
ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KERHOTUNNIT -
POROLAHDEN PERUSKOULUN PAINOTETUN
MUSIIKIN OPETUKSEN SYVENTÄMINEN 

Uniikki yhteistyö peruskoulun ja musiikkioppilaitoksen välillä
• alkoi v. 1999
• musiikin kokonaisvaltainen opetus alkaa jo 1. luokalta, 

vuosiluokat 1–9M 

Maksuttomat kerhotunnit syventävät painotetun musiikin
opetusta → Helsingin kaupungin tuki opetuksen järjestämiseen.

Perusopetus: Porolahden peruskoulun luokanopettaja
Kerhotunnit: Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat

Itä-Helsingin musiikkiopisto www.ihmo.fi
Apulaisrehtori Heidi Viksten heidi.viksten@ihmo.fi
p. 040 451 6919

http://www.ihmo.fi/
mailto:heidi.viksten@ihmo.fi


M-luokat & IHMOn
kerhotunnit

■ Syksyn 2023 soittimet ovat: viulu, alttoviulu, 
oboe (väyläsoitin nokkahuilu),matalat vasket, 
kitara, sekä tarvittaessa valmennusryhmä

■ Soitinesittelykonsertti täällä: 
https://www.youtube.com/watch?v=BAlBimFV0
FU

■ Soitinkohtaiseen ryhmään osallistuminen 
edellyttää, että oppilas on Itä-Helsingin 
musiikkiopiston oppilas.

■ Ryhmät kokoontuvat yhdessä enintään kolme 
kertaa viikossa, yläkoulussa kerran viikossa 
kaksoistunnin.

■ Koulupäivän jälkeen oppilailla jatkuu 
henkilökohtaiset musiikkiopiston opinnot 
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan, joihin kuuluvat mm. viikoittainen oma 
soittotunti (lukukausimaksut).



Valintaprosessi: 

1. Peruskoulun valinnat perusopetukseen

2. Musiikkiopiston valinnat kerhotunneille JA 
samalla musiikkiopiston soitinopintoihin

TÄRKEÄÄ

▪ Välittömästi, kun huoltaja on vahvistanut 
oppilaspaikan Porolahden peruskouluun, 
ilmoittakaa tieto musiikkiopistolle
(12.3. mennessä): heidi.viksten@ihmo.fi

▪ Kutsu kerhotuntien/musiikkiopiston 
soitinvalintoihin (29.-30.3.2023) lähetetään 
tämän jälkeen sähköpostitse huoltajalle

Hakuaika kerhotunneille 
9.1. – 15.3.2023: www.ihmo.fi

mailto:heidi.viksten@ihmo.fi


Haku

Porolahden peruskoulu: valinnat painotettuun musiikin opetukseen

M-luokka

edellytys 

kerhotunneille 
osallistumiseen

Muu peruskoulu/ ei M-luokka

Kerhotunti
Ei osallistu kerhotunneille

Soveltuvuus tarjottuihin soittimiin

Valmennusryhmä
M-kerhotunnit

IHMOn oppilasvalinnat: 
yksilötunnit

IHMOn soitinoppilas: 
TPO laaja oppimäärä

IHMOn oppilasvalinnat
Hakeutuminen IHMOn

soitonopetukseen

IHMOn 
soitinoppilaaksi...?



Soitinhankinnat
musiikkiopiston soitinopintoja 
varten

■ Soittimet hankitaan aina yhteistyössä 
soitonopettajan kanssa, emme suosittele 
omatoimista soittimen hankintaa

■ Opettaja kertoo myös hankittavasta 
nuottimateriaalista

■ Oma soitonopettaja on yhteydessä 
perheisiin hyvissä ajoin ennen 
syyslukukauden alkua, jotta kaikilla on 
soittimet koulun alkaessa elokuussa 2023



Yhteiset opinnot kaikille:
Tasot 1 ja 2

Taso 1

Instrumentti/Valmennus

Yhteissoitto

INTRO: Integroitu musiikin hahmotus
MUHA:  Musiikin hahmotus 1 ja 2

Taso 2 Taso 3 Taso 4

Yhteiset opinnot ja 
valinnaiset musiikin 

hahmotusaineet

Taso 5

Instrumentti

Yhteissoitto/orkesteri

Taso 6

Lopputyö

MODERATO
Vähintään 

2 valinnaista 
MUHA-kurssia

ACCELERANDO
Vähintään 

4 valinnaista 
MUHA-kurssia

Syventävät opinnot ja 
valinnaiset musiikin 

hahmotusaineet

MUHA: Musiikin hahmotus: 
valittava 2–4 lukukauden mittaista 
kurssia (T 3–5). 
Syventäviin (Tasot 5 ja 6) jatkavat 
oppilaat valitsevat aina vähintään 4 
kurssia. 

PäättötodistusTodistus 
perusopinnoista

Musiikin laaja oppimäärä: Opintopolku Itä-Helsingin musiikkiopistossa

Perusopinnot 800 h Syventävät opinnot 500h

Instrumentti
Yhteissoitto/Orkesteri



OPPILAAT, yhteensä n. 2000
• Soiton- ja laulunopetus 1000
• Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari) 850
• Muut 50

HENKILÖSTÖ, yhteensä n. 110
• Opettajat:

Lehtorit 35
Tuntiopettajat n. 65

• Hallinto: rehtori, apulaisrehtori, hallintopäällikkö, 
talouspäällikkö, 4 toimistosihteeriä, mediatuottaja

Itä-Helsingin musiikkiopisto on perustettu v. 1965
- Valtionavustus: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus
- Taiteen perusopetuksen laki ja asetukset
- Lukukausimaksut, kts. Ihmo.fi



Musiikin opiskelu IHMOssa…
yhdessä kivempaa!

• Valmennusoppilaat: 
-yksilötunti ja ryhmätunti kerran viikossa

• Varsinainen oppilaspaikka: 
-yksilötunti ja pienryhmätunti kerran viikossa

• Opettaja voi myös pedagogisin perustein suunnitella
viikottaisen tuntimäärän käyttöä

• Musiikin hahmotus (muha): opinnot alkavat heti opintojen alussa, 
ryhmät muodostetaan ikä- ja soitinryhmittäin
• Huom! 1-3M -luokilla muha integroidaan kerhotunneille

• Yhteismusisointia, kun soittotaito sen sallii viikoittain tai periodeissa: 
3 puhallinorkesteria, 4 jousiorkesteria, muut soitinkohtaiset ryhmät, 
kamarimusiikkiryhmät

Matthew Barleyn

improvisaatiokurssi 

oppilaille ja opettajille



Muistilista 
-kalenteri

Kiitos!
Itä-Helsingin musiikkiopisto
www.ihmo.fi
Porolahden peruskoulu
www.poropk.edu.hel.fi

POROLAHDEN PERUSKOULUN PAINOTETTU MUSIIKIN OPETUS/IHMO:N KERHOTUNNIT

9.1.–29.1. Kouluun ilmoittautuminen sähköisen ASTI järjestelmän kautta

HUOM! Painotettu opetus --> erillinen verkkolomake

9.1.–15.3. Ilmoittautuminen sähköisesti IHMOn oppilasvalintoihin/kerhotunneille:

2023-alkavan luokan kerhotunnit www.ihmo.fi

19.1.2023 Soitinesittelykonsertti soitinkokeiluineen Ahti Sonninen salissa ja musiikkiopiston tiloissa 

Kreijankujalla/Untuvaisentiellä

25.1. klo 8–10 Kouluun ilmoittautumispäivä lähinä Porolahden koululla (os. Roihuvuorentie 2)

26.1. klo 18.00 IHMOn tiedotustilaisuus koulutulokkaiden vanhemmille Ahti Sonninen salissa

Viikko 5 Porolahden peruskoulun painotetun musiikin soveltuvuuskokeet, kutsu soveltuvuuskokeisiin 

tulee Porolahden peruskoulusta

3.3. Koulu postittaa oppilaaksiottopäätökset koulutulokkaille

- Oppilaspaikkaa ei tarvitse erikseen vahvistaa

- Jos oppilas tulee valituksi painotettuun opetukseen, huoltajan tulee ilmoittaa tästä

oman lähikoulun rehtorille

3.3.–12.3. Huoltaja lähettää tiedon sähköpostitse oppilaspaikasta

Itä-Helsingin musiikkiopistoon apulaisrehtori Heidi Vikstenille (heidi.viksten@ihmo.fi)

HUOM! 1M-luokalle valitut oppilaat:

- ilmoittaudu viimeistään nyt kerhotunneille

22.3. mennessä Sähköpostilla lähetetään kutsut ja aikataulut musiikkiopiston valintaan

29.–30.3. Kerhotuntien soitinvalinnat ja IHMOn oppilasvalinnat

Iiris-keskuksessa (os. Marjaniementie 74)

6.3.–1.5. Haku iltapäiväkerhoon (Kreijarinkujalla toimii IP-Liikkis)

toukokuu koulutulokaspäivä perusopetus?

soitonopettajien tapaaminen, vanhempien tapaaminen

10.8. Peruskoulu alkaa

viikko 33 Itä-Helsingin musiikkiopiston opetus alkaa

http://www.ihmo.fi/
http://www.poropk.edu.hel.fi/
http://www.ihmo.fi/
mailto:heidi.viksten@ihmo
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