TIEDOTE OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN
TERVETULOA MUSIIKKI- JA TANSSIOPISTOON!

OPETUKSESTA

Musiikkioppilaan
opas

Musiikin oppilaaksi hakeutuva valitsee pääaineen, joka voi olla soitin tai laulu. Pääaineen oppitunnin pituus on pääsääntöisesti 45 minuuttia/viikko. Pääaineopintojen lisäksi opintojen
kokonaisuuteen samalla lukukausimaksulla sisältyy musiikin perusteiden opetus (musiikin lukuja kirjoitustaito), yhteissoitto ja orkesterisoitinten osalta osallistuminen orkesteriin tai bändisoittoon.
Musiikin perusteiden opiskelu on tärkeä osa musiikkiopintoja. Musiikin perusteiden opiskelun
aloittaminen on hyvä ajoittaa niin, että musiikin perusteiden ja soittimen opinnot kulkevat
rinnakkain toisiaan tukien. Musiikin perusteita voi opiskella joko ryhmäopetuksessa tai ns.
integroituna pääaineen oppituntien yhteydessä. Musiikin perusteissa käydään läpi nuotinlukuun
ja -kirjoitukseen liittyviä asioita, harjoitetaan laulua, rytmiikkaa, tutustutaan musiikkisanastoon
ja myöhemmissä kokonaisuuksissa mm. musiikin historiaan. Pääaineen opettaja neuvoo ja
opastaa yhteissoiton ja musiikin perusteiden opiskeluun liittyvissä asioissa.
Tarkemmat tiedot opiskelusta ja opintokokonaisuuksista löytyvät opetussuunnitelmasta
www.slmo.fi/MusiikkiOPS.pdf.
Sivuaineopintoihin voi hakeutua kun on ensin saavuttanut riittävät taidot pääaineessa.
Sivuaineen anominen ei automaattisesti oikeuta opinto-oikeuden saamiseen, vaan oikeus
myönnetään harkinnanvaraisesti oppilaan kehitystason ja opiston resurssien mukaan. Sivuaineopinnoista on aina syytä ensin keskustella oman opettajan kanssa.

OPINTOSUUNNITELMA
Opettaja tekee jokaisen oppilaan kanssa yhdessä opintosuunnitelman alkavalle lukuvuodelle.
Siinä määritellään tulevan lukuvuoden tavoitteita kuten konserteissa esiintyminen, yhteismusisointiin osallistuminen, musiikin perusteiden (musiikin luku- ja kirjoitustaito) opiskelu tai
mahdollinen tuleva tasosuoritus. Keväällä arvioidaan yhdessä tavoitteiden onnistumista.
Syyslukukaudella on enintään 17 opetusviikkoa/-kertaa ja kevätlukukaudella enintään 18.
Opetuskerrat määräytyvät oppilaitoksen työsuunnitelman mukaan.

OPINTOKIRJAT
Oppilaitoksessa on käytössä opintokirjat, joihin kirjataan oppilaiden opinnot vuosittain.
Jos oppilas kadottaa opintokirjansa, uuden opintokirjan saa toimistosta hintaan 10 €.

POISSAOLOT JA TUNTIEN PERUMINEN

LUOKISSA HARJOITTELU

Sairaana ei ole hyvä tulla tunnille. Silloin ei jaksa keskittyä ja myös opettaja sekä ryhmätunnilla
muut oppilaat saattavat sairastua. Mikäli oppilas on poissa tunnilta, on siitä ilmoitettava
opettajalle soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla mahdollisimman ajoissa. Oppilaan omasta
syystä johtuvaa poissaoloa ei korvata.
Opettajan sairastuessa joko hän itse tai opiston toimisto ilmoittaa tuntien peruuntumisesta. On
tärkeää, että toimistossa on oppilaan ajantasainen yhteystieto, joten muistattehan ilmoittaa
toimistoon yhteystiedoissanne lukuvuoden aikana tapahtuvat muutokset. Opettajan sairastuttua sijaista ei ole aina yksittäisille tunneille mahdollista hankkia eikä tunteja siten voida aina
korvata. Pidemmän sairasloman sattuessa opisto järjestää opettajalle sijaisen.

Oppilaat voivat harjoitella useissa opiston luokissa silloin kun niissä ei ole opetusta. Luokan
avaimen löytää kirjaston avoinna ollessa kopiokoneen vierestä 3. kerroksesta. Avaimen lainaus
merkitään ylös sen vieressä olevaan listaan.

KOTITYÖSKENTELY

SOITINTEN VUOKRAUS JA KIRJASTO

Soitto- ja lauluharrastuksessa oppii ja edistyy vain harjoittelemalla. Pelkkä soittotunneilla käyminen ei riitä, vaan edistymisen kannalta ratkaisevaa on kotona suoritetun harjoittelun säännöllisyys, määrä ja laatu. Harjoitteluun kuuluu soittimen soittotekniikan sekä nuotinlukutaidon kehittäminen. Kaikista ei tarvitse tulla musiikin ammattilaisia, vaan opinnot voivat tähdätä siihen, että
musiikista tulisi oppilaalle elinikäinen rakas harrastus ja elämää rikastuttava asia. Soitonopiskelu
on pitkäjänteistä ja keskittymistä vaativaa työtä ja siksi siitä oppiikin monia elämässä tarvittavia
taitoja. Opistossa opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää.
Soittoharrastus sitoo myös jonkin verran vanhempia. Vanhempien tehtävä on mahdollisten
kyytien järjestämisen lisäksi huolehtia siitä, että oppilaalla on aikaa sekä rauhallinen paikka, jossa
voi keskittyä harjoitteluun. Vanhempien kiinnostuksella ja kannustuksella on suuri merkitys,
mutta heidän ei tarvitse osata neuvoa soittoläksyissä – se on opettajan tehtävä.

Opisto vuokraa mahdollisuuksien mukaan soittimia oppilaiden käyttöön. Vuokra-aika on maksimissaan 3 vuotta. Vuokrakausi on 1.8.–31.7. Soitinlainamaksu laskutetaan erikseen syys- ja
kevätlukukaudelta. Opisto ei ole vakuuttanut soittimia. Lainaaja on vastuussa vuokraamastaan
soittimesta. Oppilaiden käytössä on musiikkikirjasto, josta voi lainata nuotteja 2 kuukaudeksi ja
äänitteitä yö- ja viikonloppulainaksi.

ESIINTYMISET JA KUUNTELUKASVATUS
Kaikki oppilaat saavat esiintyä heti kun vain pystyvät. Konsertteja on runsaasti lukuvuoden
aikana. Myös opistossa vierailevien muusikoiden kursseille on mahdollista osallistua.
Myös toisten oppilaiden soiton/laulun kuuntelu konserteissa on tärkeää. Oppilaiden ja vanhempien konserteissa käymistä suositellaan. Opiston konsertit ovat useimmiten ilmaisia. Konserttitiedot löytyvät opiston nettisivuilta www.slmo.fi. On myös hyvä opetella kohteliasta konserttikäyttäytymistä, eli muistetaan vaimentaa matkapuhelimet, ei lähdetä pois kesken konsertin jne.
Jokainen oppilas saa lukukauden alussa konserttipassin, johon kerätään merkintöjä käynneistä
konserteissa ja tanssi-/teatteritapahtumissa. Täyden passin keränneiden kesken arvotaan
vapautus seuraavasta lukukausimaksusta.

YHTEISSOITTO
Soittoharrastukseen kuuluu olennaisena osana soittaminen yhdessä muiden kanssa. Opettaja
ohjaa oppilaan ikä- ja soittotaidon mukaiseen kokoonpanoon mahdollisuuksien mukaan.
Opistossa toimii runsaasti erilaisia kokoonpanoja, mm. eritasoisia jousi- sekä puhallinorkestereita, bändejä, Big Band, harmonikkaorkesteri, kuoro ja lyömäsoitinryhmä.

SOITINTEN SÄILYTYS
Soittimia voi säilyttää 1. kerroksen pienessä soitinvarastossa. Soitinvaraston avaimen voi
lunastaa toimistosta. Avaimen pantti on 6 €, jonka saa takaisin kun palauttaa avaimen.

YHTEYDENPITO
Huoltajien toivotaan olevan yhteydessä opettajaan, varsinkin jos herää jotakin kysyttävää.
Opettajien yhteystiedot löytyvät opiston kotisivuilta.
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@slmo.fi. Huoltajat ovat myös tervetulleita seuraamaan oppitunteja, mikäli oppilas ei siitä häiriinny. Opetuksen aikana opettaja ei välttämättä voi
vastata puheluihin tai tekstiviesteihin muuten kuin hätätilanteessa.

LUKUKAUSIMAKSUT JA ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNTÖ
Maksujen oikein ohjautumisen varmistamiseksi on erittäin tärkeää käyttää kunkin laskun omaa
viitenumeroa. Uusien oppilaiden lukukausimaksussa on mukana 25 € kirjaamismaksu. Kirjaamismaksu koskee myös varhaisiän opinnoista varsinaisiksi oppilaiksi siirtyviä.
Mahdollisista maksujärjestelyistä on sovittava ennen eräpäivää, puh. 0440 518 253. Lisätietoja
maksukäytänteistä löytyy kotisivuiltamme: www.slmo.fi.
Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Oppilaspaikan
peruuttamisesta koskeva lopettamis- tai keskeyttämisilmoitus on tehtävä syyslukukauden osalta
kirjallisesti opiston toimistoon 15.8. mennessä, musiikkileikkikoulun ja varhaisiän tanssin 10.9.
mennessä. Jos oppilas keskeyttää tai lopettaa opiskelun kevätlukukaudeksi, siitä on tehtävä
kirjallinen ilmoitus 15.12. mennessä. Jos ilmoitus tulee ao. ajankohtien jälkeen, seuraavan lukukauden maksu lankeaa maksettavaksi. Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee aina
pyytää lupa apulaisrehtorilta kirjallisesti em. määräaikoja noudattaen.

Opintojen aloittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen lukukauden kestäessä ei tuota lukukausimaksun alentamista tai palautusta. Ainoan poikkeuksen muodostavat lääkärintodistuksella
todettu pitkäaikainen sairaus tai tapaturma, jotka välittömästi estävät harrastuksen jatkamisen.

KONSERTTIPASSI
Oppilaille jaetun henkilökohtaisen konserttipassin käyttöönotolla halutaan lisätä oppilaiden aktiivisuutta käydä konserteissa sekä tanssi- ja teatteriesityksissä. Konserttipassiin liittyvät käytänteet
on hyvä käydä läpi oman opettajan kanssa.
Täydet merkinnät passiin kerättyään oppilas osallistuu arvontaan, jossa voittaja vapautetaan
seuraavan lukukauden lukukausimaksusta.

YHTEYSTIETOJA
Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto
Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna
Opiston toimisto
avoinna ma–pe klo 9.00–16.00

VANHEMPAINYHDISTYS
V. 2014 perustetun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on tehdä kotien ja opiston välisestä
yhteydenpidosta ja yhteistyöstä mahdollisimman mutkatonta. Tavoitteena on tukea oppilaita ja
opistoa yhteisessä tehtävässä harrastuksen ja opetuksen parissa. Vuotuinen jäsenmaksu on
5 €/henkilö. Myös kannatusjäsenyys on mahdollinen esim. yrityksille ja yhdistyksille.

KANNATUSYHDISTYS
Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistoa ylläpitää Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.
Kannatusyhdistyksen hallitus toimii musiikki- ja tanssiopiston johtokuntana. Yhdistyksen jäsenenä voitte olla mukana vaikuttamassa opiston tulevaisuuteen.
Opiston kannatusyhdistykseen voi liittyä osoitteessa www.slmo.fi. Kuluvan vuoden jäsenmaksu
on 25 €. Toimistosta saa pyydettäessä kannatusyhdistyksen säännöt.

NETTISIVUT JA FACEBOOK
Opistolla on nettisivut osoitteessa www.slmo.fi. Sieltä löytyvät tarkemmat tiedot opiskelusta,
säännöistä, ajankohtaisista asioista, konserteista sekä opiston kehittämishankkeista. Sieltä löytyvät myös oppaat ja yhteystiedot. Kotisivuilta on jatkossa myös mahdollista katsoa live-taltiointeja
konserteista.
Meidät löytää myös facebookista. FB-uutisten kautta saa myös tietoa opiston ajankohtaisista
tapahtumista ja asioista.

VAKUUTUKSET
Musiikki- ja tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus, joka koskee kaikkia opiston oppilaita
oppitunneilla.
(Tarkempia tietoja vakuutuksesta saa opiston hallintopäälliköltä, puh. 0440 518 255).

Musiikkikirjasto
avoinna ma–to klo 11.00–18.00
pe klo 9.00–16.00

va. rehtori Arto Häyrynen, 0440 518 257
apulaisrehtori/musiikki Matti Leinonen, 044 535 5048
hallintopäällikkö Sanna Huttunen, 0440 518 255
opintosihteeri Raija Vesioja, 0440 518 253
toimistosihteeri Irma Panuma, 0440 518 252
Opettajien ja hallinnon sähköposti:
etunimi.sukunimi@slmo.fi

