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4. luokkalaisten ajatuksia:

Musiikki on osa ihmistä. Kun kuulet musiikkia, kai sinunkin jalkasi 
alkaa näpyttämään lattiaa? Musiikki on säveliä ja nautintoa korville.

Musiikki on kuin riitasoinnutonta puhetta. Sen voivat kuulla 
ja ymmärtää vain ne, jotka ymmärtävät musiikkia. Musiikki 
on laulu, jolle pitää keksiä sanat. Musiikki on kaikkien ystävä. 
 Niidenkin, jotka eivät sitä ymmärrä.

Musiikki on vaikka mitä. Se on toisille vain soittimia ja ääntä, kun 
taas toisille lohdutusta, apua, iloa ja onnea. Musiikkia ei voi kuvailla.

Musiikki on kivaa ja kun saa luoda musiikkia, niin se rauhoittaa 
minua. Ja jos on esim. paha mieli, voi soittaa surullisesti, ja jos 
on iloinen, voi soittaa iloisesti.
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5. luokkalaisten ajatuksia:

Musiikki on tunteiden ilmaisemista, kuin puhumista.

Musiikki on kaunista ja se tempaa kaikki mukaan.

6. luokkalaisten ajatuksia:

Oopperassa esiintyminen oli jotakin, mitä   
pari vuotta sitten en olisi osannut edes ajatella.

Oikeastaan musiikin teoriakaan ei ole kauhean vaikeaa,  
sillä jos tarkalleen ajattelee, se perustuu matematiikkaan.

Musiikkiluokalla sain tehdä vaikka mitä uutta: opin laulamaan 
kaksi-, kolme- ja neli äänisiä  lauluja, pääsin Helsinkiin katsomaan 
 Pähkinänsärkijää ja Joutsenlampea.
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Lappeenrannan  
PERUSKOULUJEN  
MUSIIKKILUOKAT
Musiikkiluokat ovat toimineet Lappeenrannassa vuodesta 1967 lähtien. 
Toiminta on vakiintunut kokonaisuudeksi, jossa musiikkiluokat käyvä 
 oppilas saa tavallisen perusopetuksen lisäksi vahvasti painotetun musiikin 
osaamisen.

Musiikkiluokalla musiikkia on muodossa tai toisessa käytännössä joka  
koulupäivä. Opetus  koostuu monipuolisesta laulamisesta, soittamisesta ja 
musiikkitiedosta. 

Mikäli oppilas vastaanottaa haun yhteydessä saadun opiskelupaikan Lappeen-
rannan musiikkiopistolta, osoitetaan hänelle henkilökohtainen soitin, jonka 
opetus tapahtuu iltapäivisin tai iltaisin musiikkiopistolla. Soitinopetuksen määrä 
on 45–60 minuuttia viikossa henkilökohtaisena opetuksena. Soittotaidon kehit-
tyessä opinto-ohjelmaan sisältyy musiikkiopiston opetussuunnitelman mukai-
sesti yhteissoittoa. 
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Soveltuvia soittimia 9-vuotiaalle ovat huilu, oboe, klarinetti, käyrätorvi, trum-
petti, pasuuna, tuuba, saksofoni, baritonitorvi, piano, harmonikka, lyömäsoitti-
met, kantele, kitara, sähkökitara, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso ja sähkö-
basso. Sukupuolella ei ole vaikutusta soittimen valintaan. Pianoon valittavalla 
tulee olla kotona harjoituskäyttöön soveltuva akustinen piano, ei sähköpiano.

Musiikkiluokan oppilaiden soitinvalinnoilla pyritään antamaan mahdollisimman 
monelle oppilaalle mahdollisuus yhdessä soittamiseen. Se on yksi musiikin har-
rastuksen innostavimpia tekijöitä. Musiikkiopiston opettajatilanne asettaa puit-
teet soitinjakaumalle.

Valintakokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä musiikkiluokalle pyrkijä esittää 
toivomuksensa soittimesta, jota haluaa ryhtyä opiskelemaan. Ensisijaisen toivo-
muksen lisäksi musiikkiluokalle pyrkijän on hyvä esittää myös vaihtoehtoinen 
soitintoivomus siltä varalta, että valintakokeen hyväksymisestä huolimatta ensi-
sijaiseen soittimeen ei oppilaspaikkatilanteen vuoksi voida ottaa oppilaita. Soitin-
valinnan voi jättää myös avoimeksi, jolloin musiikkiopisto antaa oman ehdotuksensa.

Opiskelu  
MUSIIKKILUOKILLA
Lappeenrannan musiikkiluokat toimivat yleisopetuksen 
rinnalla tarjoten oppilaille painotettua musiikinopetusta 
eli musiikin opetuksen määrä on tavallista suurempi.

Musiikin perusteita eli nuotinluku- ja kirjoitustaitoa opiskel-
laan jo kolmannelta luokalta alkaen ja jatketaan koko perus-
koulun ajan. Musiikin perusteiden opetuksessa tehdään 
yhteistyötä musiikkiopiston kanssa. Musiikkituntien lisäksi 
oppilailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kerhoihin. 
Kimpisen yhtenäiskoulussa kerhoja on myös muissa taide-  
ja taitoaineissa, joten esimerkiksi liikunnasta kiinnostunut 
musiikkiluokan oppilas saa mahdollisuuksia myös ko. aineen 
harrastamiseen koulupäivän yhteydessä.
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Kaikki musiikkiluokat esiintyvät runsaasti ja musiikkiluokilta pyydetään esiinty-
jiä esimerkiksi erilaisiin juhlatilaisuuksiin vuoden ympäri. Oppilaat saavat näin 
musiikki luokalla paljon esiintymiskokemusta. Esiintymisillä ja pitkäjänteisellä har-
joittelulla on huomattu olevan positiivinen vaikutus oppilaiden yleisiin opiskelu-
taitoihin. Musiikkiluokkalainen on myös vastuullinen koululainen.

HAKEMINEN MUSIIKKILUOKALLE  
Kimpisen kouluun
Musiikkiluokka alkaa 3. lukuvuonna ja  jatkuu koko 
 peruskouluajan 9. luokan  loppuun.

Musiikkiluokalle valittu ei voi myöhemmin hakea mihinkään 
muuhun Lappeenrannan kaupungin ylläpitämään erityis-
painotusryhmään. Musiikkiluokalle valitaan lappeenrantalai-
sia koululaisia musiikkiopiston ja koulun yhdessä järjestämän 
valintakokeen perusteella.

Musiikkiluokkalaisella on automaattisesti yläkoulun valin-
naisaineena painotettu musiikki (8 vuosiviikko tuntia). 
Tämä saattaa rajoittaa muiden valinnaisaineiden valintaa 
yläkoulun aikana.

Hakuaika musiikkiluokalle on 2. kouluvuotena tammikuussa. Oppilas osallistuu 
helmikuussa musiikkiopistolla pidettävään valintakokeeseen. Koe sisältää erilai-
sia laulu - ja rytmitehtäviä sekä ryhmämusisointiosuuden, minkä avulla arvioidaan 
oppilaan edellytyksiä omaksua musiikin eri osa-alueiden taitoja.

Kokeen yhteydessä hakijan on esitettävä jokin seuraavista lastenlauluista ilman 
säestystä: ”Tuiki, tuiki Tähtönen (voi laulaa myös muulla kielellä kuin suomeksi), 
Pii Pii Pikkuinen lintu, Vaarilla on saari tai Hinajalaulu”. Ryhmä musisointiosuutta 
varten on hyvä tutustua etukäteen kappaleeseen ”Jänis istui maassa”.

Huoltajille ilmoitetaan Wilmassa musiikkiluokalle hakemisesta. Päätös oppilaaksi-
otosta toimitetaan postitse tai Wilman kautta. 
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Oppilasmaksut ja  
KOULUMATKAT
Huoltajat vastaavat musiikkiopiston lukukausimaksuista, mikäli vastaanottavat 
musiikkiopiston oppilaspaikan. Musiikkiluokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei 
järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun.

Edellytyksenä musiikkiluokalle ottamiseen on, että huoltaja vastaa oppilaan 
kuljettamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Niille, joille Kimpisen koulu 
on ensisijainen koulu, koulukuljetus järjestetään ensisijaisen koulupaikan kri-
teerien mukaisesti.

Lisätietoja
Lappeenrannan kaupunki
Hyvinvointi - ja sivistyspalvelut
puh. 05 6161
www.lappeenranta.fi
www.lprmo.fi

https://www.lappeenranta.fi/fi
https://www.lprmo.fi/fi/etusivu
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Lappeenrannan perus- 
koulujen musiikkiluokille 
HAKEMINEN 2023
Opiskelu musiikkiluokalla aloitetaan 3. vuosiluokalla.   
Musiikkiluokat 3.–9. toimivat Kimpisen yhtenäiskoulussa.

Valintakokeen tulokset ilmoitetaan huoltajille Wilmassa 24.2.2023.

	¥ Musiikkiluokalla opiskellaan alakoulussa musiikkia 4 tuntia viikossa normaalin 1–2 tunnin sijasta.
	¥ Yläkoulussa musiikkiluokkalaisilla on painotettu musiikinopetus, jolloin musiikkia on 2–4 

tuntia viikossa. Painotettua musiikkia on yläkoulussa yhteensä 8 vuosiviikkotuntia ja ne 
lasketaan oppilaan valinnaisaineiksi. Tämän johdosta painotettu musiikinopetus rajoittaa 
yläkoulun muita valinnaisaineita varsinkin silloin, jos oppilaalla on valittuna myös A2-kieli. 

	¥ Lappeenrannan musiikkiopistossa annetaan oppilaalle soitinopetusta henkilökohtaisen 
soittimen soitossa, mikäli oppilas vastaanottaa paikan musiikkiopistossa.

	¥ Musiikkiluokalla on mahdollisuus tutustua musiikkiin monipuolisesti: opiskellen musiikin 
perusteita, laulaen kuorossa sekä soittaen bändeissä ja orkestereissa. Tavallisen koulutyön 
ohella musiikkiluokalla saa paljon esiintymiskokemusta ja elämyksiä erilaisista tilaisuuksista.

	¥ Musiikkiluokan oppilaalta vaaditaan riittäviä perusvalmiuksia opiskelutaitojen ja -tottumusten 
osalta sekä omatoimisuutta, reippautta ja ahkeruutta.
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Musiikkiluokalle valitaan lappeenrantalaisia koululai-
sia, jotka läpäisevät hyväksytysti musiikkiopistonsa 
ja koulun yhdessä järjestämän valintakokeen. 

Niille musiikkiopiston oppilaina jo oleville, jotka ovat 
aiemmin suorittaneet hyväksytysti musiikkiopiston 
musikaalisuustestin, järjestetään vain valintakokee-
seen kuuluva haastattelu, ryhmämusisointiosuus 
ja laulunäyte (ks. poikkeus ”Musiikkiluokkavalinta 
2023”, kohdasta 2). 

Musiikkiluokan oppilas ei voi valita muuta erityispai-
notusta peruskoulun aikana.
 
Musiikkiluokalle pyrkivien oppilaiden huoltajille 
pidetään tiedotustilaisuus Lappeenrannan musiikki-
opistolla torstaina 19.1.2023 klo 18.00. Tilaisuu-
dessa esitellään musiikkiluokkien ja musiikkiopiston 
toimintaa ja kerrotaan tarkemmin musiikkiluokka-
hausta ja valintakokeista. Tervetuloa!

Valintakoe järjestetään Lappeenrannan musiikki-
opistolla 16.2.2023. Musiikkiopisto toimittaa kotei-
hin tiedon valintakokeen tarkoista kellonajoista. 
Hakulomake musiikki luokalle tulee täyttää Wilmassa  
viimeistään  perjantaina 27.1.2023.

Valintakokeen tulokset ilmoitetaan huoltajille 
 Wilmassa 24.2.2023.

Santtu Peltomaa
apulaisrehtori, Kimpisen koulu

TIEDOTUS- 
TILAISUUS  

LAPPEENRANNAN  
MUSIIKKIOPISTOLLA 

TORSTAINA  
19.1.2023  
KLO 18.00

VALINTAKOE  
LAPPEENRANNAN  

MUSIIKKIOPISTOLLA 
TORSTAINA 

16.2.2023

HAKULOMAKE  
MUSIIKKILUOKALLE  

TÄYTETTÄVÄ  
WILMASSA  

VIIMEISTÄÄN  
PERJANTAINA  

27.1.2023

VALINTA- 
KOKEEN TULOKSET  

ILMOITETAAN  
HUOLTAJILLE  

WILMASSA  
PERJANTAINA 

24.2.2023
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MUSIIKKILUOKKAVALINTA 2023
Lappeenrannan lasten ja nuorten lautakunnan vahvistamat musiikkiluokan 
valintakriteerit ovat tärkeysjärjestyksessä:

1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta. Mikäli perustettavassa ryhmässä on tilaa, voidaan 
musiikkiluokalle ottaa myös muiden kuntien muut valintakriteerit täyttäviä oppilaita.

2. Oppilaan musikaalisuutta arvioivan Lappeenrannan musiikkiopiston ja Kimpisen koulun 
järjestämän valintakokeen tulokset. Musiikkiopiston valintakokeen musikaalisuustestin 
aiemmin hyväksytysti suorittanut musiikkiopiston oppilas osallistuu valintakokeessa 
vain ryhmämusisointia arvioivaan osuuteen, laulunäytteeseen ja haastatteluun. Ryhmä-
musisointiosuudesta on saatava hyväksyttävä pistemäärä (väh. 10/20), jotta hakija voi 
tulla valituksi musiikkiluokalle. Muutoin perusteena on aiemman musiikkiopiston järjes-
tämän valintakokeen tulos. Mikäli hakijoiden joukossa on jo musiikkiopiston oppilaina 
olevia enemmän kuin 16, järjestetään musikaalisuutta arvioiva valintakoe kaikilta osilta 
uudelleen kaikille hakijoille (myös jo musiikkiopiston valintakokeen aiemmin hyväksytysti 
suorittaneille). Musiikkiluokkahaussa huomioidaan oppilaan uusitussa kokeessa saama 
pistemäärä.

3. Mikäli oppilaat saavat täsmälleen saman pistemäärän musikaalisuustestissä, valitaan 
musiikkiluokalle oppilas, joka on saanut paremmat pisteet laulutaitoa arvioivasta osiosta.

4. Mikäli oppilaat saavat täsmälleen saman pistemäärän myös laulutaitoa arvoivasta osuu-
desta, valitaan musiikkiluokalle oppilas, joka on saanut paremmat pisteet ryhmämu-
sisointiosuudesta.

5. Arvonta niiden oppilaiden kesken, jotka ovat saaneet musiikkiopiston valintakokeessa, 
laulutaitoa arvioivassa osuudessa ja ryhmämusisointiosuudessa saman pistemäärän, joka 
on vähintään luokalle valintaa edellytetty minimipistemäärä.
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TERVETULOA 
MUSALUOKALLE!


