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Lapinjärven kunnan sivistystoimi tiedottaa 

 

UUDET TUULET MUSIIKKIOPISTOSSA LAPINJÄRVELLÄ 

Musiikkiopistossa Lapinjärvellä puhaltaa uudet tuulet. Musiikkiopetuksen kysyntä Lapinjärvellä on 
hakijoiden perusteella selvästi kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana ja kun kysyntä on yhä 
nousemassa, perusopetuksen kuntapaikkojen tarve kasvaa myös.  

Lapinjärven elävä kaksikielisyys näkyy myös musiikinopetuksen tarjonnassa. Musiikkiopisto tarjoaa 
klassisen ja pop & jazzperinteen mukaista taiteen perusopetusta suomeksi ja ruotsiksi lapsille, 
nuorille ja aikuisille, kaikissa soittimissa ja laulussa. Musiikin perusopetuksen lisäksi tarjolla on 
muun muassa musiikkileikkikoulua, orkesteria, kuoroa, bänditoimintaa ja puhallinorkesteria. 

Musiikkiopetus toteutuu lähipalveluina tällä hetkellä Peikkolaakson päiväkodissa ja Kirkonkylän 
koululla alueen tuttujen opettajiemme Marja Pohjolan ja Anette Grevbergin turvallisissa käsissä.  
Osa soittotunneista pidetään Loviisassa tai Porvoossa. Lisäksi tehdään yhteistyötä seudun muiden 
yhteisöjen kanssa. Musiikkileikkikouluopetus 0-6 vuotiaille lapsille toteutuu kaksikielisesti 
Peikkolaakson päiväkodissa maanantaisin ja opettajana toimii kokenut ja pidetty varhaisiän 
musiikkikasvattaja Emmi-Liina Vakkuri-Johansson. Musiikin perusteita voi opiskella torstaisin 
Minna Viitalan kanssa Kirkonkylän koulussa. Toimiva yhteistyö kunnan kanssa mahdollistaa 
lähipalveluiden järjestämisen koulujen ja päiväkotien tiloissa. Suunnitelmissa ja toiveina on vielä 
lisätä palveluita ja yhteistyötä seurakunnan kanssa, lisätä konserttitoimintaa kirjastossa, 
seurakuntatalolla ja kirkossa. 
  

Syksystä alkaen käytössä on uusi musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma. Viime lukuvuoden 
aikana musiikkiopiston opettajatiimit ovat työstäneet uutta opetussuunnitelmaa joka perustuu 
Opetushallituksen valtakunnallisiin ohjeisiin ja perusteisiin. Uusi opetussuunnitelma on 
oppilaslähtökohtainen ja mahdollistaa opetuksen muokkaamista henkilökohtaisen 
opetussuunnitelman mukaisesti. Vuorovaikutus oppilaan, opettajan ja kodin välillä antaa myös 
uusia mahdollisuuksia. Opetushallituksen vaatima arviointi tehdään uudella tavalla, 
musiikkiteknologian työkaluja hyödyntäen, ja esimerkiksi arvosanat tasosuorituksissa poistuvat. 
Uusia valinnaisia aineita tulee tarjontaan, jokainen opiskelija tekee opettajansa kanssa oman 
näköisensä henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa. 

Miten haet oppilaaksi musiikkiopistoon 

Musiikkiopiston perusopetuksen oppilaat valitaan yleensä keväisin järjestettävien oppilasvalinta- 
ja sisäänpääsytestien perusteella. Sisäänpääsytestiin ilmoittaudutaan opiston nettisivujen kautta 
sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lisäksi varataan henkilökohtainen testiaika kansliasta, puh. 
019 520 2549. Perinteisen sisäänpääsytestin lisäksi on mahdollista valita oppilas Soittamalla 
sisään-testillä (soittonäytteen antaminen).  
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Musiikkiopistolla on hyväksyttyjen oppilasvalintaperusteiden mukaan mahdollisuus järjestää 
sisäänpääsytestit aina tarvittaessa. Mikäli Lapinjärven kunta päättää vuoden 2019 kasvattaa 
oppilaskiintiötään, voidaan oppilasvalintatilaisuus Musiikkiopistossa järjestää joulu- tai 
tammikuussa.  

 Sisäänpääsytestit ja oppilavalinnat on suunniteltu kolmelle ikäryhmälle: 

• alle kouluikäiset ja 1.–2.-luokkalaiset 

• 3.–5.-luokkalaiset 

• 6.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat 

Testissä on läsnä opettajia, jotka kertovat musiikinopiskeluun liittyvistä asioista. Ennen yksilötestiä 
pidetään lyhyt valmentautumishetki, jossa tehdään osittain samoja tehtäviä kuin testissä. Hakija 
valmistautuu laulamaan kaksi laulua, yksi lastenlaulu ja lisäksi jokin mielilaulu. Toisen laulun hakija 
voi halutessaan korvata soittonäytteellä.  

Soittamalla tai laulamalla sisään –testi 
Jos olet opiskellut jotain soitinta tai laulua useamman vuoden, voi hakea oppilaaksi soitto- tai 
laulunäytteellä. Hakija antaa silloin soitto- tai laulunäytteen, esitetään kaksi tyyliltään erilaista 
kappaletta ja lisäksi soitetaan asteikko tai tehdään toistotehtäviä.  

Tulokset musiikkiopiston sivuilla 
Perusopetuksen oppilaaksi otettujen nimet julkaistaan musiikkiopiston nettisivuilla www.psmo.fi 
(salasanasuojattu) ja asiasta ilmoitetaan lisäksi kirjeitse. Tarkempia tietoja testituloksista voi kysyä 
kansliasta, puh. 019 520 2549.  

Päätökseen, joka koskee oppilaaksi ottamista, haetaan muutosta aluehallintovirastolta 14 päivän 
kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaalle tai hänen huoltajalleen tiedoksi. (Laki taiteen 
perusopetuksesta nro 633/1998). 

Ilmoittautuminen myös ympäri vuoden  
Mukaan musiikin pariin pääsee myös ilmoittautumalla muskariin, valmennus- ja moni-muoto-
opetukseen sekä kuoro- ja orkesteritoimintaan ympäri vuoden. Oppilaita otetaan vastaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  

OPPILASPAIKAT 

Lisätietoja: apulaisrehtori Johanna Lönnfors johanna.lonnfors@porvoo.fi, gsm 040 4899 582 
Sähköinen ilmoittautuminen www.psmo.fi 
Facebook Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk 
Musiikkiopiston kanslia puh. 019-520 2549, musiikkiopisto@porvoo.fi  
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Sivistystoimenjohtaja 
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