Rauno    Kivimäki Pauliina 

 Taivassalo  Ahonen Kari    Järvinen Jari 

 Uusikaupunki Arvonen Teemu    Blomqvist Harri 

    Hämeenkorpi Marketta   Lamminen Mervi 

    Simojoki Marja puheenjohtaja Vuorio Taina 

 Vehmaa  Ekström Anna    Viirros Maija 

 

Opettajakunta on keskuudestaan valinnut johtokuntaan edustajaksi Leena Anton ja 

varaedustajaksi Marja-Liisa Santalan, joilla on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Laitilan kaupunginhallituksen nimeämä edustaja johtokunnassa on Henri Aitakari. Laitilan 

sekä kaupunginjohtajalla että toimialajohtajalla on Laitilan hallintosäännön mukaisesti 

johtokunnassa läsnäolo-oikeus. 

 

 

 



Lukuvuoden 2018-2019 
Syyslukukausi 16.8.2018–21.12.2018 

Syysloma  22.–28.10.2018 

 

Kevätlukukausi 8.1.2019–28.5.2019 

Talviloma  18.-22.2.2019 

Pääsiäisloma 19.4.–22.4.2019 

 

Opetusta ei järjestetä seuraavina päivinä: 

  ti 25.9.2018  Opettajilla muun työn päivä 

  to 18.10.2018  Teemapäivä oppilaille 

  pe 19.10.2018  Opettajilla muun työn päivä 

  to 6.12.2018  Itsenäisyyspäivä 

  ti 5.2.2019  Opettajilla muun työn päivä 

  ke 27.3.2019  Opettajilla muun työn päivä 

  to 18.4.2019  Opettajilla muun työn päivä 

  ke 1.5.2018  Vappu 

 

 

Rehtorin tapaamiset 
Oppilaille ja huoltajille rehtori järjestää tulevan lukuvuoden aikana kolme tapaamista. Rehtori 

esittelee tapaamisissa musiikkiopiston ajankohtaisia asioita ja kuuntelee sekä oppilaiden että 

huoltajien ajatuksia ja/tai toiveita. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 23.8.2018 kello 18.00 

Laitilassa Kustaa Hiekan lukutuvalla, toinen tapaaminen on torstaina 29.11.2018 kello 18.00 

Taivassalon Yhtenäiskoulussa ja kolmas torstaina 17.1.2019 kello 18.00 Kulttuurikeskus 

Crusellissa. Tervetuloa mukaan! 

 

Henkilökohtaisen oppitunnin sopiminen 
Opettajat lähestyvät oppilaita ja heidän huoltajiaan ennen lukuvuoden alkamista. Opettajat sopivat 

kukin parhaaksi katsomallaan tavalla alkavan lukuvuoden henkilökohtainen instrumenttiopetus 

ajankohdan. Opettaja laatii lukujärjestyksen siten, että se on valmiina 15.8.2018. Jokaisen oppilaan 

henkilökohtainen lukujärjestys on luettavissa Wilman työjärjestys-kohdasta. 

 

Uuden opetussuunnitelman myötä musiikin perusteiden opetuksesta on tullut mupeli-opetusta. 

Mupeli-ryhmät on suunniteltu ja jaoteltu iän mukaan. Jos haluat vaihtaa Mupeli-ryhmää, ota yhteys 

suoraan opettaja Maikki Autioon p. 050 461 2356. Ryhmän vaihtaminen omin päin ei ole toivottua. 

 

Kevään valintojen mukaisesti Wilman työjärjestys kohdasta löytyvät kaikki oppilaiden 

henkilökohtaiset valinnat. 

 

Opetuspaikat 
Opetuspaikat säilyvät ennallaan Kustavissa (Kivimaan koulu), Laitilassa palataan takaisin kaksi 

vuotta kestäneen remontin jälkeen Kustaa Hiekan lukutuvalle, Pyhärannassa (Ihoden, Reilan ja 

Rohdaisten koulut), Taivassalossa (Yhtenäiskoulu) ja Vehmaalla (Vinkkilän koulu). 

Uudessakaupungissa Raatihuoneen lisäksi opetusta annetaan Uudenkaupungin uudessa kirkossa, 

Pohitullin koulussa (huiluopetus), Kalannin koulun Urheilutien yksikössä (Jousiorkesteri) ja 

Kalantitalossa (Nuorisopuhallinorkesteri). 

 

Miten luen Wilman opetusluokkalyhenteitä? 
Wilman opetusluokan eli huoneet on lyhennetty siten, että ensimmäinen kirjain kertoo 

paikkakunnan (Kustavi=K, Laitila=L, jne.), seuraavat kolme kirjainta tai numeroa kertovat 

tarkemmin opetushuoneen nimen. Wilman välilehdellä ”Huoneet” ovat kaikki tilat ja niistä käytetyt 

lyhenteet. 

 



Opetuksesta 

Musiikkiopiston oppilaat saavat opetusta lukuvuoden aikana 35 viikon ajan. Uuden 

opetussuunnitelman myötä soitto-/laulutuntien opetuksen järjestämisessä tapahtuu muutos. 

Oppilaiden opetukseen kuuluvat yksilöopetuksen lisäksi muun muassa erilaiset esiintymiset ja 

työpajat. Opettajat kertovat oppilailleen ja heidän huoltajilleen lukuvuoden alussa, miten opetus 

jakautuu lukuvuoden eri kohtiin. Jokaisella opettajalla on oma persoonallinen tapansa toteuttaa 

opetusta, joten kahta samanlaista toteutustapaa ei varmasti ole. Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla 

yhteydessä ensisijaisesti opettajaan ja/tai rehtoriin, jotka auttavat tilanteiden selvittämisessä. 

 

Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueella (Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, 

Uusikaupunki ja Vehmaa) on paljon musiikki- ja kulttuuritarjontaa, joissa käyminen on enemmän 

kuin toivottavaa. Musiikkiopiston omissa konserteissa käyminen kuuntelijana, silloin kun ei ole 

oma esiintymisvuoro, on myös suotavaa. 

 

HUOM! Kaikki opetus käynnistyy ja päättyy ilmoitettuna aikana. Orkesterisoittajien tulee olla 

ilmoitettuna aikana soittovalmiina eli soitin soittokunnossa, nuottiteline koottuna omalla paikalla ja 

nuotit nuottitelineellä. 

 

Wilmaan kertyy oppilaalle näkyviin kaikki historia musiikkiopisto-opinnoista, jonka vuoksi ei ole 

enää tarpeellista käyttää opintokirjaa. Uusille oppilaille opintokirjaa ei enää anneta ja ”vanhempien” 

oppilaiden kohdalla asiasta keskustellaan opettajan kanssa syyslukukauden ensimmäisellä tunnilla, 

kun tehdään lukuvuosisuunnitelmaa. 

 

Oppilastiedoissa tapahtuvista muutoksista (mm. yhteystiedot, opintojen lopettaminen jne.) 

ilmoitetaan aina toimistoon. Lopettamistapauksissa oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa asiasta 

toimistoon, pelkkä omalle opettajalle ilmoittaminen ei riitä. 

 

Oppilaiden poissaolot 
Mikäli oppilas sairastuu tai muusta syystä ei pääse tunnille tai orkesteriharjoituksiin, ilmoittakaa 

siitä opettajalle niin aikaisin kuin mahdollista. Opettaja ei ole velvollinen siirtämään tai korvaamaan 

oppilaan peruuttamaa tuntia. Ettehän kuitenkaan tuo lastanne soittotunnille kipeänä. Jos oppilaalle 

kertyy kolme poissaoloa lukukauden aikana, opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Mikäli lukukauden 

aikana poissaoloja on viisi tai enemmän, opintojen etenemisestä neuvotellaan yhdessä rehtorin 

kanssa. 

 

Opettajan poissaolot 
Opettajan ollessa pois hänelle pyritään järjestämään sijainen. Äkillisissä tapauksissa sijaista ei 

kuitenkaan aina onnistuta järjestämään, jolloin oppitunnit joudutaan peruuttamaan. Toimisto 

ilmoittaa suoraan oppilaalle/oppilaan huoltajalle oppituntien tilapäisistä muutoksista. Huomioitte-

han, että äkillisissä tapauksissa toimisto ei saa kertoa opettajan poissaolon syytä, jonka vuoksi 

viesteissä kerrotaan opettajan olevan virkavapaalla. 

 

Tiedotus ja viestintä 
Musiikkiopiston tiedotuksen säilyy monikanavaisena. Olemme kevään 2017 aikana ottaneet 

käyttöön Wilman. Jokainen oppilas saa oman tunnuksen, joka lähetetään oppilaan ensisijaiselle 

huoltajalle sähköpostin välityksellä. Mikäli oppilaiden huoltajille on tarve useammalle tunnukselle, 

niin ottakaa yhteyttä musiikkiopiston toimistoon. Ajankohtaisista asioista ensisijaisesti Wilman 

kautta.  

 

Wilman lisäksi Facebook on edelleen osa tiedotustamme. Myös lehdistö on tärkeässä roolissa, kun 

tiedotamme musiikkiopiston tärkeistä asioista. Tämän kaiken lisäksi musiikkiopiston nettisivuja 

pidetään ajan tasalla. Pikaiseen tiedottamiseen (esim. tuntien peruuntumiset) käytetään 

tekstiviestejä, jotka tulevat aina toimistosta. Varmistattehan, että yhteystietonne ovat toimistossa 

ajan tasalla! 

 

 



Valokuvaus ja videointi 
Tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin musiikkiopiston oppilaat osallistuvat, voidaan valokuvata ja/tai 

videoida. Tätä materiaalia voidaan käyttää musiikkiopiston toimintaa esitteleviin ja markkinoiviin 

tarkoituksiin. Ilmoitattehan toimistoon, mikäli haluatte kieltää oppilaan kuvan/videon julkaisemisen 

näissä tarkoituksissa. 

 

Opettaja-asioita 
Uuden lukuvuoden alkaessa opettajakunnassa tapahtuu joitakin muutoksia. Lyömäsoitinten 

tuntiopettajana jatkaa Aleksi Putkinen. Muskariopettaja Satu Kastell palaa virkavapaalta. Uutena 

kitaransoiton tuntiopettajana aloittaa Katri Heino, joka vastaa klassisen kitaransoitonopetuksen 

lisäksi sähkökitara- ja sähköbassonsoiton sekä bändisoiton opetuksesta. Varhaisiän 

musiikkikasvatuksen (päävastuualueena päiväkotimuskaritoiminta) ja pianonsoiton tuntiopettajien 

rekrytoinnit ovat vielä kesken. Näistä tiedotetaan päätöksenteon jälkeen. Toivotamme kaikki uudet 

opettajat lämpimästi tervetulleeksi! 

 

Lukukausimaksut 
Johtokunnan hyväksymä lukukausimaksutaulukko on omana tiedotteenaan Wilmassa. Samassa 

tiedotteessa on myös lukukausimaksujen, muiden maksujen laskuttamista koskevat periaatteet ja 

vapaaoppilaspaikan hakemisen ohjeet. Samat tiedot löytyvät myös nettisivuiltamme. 

 

Oma harjoittelu 
Soiton/laulun oppimisen kannalta on välttämätöntä harjoitella säännöllisesti kotona. Oppiminen on 

hidasta ja vaivalloista, mikäli viikon ainoa soittohetki on instrumenttitunti. Vanhempien tuki ja 

osallistuminen ovat nuorelle ja miksei vähän varttuneemmallekin oppilaalle tärkeää! 

 

Säestys 

Musiikkiopisto tarjoaa orkesteri-instrumentti- ja lauluoppilaille säestystä. Lukuvuonna 2018-2019 

säestyksestä huolehtivat oman instrumenttiopettajan lisäksi Hanna Elomaa ja uusi rekrytoitava 

pianonsoiton tuntiopettaja. Molemmille säestäjille tulee kiinteät säestysajat, jotka löytyvät 

Wilmasta. Säestysajan varaa oma instrumenttiopettaja Wilman kautta. 

 

Soittimet 
Musiikkiopistolta on mahdollisuus vuokrata joitakin soittimia edullisesti 40 € + ALV/lukukausi. 

Näin oppilaan ei heti soittoharrastuksen alussa tarvitse ostaa omaa soitinta. Oppilaan tulee kuitenkin 

hankkia oma soitin viimeistään 3. opintovuonna. 

 

Muut oppilaan tarvitsemat välineet ja varusteet 
Oppilaalle on hyvä hankkia kotiharjoittelua varten nuottiteline, metronomi ja tarvittavat nuotit. 

Näissä hankinnoissa opettajat mielellään auttavat ja neuvovat oppilaita ja heidän huoltajiaan. 

 

Mupeli-tunneille oppilas tarvitsee mukaansa kulmakansion, nuottivihon sekä lyijykynän ja 

pyyhekumin. 

 

HUOM! Orkesterisoittajien tulee tuoda mukanaan oma nuottiteline sekä harjoituksiin että 

esiintymisiin ja konsertteihin. Orkesterien ja kuorojen esiintymisien ja konserttien 

esiintymisvaatetuksesta opettajat antavat tapauskohtaisesti ohjeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Musiikkiopiston opinnot etenevät tasolta toiselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opettajat ovat laatineet erityisesti instrumenttikohtaiset taitotaulut, joista selviää 

tarkemmin mitä oppilaan odotetaan oppivan opintojen aikana. Jokaiselle oppilaalle 

luodaan portfolio-tili musiikkiopiston peda.net-sivuille, josta taitotaulu löytyy. 

Oppilas, opettaja ja huoltaja voivat halutessaan tallentaa peda.net-sivuille oppilaiden 

opintojen aikaista materiaalia. 

 
 

 

 

Alkavalle lukuvuodelle kaikille tasapuolisesti 

 

positiivista ja innostunutta musiikkimatkaa! 
 

 

Soitto-/lauluopinnot 

alkavat  

musiikin perusopinnoilla 

Perusopintojen aikana oppilas saa 

-instrumenttiopetusta 

-osallistua mupeli 1-3 opintoihin 

-yhteismusisointiopetusta 

 

Opintokokonaisuudet 1-5 

Todistus perusopinnoista 

 

Syventävät opinnot 

Syventävien opintojen aikana oppilas saa 

- instrumenttiopetusta 

- osallistua mupeli 4 opintoihin 

- yhteismusisointiopetusta 

 

Syventävien opintojen alkaessa oppilas valitsee 

syventymiskohteen (instrumentti, mupeli, 

yhteismusisointi) ja suunnittelee yhteistyössä opettajien 

kanssa soivaa lopputyötä, joka päättää musiikkiopisto-

opinnot. 

 

Opintokokonaisuudet 6-8 

 

Päättötodistus laajan oppimäärän 

suorittamisesta 

 valmiudet ammattiopintoihin 


