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Kokko Kristian - kitara, kitarayhtyeet, bändikoulu 
Kote Gabriel - vaskisoittimet, puhallinyhtye, vaskiyhtyeet 
Lehto Ulla - huilu 
Leppäsalo Jari-Veikko - klarinetti, saksofoni (virkavapaa 1.8. - 23.10.2022) 
Mesimäki Erja - musiikkileikkikoulu, nokkahuilu 
de los Reyes Lozano Carmen - piano, säestys 
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Tuhkala Marita - suzuki-viulu, suzuki-ryhmät 
Tähtinen Kristiina - piano 
Törmänen Salla - alttoviulu, viulu  
Vaarama Anu - piano, fagotti 
Wieckowski Pawel – viulu 
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Alaräihä Joonas - lyömäsoittimet 
Leppänen Katriina - huilu 
Luukkonen Marika - urut, piano 
Morottaja Hanna-Maria – piano, säestys 
Nivala Saara - klarinetti, saksofoni (sijaisuus 1.8. - 23.10.2022) 
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Raahen musiikkiopisto on vuonna 1973 perustettu Raahen kaupungin ylläpitämä taiteen perusopetusta 

antava musiikkioppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta. 

Olemme koonneet Muskarilaisen oppaaseen 2022-2023 musiikkiopistossa toteutettua musiikin 

varhaiskasvatuksen opiskelua koskevaa tietoa. Oppaassa on käytännön ohjeita ja myös tietoa musiikkiopiston 

instrumenttiopintoihin hakeutumisesta. 

Toivotamme hyviä ja innostavia muskarihetkiä! 

 

Raahessa 10.8.2022 

Raahen musiikkiopisto 
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HAKEMINEN RAAHEN MUSIIKKIOPISTOON 
Musiikkileikkikouluun voivat osallistua kaikki ilmoittautuneet lapset. 

Raahen musiikkiopiston solistisiin opintoihin voivat hakeutua opiskelemaan soittamisesta tai laulamisesta 

kiinnostuneet lapset ja nuoret. Musiikkiopiston valintakokeeseen ilmoittaudutaan musiikkiopiston 

internetsivuilla olevasta linkistä https://raahe.inschool.fi/browsecourses 

Hakijalla ei tarvitse olla aikaisempia musiikkiopintoja tai varmaa tietoa siitä, mitä soitinta hän haluaisi soittaa. 

Valintakokeet järjestetään yleensä huhtikuussa. 

 

INSTRUMENTTIOPETUS 
Raahen musiikkiopistossa opetettavia instrumentteja ovat 

- harmonikka 

- jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso 

- kantele 

- kitara 

- kosketinsoittimet: piano, pianon vapaa säestys ja urut 

- lyömäsoittimet 

- puupuhaltimet: huilu, klarinetti, fagotti ja saksofoni 

- vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, altto-/tenori-/baritonitorvi ja tuuba 

- yksinlaulu. 

Soitto- tai laulutunnin pituus on 30, 45, 60 tai 75 minuuttia opintojen vaiheesta riippuen. Valmennusoppilaan 

viikoittainen opetusaika on 15 minuuttia. 

 

KENGÄTÖN KOULU 
Keskuskoulu on kengätön koulu. Ulkokengät jätetään ala-aulan kenkätelineisiin tai kannetaan kädessä 

luokkien ulkopuolella oleville naulakoille. 

Brahenkadun opetustilassa kengät jätetään luokan ulkopuolelle. 

 

LUKUKAUSIMAKSUT 
Kaksi kertaa lukuvuodessa laskutettava lukukausimaksu sisältää ryhmäopetuksen. Voimassa olevat 

lukukausimaksut lisätietoineen löydät musiikkiopiston internetsivuilta 

www.raahe.fi/opiskelu/lukukausimaksut 

Lukukausimaksut vahvistaa Raahen kaupungin tulevaisuuslautakunta. Lukukausimaksu tulee suorittaa 

eräpäivään mennessä. Osamaksumahdollisuudesta saa tietoa musiikkiopiston toimistosta. 

Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ei palauteta 

opintonsa kesken lukukautta päättävälle tai keskeyttävälle oppilaalle. 

 

https://raahe.inschool.fi/browsecourses
http://www.raahe.fi/opiskelu/lukukausimaksut
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LUKUVUODEN ALOITUS 
Lukuvuosi alkaa elokuussa samoihin aikoihin kuin perusopetuksen lukuvuosi. Lukuvuoden aloituksesta 

ilmoitetaan jokaiselle oppilaalle elokuun alkupuolella ja musiikkiopiston internetsivuilla 

www.raahe.fi/musiikkiopisto 

 

MUSIIKKILEIKKIKOULU 
Musiikkileikkikoulussa (muskari) alle kouluikäiset tutustuvat musiikin maailmaan leikin avulla. Muskarissa 

syvennetään monipuolisesti lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin laulamalla, loruilemalla, soittamalla, 

liikkumalla ja kuuntelemalla. Musiikin peruselementteihin rytmiin, melodiaan, muotoon, harmoniaan, 

dynamiikkaan ja sointiväriin sekä eri musiikkityyleihin tutustutaan leikinomaisesti. 

Muskarissa vahvistetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikin avulla ja harjoitellaan 

vuorovaikutustaitoja ryhmässä. Muskarit antavat hyvät valmiudet hakeutua musiikkiopiston perusopintoihin. 

Myös kouluikäisille suunnatussa musiikkivalmennuksessa lapsen on mahdollista vahvistaa musiikillisia 

taitojaan ja saada valmiuksia musiikkiopiston perusopintoihin. 

 

MUUTOKSET OPPILAAN JA HUOLTAJAN YHTEYSTIEDOISSA 
Pyydämme ilmoittamaan osoitetietoja, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita koskevat muutokset 

musiikkiopiston toimistolle välittömästi. 

 

OPETTAJAN TYÖAIKA JA VAPAA-AIKA 
Musiikkiopiston opettajille musiikki on sekä työ että harrastus, minkä vuoksi työ- ja vapaa-aikaa ei aina ole 

helppo erottaa toisistaan. Musiikkiopiston opettajan työaika on maanantaista perjantaihin, silloinkin se 

painottuu iltapäivään ja alkuiltaan. Aamuvarhaisella, iltamyöhällä, viikonloppuisin ja loma-aikoina emme 

työskentele muuten kuin työnantajan määräyksestä. Musiikkileikkikoulunopettajan saa parhaiten kiinni 

viestitse (puhelin, sähköposti, Wilma). 

Muistathan antaa opettajalle mahdollisuuden vapaa-aikaan ja työstä palautumiseen! Virkeä ja hyvinvoiva 

opettaja on myös oppilaan etu. 

 

OPETUSSUUNNITELMA 
Raahen musiikkiopistossa noudatetaan valtakunnallisia, opetushallituksen hyväksymiä taiteen 
perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita 2017. Raahen kaupungin 
tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt 20.6.2018 Raahen musiikkiopiston opetussuunnitelman 2018. Uusi 
opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2018. 
 
Opetussuunnitelma löytyy osoitteesta www.raahe.fi/musiikkiopisto/opiskelu 
 

OPINTOJEN PÄÄTTÄMINEN TAI MÄÄRÄAIKAINEN KESKEYTTÄMINEN 
Oppilas ilmoittaa opintojensa jatkamisesta, määräaikaisesta keskeyttämisestä tai päättämisestä 

kevätlukukaudella musiikkiopiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä (jatkoilmoittautuminen).  

 

http://www.raahe.fi/musiikkiopisto
http://www.raahe.fi/musiikkiopisto/opiskelu
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OPPIMISVAIKEUDET 
Toivomme, että huoltajat kertovat lapsensa erityisistä tarpeista tuntitilanteissa sekä mahdollisesta tarpeesta 

yksilöllistää opetussuunnitelmaa. Näin voimme parhaiten yhdessä tukea lasta muskariopinnoissa. 

 

OPPITUNNIT 
Oppitunnit toteutetaan musiikkiopiston toimintakalenterin (ks. TYÖ- JA LOMA-AJAT) mukaisesti. Loma-

aikoina ja opettajan muun työn päivinä ei ole opetusta. 

 

POISSAOLOT 
Oppilaan poissaolot 

Tarkoitus on, että muskariopetukseen osallistutaan säännöllisesti. Mikäli lapsi ei voi saapua tunnille 

sairauden tai muun syyn vuoksi, opettajalle tulee ilmoittaa siitä mahdollisimman pian.  

Opettajan poissaolot 

Opettajan sairastuessa musiikkiopisto ilmoittaa oppitunnin peruuntumisesta.  

 

SOITINVALMENNUS 
Soitinvalmennusopinnot musiikkiopistossa on tarkoitettu ensisijaisesti 4-8-vuotiaille lapsille 

soittoharrastukseen tutustumista varten. Opetus voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. 

Soitinvalmennukseen hakeudutaan ilmoittautumalla Raahen musiikkiopiston valintakokeeseen. 

Soitinvalmennukseen osallistunut oppilas voidaan siirtää musiikkiopiston varsinaiseksi oppilaaksi rehtorin 

päätöksellä ilman valintakokeeseen osallistumista. Jos soitinvalmennusoppilas haluaa vaihtaa instrumenttia, 

hänen on osallistuttava uudelleen valintakokeeseen. 

 

SÄÄNTÖJEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN 
Musiikkiopiston oppilaana edellytämme sinulta tässä oppaassa annettujen ohjeiden ja sääntöjen 

noudattamista. 

 

TAITEEN PERUSOPETUS 
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää 

eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua 

asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksesta on 

säädetty taiteen perusopetuslaissa. 

Raahen musiikkiopistossa annettava musiikin laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus ohjaa 

oppilaita keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Se antaa myös valmiuksia musiikkialan 

ammattiopintoihin. Laajan oppimääräin mukaiset opinnot rakentuvat varhaisiän musiikkikasvatuksen 

(musiikkileikkikoulu, muskari) opinnoista, musiikin perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Musiikin 

laajan oppimäärän opetusta antavat yleensä musiikkioppilaitokset. 
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TIEDOTTAMINEN 
Raahen musiikkiopisto tiedottaa toimintaansa liittyvistä asioista 

- internetsivuilla www.raahe.fi/musiikkiopisto  

- Wilmassa 

- Raahen kaupungin etusivulla www.raahe.fi/  

- Facebookissa www.facebook.com/musiikkiopistoraahe 

- Instagramissa @raahenmusiikkiopisto 

- paikallislehdessä musiikkiopistoon hakemisesta 

Raahen musiikkiopiston koko henkilökunta opastaa mielellään mieltä askarruttavissa musiikkiopisto-

opiskelua koskevissa asioissa. 

 

TOIMINTAKERTOMUS 
Raahen musiikkiopiston menneen lukuvuoden toimintakertomus on luettavissa musiikkiopiston 

internetsivuilla www.raahe.fi/musiikkiopisto/toimintakertomukset 

 

TYÖ- JA LOMA-AJAT 
Raahen kaupungin tulevaisuuslautakunnan hyväksymät musiikkiopiston lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-

ajat:

Syyslukukausi 10.8.-19.12.2022 
Opettajien muun työn päivät 10.-12.8. 
Opetus alkaa 15.8. 
Syysloma 24.-28.10. 
Opettajien muun työn päivä 5.12. 
Itsenäisyyspäivä 6.12. 
Opettajien muun työn päivä 19.12. 
Joululoma 20.12.2022-4.1.2023

Kevätlukukausi 5.1.-31.5.2023 
Opettajien muun työn päivä 5.1. 
Loppiainen 6.1. 
Opetus alkaa 9.1. 
Talviloma 6.-10.3. 
Pääsiäinen 7.-10.4. 
Valintakoepäivä 25.4. 
Opettajien muun työn päivä 26.4. 
Vappu 1.5. 
Helatorstai 18.5. 
Opettajien muun työn päivä 31.5. 
Kesäloma 1.6. alkaen

 

Syyslukukaudella on keskimäärin 17 ja kevätlukukaudella keskimäärin 18 opetuskertaa. 

 

VALOKUVAAMINEN 
Tapahtumia, joihin musiikkiopiston oppilaat osallistuvat, voidaan valokuvata. Kuvamateriaalia voidaan 

käyttää musiikkiopiston toimintaa esitteleviin ja markkinoiviin tarkoituksiin. Ilmoitattehan toimistoon, mikäli 

haluatte kieltää oppilaan kuvan julkaisemisen näissä tarkoituksissa. 

Oppilaat ja huoltajat voivat valokuvata tai videoida oppitunnilla vain opettajan luvalla. Opettaja voi 

valokuvata tai videoida oppitunnilla vain oppilaan ja/tai huoltajan luvalla. 

 

http://www.raahe.fi/musiikkiopisto
http://www.raahe.fi/
http://www.facebook.com/musiikkiopistoraahe
http://www.raahe.fi/musiikkiopisto/toimintakertomukset
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WILMA 
Wilma on Raahen opetustoimen oppilashallinto-ohjelman www-liittymä. Oppilaat seuraavat Wilmassa 
suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Huoltajat seuraavat Wilman kautta oppilaan 
poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat musiikkiopiston tiedotteita. 
 

Opettajat syöttävät Wilman kautta mm. lukukausiarvioinnit ja läsnä- ja poissaolot, viestivät opiskelijoiden ja 

huoltajien kanssa. Wilmaa käyttää myös oppilaitoksen muu henkilökunta. 

Kaikilla huoltajilla ja täysi-ikäisillä oppilailla tulee olla luotuna Wilma-tunnukset. Musiikkiopiston toimistolta 

saa apua Wilman käyttöönotossa. Musiikkiopiston Wilma on mahdollista yhdistää esiopetuksen, 

perusopetuksen ja lukion Wilma-tunnuksiin. 

 

YHTEYSTIEDOT 
Raahen musiikkiopisto www.raahe.fi/musiikkiopisto 
Raahen musiikkiopisto 

- Facebookissa www.facebook.com/musiikkiopistoraahe 
- Instagramissa @raahenmusiikkiopisto 

 
Rantakatu 5D, 92100 Raahe 
Toimisto on avoinna ma-pe klo 8.30-11.30 ja 12.30-16.30. 
Iltavahtimestarin tavoittaa ma-to klo 18-20 Keskuskoululla. 
 
Rehtori Kristina Leskinen puh. 040 135 6789 
Opistosihteeri Jaana Pirilä puh. 044 439 3420 
Toimisto-/iltavahtimestari Joonas Määttä puh. 040 135 6921 
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@raahe.fi 
 
Toimipisteet 

- toimisto Rantakatu 5D 
- opetustilat Brahenkatu 9 
- opetustilat Brahenkatu 2 
- opetustilat Keskuskoulu Palokunnankatu 20 
- opetustila Lybeckerin opisto Sofia Lybeckerin katu 1 
- opetustila Raahen kirkko Kirkkokatu 10 
- opetustila Pattijoen seurakuntatalo 

 

http://www.raahe.fi/musiikkiopisto
http://www.facebook.com/musiikkiopistoraahe

