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1. Yleistä 

 

 Muhoksen Musiikkikoulu perustettiin 1986 ja se toimi Muhoksen kunnan ylläpitämä- 

nä. Vuonna 1997 Musiikkikoulu yhdistettiin Oulujoki-Opistoon, jossa se toimii omana 

yksikkönään. Musiikkikoulussa järjestetään musiikin perusasteelle rakentuvaa opetusta. 

Musiikkikoulussa toimii musiikkileikkikoulu, joka on tarkoitettu leikki-ikäisistä perus- 

koulun ensimmäisellä luokalla oleville lapsille. Varsinainen Musiikkikouluosasto on tar- 

 koitettu koulu- ja lukioikäisille oppilaille. Opetus toteutetaan kuntakohtaisen opetus- 

 suunnitelman mukaan, joka laaditaan opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. 

  

2. Musiikkikasvatuksen pääpiirteet 

 

 Opetuksella tuetaan tavoitteellista musiikin harrastusta ja oppilaan kokonaisvaltaista 

 kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opetusta järjestettäessä otetaan huomioon ne 

erityispiirteet, joita ammatilliseen koulutukseen tähtäävällä oppilaalla on, eli peruso- 

pintojen jälkeen oppilaalla on valmiuksia hakeutua musiikkialan ammatilliseen kou- 

lutukseen tai jatkaa musiikin tekemistä harrastustavoitteisesti. 

Opetuksen kehittämisen tulee perustua valtakunnallisten musiikkioppilaitosten mu- 

siikkikasvatuksen muutoksiin, musiikkikulttuurin ala- ja sisäkohtaisiin kehittämistar- 

peisiin sekä vuorovaikutukseen muiden musiikinopetusta järjestävien oppilaitosten, 

sekä lähikuntien kanssa. 

 

2.1 Keskeiset arvot 

 

 Oppilas 

 

 Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan oman persoonallisuuden, ilmaisukyvyn, mu- 

 sikaalisuuden kehitystä, sekä luoda myönteinen asenne musiikkiin ja edistää musiikin 

perustaitojen kehittymistä. Oppilaan tulee pystyä tulkitsemaan ja ilmaisemaan itseään 

musiikin avulla. 

 

 Työyhteisö 

 

 Musiikkikouluosasto on uudistuksille avoin ja yhdessä kehittyvä työyhteisö, jossa op- 

pilaiden, opettajien, sekä koko kunnan tarpeet ja resurssit huomioidaan ja jossa on kan- 

nustava työskentelyilmapiiri. 

 

 Ulkoinen kuva ja toiminta 

 

 Toiminta-alueen musiikkielämään vaikutetaan tuottamalla elämyksellisiä musiikkita- 

 pahtumia ja harjoittamalla taiteellista yhteistyötä muiden yhteisöjen ja naapurikuntien 

 kanssa. 
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 Yleistavoitteet 

 

- tuotetaan hyvää mieltä iloisella ja luovalla musiikin tekemisellä oppilaille, van- 

hemmille ja yleensä koko kunnalle. 

- innostetaan ja annetaan mahdollisuus oppilaan edistyä kykyjensä mukaan. 

- kasvatetaan oppilasta musiikilliseen yhteistyöhön ja esiintymisiin toisten harras- 

tajien kanssa. 

- saavutetaan perustavoitteet soitossa ja laulussa sekä yleisissä aineissa. 

- annetaan oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin musiikin ammattioppilaitok- 

sissa. 

 

3. Musiikkileikkikoulu 

 

 Musiikkileikkikoulun tehtävät ovat 

- musiikinrakkauden herättäminen 

- musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen mm. seuraavilla alueilla: kuun- 

telukyky ja musiikillinen muisti, äänenkäyttö ja laulutaito, rytmitaju, säveltaju, 

muototaju, motoriikka, luova ilmaisu. 

- sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen. 

- musiikillisen ja musikaalisen ilmaisutaidon kehittäminen sekä ohjaaminen tietoi- 

seen musisointiin. 

- valmiuksien kehittäminen musiikkikoulussa tapahtuvia opintoja varten. 

 

3.1 Opinto-ohjelma 

 

 Musiikkileikkikoulun opinto-ohjelma sisältää mm. laulua, soittimiin tutustumista ja 

 rytmi- ym. soittimien käyttöä, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua, nuotti- ja rytmi- 

opin sekä säveltapailun alkeisiin perehtymistä musiikkileikein yms. Musiikkiin voidaan 

yhdistää myös kuvaamataitoa. 

 

4. Musiikkikouluosasto, eli musiikin perusaste 

 

 Musiikin perusasteen tehtävänä on kehittää musiikkialan ammatteihin aikovien ja mu- 

 siikinharrastajien taitoja ja tietoja. Koulutuksessa tähdätään siihen, että oppilaat suoritta- 

 vat musiikkikoulutasoisia kurssitutkintoja koulun päästötodistuksen saantiin vaaditta- 

 van määrän ja näin oppilaalla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin eri musiikki- 

 oppilaitoksissa. 

 

 Solististen aineiden opetuksessa tavoitteena on kehittää instrumentin hallintaa erilai- 

sin harjoituksin ja yleensä tukea oppilaan persoonallisuuden, luovuuden, ilmaisukyvyn 

ja musikaalisuuden kehittymistä. Opetuksessa tutustutaan myös eri musiikkilajien ohjel- 

mistoihin ja annetaan valmiuksia sujuvaan nuotinlukutaitoon, yhteismusisointiin sekä 

esiintymisiin. 

 

 Solististen aineiden opetus etenee musiikkikoulujen opetussuunnitelman mukaises- 

 ti käsittäen Musiikkioppilaitosten liiton laatimien kurssitutkintovaatimusten mukaisia 

 peruskurssitutkintoja 1/3, 2/3 3/3 oppilaan tason mukaisesti. 
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 Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa tavoitteena on hallita nuottikirjoitus, 

 sävellajit, asteikot, tahtilajit, intervallit, soinnut, muotorakenteet sekä mahdollistaa  

 edellä mainittujen asioiden kuuleminen, nuotintaminen sekä laulaminen. 

 Musiikin teorian ja säveltapailun sekä yleisen musiikkitiedon opinnot liittyvät olennai- 

 sesti solistisiin opintoihin ja oppilaat velvoitetaan osallistumaan tähän opetukseen.  

 

5. Oppilaat 

 

 Musiikkileikkikouluun oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Musiikkikoulussa voivat opiskella oppilaat, jotka on hyväksytty pääsykokeissa ja joilla 

on edellytykset opiskella opinto-ohjelman mukaisesti. Musiikkikoulun yksikön esimies 

tekee valinnat uusista oppilaista pääsykokeiden tulosten ja oppilaasta saatujen vaikutel- 

mien mukaisesti. 

Solistisissa aineissa annetaan oppilaille yksilöopetusta viikottain joko koko tunti(45min) 

 tai puolet koko tunnista. Opetusta sivuaineessa voidaan antaa oppilaalle, joka on suorit- 

 tanut pääaineessaan peruskurssitutkinnon 2/3  sekä on edennyt opinnoissaan erinomai- 

 sesti, sekä  mahdollisesti on pyrkimässä musiikkialan ammattiopintoihin, joiden hakuun 

 sivusoittimen opiskelu on hyödyksi. 

 

6. Oppilasarviointi 

 

 Oppilasarviointi on prosessi, jossa luotettavalla tavalla pyritään antamaan palautetta op- 

 pilaan saavuttamista musiikin tiedoista ja taidoista. Arvioinnin tulee olla totuudenmu- 

 kaista, tasapuolista, rakentavaa ja kannustavaa. Saavutettujen tulosten ohella arvioin- 

 nissa kiinnitetään huomiota oppilaan ikään, yksilöllisiin edellytyksiin ja aktiivisuuteen 

 opiskelussa sekä kannustetaan oppilasta myös itse arvioimaan opiskeluaan. 

 

 Musiikkileikkikoulussa arviointia suoritetaan jatkuvasti. Oppilaat saavat arviointia  

 suullisesti tunneittain sekä lukuvuoden lopussa läsnäolotodistuksen. 

 

 Musiikkikoulussa arviointia suoritetaan tunneilla, oppilaskonserteissa, kurssitutkin- 

 noissa sekä kevättutkinnoissa joita järjestetään oppilaille, jotka eivät ole suorittaneet 

 lukuvuoden aikana kurssitutkintoa, tai eivät ole esiintyneet oppilaskonserteissa. 

            

Tutkintojen arvostelu 

 

 Kurssitutkinnot suoritetaan Suomen Musiikkioppilaitosten liiton laatimien vaatimusten  

 mukaisesti. Kurssitutkinnot arvostellaan käyttämällä seuraavaa arvosteluasteikkoa: 

 Peruskurssitutkinnossa 1/3 arvosteluna käytetään hyväksytty, hylätty. Peruskurssitutkin- 

to 2/3 ja 3/3 arvosteluna käytetään 1=hylätty (1-5),  2=tyydyttävä (6-10), 3=hyvä (11-

15), 4=kiitettävä (16.20), 5=erinomainen (21-25). Tutkintoon sisältyvästä prima vista-

näytteestä annetaan erillinen yleisarvosana. Tutkinnon hyväksymisen edellytyksenä on, 

että oppilas saa tutkinnosta vähintään arvosanan ” hyväksytty (pk 1/3) tyydyttävä (pk 

2/3) ”. Tutkinnon hyväksyttäväksi prima vista-arvosanaksi riittää arvosana ”tyydyttävä”. 
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 Solististen oppiaineiden kurssitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on: 

- oppilaan mahdollisesti jo suorittaman kurssitutkinnon arvosana on vähintään 

tyydyttävä. 

- oppilas on opettajan johdolla harjoittanut kurssitutkintovaatimuksissa vaadittavan  

määrän kurssitutkinon ohjelmistoon kuuluvia sävellyksiä. 

- kurssitutkinnossa esitettäväksi valittu ohjelma täyttää asianmukaiset vaatimukset. 

- tutkintoa suorittava oppilas on suorittanut vastaavanasteisen peruskurssitutkinnon 

musiikin teoriassa ja säveltapailussa, tai parhaillaan opiskeleeko. yleisten oppiainei- 

den kurssia. Mikäli tutkintoa suorittava oppilas on kymmenvuotias tai nuorempi ei 

yleisten aineiden suorittamista vaadita. 

 

6.2 Tutkintolautakunta 

 

Musiikkikouluyksikön esimies tai hänen valtuuttamansa henkilö toimii tutkinnon pu- 

heenjohtajana. Hän hyväksyy tutkinnon suorittamisen kynnysaineiden osalta ja hänen 

valtuuttamansa henkilö hyväksyy kurssitutkinnon ohjelman sekä harjoitetun ohjelmiston.  

 Puheenjohtaja valvoo tutkinnon suorittamista ja arvostelussa pyrkii siihen että arvostelu 

 on samankaltainen kaikilla soittimilla. 

 

 Lautakuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä, jotka suorittavat ar- 

 vioinnin. Lautakunnan kokoaa puheenjohtaja musiikkikouluyksikön opettajista. Tarvit- 

 taessa käytetään koulun ulkopuolisia opettajia. 

 Mikäli kurssitutkinnon suorittava oppilas tai hänen opettajansa on tyytymätön kurssitut- 

 kintolautakunnan arvostelupäätökseen, hänen tulee kahden viikon sisällä tutkinnon suo- 

 rittamisesta jättää kirjallinen lausunto perusteluineen silloisen tutkintolautakunnan puheen- 

 johtajalle. 

 

6.3 Todistukset 

 

 Peruskurssitutkinnon suorittaneelle oppilaalle voidaan antaa tarvittaessa suorituksistaan 

 opiskelutodistus. Tutkintotodistus annetaan oppilaalle joka on suorittanut pääaineessaan 

 peruskurssitutkinnon 3/3 sekä musiikin teorian ja säveltapailukurssin peruskurssitutkin- 

 non 3/3 sekä yleisen musiikkitiedon peruskurssitutkinnon. 

 Tutkintotodistuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat: 

- opintojen aloitus- ja päättymispäivä 

- solistisen tutkinnon 3/3arvosana, arvioinut lautakunta ja ajankohta. 

- yleisen musiikkitiedon peruskurssin arvosana ja tutkinnon ajankohta. 

- mahdollisten sivuaineiden kurssitutkintojen arvosanat. 

 

Opiskelutodistuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat: 

- opintojen aloituspäivämäärä ja mahdollisesti päättymispäivämäärä. 

- viimeiseksi suoritetun solistisen aineen kurssitutkinnon arvosana, arvioinut lautakun- 

ta ja ajankohta. 

- viimeiseksi suoritetun yleisten musiikinteoria-aineiden kurssitutkinnon arvosana. 

- mahdollisten sivuaineiden arvosana ja ajankohta. 
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7. Oppilaitoksen tuloksellisuuden arviointi 
 

 Arvioinnin yksityiskohtaiset sisällöt määritellään vuosittain kehittämistarpeen mukaan 

 siten, että ne tukevat oppilaitoksen tavoitteiden toteutumista. 

 

8. Opetussuunnitelman kehittäminen 

 

 Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi. Sen tavoitteena on saada aikaan 

 selkeät lähtökohdat oppilaitoksen toiminnalle. Keskeinen väline opetussuunnitelman ke- 

 hittämisessä on oppilaitoksen ulkoinen ja sisäinen arviointi. Sisäinen arviointi perustuu 

 oppilaitoksen itsearviointiin, mikä on edellytyksenä sen oman opetussuunnitelman ja toi- 

 minnan jatkuvalle kehittämiselle. Kehitystyö edellyttää sitä, että siihen voivat aktiivisesti  

 osallistua kaikki oppilaitoksen toimintaan vaikuttavat opettajat, oppilaat, oppilaiden van- 

 hemmat, Musiikkikoulun vanhempainyhdistys ja oppilaitoksen sidosryhmät. 

 

9. Opetuksen järjestäminen 

 

 Opetus järjestetään Oulujoki-Opiston Musiikkikouluyksikössä ja mahdollisesti soveltuvin  

 osin myös varsinaisessa kansalaisopistossa. 
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