TERVETULOA
MUSIIKKILEIKKIKOULUUN JA
MUSIIKKIVALMENNUKSEEN

“Laulaen iloa saamme, sitä myös toisille jaamme.
Hetkinen siis laulakaamme, musiikki yhteistä on.
Lallal lallal lallal laa, lallal lallal laa laa…
Soittaen iloa saamme…
Tanssien iloa saamme…”
Jorma Ollaranta
Musiikkileikkikoulun tärkein tavoite on musiikinrakkauden herättäminen.
Musiikkileikkikoulussa opiskelemme musiikkia laulaen, soittaen, leikkien, liikkuen,
kuunnellen, piirtäen ja maalaten sekä monta muuta mukavaa keksien. Tutustumme
musiikin peruskäsitteisiin: rytmiin, melodiaan, harmoniaan, sointiväriin ja
muotorakenteisiin eläytyen ja leikinomaisesti. Musiikkileikkikouluun kuuluvat myös
vanhempainillat, ”avoimet ovet”, joulu- ja kevätjuhlat sekä konsertit.

MUSIIKKILEIKKIKOULUTOIMINTA:
Musiikkileikkikoulutoiminta alkoi Joensuun musiikkiopiston yhteydessä vuonna 1969.
Joensuun konservatorion musiikkileikkikoulu tarjoaa korkeatasoista opetusta lasten
ikäkaudet huomioonottavan opetussuunnitelman mukaan. Musiikkileikkikouluun
pääsevät kaikki alle kouluikäiset lapset (3 kk – 6 v). Musiikkileikkikoulussa on perhe-,
leikki- ja soitinryhmiä. Lisäksi tarjolla on musiikkivalmennusta 7 – 9-vuotiaille.

www.joensuu.fi/konservatorio

Perheryhmät (3kk-2v):

Tunnin pituus on 45´min. Lapsi ja huoltaja käyvät tunnilla kerran viikossa.
Lapsi ja huoltaja kerran viikossa tunnilla 45 min, josta 30 min aktiiviaikaa.
* Totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa.
* Luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa.
* Körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan musiikin mukaan.
Mukaan tunnille: vauvoille köllöttelypeitto, käveleville jarrusukat tai tossut.
Perheryhmissä poissaolon voi käydä korvaamassa kenen tahansa opettajan vastaavan
ikäryhmän tunnilla saman lukukauden aikana. Ilmoita tulostasi opettajalle
tekstiviestillä.

Leikkiryhmät (3v-4v):

Tunnin pituus on 45/60 min. Lapsi käy tunnilla ilman huoltajaa kerran viikossa.
* Totutellaan olemaan ryhmässä ´minä/me yhdessä´.
* Luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa.
* Lauletaan, leikitään, liikutaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, kuunnellaan
musiikkia.
* Tutustutaan käsitepareihin (esim. korkea-matala, duuri-molli) kokonaisvaltaisesti.
* Tehdään omaa työkirjaa, eli muskarikansiota.
Perhe hankkii/mukaan tunnille: oma muovitaskukansio, jossa on kiinteät muovitaskut,
jarrusukat tai sisätossut. Ei juomaa eikä eväitä.

Soitinryhmät: kantele (5v-6v), ukulele (6v-7v):
Tunnin pituus 45/60/75/90 min. Viisikielisen kanteleen ja ukulelen soittoryhmät.
Lapsi käy tunnilla ilman huoltajaa kerran viikossa.
* Soitetaan opittuja lauluja omalla soittimella korvakuulolta ja nuottikuvasta.
* Tunnin kestosta n. 15-20 min on kanteleen/ukulelen soittoa.
* Totutellaan soittoläksyihin.
* Kerrataan käsiteparit, tutustutaan rytmiin tititoiden ja melodiankulkuun.
* Lauletaan, soitetaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia.
* Esiinnytään erilaisissa tilaisuuksissa ja konserteissa. Tutustutaan orkesterisoittimiin.
Perhe hankkii/mukaan tunnille: oma kantele ja kantelekotelo / ukulele ja suojapussi,
plektra 0,8 mm, muovitaskukansio, sisätossut ja juoma (ei juomaa 45-60 minuutin
tunneilla), KANTELEKIRJA: VIVO–Pikkukantele. UKULELEKIRJA: MUKSULELE –
ukulelen alkeiskirja lapsille ja lasten kanssa työskenteleville.

Musiikkivalmennusryhmät A ja B (7-10v):
Tunnin pituus on 60 min. Musiikkivalmennus on sisällöltään jatkoa
musiikkileikkikoululle, valmentautumispaikka pyrittäessä musiikkiopinnoissa eteenpäin.
* Lauletaan, soitetaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia.
* Harjoitellaan ja syvennetään musiikillisia taitoja ja valmiuksia.
* Tutustutaan eri soittimiin, tavoitteena on löytää lapselle sopiva ja innostava soitin.
* Valmennusryhmiin pääsevät kaikki halukkaat 7 – 10-vuotiaat.
Perhe hankkii/mukaan tunnille: oma muovitaskukansio, sisätossut, nokkahuilu
(saksalaisote), kevätlukukaudella 5-kielinen kantele (oma/lainattu/vuokrattu).
Opettaja: Marja Siltanen-Vatanen, puh. 050 329 5542.

Lisäksi voi olla muita yhdistelmäryhmiä toimipistekohtaisesti.
LUKUKAUSIMAKSUT:
Lukukausilaskumaksut postitetaan kotiosoitteeseen tai verkkopankkiin kaksi kertaa
lukuvuoden aikana; syyslukukautena lokakuun ja kevätlukukautena maaliskuun aikana.
Oppitunnin pituus: 45 min. 102 €, 60 min. 117 €, 75 min. 128 €, 90 min. 138 €.
Perheryhmissä isomman sisaruksen mukana tunnilla voi olla maksutta alle vuoden
ikäinen vauva. Laskutuksesta vastaa konservatorion opintotoimisto ja rehtori.

VAPAAOPPILASPAIKKOJA voi hakea syyskuun tai tammikuun aikana.
Hakulomakkeita ja ohjeita saa konservatorion opintotoimistosta (Rantakatu 31, 2. krs.)
tai tulostamalla nettisivuilta: www.joensuu.fi/konservatorio/lomakkeet- ja-tiedotteet.
Lomakkeeseen haetaan sosiaalitoimiston lausunto vanhempien taloudellisesta
asemasta. Hakulomakkeet palautetaan suoraan opintotoimistoon. Jokaisesta oppilaasta
on toimitettava oma lomake.

MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄKOOT:
Ryhmissä on 6 – 12 lasta. Ryhmäkoon pudotessa alle minimikokojen oppilaille
tarjotaan yhdistämisvaihtoehtoa.

OPPILASPAIKAN VARMISTUMINEN:
Syyslukukauden aikana tehty ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden,
syys- ja kevätlukukauden. Lapsi voi käydä musiikkileikkikoulussa yhden
”harjoituskerran”, jonka jälkeen hän varmistuu musiikkileikkikoulun oppilaaksi ja
lukukausimaksu peritään.

OPPILASPAIKAN PERUMINEN:
Mikäli oppilaspaikka perutaan lukuvuoden aikana, tulee siitä ilmoittaa aina
sähköpostitse suoraan omalle opettajalle sekä opintotoimistoon Kaija Reijonmaalle.
Ilmoita sähköpostissa lapsen nimi, muskariryhmä ja opettajan nimi.

RYHMÄN VAIHTAMINEN:

Mikäli haluatte vaihtaa ryhmää, ottakaa yhteyttä omaan opettajaanne.

KONSERVATORION WILMA:
https://wilma.pohjoiskarjala.net:8243/
Musiikkileikkikoulussa siirrytään käyttämään Joensuun konservatorion Wilmaa.
Tiedottaminen ja ilmoittautumiset tulevat tapahtumaan jatkossa Wilman kautta.
Osoite ilmoittautumiseen on https://wilma.pohjoiskarjala.net:8243/browsecourses
Tärkeää: Tarkista Wilman asetukset, jotta saat uusimmista Wilma-tiedotteista tiedon
suoraan sähköpostiisi!

VAKUUTUS:

Musiikkileikkikoulun lapset on vakuutettu oppituntien ja musiikkileikkikoulumatkojen
ajaksi.

VANHEMPAINILTA:

Syksyllä, ennen opetuksen alkamista on vain aikuisille tarkoitettu vanhempainilta.
Vauvat voivat olla mukana. Vanhempainilloissa käsitellään ikäryhmäkohtaisia asioita.
Soitinryhmien vanhempainilloissa opetellaan muskarisoittimen alkeita. Oma soitin,
soittokirja ja plektra mukaan! Aikaisempaa soittotaitoa tai nuottien tuntemusta ei
tarvita. Vanhempainillan ajankohta ilmoitetaan paikanvahvistuksen yhteydessä.

TÄRKEÄÄ:
-

-

Leikki- ja soitinryhmien lopusta tai alusta on varattu 5 min tiedottamiseen ja
yhteydenpitoon vanhempien kanssa.
Vanhemmat, olettehan ajoissa hakemassa lastanne, vähintään 5 min ennen
tunnin loppumista.
Jos lapsi on pitkään poissa tunneilta tai keskeyttää opiskelun, tulisi tämä
ilmoittaa kirjallisesti (esim. tekstiviesti tai sähköposti) opettajalle.
Seuraathan muskarin ilmoitustaulua / luokan ovea / lapsen kansiota /
musiikkileikkikoulun nettisivuja aktiivisesti mahdollisten infojen varalta
Yhteystiedot on tärkeää pitää ajan tasalla: muutoksista tulee aina ilmoittaa
opintotoimistoon ja omalle opettajalle.

MUSIIKKILEIKKIKOULUOPETTAJAT JA YHTEYSTIEDOT 2019 – 2020:
Opettaja

Opetuspaikat

Puhelinnumero Sähköposti

Karhu Liisa

Eno, Karhunmäki,
Keskusta B-talo,
Onttola, Uimaharju
Keskusta A-talo,
Lehmo, Niittylahti
Keskusta B-talo

050 540 4622

liisa.karhu@joensuu.fi

050 385 0818

anni.m.pesonen@joensuu.fi

050 329 5542

marja.siltanen-vatanen
@joensuu.fi

050 329 5541

paivi.sinkkonen@joensuu.fi

Rehtori
Otto Korhonen

Keskusta B-talo,
Noljakka
Rantakatu 31, 2 krs.
80100 Joensuu

050 310 9452

otto.korhonen@joensuu.fi

Toimistosihteeri
Kaija Reijonmaa

Rantakatu 31, 2 krs.
80100 Joensuu

050 575 1501

musiikki@joensuu.fi
kaija.reijonmaa@joensuu.fi

Pesonen Anni
Siltanen-Vatanen
Marja
Sinkkonen Päivi

OPETUSPISTEET JA OSOITTEET:
Joensuun keskusta: Joensuun konservatorio A-talo, Rantakatu 31 /
Joensuun konservatorio B-talo, Rantakatu 30,
80100 Joensuu
Eno:
Alapappilantie 6, 81200 Eno (Enon alakoulu)
Karhunmäki:
Karhunkaari 28, 80230 Joensuu (Karhunmäen koulu)
Lehmo:
Kylmäojantie 49, 80710 Lehmo (Monitoimitalo)
Niittylahti:
Kummuntie 9, 82220 Niittylahti (Niittylahden koulu)
Noljakka:
Pesolantie 4, 80140 Joensuu (Sinkkolan päiväkoti)
Onttola:
Koulutie 10, 80510 Onttola (Onttolan koulu)
Uimaharju:
Harjunraitti 9, 81280 Uimaharju (Uimaharjun koulu)

MUSIIKKILEIKKIKOULUN LUKUVUOSI 2019–2020:
SYYSLUKUKAUSI
•
•
•
•
•
•

vanhempainillat ovat viikoilla 34-35 (ke 21.-ti 27.8.)
muskarit alkavat viikoilla 35-36 (ke 28.-ti 3.9.)
SYYSLOMA viikolla 42
uusien oppilaiden netti-ilmoittautuminen viikko 48, ma 25.11. – pe 29.11. Wilmassa
ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.
Lapsen sävel – joulujuhlakonsertti pienille viikolla 50, pe 13.12. konservatoriolla
Lapsen sävel – joulujuhlakonsertti isoille viikolla 50, la 14.12. konservatoriolla

KEVÄTLUKUKAUSI
• muskarit alkavat viikolla 2, ti 7.1.2020
• OPETTAJIEN MUUN TYÖN PÄIVÄ ke 12.2. (ei oppitunteja)
• TALVILOMA viikolla 10
• Avoimien ovien päivä konservatoriolla la 21.3. klo 11 - 14
• JATKOILMOITTAUTUMINEN netin kautta Wilmassa ma 30.3. - ke 15.4.
• PÄÄSIÄINEN 10.–13.4. (huom. kiirastorstaina tunnit normaalisti)
• VAPPU pe 1.5.
• uusien oppilaiden netti-ilmoittautuminen ma 4.5 – to 14.5. Wilmassa
• HELATORSTAI to 21.5.
Vanhempainillat ja Lapsen sävel-konsertti lasketaan opetuskerroiksi. Opettaja tiedottaa
lukukauden aloitus- ja lopetuspäivämääristä. Lisäksi opettajakohtaisesti on mm. avoimia ovia ja
lelupäiviä tunneilla sekä kevätjuhlat. Muutokset ovat mahdollisia.

