
OPAS OPPILAILLE JA VANHEMMILLE

Tervetuloa Virta-opistoon!

Olet nyt musiikkiopiston opiskelija, onnea!

Musiikkiopistossa opiskelu tarjoaa sinulle monipuoliset mahdollisuudet mu-
siikin harrastamiseen. Tulet opintojesi aikana oppimaan monenlaista musiikin
maailmasta aina historiasta ja tyylilajeista oman instrumenttisi hallintaan.

Päivittäinen harjoittelu tekee soittamisesta innostavaa, sillä huomaat itse ke-
hittyväsi ja oppivasi uutta. Oma instrumenttiopettajasi on musiikkiopintojesi
opinto-ohjaaja – hänen kanssaan voit suunnitella opintojesi kulkua.



OPINTOJEN SISÄLTÖ
Viikoittaiseen opinto-ohjelmaan kuuluu:

· solistisen pääaineen opiskelu
· musiikin perusteiden opiskelu
· yhteissoitto
· mahdollinen sivuaine

Musiikkiopistossa noudatetaan Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mu-
kaista opetussuunnitelmaa. Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelmamme on luettavissa
nettisivuillamme www.imatra.fi/virta-opistoà Musiikkiopisto. Opinnot sisältävät yllämai-
nittujen lisäksi kuuntelukasvatusta sekä esiintymiskoulutusta.

Musiikkiopisto järjestää oppilaskonsertteja kuukausittain, joissa oppilaat esiintyvät ja pää-
sevät harjoittelemaan tilanteen hallintaa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas esiintyy vä-
hintään kerran lukuvuoden aikana. Oppilaskonsertteja kannattaa käydä välillä myös kuun-
telemassa ja samalla kannustaa soittokavereita esityksissään. Oppilaille jaetaan opettajan
toimesta konserttipassit ja kertovat niiden käytöstä. Musiikin aktiivinen kuuntelu on tärkeä
osa opintoja ja musiikkiopiston oppilailta edellytetäänkin vähintään kahta konserttikäyntiä
lukuvuodessa. Oppilaille maksuttomia konsertteja on vuoden aikana tarjolla runsaasti,
omalta opettajalta saa lisätietoa niistä.

OPPITUNNIT JA TAITOTASOT
Pää- ja sivuaineen viikoittaiset oppitunnit sovitaan opettajan kanssa kummankin aikatau-
luihin sopiviksi. Oppitunti on tavallisesti 30 – 60 minuuttia. Opintosi etenevät taitotasolta
(1 - 3) toiselle. Siirtymävaiheessa (muutaman vuoden välein) soittotaitojasi arvioi oman
opettajasi lisäksi myös pari muuta opiston opettajaa. Saat heiltä sanallista palautetta omasta
soitostasi. Taitotason 3 jälkeen oppilas siirtyy syventävien opintojen piiriin.

Jokaisen lukuvuoden alussa oppilas tekee yhdessä opettajansa kanssa henkilökohtaisen
opintosuunnitelman, johon kirjataan lukuvuoden tavoitteet ynnä muuta. Tässä yhteydessä
myös huoltajat voivat osallistua opintojen suunnitteluun. Taitotauluja täydennetään Eepok-
seen pikku hiljaa opintojen edetessä, kuitenkin useamman kerran lukuvuodessa.

EEPOS
Musiikkiopiston oppilaiden tietoja hallinnoidaan verkkopohjaisella Eepos-ohjelmalla, josta
myös oppilas ja kotiväki voivat seurata opintojen kulkua. Myös muun muassa jatkamisil-
moitukset tehdään keväisin Eepoksen kautta.  Tunnukset Eepoksen käyttöä varten saat opis-
ton toimistosta heti opintojesi alkaessa. Käythän päivittämässä omat tietosi sekä merkitse-
mässä kuvausluvat haluamallasi tavalla. Henkilötunnuksen tarvitsemme todistuksia varten.
Kaikki henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti. Eepoksen kirjautumissivu on:
https://imatra.eepos.fi

http://www.imatra.fi/virta-opisto


SOITTIMET JA MUUT OPISKELUSSA

TARVITTAVAT VÄLINEET
Musiikkiopiston toiminnan periaatteena on, että oppilaat hankkivat oman soittimen (pia-
nonsoiton opiskelijoilla tärkeää on kotona joko akustinen pystypiano tai sähköpiano oikealla
kosketintuntumalla). Musiikkiopistolta voi kuitenkin vuokrata soitinvarastosta löytyviä
instrumentteja opintojen alkuvaiheessa. Sama oppilas voi vuokrata soitinta maksimissaan
kahden vuoden ajan. Mikäli musiikkiopiston soitinvarastossa on riittävästi soittimia kaikille
halukkaille vuokraajille, on vuokrasopimusta mahdollista jatkaa myös kahden vuoden jäl-
keenkin lukuvuosi kerrallaan.

Oman soittimen hankinnassa on hyvä konsultoida omaa soitonopettajaa. Soittimen ostami-
nen kannattaa sekä oppilaan harrastusmotivaation kannalta että investointina – hyvänä pi-
detty soitin ei juuri menetä arvoaan vuosien kuluessa.

Opinnoissa tarvittavat nuotit ja muut materiaalit tulee oppilaan hankkia itse opettajalta saa-
tujen ohjeiden mukaan.

LUKUKAUSIMAKSUT
Musiikkiopistossa opiskelu on maksullista. Uudelta opiskelijalta peritään koko lukukausi-
maksu, mikäli hän on käynyt kahdella ensimmäisellä oppitunnilla. Opintojen lopettamisesta
on ilmoitettava kirjallisesti opiston toimistoon syyslukukaudesta 20.8. ja kevätlukukaudesta
6.1. mennessä. Mikäli lopetusilmoitusta ei ole saatu, peritään koko lukukausimaksu. Sähkö-
posti apulaisrehtorille anna-mari.karkkainen@imatra.fi  katsotaan riittäväksi ilmoitukseksi.

TUNTIEN PERUMINEN
Oppilaan on aina ilmoitettava opettajalle, mikäli ei ole saapumassa soittotunnille. Musiik-
kiopisto ei ole velvollinen korvaamaan oppilaan itse perumia tunteja. Jos kuitenkin oppi-
laalla on esim. lomamatka tiedossa, voi oman opettajan kanssa neuvotella hyvissä ajoin etu-
käteen tunnin siirtämisestä muuhun ajankohtaan. Oppilaan poissaolojen kertymisestä pä-
tevän syyn takia (esim. sairaus, lääkärintodistus esitettävä) voidaan korvausmenettelystä
sopia rehtorin kanssa.

Opettajan äkillisestä sairastumisesta johtuvia tuntien peruuntumisia ei korvata, mikäli pe-
ruttavia tunteja kertyy lukuvuoden aikana kolme tai vähemmän. Jos peruttavia tunteja tästä
syystä kertyy enemmän, korvataan tunnit neljännestä menetetystä tunnista ylöspäin. Opet-
tajan pitkien poissaolojen ajaksi musiikkiopisto pyrkii aina järjestämään sijaisen.

mailto:anna-mari.karkkainen@imatra.fi


MUUTA LUKUVUDESTA 2021 - 2022
Lukuvuoden loma-ajat, pyhät ym.

8.-10.10. Näppärikurssi

vk 43 Syysloma

13.-20.11. Taideviikko

22.12.-7.1. Joululoma

vk 9 Talviloma

14.4. kiirastorstai, korvaava vapaa, ei opetusta

Opiston nettisivuilta ja Eepoksesta löytyvät myös mm. opettajien muun työn
päivät, jolloin ei ole opetusta sekä tulevat konsertit ja tapahtumat.

Kahvila Virta

Kulttuuritalo Virran kahvila on avoinna arkisin klo 11-18 (muutokset mahdollisia).

Kahvila hoitaa myös talossa järjestettävien konserttien väliaikatarjoilut.

OPISTON YHTEYSTIEDOT
Rehtori: Sarianna Purtilo, p. 020 617 5401

sarianna.purtilo@imatra.fi

Apulaisrehtori: Anna-Mari Kärkkäinen, p. 020 617 6624
anna-mari.karkkainen@imatra.fi

Opistosihteeri: Jaana Huhtanen, p. 020 617 6622
jaana.huhtanen@imatra.fi

Sähköposti: musiikkiopisto@imatra.fi

Postiosoite: Virta-opisto / musiikkiopisto
Virastokatu 1
55100 Imatra

Nettisivut: www.imatra.fi/virta-opisto

Löydät meidät myös Facebookista!

mailto:jaana.huhtanen@imatra.fi

