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MERIKANTO-OPISTON TIEDOTUSLEHTI 2022-2023

TERVETULOA
MERIKANTOOPISTOON
Tämän tiedotteen nimi, Da Capo, on italiaa.
Se on musiikkiterminäkin tunnettu käsite ja
tarkoittaa sananmukaisesti ”alkaa alusta”.
Olet nyt soittoharrastuksesi alkutahdeilla ja
lämpimästi tervetullut mukavan harrastuksen
pariin.
Tiedotteessa on paljon tärkeää tietoa. Se vastaa
toivottavasti ensimmäisiin kysymyksiisi, joita uusi
harrastus ehkä herättää. Kysy rohkeasti myös
opettajaltasi, hän mielellään auttaa sinua
opintojesi alkuun. Tietoja opistostamme ja sen
toiminnasta saat myös kotisivuiltamme
osoitteessa: www.merikanto-opisto.fi
Lukuvuonna 2022-2023 Merikanto-opisto täyttää
50 vuotta. Maalis-huhtikuun vaihteessa vietämme
tapahtumaviikkkoa, jolloin oppituntien sijaan
opistomme oppilaat esiintyvät eri puolilla
opetuspaikkakuntiamme. Viikko huipentuu
pääjuhlaan Virtain liikuntahallilla 1.4.2023.
Iloisiin tapaamisiin musisoinnin merkeissä!
Tiina Vuori
rehtori

Merikanto-opistossa aloittaa
tänä syksynä noin 90 uutta
taiteen perusopetuksen
soitto-oppilasta.
Lisäksi noin 120 lasta on
mukana varhaisiän
musiikkikasvatuksessa
”muskarissa” ja 130
tanssinopetuksessa.
Opistossa opiskelee
kaikkiaan noin 780
oppilasta, joita ohjaa 30
opettajaa.

MUSIIKKIOPINTOJEN
RAKENNE
800
TUNTIA

500
TUNTIA

PERUSOPINNOT

4 opintokokonaisuutta

SYVENTÄVÄT
OPINNOT

TAITEEN
PERUSOPETUKSEN
LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSOPINNOT

Soitto-opinnot alkavat perusopinnoilla, vähän
samaan tapaan kuin peruskoulussa.
Perusopinnot koostuvat neljästä
opintokokonaisuudesta, joiden opiskelu
kestää noin 9 vuoden ajan. Jokaisella
oppilaalla on jokin soitin pääaineena.
Oppitunnin pituus on aluksi yleensä 30
minuuttia viikossa.
Jokaiseen opintokokonaisuuteen kuuluu
harjoituksia soittotunneilla ja itsenäisesti
kotona, soittamista yhdessä toisten
oppilaiden kanssa, esiintymisiä sekä musiikin
perusteiden opintoja. Opinnot ja niiden
eteneminen suunnitellaan yhdessä
musiikkiopiston opettajien kanssa. Jokaisen
oppilaan opintopolku on yksilöllinen. Saat
opintojesi aikana palautetta osaamisesi
edistymisestä opettajaltasi ja osallistut myös
itse arviointiin.

SYVENTÄVÄT
OPINNOT
Perusopintojen jälkeen ovat vuorossa
syventävät opinnot, jotka suoritetaan
yleensä samaan aikaan lukio-opintojen
kanssa. Lukiot myöntävät ns.
soveltavia kursseja musiikkiopiston
opinnoista, jotka on suoritettu
lukioaikana.
Ylioppilastutkintotodistus ja
syventävien opintojen päättötodistus
”taskussa” voit sitten vaikka pyrkiä
musiikin ammattiopintoihin, jos
kiinnostusta ja taitoja riittää.

Mikä ihmeen
mupe?
Soitinopintojen rinnalla opiskelet mupea,
eli musiikin perusteita. Ne ovat osa
musiikkiopistossa opiskeltavaa musiikin
laajaa oppimäärää. Musiikin perusteiden
opinnot tukevat soitonopiskeluasi ja
kehittävät musiikillisia valmiuksia, kuten
musiikintuntemusta ja kykyä lukea,
kirjoittaa, hahmottaa sekä kuunnella
musiikkia. Opintojen eteneminen ja
onnistuminen edellyttää läsnäoloa ja
tehtävien tekemistä.
Perusopintojen mupe aloitetaan 8-9 vuotiaana mupen alkeisryhmässä (ryhmän
nimi on mupe1). Sitä seuraavat
perusopintojen mupen opintokokonaisuudet
2-4. Kurssien 1-3 opiskelu kestää kukin
yhden lukuvuoden, mupe4 on jaettu kahdelle
lukuvuodelle.
Oppitunnin pituus on opintokokonaisuudesta
riippuen 45-75 min. Musiikin perusteiden
opinnoissa voi tarvittaessa pitää välivuosia.
Opetus tapahtuu ryhmässä.
Mupe-ryhmien aikataulut

Apua soittimen
hankintaan?
Aloittelijoille pyritään järjestämään
lainasoitin (jousisoittimet, puhaltimet,
harmonikka), jonka lukukausivuokra on 25
euroa. Puhallinsoittimen saa lainaksi yleensä
vain ensimmäiseksi vuodeksi, jonka jälkeen
oppilas hankkii oman soittimen.
Vuokrattavia jousisoittimia opistolla on vain
oppilaskokoja.
Opettajat neuvovat mielellään soittimen
hankinnassa, joten kannattaa keskustella
asiasta oman opettajan kanssa.

Opetussuunnitelma
Merikanto-opiston opetus perustuu
opetussuunnitelmaan, joka on laadittu
opetushallituksen antaman taiteen
perusopetuksen musiikin laajan
oppimäärän opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti (Määräykset ja
ohjeet 2017:12a).
Opiston yleinen opetussuunnitelma on
luettavissa nettisivuiltamme ja saat
halutessasi paperiversion toimistosta.

Eepos-palvelu
Eepos on taiteen perusopetuksen
oppilaitoksille räätälöity
oppilashallintojärjestelmä, jossa on
oppilashallintoon liittyvien toimintojen ja
ominaisuuksien lisäksi toimintoja oppilaille
ja heidän huoltajilleen. Eepoksen avulla
oppilaat ja huoltajat pääsevät seuraamaan
opintojen etenemistä ja erilaisten
opintoihin liittyvien suoritusten
kertymistä. Myös opiston laskutus ja suuri
osa tiedotuksesta tehdään Eepoksen
kautta. Eepos toimii sekä tietokoneella
että mobiililaitteilla. Oppilaalle ja
huoltajalle lähetetään Eepos-tunnukset
opiston toimistosta opintojen alussa.
Linkki Eepoksen kirjautumissivulle:
merikanto.eepos.fi

Miten edistyn?
Tähän kysymykseen vastaa parhaiten oma
opettajasi. Rohkeasti vain vanhemmat
mukaan tunneille ja opettajan kanssa
juttelemaan. Myös konsertit ovat
oivallinen tilaisuus vaihtaa ajatuksia
opettajan kanssa.
Jokainen oppilas tekee opettajansa kanssa
lukuvuoden alussa suunnitelman
lukuvuoden tavoitteista. Kulloinkin työn
alla olevan opintokokonaisuuden sisältö ja
tavoitteet näkyvät tavoitetaulussa
oppilaan omassa Eepoksessa. Lukuvuoden
lopussa arvioitte yhdessä opettajan
kanssa, kuinka vuosi on sujunut ja ovatko
tavoitteet toteutuneet. Eepostietojärjestelmään kirjataan myös kaikki
oppilaan opintokokonaisuuksien
suoritukset, soitettu ohjelmisto sekä
esiintymiset.

Pidä yhteystietosi
ajan tasalla

Jos yhteystietosi muuttuvat, voit itse /
huoltajan kanssa tehdä muutokset
suoraan Eepokseen omilla tunnuksillasi.
On tärkeää, että yhteystiedot ovat ajan
tasalla, sillä kiireellisissä tapauksissa
(tuntiperuutukset, aikataulumuutokset
tms.) toimistosta otetaan yhteyttä
tekstiviestillä tai puhelimitse.
Kiireettömät tiedotteet lähetetään
sähköpostilla huoltajille / oppilaille.

Mitä opiskelu
maksaa?
Musiikkiopistossa on käytössä
lukukausimaksut, joiden laskut lähetetään
sähköpostilla Eepokseen "ensisijaiseksi
huoltajaksi" merkitylle henkilölle. Solististen
oppilaiden osalta eräpäivät ovat loka- ja
helmikuussa. Maksujen suuruus vaihtelee
140–200 euroon lukukaudessa oppitunnin
pituudesta riippuen. Ensimmäisen vuoden
lukukausimaksu on pääsääntöisesti 140
euroa ja opetustunnin pituus 30 minuuttia
viikossa.
Eräpäivien siirrot ja maksujen ositukset on
aina sovittava toimiston kanssa.
Musiikkiopiston johtokunnan päätöksen
mukaisesti maksamattomat oppilasmaksut
aiheuttavat opintojen keskeytymisen.
Erääntyneet maksut siirretään perintään.
Vähävaraisille perheille voidaan myöntää
lukukausimaksuista huojennusta
erillisen hakemuksen perusteella. Hakuaika
on syyslukukaudella 1.8.- 4.9.2022.
Linkki hakulomakkeelle

Voinko lopettaa tai
keskeyttää opintoni?
Kun kevätlukukausi lähestyy loppuaan,
on aika ilmoittautua jatkavaksi
oppilaaksi seuraavalle lukuvuodelle.
Näin varmistat opiskelupaikkasi
seuraavaksi lukuvuodeksi. Seuraavan
vuoden opinnoista tehdään suunnitelma
yhdessä oman opettajan kanssa.
Jatkoilmoittautuminen tehdään
Eepoksessa. Mupe-opintojen
suunnitteluun saat tarvittaessa apua
myös mupe-opettajilta.

Soittamaan
yhdessä muiden
kanssa!
Yhteismusisointi sisältyy opintoihisi koko
opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin
käsittelytaito sen mahdollistaa.
Opettajasi ohjaa sinut sopivaan orkesteriin
tai yhtyeeseen heti, kun se on mahdollista.

Jos jostain syystä haluat lopettaa
opintosi, ilmoita siitä ennen seuraavan
lukukauden alkamista. Mikäli lopetat
opinnot kesken lukukauden, ei
lukukausimaksua hyvitetä kyseisen
lukukauden osalta, vaan maksat koko
lukukauden maksun.

Saisinko toisenkin
soittimen?

Opintojen keskeyttäminen, eli
välivuosien pitäminen opinnoissa ei ole
suotavaa. Keskeytykseen tulee olla
painava syy, esim. vaihtooppilasopiskelu ulkomailla.

Hyvin menestyneelle oppilaalle voidaan
harkita hänen niin toivoessaan oikeutta
toisenkin soittimen opiskeluun, jos
tuntiresurssit antavat myöten. Yleensä
kuitenkin oman pääsoittimen opintojen tulee
silloin olla menossa jo perusopintojen
kolmannessa opintokokonaisuudessa.

Onko pakko harjoitella?
Ahkera harjoittelu on kaiken oppimisen
perusta. Opettajat merkitsevät
nuottikirjaan, reissuvihkoon tai
Eepokseen läksyt ja harjoitteluvinkit.
Vasta-alkajan tulisi harjoitella lähes
päivittäin pieni hetki kerrallaan, jotta
asiat eivät pääse viikossa unohtumaan.
Soittaminen on mukavaa, kun huomaa
itsekin edistyvänsä.

Milloin on
oppilaskonsertteja?

Milloin pääsen
esiintymään?

Oppilasiltoja järjestetään kaikissa
toimipisteissä 1-5 kertaa lukukaudessa.
Oppilaskonserttien päivämäärät voit tarkistaa
Merikanto-opiston tapahtumat-sivulta.

Esiintyminen on erottamaton osa
musiikinopiskelua. Esiintymiskoulutus
alkaa samalla hetkellä kuin opiskelu, ja
esiintymistä harjoitellaan
oppilaskonserteissa. Oppilaskonsertissa
jokainen soittaa vuorollaan konserttia
varten harjoitellun kappaleen. Jokaisella
on mahdollisuus esiintymiseen ainakin
kerran vuodessa. Pieni jännitys kuuluu
esiintymiseen, mutta esiintymisestä oppii
harjoittelun myötä nauttimaan, ja silloin
on kiva soittaa muille ja muiden kanssa.

Mikä on orkesterileiri?
Kaikkien Merikanto-opiston toimipisteiden
yhteinen orkesterileiri järjestetään vuosittain,
tänä lukuvuonna 10.-12.11.2022, Virroilla,
Nuorisokeskus Marttisessa. Leirille pääsee
mukaan, kun soittotaidot riittävät. Vasta
soittoharrastuksensa aloittaneet
ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät yleensä
vielä ole mukana. Leirillä on mukana
jousisoittajia, puhaltajia, kitaristeja ja
harmonikansoittajia.

Entä jos sairastun
tai tulee este?
Ilmoita poissaolostasi aina opettajalle.
Paras tapa ilmoittaa peruutuksista on
soittaa suoraan opettajalle, jotta tieto
tulee perille ennen soittotuntia.
Äkillisissä peruutuksissa voit yrittää
lähettää viestiä opettajalle myös
toimiston kautta klo 9.00 - 15.00, puh.
044 7151285.
Musiikkioppilaitoksissa yleisesti
noudatettavien säännösten mukaisesti
opettaja ei ole velvollinen pitämään
tunteja takaisin, jos oppilas on sairaana,
lomamatkalla, myöhästynyt, unohtanut
tunnin, valmistautumassa kokeisiin tai
”Keskisellä”. Jos kuitenkin tiedät hyvissä
ajoin esim. perheen lomamatkan,
opettajan kanssa voi neuvotella
mahdollisuudesta siirtää tuntia.

Mitä jos opettaja
on sairaana?
Jos opettaja on itse sairaana tai opetus jää
pitämättä muun oppilaasta riippumattoman
syyn vuoksi, pyritään järjestämään sijainen.
Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista ja
koska koko luokan tuntien järjestely voi
olla hankalaa, musiikkioppilaitosten yleisen
käytännön mukaisesti tunti on mahdollista
korvata myös esim. ryhmä- tai
kamarimusiikkitunnilla tai
säestysharjoituksena.

Ryhmäopetusaineissa (muskari, musiikin
perusteet) pyritään saamaan sijainen. Aina
se ei kuitenkaan ole mahdollista lyhyellä
varoitusajalla. Tällöin tunti jää
pääsääntöisesti korvaamatta.

Vanhempien musiikkiopisto
Vanhempien apu on aina arvokasta ja
tervetullutta! Kaikissa toimipisteissä
vanhemmat ovat eri tavoin mukana
tukemassa musiikkiopiston toimintaa.
Virroilla ja Ruovedellä toimivat aktiiviset
vanhempainyhdistykset, jotka järjestävät
oppilaskonserttien yhteydessä kahvituksia ja
arpajaisia. Virroilla musiikin opiskelua tukee
Viritys ry., jonka toiminnasta saat tarkempaa
tietoa hallituksen puheenjohtajalta Satu
Soljalta puh. 040 5555301. Ruoveden
Musiikkioppilaiden Tuki ry:n puheenjohtaja on
Eeva-Kaisa Paloviita, puh. 044 5286696.
Ähtärin toimipisteessä ei ole
vanhempainyhdistystä, vaan kaikki
vanhemmat osallistuvat opiston toimintaan
järjestämällä oppilaskonserteissa vuorollaan,
toki täysin vapaaehtoisuuteen perustuen,
kahvituksia tai mehutarjoilua sekä arpajaisia.
Kussakin oppilaskonsertissa
kahvitusvuorossa on 4-5 perhettä, jolloin
vuoro osuu yhden perheen kohdalle noin
puolentoista vuoden välein.
Toimipisteen johtaja tiedottaa
kahvitusvuoroista sähköpostitse ennen
konserttikauden alkua.

Mänttä-Vilppulassa ja Orivedellä ei ole
konserttikahvituksia, vaan
oppilaskonserteissa vapaaehtoinen
ohjelmamaksu.
Kertyneistä varoista jaetaan stipendejä
toimipisteen oppilaille ja hankitaan
vuokrasoittimia musiikkiopiston
oppilaiden käyttöön.

Työ- ja loma-ajat 2022-2023
SYYSLUKUKAUSI 15.8. - 16.12.2022
Syysloma 17.10. - 23.10.2022 (vko 42)
Joululoma 17.12.2022 - 8.1.2023
Muut vapaapäivät, jolloin ei ole opetusta:
opettajien koulutuspäivä 16.9.2022

KEVÄTLUKUKAUSI 9.1. - 26.5.2023
Talviloma 27.2. - 5.3.2023 (vko 9)
Pääsiäisloma 7. - 10.4.2023
Helatorstaivapaa (+pe) 18.-19.5.2023

Lisää tietoa Merikanto-opiston toiminnasta

www.merikanto-opisto.fi

