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Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi!     

  

Säilytä tämä uuden lukuvuoden tiedoilla päivitetty kirje, niin pysyt 

selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua koskevista asi-

oista.  

  

1. LUKUVUODEN ALOITUS 

Lukuvuoden 2021–2022 infotilaisuudet järjestetään uusille oppilaille 

ja heidän huoltajilleen 10.-12.8.2021. 

 

Päätoimiset opettajat palaavat kesälomiltaan suunnittelemaan opetustaan 10. - 12.8.2021, jolloin 

he ottavat jatkaviin oppilaisiinsa yhteyttä tunnin sopimiseksi. Opettajalle voi myös yrittää soittaa 

10.-12.8. välisenä aikana. Sivutoimiset opettajat ottavat oppilaisiinsa yhteyttä ennen opetuksen 

alkamista Lukuvuoden ensimmäinen opetuspäivä on pe 13.8.2021.  

 

Musiikin hahmotusaineet (muha)-ryhmien (ent. musiikin perusteet) aikataulut löytyvät Eepos-oh-

jelmasta 10.8. alkaen. Soitonopettajilla on tunteja sopiessaan tieto ryhmistä. Muha-opettajalta 

(Anna Hälvä p. 040 5463 451 anna.halva@ylivieska.fi ) ja toimistolta voi myös kysyä apua, jos 

muha-asioissa on epäselvyyttä.  

 

 
Uusille oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestettävät infotilaisuudet: 
 
ti 10.8.2021 klo 16.00 Reisjärvi, Kisatien koulu, musiikkiluokka 205 (yläkerta) 
ti 10.8.2021 klo 18.00 Ylivieska, musiikkiluokka, Päivärinnan koulu 
 
 
ke 11.8.2021 klo 16.00 Pyhäjoki, lukion aula 
ke 11.8.2021 klo 18.00 Kalajoki, Kulttuurikeskus Merta, Virta-sali 
 
 
to 12.8.2021 klo 16.00 Alavieska, Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka 
to 12.8.2021 klo 18.00 Sievi, Kirjasto-Musiikkiopisto 
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 2. OPISKELU MUSIIKKIOPISTOSSA      

            
Musiikkiopisto-opintojen tavoitteena on auttaa sinua löytämään hyvä musiikki-

suhde, josta on iloa koko elämäsi ajan. Saat myös valmiudet mahdollisiin jatko-

opintoihin. Opetamme sinua hallitsemaan omaa instrumenttiasi ja musiikin pe-

rusteita, jotta voit itse myöhemmin oppia lisää. Hyvä oma soitin on hankittava 

ennemmin tai myöhemmin -sillä soitto sujuu.  

 

Solistisen pääaineen opiskelu ja siinä tasolta toiselle eteneminen on keskeisin osa opiskeluasi mu-

siikkiopistossa. Opintoihin kuuluvat perusopinnot (1-8) ja syventävät opinnot. Soittotuntisi on 30, 

45 tai 60 minuutin mittainen. Säännöllinen kotiharjoittelu on ehdottoman tärkeää edistymisen 

kannalta. Huoltajan on myös tärkeää tavata opettaja ja keskustella tavoitteistasi.  

 

Sivuaineen opiskelua voit anoa rehtorilta, kun olet saavuttanut pääaineen opinnoissasi riittävät tai-

dot (perusopintojen opintokokonaisuuden 5 tai 6 taidonnäyte on esitetty). Sivuaineita myönne-

tään tuntiresurssien puitteissa opintomenestys huomioon ottaen. Ammattiin aikovat ovat etusi-

jalla sivuaineita myönnettäessä. 

  

Yhtenä osana opiskeluun kuuluu musiikin hahmotusaineiden opiskelu yli 9-vuotiaille oppi-

laille. 

Aloittavat oppilaat käyttävät kirjaa Mirja Kopra: Musiikin perusteet 1. 

Kirjoja tilataan musiikkiopistolle. 

 
Musiikin hahmotusaineiden (entinen musiikin perusteet) kurssit jakaantuvat lukukauden mittaisiin 

kursseihin: Muha 1-8. Musiikin hahmotusaineiden osasuorituksia on mahdollisuus myös tenttiä. Tentti-

minen edellyttää runsaasti omatoimista opiskelua. Tenttijöitä ja muuta lisäopiskelua varten on opetta-

jilla erikseen varattavaa opetusaikaa kussakin toimipisteessä. Rytmimusiikkiosaston opiskelijat aloitta-

vat muha-opinnot klassisen puolen ryhmissä ja siirtyvät opintojen edettyä afroamerikkalaisen musiikin 

ryhmään. Opastusta ja tarkennusta muha-opintoihin saa suoraan opettajilta (Anna Hälvä 

anna.halva@ylivieska.fi sekä afroamerikkalainen muha: Jouko Kantola jokkekantola@gmail.com) 

Yhteismusisointi kuuluu opetussuunnitelman mukaisesti kaikille oppi-

laille. Opettaja ohjeistaa sopivan yhteismusisoinnin pariin. Puhallin- ja 

lyömäsoittajat osallistuvat puhallinorkesteriin, jousisoittajat kamari- ja 

jousiyhtyeisiin. Pianistit osallistuvat kamariyhtyeisiin ja säestystehtä-

viin, soittavat nelikätisesti ja/tai laulavat kuorossa. Pop- ja jazzmuusi-

koilla sekä harmonikan- ja kanteleensoittajilla on omia yhtyeitä, joihin 

voidaan ottaa muidenkin soitinten taitajia. Keskeinen orkesterimme on 

sinfoniaorkesteri ”Vieska Sinfonietta”, johon osallistuvat kaikki riittävät 

taidot omaavat jousisoittajat. Puhallin- ja lyömäsoittajat valitaan sinfo-

niaorkesteriin tarpeen mukaan. Sinfoniaorkesteri harjoittelee pääsään-

töisesti torstaisin klo 17.30 (tai 18.00) alkaen Ylivieskassa. 

 

  

  

  



Orkesterisoitinoppilaiden kuuluu käydä säestäjän harjoitustunneilla. Parhaiten aikoja saat lukukau-

den alussa, kun ei ole vielä konsertteja eikä tasosuorituksia. Sovi säestystunneista mahdollisimman 

pian opettajasi kanssa tai suoraan säestäjän kanssa!  

 

Musiikkiopiston konserteissa ja muissakin konserteissa kannattaa vierailla jo hyvän musiikin 

vuoksi, toiseksi se on velvollisuutesi oppilaana: konserteissa kuulijana käyminen kuuluu opetus-

suunnitelman opintokokonaisuuksiin. Esiintyminen muodossa tai toisessa kuuluu jokaiselle oppi-

laalle. Saat esiintymiskokemusta, josta on hyötyä muissakin opinnoissa. Esiintyminen voi tapahtua 

yksin tai ryhmässä, esim. konsertissa tai luokkamatineassa. Opettajan kanssa keskustellen löydät 

sinulle sopivia esiintymistilaisuuksia. Ylivieskan kulttuuritoimen Akustiikassa itse järjestämiin kon-

sertteihin pääsee ilmaiseksi, jos lippuja on jäljellä 10 minuuttia ennen konsertin alkua. Lipun saat 

lipunmyynnistä.  

 

Uuteen opetussuunnitelmaan sisältyy myös valinnaisia opintoja saavutettuasi riittävät taidot inst-

rumenttiopinnoissasi. Opettajat ja rehtori ohjeistavat valinnoissa. 

 

3. OPINTOSUORITUKSET        
        
Lukukauden alkaessa käy opettajan kanssa lyhyt keskustelu siitä, mitä haluat 

oppia. Opettaja kirjaa suunnitelman Eepos-ohjelmaan, josta näet opintojesi 

edistymisen. Lukukauden lopussa arvioitte, miten onnistuitte. Alle 10-vuotiai-

den oppilaiden tulee ottaa vanhemmat mukaan näille tunneille, lukukauden 

ensimmäiselle ja viimeiselle tunnille. Hyväksytysti suoritetut opintojaksot mer-

kitään suoritusten jälkeen automaattisesti Eepoksen oppilastietoihin mutta jos olet suorittanut 

musiikkiopiston aineita kesällä, ole ystävällinen ja toimita todistukset niistä musiikkiopiston kansli-

aan. Näin suorituksesi pysyvät ajan tasalla myös muualla suoritettujen ja hyväksi luettujen opinto-

jen osalta.  

  

Perusopinnot suoritetaan loppuun viimeistään sen vuoden aikana, kun täytät 19. Jos opinnot viipy-

vät, pitää opiskelulupa anoa rehtorilta. Lähtiessäsi muualle opiskelemaan tai lopettaessasi opinnot 

ilmoita välittömästi kansliaan. Silloin paikkasi vapautuu uudelle innokkaalle opiskelijalle.  

  

Mikäli musiikki kiinnostaa sinua niin paljon, että haaveilet ammatillisista opinnoista, sinun kannat-

taa opiskella perusopinnot yläkoulun aikana loppuun. Silloin voit esim. lukion ohessa suorittaa sy-

ventävät opinnot ja voit pyrkiä vaikkapa ammattikorkeakouluun tai Sibelius-Akatemiaan. Muita 

mahdollisuuksia ovat musiikkilukiot ja konservatoriot, joihin voit pyrkiä peruskoulun jälkeen. Am-

mattilaiseksi aikovan pitää harjoitella useita tunteja päivittäin, koska työllistyminen edellyttää soit-

totaidoilta kansainvälistä tasoa.  

  

Monet ovat ihmetelleet, miksi musiikkiopetus on opistossamme niin tavoitteellista, että muut har-

rastukset pitäisi jättää toiselle sijalle. Opetussuunnitelmaamme sitoo Opetushallituksen laatimat 

taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet, joiden mu-

kaan instrumentti-opetusta ja musiikin hahmotusaineita kuuluu olla tietty määrä ja oppilaan tulee 

edetä tasolta toiselle. Mikäli haluat opiskella musiikkia hieman väljemmin, yleinen oppimäärä olisi 

sinulle sopiva vaihtoehto. Sen tyyppistä opetusta antavat mm. kansalaisopistot.  

  



  
4. MUSIIKKIOPISTON TYÖVUOSI 2021-2022 (Kirjoita kalenteriisi! /Eepoksesta löytyy myös)  

    

Syyslukukauden opetus alkaa pe 13.8.2021 ja päättyy 17.12.2021.   

Syysloma 25.–31.10.2021, Opettajien koulutuspäivä pe 19.11.2021 (Ei opetusta, 

ellei opettaja ilmoita toisin.) Itsenäisyyspäivä ma 6.12.(ei opetusta) 

Joululoma 20.12.2021–9.1.2022 

Kevätlukukauden opetus alkaa 10.1.2022 ja päättyy 27.5.2022 

Talviloma 7.-13.3.2022  

Pääsiäisloma 15.–18.4.2022   

Pääsykokeet 19.–20.4.2022 (Ei opetusta, ellei opettaja ilmoita toisin.)  

Lukuvuoden aikana on 35 opetusviikkoa, joten sinulle kuuluu 35 oppituntia, joista muutamia 

voidaan järjestää yhteistuntina tai muuna opiston yhteisenä toimintana (esim. teemaviikot). 

Opettajien koulutuspäivät ja pääsykoepäivät eivät vähennä saamasi opetuksen määrää. Tietoa 

musiikkiopiston toiminnasta: www.ylivieska.fi/musiikkiopisto  www.facebook.com/ysmuso/  

 www.instagram.com/ylivieskanseudunmusiikkiopisto  

  

5. LUKUKAUSIMAKSUT, POISSAOLOT JA SOITINVUOKRAT  

  

Pohjois-Suomen keskimääräisiin maksuihin verrattuna olemme edel-

leen eräs edullisimpia musiikkiopistoja. Lukukausimaksu suoritetaan 

yhdessä erässä. Useampien sisarusten laskujen eräpäiviä porrastetaan 

eri kuukausille. Maksun laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyk-

sen.  

Huom! Jos lopetat kesken lukukauden, joudut maksamaan silti koko 

lukukausimaksun. Jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle 

tehdään keväisin Eepos-ohjelman kautta. Tiedotamme ajankohdasta 

nettisivuillamme ja opettajien kautta. 

  

Jos joudut olemaan sairauden tai muun syyn vuoksi pois opetuk-

sesta, ilmoita opettajallesi mahdollisimman pian. Sairaana et voi 

tulla tunneille tartuntavaaran takia. Näitä tunteja ei korvata op-

pilaalle. Sairastumisesta tai muusta syystä johtuvasta pidem-

mästä poissaolosta tulee olla yhteydessä rehtoriin mahdollisim-

man pian. Jos opettajasi joutuu olemaan pois esim. sairastumi-

sen takia, pyrimme järjestämään sijaisen mahdollisuuksien mu-

kaan. Johtokunnan päätöksellä varaamme kuitenkin musiik-

kiopistolle oikeuden yhden tunnin korvaamatta jättämiseen lu-

kukautta ja oppilasta kohden. Tunteja voidaan korvata osittain 

myös esim. ryhmätuntina tai konserttikäyntinä.   

  

Rohkaisemme omien soittimien hankintaan korottamalla soitin-

vuokria niiden kohdalla, joilla on sama soitin jo toista tai kol-

matta vuotta vuokralla. Näin soittimia riittää paremmin uusille 

tarvitsijoille, ja meillä riittää varoja huoltaa soittimistoa asiallisesti.  

  

     

http://www.ylivieska.fi/musiikkiopisto
http://www.ylivieska.fi/musiikkiopisto
http://www.ylivieska.fi/musiikkiopisto
http://www.facebook.com/ysmuso/
http://www.facebook.com/ysmuso/
http://www.facebook.com/ysmuso/
http://www.instagram.com/ylivieskanseudunmusiikkiopisto


6. YHTEYSTIEDOT 

 

Musiikkiopiston Eepos-ohjelmassa tulee olla ajantasaiset yhteystiedot sinulta ja huoltajiltasi. Jos 

yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia, ne tulee päivittää ohjelmaan osoitteessa ysmo.eepos.fi . Jos 

ohjelman käytössä tai tunnuksissa on ongelmia, ota yhteyttä opistosihteeriin. Tiedotamme asioista 

Eepos-ohjelman kautta ja myös sähköpostitse. Mikäli kotipaikkakuntasi muuttuu esim. opiskelun 

vuoksi, ilmoita myös siitä kansliaan.  

  

7. NUOTTEJA LAINAKSI  
  

Musiikkiopiston nuotteja voit lainata omaan käyttöösi opettajasi kautta. Muista kirjata lainauksesi 

vahtimestarille.   

  

8. VAPAAOPPILASPAIKAT   
  

Musiikkiopistossa opiskelevat voivat hakea vapaaoppilaspaikkaa (= vapautusta lukukausimaksusta). 

Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää n. 5 %:lle musiikkiopiston oppilasmäärästä. Hakemus ja johto-

kunnan hyväksymät vapaaoppilaspaikkojen myöntämisen perusteet ovat tulostettavissa nettisivuil-

tamme http://www.ylivieska.fi/musiikkiopisto/opiskelu/lukukausimaksu . Hakemuskaavakkeita saa 

myös musiikkiopiston kansliasta. Hakemus on palautettava musiikkiopiston kansliaan syyskuun lop-

puun mennessä. 

 

 

9. KANNATUSYHDISTYS  

  

Ylivieskan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys, Musky ry. on perustettu oppilaiden toiminta-

mahdollisuuksien hyväksi ja siihen kaivataan aina jäseniä vanhemmista ja muista hyvän musiikin 

ystävistä. Lisätietoja voit katsoa netissä osoitteesta www.ylivieska.fi/musiikkiopisto tai kysyä Kan-

natusyhdistyksen puheenjohtajalta Sirkku Marjakankaalta, puh. 0400 774 750. Yhdistyksellä on 

mainiot toimintaedellytykset! Sen ohella eri kunnissa toimii vanhempainyhdistyksiä. Toimitamme 

pyynnöstä em. yhdistyksille eri kuntiin listoja, joissa on oppilaan nimi ja puhelinnumero. Näin kon-

serttien kahvitukseen ym. tilaisuuksiin vanhemmat voivat kutsua apua.  Ilmoita kansliaan, mikäli 

et itse tai vanhempasi eivät halua nimeäsi listalle.    
 

 

 

 

 

10. MUSIIKKILEIKKIKOULU    

Musiikkileikkikouluryhmiin otetaan jatkuvasti ilmoittautumisia vastaan. 

https://ysmo.eepos.fi/#/forms/2 Lisätietoja: opistosihteeri 044 4294 323 

http://www.ysmo.eepos.fi/
http://www.ylivieska.fi/musiikkiopisto/opiskelu/lukukausimaksu
http://www.ylivieska.fi/
http://www.ylivieska.fi/
https://ysmo.eepos.fi/#/forms/2


 

 

 

 

Antoisaa lukuvuotta musisoinnin parissa!  

  

Seija-Leena Latvakoski  

  
Seija-Leena Latvakoski   
Rehtori  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot:  

 

Ylivieskan seudun musiikkiopisto  

Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska  

musiikkiopisto@ylivieska.fi  

  

Seija-Leena Latvakoski (rehtori) 044 4294 322  

Eija Kantola (apulaisrehtori) 044 4294 325  

Päivi Sorvisto (opistosihteeri) 044 4294 323  

Anne-Mari Rahkala (taloudenhoitaja) 044 4294 324  

Juhani Haverinen (vahtimestari, soitinlainaukset) 044 4294 455 

 

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ylivieska.fi  

 

mailto:musiikkiopisto@ylivieska.fi


Ylivieskan seudun musiikkiopisto    

LUKUKAUSIMAKSUT       

LUKUVUONNA 2021–2022    

    
Johtokunta 8.6.2021, 4 §  
Maksun laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menetykseen. 

Musiikkiopistossa syys- ja kevätlukukausi, lukukausimaksut lähetetään kaksi kertaa vuodessa 

        
INSTRUMENTTIOPETUS:  

   

30 min.        165,-   

45 min.        196,-   

60 min.        222,-   

Sivuaine 30 min.      119,-   

Sisaralennus alkaen toisesta sisaruksesta:   40,-   

Uuden oppilaan kirjaamismaksu      12,-  

Materiaali- ja toimistokulu / lukukausi    5,-  

 

RYHMÄOPETUS:   
musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus   

(Mikäli valmennusopetus pidetään yksityisopetuksena, esim. 22,5 min, maksu on puolet 45 min instru-

menttiopetuksen maksusta.) 
musiikin perusteet opiston ulkopuolisille opiskelijoille  

30 min.        84,-   

45 min.        103,-   

60 min.   120,-  

Sisaralennus alkaen toisesta sisaruksesta: 40,-   

AVOIN OPETUS:       

45 min tunti     50 € / tunti   

30 min     35 € / tunti   

 Avoimen opetuksen hintaan sis. ryhmäopetus ja musiikin perusteiden opinnot 

ARVIOINTIMAKSUT opiston ulkopuolisten tasosuorituksista 

Solistinen taso  1.    66,-   

    2.    91,-    
 3.    128,-    
 Opistotaso    154,-   

Mus. perusteet  68,-   

 

 

SOITINVUOKRAT:  

1.vuonna 66,-/lukukausi  2.vuonna 88,-/lukukausi  3.vuodesta alk. 109,-/lukukausi 

Kielimaksu 15€/lukuvuosi (koskee musiikkiopiston vuokraselloja)  

Opiston ulkopuolisille soittimia vuokrataan vain erityistapauksissa, jolloin vuokrahinta sovitaan erikseen.   

Soittimen vuokraaja vastaa kuljetuksesta, särkymisestä, virityksistä sekä kielen/kielisarjan uusimisesta (ei 

koske selloja ja kontrabassoa). Opisto vastaa huolloista ja normaalista kulumisesta aiheutuvista varaosa-

hankinnoista. 


