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TAITEEN  
PERUSOPETUS 
MUSIIKKI

OPPILAAN OPAS 2022–2023
(Asikkala, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila)



YHTEYSTIEDOT
Wellamo-opisto
Terijoenkatu 2, 15140 Lahti
www.wellamo-opisto.fi 
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@wellamo-opisto.fi

Musiikin laaja oppimäärä, Nastola:
Nora Elina, viulunsoitonopettaja, 
vastuuopettaja
puh. 050 398  5863

Ihantoja Nina, opistosihteeri
puh. 044 018 7460

Musiikin yleinen oppimäärä: 
Palkio Heidi, pianonsoitonopettaja, 
tpo-vastuuopettaja
puh. 050 398  5864

Marjamäki Hannu, suunnittelijaopettaja, 
aikuisten taiteen perusopetuksen ja musiikin 
hahmottamisen vastuuopettaja
puh. 050 398  5858

Kaatrakoski Maritta, opistosihteeri
puh. 044 018 7457

OPETTAJAT JA OPETUSTILAT
Musiikin laaja oppimäärä / Nastola

Kemppi Marko, mus.pedagogi AMK  
*musiikin hahmottaminen
puh. 050 594 9326
marko.kemppi@gmail.com

Kettumäki Tanja 
*huilunsoitto 
puh. 050 538 1584  
foxiefox@hotmail.com

Kosola Lotta, FM
*kitaransoitto
puh. 044 517 1193
lotta.kosola@gmail.com

Miettinen Pekka, FM
*kitaransoitto
puh. 050 387 1913
miettpek58@gmail.com

Nora Elina, viulunsoitonopettaja
*viulunsoitto, yhteismusisointi
puh. 050 398 5863
elina.nora@wellamo-opisto.fi

Ojantausta Liisa, mus.pedagogi AMK  
*harmonikansoitto
puh. 040 774 6876
liisa.ojantausta@gmail.com

Palkio Heidi, mus.pedagogi AMK
*pianonsoitto, yhteismusisointi
puh. 050 398 5864
heidi.palkio@wellamo-opisto.fi

Piira Taru, MuM
*viulunsoitto
puh. 044 045 9220
taru.piira@gmail.com
 
Saarikko Anniina, mus.pedagogi AMK
*sellonsoitto
puh. 044 030 2817
anniina.saarikko@gmail.com

Viitasaari Anne, mus.pedagogi AMK
*pianonsoitto
puh. 041 547 3366
anne1.viitasaari@gmail.com

Mesenat ry on tarkoitettu kaikille musiikinopiskelusta ja sen harrastamisesta  
kiinnostuneille aikuisille Nastolassa. Lisätiedot www.wellamo-opisto.fi



Musiikin yleinen oppimäärä

Heikkinen Marjaleena, musiikin maisteri, 
laulupedagogi
*pianonsoitto / Orimattila
puh. 040 703 6036 
marlee@phnet.fi

Huhtinen Aino, Musiikkipedagogi AMK
*pianonsoitto ja musiikin hahmottaminen/
Kärkölä
puh. 040 772 7076
aino.huhtinen@gmail.com

Jäppinen Marja, mus.pedagogi
*pianonsoitto / Orimattila
puh. 040 412 3825
marja.jii@gmail.com

Järvi Mari, MuM
*pianonsoitto ja musiikin hahmottaminen/Kalliola
puh. 044 512 6000
jarvimari@hotmail.com

Keskinen Maria, pianonsoitonopettaja
*pianonsoitto / Hämeenkoski
puh. 040 566 2682
maria.keskinen@gmail.com
 
Könönen Marko, pianonsoitonopettaja 
*pianonsoitto / Salpakangas
puh. 041 507 5232
marko.kononen@gmail.com

Marjamäki Hannu, MuM, mag.art., 
musiikinopettaja
*aikuisten taiteen perusopetuksen ja musiikin 
hahmottamisen vastuuopettaja 
puh. 050 398 5858
hannu.marjamaki@ wellamo-opisto.fi

Palkio Heidi, pianonsoitonopettaja 
*pianonsoitto, yhteismusisointi, 
musiikin hahmottaminen / Salpakangas
puh. 050 398 5864
heidi.palkio@wellamo-opisto.fi

Partanen Hanna, MMM, musiikkipedagogi (AMK)
*pianonsoitto, musiikin hahmottaminen /  
Salpakangas ja Orimattila
puh. 044 532 5338
hanna.partanen04@gmail.com

Piira Taru, mus.pedagogi AMK
*viulunsoitto, musiikin hahmottaminen /  
Orimattila ja Hollola
puh. 044 045 9220
taru.piira@gmail.com

Popov Dimitar, mus.pedagogi, kitaran-
soitonopettaja  
*kitaransoitto / Salpakangas ja Orimattila
puh. 050 440 9664
popodimi@gmail.com

Rajamäki Joni, muusikko
*kitaransoitto / Asikkala
puh. 045 136 7502
joniraja87@gmail.com

Saarikko Anniina, mus.pedagogi AMK  
*sellonsoito / Hollola ja Orimattila
puh. 044 030 2817   
anniina.saarikko@gmail.com

Salminen Outi, musiikinteorianopettaja 
*musiikin hahmottaminen / Salpakangas 
puh. 050 537 1408
salminenoutimaria@gmail.com

Sundberg Irina, mus.pedagogi AMK  
*viulunsoitto ja musiikin hahmottaminen / 
Orimattila
puh. 050 512 0761
irina.sundberg@posti24.fi

Tolvanen Ville, mus.pedagogi AMK
*pianonsoitto, Asikkala
puh. 050 568 6572
ville.j.tolvanen@gmail.com

Viitasaari Anne, mus.pedagogi AMK
*pianonsoitto, musiikin hahmottaminen / 
Salpakangas
puh. 041 547 3366
anne1.viitasaari@gmail.com



OPETUSSUUNNITELMA
Taiteen perusopetus musiikissa perus-
tuu lakiin taiteen perusopetuksesta 
(633/1998) sekä sitä täydentävään ase-
tukseen (813/1998). Opetushenkilöstön 
kelpoisuus perustuu asetukseen opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista (986/1998). 

                                                
Yleinen ja laaja oppimäärä  
Opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen 
musiikin  yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteisiin (Opetushallituk-
sen päätös 20.9. 2017).

Opetussuunnitelmat on hyväksytty Lahden kaupungin sivistyslautakunnassa 12.6.2018.
Opetussuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.wellamo-opisto.fi

LUKUVUOSI 2022–2023

Musiikin laaja oppimäärä
Syyslukukausi 29.8.–18.12.2022
Kevätlukukausi 9.1.–21.5.2023

Musiikin yleinen oppimäärä
Syyslukukausi 29.8.–18.12.2022
Kevätlukukausi 9.1.–30.4.2023

Syysloma viikko 43
Talviloma viikko 9
Pääsiäisloma 7.4.–10.4.2023

Kiirastorstaina opetusta normaalisti

TASOSUORITUKSET JA SOITINKATSELMUKSET
Musiikin laaja oppimäärä, Nastola 
Järjestetään yleensä kevätlukukaudella. Ajoista ilmoitetaan erikseen.
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MUSIIKKIMATINEAT  
Laaja oppimäärä 
Musiikkimatineoita järjestetään syys- ja 
kevätlukukaudella myöhemmin ilmoitettavi-
na aikoina.

Yleinen oppimäärä
Opetusta antavissa kunnissa järjestetään 
musiikkimatineat kevätlukukaudella myö-
hemmin ilmoitettavina aikoina.

VAKUUTUKSET
Kaikki Wellamo-opiston opiskelijat ovat 
Lahden kaupungin vakuutusturvan piirissä. 
Se kattaa opiskelutunnit ja matkat kotoa. 
Opisto ei vastaa luokkiin tai naulakoihin 
jätetyistä vaatteista tai tavaroista.

KUVIEN JA TALLENTEIDEN  
KÄYTTÖLUPA 
Kuvia töistä tai työskentelystä sekä ääni-
tetallenteita voidaan käyttää tiedotteis-
sa, näyttelyjulisteissa, koulutuksessa tai 
muussa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. 
Jos oppilas tai huoltaja ei halua kuvia tai 
tallenteita käytettävän, on siitä ilmoitettava 
sähköpostilla opiston toimistoon opintojen 
alkaessa

HAKU JA OPISKELU
Uusien oppilaiden haku seuraavalle luku-
vuodelle alkaa toukokuussa. Hakuajoista 
ilmoitetaan tarkemmin opiston verk-
kosivulla ja paikallislehdessä. Oppilaat 
otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella 
toimistolta myös lukukauden aikana. 

Oppilaspaikan saatuaan lapsella on 
opiskelupaikka taiteen perusopetuksessa 
ilman eri hakua, kunnes taiteen perus-
opetuksen oppimäärä on suoritettu.

Oppilaspaikan peruutus tehdään Wella-
mo-opiston toimistoon opistosihteerille. 
Syksyllä paikan voi peruuttaa ennen toista 
kokoontumiskertaa, jolloin peritään 
10 € toimistomaksu. Sen jälkeen teh-
tävistä peruutuksista laskutetaan koko 
syyslukukauden kurssimaksu.

LUKUKAUSIMAKSUT  2022–2023
Lukukausimaksu laskutetaan syys- ja kevät-
lukukaudelta erikseen. 

Laaja oppimäärä, Nastola
840 € / lukuvuosi
(sl 420 € + kl 420 €)
Yleinen oppimäärä, Asikkala, Hollola, 
Kärkölä, Orimattila
420 € / lukuvuosi
(sl 210 € + kl 210 €)

Sisaralennus on 20 % toisesta sisaruksesta 
alkaen ja se huomioidaan kaikilla taiteen 
perusopetuksen aloilla. Ku
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Jos oppilas on estynyt jatkamaan kevät-
lukukaudella 2023, on siitä ilmoitettava 
toimistoon 16.12.2022 mennessä. Tämän 
päivämäärän jälkeen laskutetaan koko ke-
vätlukukauden kurssimaksu. Jos oppilas ei 
jatka opintojaan seuraavana lukuvuonna 
(2023–2024), on siitä ilmoitettava toimis-
toon viimeistään huhtikuussa 2023.

OSALLISTUMINEN
Opintokokonaisuuksien suorittaminen ja 
opinnoissa edistyminen edellyttävät sään-
nöllistä osallistumista. Kaikista poissaoloista 
tulee ilmoittaa omalle opettajalle tai opis-
ton toimistoon.

Laajan oppimäärän mukaisessa opetuksessa 
soitinopetustuntien pituus on 45 minuuttia 
ja musiikin hahmottamisen oppituntien 
pituus on 90 minuuttia (poikkeuksena on 
pienten opetusryhmä, jonka tunnin pituus 
on 60 minuuttia). 

Yleisen oppimäärän mukaisessa opetuk-
sessa soitinopetustunnin pituus on 30 
minuuttia ja musiikin hahmottamisessa 45 
minuuttia.
 

TODISTUKSET

Yleinen oppimäärä

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuk-
sen yleisen oppimäärän päättötodistus sen 
jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen 
oppimäärän yhteiset opinnot (300 h) että 
teemaopinnot (200 h), yhteensä 500 h. Pyy-
dettäessä oppilaalle annetaan myös osallis-
tumistodistus suoritetuista opinnoista.

Laaja oppimäärä

Oppilaan suoritettua perusopinnot (800 
h) hänelle annetaan todistus, joka sisältää 
suoritetut opintokokonaisuudet.
Oppilaan suoritettua syventävät opinnot 
(500 h) hänelle annetaan päättötodistus, 
joka sisältää suoritetut perusopintojen 
opintokokonaisuudet, syventävien opinto-
jen opintokokonaisuudet sekä syventävien 
opintojen lopputyön aiheen.

 
MUSIIKIN OPINNOT

Musiikin taiteen perusopetus antaa perus-
tan elämänikäiseen musiikkiharrastukseen, 
musiikin omakohtaiseen tekemiseen ja 
kokemiseen. 

Wellamo-opistossa annetaan musiikinope-
tusta yleisen ja laajan taiteen perusope-
tuksen oppimäärien mukaisesti. Taiteen 
perusopetus on pääsääntöisesti lapsille ja 
nuorille suunnattua tavoitteellista tasolta 
toiselle etenevää opetusta. Musiikin yleisen 
taiteen perusopetusta järjestetään Wella-
mo-opistossa myös aikuisille. 
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Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan 
lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet sekä 
tuetaan myönteisen minäkuvan ja terveen 
itsetunnon kehittymistä. Oppilas oppii 
tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa 
ja tapansa harrastaa musiikkia. Opetus 
kannustaa oppilasta esteettisen ja luovaan 
ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehit-
tämiseen. Pitkäaikainen musiikkiharrastus 
asettuu osaksi paikallista musiikkikulttuuria.

Yleisen oppimäärän opinnot 

Opintojen laajuus on 500 tuntia ja kesto 
kahdeksan vuotta. Opinnot jakautuvat 
yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. 
Opetukseen sisältyy soittimen yksilöope-
tusta (30 minuuttia/vko), yhteismusisointia 
ja musiikin hahmotuksen ryhmäopetusta. 
Musiikin hahmottaminen eli Muha kuuluu 
kaikille opiskelijoille osana opintoja. Tutkin-
totodistuksen saaminen edellyttää myös 
muhaopintoja. 

Syksystä 2021 lähtien voit opiskella muhaa 
myös verkko-opetuksena. Opimme verkko-
muhassa musiikinteoriaa ja säveltapailua 
uudella tavalla: käyttäen nettitehtäviä, 
äänitysohjelmia ja nuotinkirjoitusohjelmia. 
Opit näitä kaikkia samalla! Verkkomuhaa 
opettavat Taru Piira ja Hannu Marjamäki. 
Tarjoamme verkkomuhaa erityisesti opiske-
lijoille, jotka eivät ole osallistuneet muha-
tunneille ja siksi muhaopintoja voi suorittaa 
itsenäisemmin ja nopeutetusti.

Salpakankaalla jatketaan muha-opetuksen 
antamista soittotuntien yhteydessä uusille 
oppilaille. Kokeilussa ovat mukana opettajat 
Heidi Palkio, Anne Viitasaari ja Taru Piira.  
Muutoin muha-ryhmät jatkavat pääsään-
töisesti entiseen tapaan lähiopetuksena 
Hollolassa, Orimattilassa ja Asikkalassa, 
Kärkölässä myös instrumenttiopetuksen 
yhteydessä.

Muha-opetus:
Aloittajat ja toinen vuosi: Instrumenttiope-
tuksen yhteydessä tai ryhmäopetuksena

3.–5. vuosi: Ryhmäopetuksena lähi- tai 
verkko-opetuksena
6.–8. vuosi: Verkko-opetuksena tai jatke-
taan ryhmäopetuksena

Laajan oppimäärän opinnot 

Opintojen laajuus on 1300 tuntia ja kesto 12 
vuotta. Opinnot jakautuvat perusopintoihin 
ja syventäviin opintoihin. Lopputyö tehdään 
osana syventäviä opintoja. Opetukseen 
sisältyy soittimen yksilöopetusta (45 min/
vko), yhteismusisointia ja monipuolisesti 
musiikin hahmottamisen aineita. Oppimää-
rän suorittaminen antaa valmiudet jatko-
opintoihin.

Opetussuunnitelmien tarkemmat 
opetussisällöt: www.wellamo-opisto.fi

Yhteistyö kodin ja opiston välillä 

• Oppilaan tai hänen vanhempansa 
tulee ilmoittaa osoitteen- ja muista 
muutoksista sekä poissaoloista suo-
raan opiston toimistoon. 

• Wellamo-opisto lähettää tiedotteet 
koteihin syyslukukauden alkaessa ja 
kevätlukukauden päättyessä. Luku-
vuoden aikana tiedotteet lähetetään 
sähköpostilla huoltajille. Kurssimuu-
toksista ilmoitetaan tekstiviesteillä.  

• Vanhemmat voivat lähettää viestejä 
oppilaiden mukana tai ottaa yhteyttä 
opettajiin ja toimistoon. 

• Jos olet epävarma opintojen jatka-
misesta, keskustele aina ensin oman 
opettajan kanssa. 

• Kaikissa asioissa voi ottaa yhteyttä 
myös omaan opettajaan. 

• Opetustunneille ei saa tulla sairaana.




