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TIEDOTE OPPILAILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN
Tervetuloa takaisin musiikkiopintojen pariin.




Lukuvuoden 2018-19 toiminta alkaa vanhaan tapaan oppituntien aikojen sopimisella
musiikkiopistolla torstaina 16.8. klo 18.
Tiedotustilaisuus uusien oppilaiden vanhemmille järjestetään torstaina 16.8. klo 17.30.
musiikkiopiston 3. kerroksen pienessä salissa.
Syyslukukauden 1. opetuspäivä on perjantai 17.8..

1. Lukuvuosi 2018-19
Syyslukukausi 17.8.-20.12. (16.-20.10. syysloma)
Kevätlukukausi 7.1.-24.5. (18.-22.2. talviloma, 17.-22.4. ja 30.4. ei opetusta)

2. Tiedottaminen
Lukuvuoden aikana tiedotusasiat ilmestyvät Wilmaan ja opiston nettisivuille (tsmo.fi).
Wilman osoite on www.tsmo.inschool.fi.

3. Lukukausimaksut ja alennukset
Lukukausimaksu 2018-19 on 270 € (sisaralennus 25 %).
Alennuksia maksuihin myönnetään taloudellisin perustein. Hakuaika on 15.8.-15.9..

4. Opetussuunnitelma uudistuu
Turun seudun musiikkiopisto on saanut uuden opetussuunnitelman. Opettajat ovat koko viime
lukuvuoden laatineet uutta opetussuunnitelmaa Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2018, mutta aikaisemmin aloittaneet oppilaat voivat
halutessaan opiskella vanhan opetussuunnitelman mukaan 31.7.2021 asti.
Uusi opetussuunnitelma on luettavissa musiikkiopiston verkkosivuilla www.tsmo.fi kohdassa
”oppilaalle”.
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Merkittävimpiä muutoksia aikaisempaan ovat seuraavat:
Oppilaiden yläikärajat ja opiskeluajat muuttuvat. Yläikäraja nousee niin, että opiskelu voi jatkua sen
lukuvuoden loppuun, jolloin oppilas täyttää 26.
Kun aikaisemmin annettiin opetusta instrumenttiopetuksessa, musiikin perusteissa ja
yhteismusisoinnissa, uudessa opetussuunnitelmassa jaetaan opetus viiteen opintokokonaisuuteen.
1. instrumenttiopetus
2. musiikin hahmottaminen
3. yhteissoitto
4. teknologia
5. improvisointi
Opintokokonaisuudet puolestaan jaetaan neljään tasoon. Oppilas voi vapaasti osallistua eri
opintokokonaisuuksien opintoihin ja kerätä näin opintosuorituksia, joista koostuu lopulta
musiikkiopiston päättötutkinto. Perinteisistä tasosuorituksista numeroarvosteluineen luovutaan ja
uuteen päättötutkintoon sisältyy yksilöllinen lopputyö.
Uudistus lisää valinnanvapautta, jolloin oppilaat voivat aikaisempaa paremmin seurata omia
henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteitaan.

5. Ilmoittautuminen muiden opintokokonaisuuksien kursseille
Uuden opetussuunnitelman mukaisesti musiikkiopiston opetustarjontaan kuuluu
instrumenttiopetuksen lisäksi kursseja myös muissa opintokokonaisuuksissa. Opetusta on tarjolla
monessa eri muodossa eri-ikäisille ja eri soittimien soittajille. Oppilaiden kannattaa käyttää hyväksi
monipuolistuvaa tarjontaa ja lähteä mukaan kiinnostaville kursseille. Oma opettaja osaa parhaiten
ohjata sopivan opetuksen pariin. Lisätietoja voi kysyä myös opintosihteeriltä
(Sari Sahlström p. 040-485 6494).
Syyslukukauden alkaessa käynnistyville kursseille voi ilmoittautua yleisenä ilmoittautumispäivänä
(torstai 16.8.). Tarkempia tietoja kursseista on nähtävänä myös musiikkiopiston nettisivuilla
(www.tsmo.fi) kohdassa ”oppilaille”.

Toivotan kaikille uusille ja vanhoille oppilaille antoisia hetkiä musiikin parissa.

Sakari Kivinen, rehtori
sakari.kivinen@tsmo.fi
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