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Heinolan musiikkiopisto on Heinolan kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos, jolla on opetusministeriön 

myöntämä koulutuksen järjestämislupa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän opetukseen. Opisto järjestää 

tasolta toiselle etenevää musiikki -ja tanssialan koulutusta eri ikäryhmille oppilaslähtöisyyden, 

tavoitteellisuuden ja elinikäisen oppimisen periaatteella. Luonteeltaan tavoitteellisen opetuksen lähtökohtia 

ovat luovuus, valinnaisuus sekä harrastamisen ilo. 

Meillä voit 

• harrastaa musiikkia tai tanssia kannustavassa ilmapiirissä 

• kehittää itseäsi innostavien ja taitavien opettajien johdolla 

• valita laajasta valikoimasta oma soitin 

• saada henkilökohtaista opetusta kohtuullisin kustannuksin 

• soittaa erilaisissa yhtyeissä ja orkestereissa yhdessä ikätovereiden kanssa 

• musisoida tai tanssia monipuolisesti ja tavoitteellisesti omien edellytysten ehdoilla 

• hankkia perusvalmiudet musiikin tai tanssin ammatillisiin opintoihin 

Ilmoittautuminen musiikkiopistoon ei edellytä aikaisempia opintoja. 

Ilmoittautua voit milloin tahansa! 

Ilmoittautuminen tapahtuu opiston kotisivujen kautta. 

Musiikkiopiston opetustarjonta 

Toiminta painottuu lapsiin ja nuoriin, mutta myös aikuisiällä on mahdollista aloittaa musiikkiopinnot tai jatkaa 

soittoharrastusta.  

Musiikin ja tanssin opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Kokonaisuus 

koostuu varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatuksesta, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. 

MUSKARIN ikäryhmiin (1–6 .v.) sekä vauvamuskariin (3 kk alkaen) otetaan uusia lapsia 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkiopiston muskarit toimivat myös joissain päiväkodeissa. Kantele- ja 

ukuleleryhmät 5–6 .v.   

• 45 min. tunti, 78€ lukukausi 

• 60 min. tunti, 97€ lukukausi 

INSTRUMENTTIOPINNOT alkavat perusopinnoilla, joihin otetaan niin lapsia kuin aikuisiakin. Musiikinopetuksen 

perusopinnoissa opitaan oman instrumentin, sekä musiikin teorian perustaidot. Instrumenttitunnit ovat 50 

minuutin mittaisia yksityistunteja. Instrumenttiopintojen rinnalla perusopinnoissa osallistutaan yhteissoiton 

opetukseen.  

Perusopintojen oppimäärän suoritettuaan oppilas voi jatkaa opintojaan syventävillä opinnoilla, joissa 

soittotunnin pituus on 60 min. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen musiikin perusopinnoissa hankittuja 

taitoja. Tavoitteena on luoda edellytykset musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin 

ammattiopintoihin.  

• 235€ lukukausi 

https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/#ilmoittautuminen


SOITINVARTTI on valmentavaa opetusta, joka on tarkoitettu lähtökohtaisesti 5-7 vuotiaille. 

• 15 min. tunti, 100€ lukukausi 

TANSSIOPETUS 

Erilaisia tanssiryhmiä tarjolla 1-vuotiaista ylöspäin (tanssileikkiä, dancemix, balettia, nykytanssia, show/ jazz-

tanssia).  

Tanssiharrastuksesta kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen ja 

tavoitteelliseen tanssin opiskeluun sekä annetaan valmiudet hakea alan ammattiopintoihin. Esiintymiset ovat 

oleellinen osa ryhmien toimintaa. 

• 45 min. tunti, 84€ lukukausi 

• 60 min. tunti, 90€ lukukausi 

• 75 min. tunti, 95€ lukukausi 

Syyskaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa 

Tanssiryhmistä lisäinfoa voi kysyä myös suoraan tanssinopettaja Tiina Putus-Nurmiselta. 

etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi 

AVOIN LINJA 

Avoin opetus on avointa kaikille iästä tai kotikunnasta riippumatta. Opetustuntipaketteja omakustannushintaan 

on myynnissä koko lukukauden ajan.  

Tarkemmat tiedot löydät hinnastosta 

Avoimella linjalla opetusta on 15 kertaa lukukaudessa 

Ryhmien toteutuminen ja määrä voi vaihdella vuosittain ja lukukausittain, riippuen ilmoittautuneiden 

määrästä.  

Lisäinfoa musiikkiopiston maksuista ja ehdoista löydät musiikkiopiston kotisivuilta 

Yhteismusisointi 

Musiikkiopisto järjestää monenlaista yhteismusisointia. Erilaisissa yhtyeissä toimiminen on soittoharrastuksen 

huipennus ja kehittää taitoja monipuolisesti. Musiikin laajan oppimäärän mukaisesti opiskeltaessa tulee 

yhteismusisointi sisältyä oppilaan opiskeluun. Lisäksi ryhmätunneilla tutustuu mukaviin soittokavereihin. 

Kysy opettajaltasi lisää yhteissoitoista. Kaikkien ryhmätuntien lukujärjestykset löydät kotisivuiltamme. 

Lisätietoa opetuksen sisällöistä ja kriteereistä löytyy opetussuunnitelmasta. 

https://www.heinola.fi/wp-content/uploads/2021/06/MusiikkiopistonHinnasto1.8.2021alkaen.pdf
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/#maksut
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/#lukujarjestykset
https://www.heinola.fi/wp-content/uploads/2021/06/HeinolanMusiikkiopistonOpetussuunnitelma1.8.2021.pdf


Itsearvioinnin menetelmät ja aikataulu  

Opetussuunnitelman toimivuuden edellytyksenä on sen asettaminen jatkuvasti arvioinnin kohteeksi. Erityisesti 

huomio kohdistuu opetussuunnitelman liiteosiin, joissa määritellään yksityiskohtaisemmin, kuinka 

opetussuunnitelmaa sovelletaan käytännön opetustyössä. 

Koko oppilaitoksen toiminnan arviointi toteutetaan kerran vuodessa, osana koulutustoimen CAF (Common 

Assessment Framework) itsearviointimallin mukaista arviointia.  

Lukuvuoden 2022-2023 kehityskohteet/ tavoitteet: 

1. Pyrimme toteuttamaan korona-aikana peruutettuja tapahtumi 

2. Jatkamme ideointia MuHa-opetuksen kehittämiseksi 

Musiikkiopiston hallinto  

Heinolan musiikkiopisto kuuluu Heinolan kaupungin Hyvinvoinnin toimialaan (esimies hyvinvointijohtaja 

Pirjo Hepo-oja) ja sen alaiseen opetus- ja koulutuspalveluihin (esimies koulutusjohtaja Pia Helander). 

Rehtori Jori Vuorinen vastaa musiikkiopiston toiminnasta, taloudesta sekä kansliapalveluista.  

Puh. 0500-842 113 Email: jori.vuorinen(at)edu.heinola.fi 

Tarkasta kanslian aukioloajat opiston kotisivuilta: https://www.heinola.fi/heinolanmusiikkiopisto 

Toimitilat  

Heinolan musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat osoitteessa Savontie 11, 18100 Heinola. Käytössä on kolme 

eri rakennusta. Lisäksi musiikkiopisto toimii vaihtelevasti kaupungin eri koulu- ja päiväkotikiinteistöissä. 

Lukuvuosi 2022-2023 aloitetaan keskiviikkona 10.8. yksityistuntien aikatauluista sopimisella. 

klo 16.00-17.00 soitinopintoihin (omissa luokissaan) 

klo 16.30-17.15 tanssiopetukseen (tanssistudio) ja muskariin (muskarilk) 

klo 17.00-17.30 Kantelekerhoihin (muskarilk) 

Tanssijoiden tarvitsee tulla paikalle vain, mikäli haluaa vaihtaa ryhmää, tai aikatauluissa on epäselvyyksiä. 

Päivitetyt ryhmien lukujärjestykset löydät täältä. 

Musiikkiopiston työ- ja lomapäivät 

Syyskaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa. 

Avoimella linjalla opetusta on 15 kertaa lukukaudessa. 

Opettajat tiedottavat ryhmissään loma-ajoista ja pyhäpäiville sattuvista tuntien siirroista. 

Arkipyhäksi sattuva Itsenäisyyspäivä, Loppiainen ja Vappu ovat opettajille vapaapäiviä, joita ei korvata oppilaille. 

http://edu.heinola.fi
https://www.heinola.fi/heinolanmusiikkiopisto
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/#lukujarjestykset


Lukuvuoden 2022-2023 opetus- ja loma-ajat: 

Opetus alkaa torstaina 11.8. 

Syysloma 24.-28.10 (vko 43) 

Viimeinen opetuspäivä 14.12. 

Joululoma 21.12.2022-6.1.2023 

Opetus alkaa 9.1.2023 

Talviloma (vko 9) 27.2.-3.3. 

Pääsiäisloma 7.4.-10.4. 

Viimeinen opetuspäivä 26.5. 

Oppitunnit 

• Oppituntien ajankohdat sovitaan oman opettajan kanssa. 

• Oppitunneille tulee saapua ajallaan ja hyvin valmistautuneena. 

• Saatathan lapsesi aina sisälle asti! 

• Olethan ajoissa lastasi vastassa tunnin päättyessä 

• Opettajan vastuu lapsesta alkaa oppitunnin alkaessa ja päättyy oppitunnin päättyessä. 

• Vanhempien mukanaolosta sovitaan opettajan kanssa. 

• Ethän tuo sairasta lasta tunneille 

• Kädet pestään saippualla ennen tuntia 

• Vessakäynnit ennen tunteja 

• Purkat jätetään viimeistään luokan roskikseen 

  

Oppilaan poissaolo 

Ilmoita sairastumisestasi tai muusta poissaolostasi hyvissä ajoin opettajalle. Musiikkioppilaitoksissa yleisesti 

noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja takaisin, jos oppilas on esim. 

sairaana, lomamatkalla, myöhästynyt tai unohtanut tunnin. Alaikäisten kohdalla otamme yhteyttä huoltajaan 

kolmen poissaolon jälkeen. Sairaana ei saa osallistua opetukseen! 

Pitkäaikaisissa sairastapauksissa opetuksen / maksujen korvattavuudesta neuvotellaan rehtorin kanssa. 

Opettajan ollessa kipeä, opisto pyrkii järjestämään sijaisen. Instrumenttitunnit korvataan lyhennettyinä siten, 

että tunnista korvataan kaksi kolmasosaa. Tällainen lyhennetty tunti voidaan pitää kullekin oppilaalle vain 

kerran lukukaudessa, jonka jälkeen mahdolliset sijaistetut tunnit ovat normaalimittaisia. 

Ryhmätunteja ei korvata ensimmäisen sairauslomaviikon osalta lainkaan. Jos opettajan sairausloma jatkuu yli 

viikon, opisto pyrkii palkkaamaan sijaisen toisen sairauslomaviikon alusta, mikäli mahdollista. 

Soitinten vuokraus 

Opistolla on vuokrattavana joitakin soittimia, mutta pääsääntöisesti oppilaat hankkivat soittimensa itse, 

mieluiten soitonopettajan avustuksella. Soittimen vuokraaminen tapahtuu aina opettajan johdolla. Opettaja 

tarkistaa soittimen kunnon ennen ja jälkeen vuokraamisen, ja hoitaa asian toimistossa yhdessä oppilaan 

kanssa. Oppilas (huoltaja) vakuuttaa soittimen ja vastaa soittimelle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. 

Soitinvuokra lukuvuonna 2021-2022 on 80€/ lukuvuosi. 



Tanssioppilaille 

Tanssitunneille tultaessa pitkät hiukset sidotaan siististi kiinni, korut, kellot ja kännykät jätetään pois. 

Pukuhuoneessa muistetaan rauhallinen käytös, niin kaikki viihdytään. Alle kouluikäistä lasta ei saa jättää yksin 

pukuhuoneeseen odottamaan tunnin alkua. Vanhemmat ovat vastuussa lapsista ennen ja jälkeen tuntien. 

Pukeutuminen tanssitunneille 

• Alle kouluikäisten tunnit: paljaat jalat, tanssipuku tai t-paita ja shortsit 

• Balettitunnit: opettaja antaa ryhmäkohtaisen tiedotteen ensimmäisellä opetuskerralla 

• Nykytanssi: tanssilegginsit tai vastaavat ja treenipaita 

• Show-Jazztanssi: nykytanssivaatetus ja puuvillasukat tai jazztossut 

• Aikuisbaletti: mukava treenausasu ja baletin harjoitustossut tai puuvillasukat 

Kaikkia tanssistudion käyttäjiä pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että ulkojalkineet tulee jättää 

tanssistudion ulkopuolelle. 

Yhteiset tilat 

Kaikkien viihtyvyydeksi toivomme, että yhteiset tilat pidetään hyvässä kunnossa. Käytävillä ei juosta eikä 

metelöidä ja muille annetaan työrauha. 

Yhteydenpito 

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan yhteystiedoissaan (osoite, sähköposti ja puhelinnumerotiedot) 

tapahtuvista muutoksista kansliaan. Esim. opettajan sairaustapauksessa, tuntien peruminen ilmoitetaan 

tekstiviestillä. Muutoksista voi ilmoittaa: puh. 0500-842 113, tai sähköpostilla rehtorille 

Tiedotteet oppilaille ja heidän huoltajilleen lähetetään sähköpostitse. Tiedotteita julkaistaan myös 

oppilaitten Eepoksen etusivulla, sekä opiston verkkosivuilla. Paperisia tiedotteita ei lähetetä. Tavoitteemme on 

vähentää paperin käyttöä niin paljon kuin mahdollista. 

Verkkosivut ja Some 

Nettisivuiltamme www.heinola.fi/heinolanmusiikkiopisto löytyy paljon tietoa oppilaalle ja huoltajille.   

Verkkosivu on Heinolan musiikkiopiston virallinen tiedotuskanava.  

Musiikkiopisto julkaisee tiedotteita ja mainoksia konserteista ja muista tapahtumista myös Heinolan 

kaupungin Facebook- ja Instagram-sivuilla. 

Internet 

Opiston kiinteistöissä toimii sama Wi-Fi-verkko kuin kaikissa muissakin kaupungin kiinteistöissä. Verkon 

nimi: Hla-Vieras ja salasana: Xu6Emede. 

Eepos-oppilaitoshallintaohjelma  

Musiikkiopisto käyttää Eepos-nimistä oppilaitoshallintajärjestelmää. Kyseiseen sovellukseen tehdään 

opintoihin, esiintymisiin ja vastaaviin liittyvät merkinnät. Myös jokakeväinen jatkamisilmoitus tehdään 

Eepoksessa. Perinteisiä opintokirjoja meillä ei siis ole käytössä enää lainkaan.  

Jokainen oppilas/ huoltaja saa järjetelmään henkilökohtaiset tunnukset viimeistään opintojen aloittamista 

seuraavana keväänä. Tunnukset saa toki halutessaan käyttöön jo aiemminkin. Kysy lisää kansliasta. 

http://www.heinola.fi/heinolanmusiikkiopisto


Eepos-oppilaitoshallintaohjelma noudattaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016). 

Palveluntarjoaja huolehtii siitä, että oppilaiden ja huoltajien yhteys- ja henkilötiedot eivät joudu sivullisten 

käsiin. Rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyy musiikkiopiston Eepos-sivuilta https://heinola.eepos.fi 

Turvallisuus 

Musiikkiopistolla on kulunvalvonta toiminnan turvallisuuden takaamiseksi ja ilkivallan välttämiseksi. 

Jokaisesta luokasta löytyy oppilaitoksen pelastussuunnitelma, johon kannattaa tutustua. 

Henkilökunta 

Anu Alviola (kantele) 
Tiina Bragge (huilu & nokkahuilu) 
Marina Busch (piano & vapaasäestys) 
Maarit Granqvist (musiikkileikkikoulu & kantele) 
Erika Harjukoski (laulu) 
Sirkku Hilanko (viulu ja jousiorkesteri) 
Markus Ihajoki (trumpetti) 
Eija Kananen (viulu) 
Heikki Keski-Saari (käyrätorvi) 
Virve Korhonen (sello) 
Liisa Ojantausta (harmonikka) 
Annamari Parikka (piano & cembalo) 
Pekka Pesonen (piano & urut) 
Tiina Putus-Nurminen (tanssi) 
Jaakko Rossi (sähkökitara & bassokitara) 
Eeva Saarela (pasuuna) 
Tiina Saarinen (klarinetti & saksofonit) Sijainen 2022-2023 Timo Saarenpää 
Risto Takala (rummut & bändit) 
Tuukka Terho (kitara & improvisointi) 
Jori Vuorinen (rehtori) puh. 0500 842 113

https://heinola.eepos.fi
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/anu-alviola-kantele/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/tiina-bragge-huilu/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/marina-busch-piano-vapaasaestys/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/maarit-granqvist-musiikkileikkikoulu/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/erika-harjukoski-laulu/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/sirkku-hilanko-viulu-jousiorkesteri/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/markus-ihajoki-trumpetti-big-band-puhallinorkesterit/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/eija-kananen-viulu-jousiorkesterit/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/heikki-keski-saari-kayratorvi/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/virve-korhonen-sello/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/liisa-ojantausta-harmonikka/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/annamari-parikka-piano-cembalo/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/pekka-pesonen-piano-urut/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/tiina-putus-nurminen-tanssi/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/jaakko-rossi-sahkokitara-sahkobasso/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/eeva-saarela-pasuuna/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/risto-takala-rummut-bandit/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/tuukka-terho-kitara-improvisointi/
https://www.heinola.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto/jori-vuorinen-rehtori/

