ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KERHOTUNNIT POROLAHDEN PERUSKOULUN PAINOTETUN
MUSIIKIN OPETUKSEN SYVENTÄMINEN
Uniikki yhteistyö:
Maksu0omat kerhotunnit syventävät painotetun musiikin
opetusta
à Helsingin kaupungin tuki kerhotun1en järjestämiseen.
Perusopetus: Porolahden peruskoulun luokanope9aja
Kerhotunnit: Itä-Helsingin musiikkiopiston ope9ajat
Yhteistyö alkoi v. 1999, vuosiluokat 1–9M ja
musiikin kokonaisvaltainen opetus alkaa
poikkeuksellisesti jo 1. luokalta lähtien

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

M-luokat & IHMOn kerhotunnit
■ Syksyn 2021 soittimet ovat: viulu, sello, huilu,
fagotti ja käyrätorvi sekä mahdollinen
valmennusryhmä
■ Soitinesittelykonsertti täällä:
https://www.youtube.com/watch?v=pmDHFXnaMKQ
■ Lisätietoa: https://ihmu.fi/ihmu-opas/ihmunsoitinvalikoima/
■ 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.

Hakuaika kerhotunneille
13.1. - 12.2.2021 www.ihmo.fi
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:
heidi.viksten@ihmo.fi

§ Kutsu kerhotuntien/musiikkiopiston
soitinvalintoihin lähetetään tämän jälkeen
sähköpostitse

Yhteistyö – hakuprosessin kaavio
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Soi$nhankinnat
musiikkiopiston opintoja
varten
■ Soittimet hankitaan aina yhteistyössä
soitonopettajan kanssa, emme suosittele
omatoimista soittimen hankintaa
■ Opettaja kertoo myös hankittavasta
nuottimateriaalista
■ Soitonopettaja on yhteydessä perheisiin
pääsääntöisesti ennen syyslukukauden
alkua, jotta kaikilla on soittimet koulun
alkaessa elokuussa 2021

Itä-Helsingin musiikkiopisto on perustettu v. 1965
- Valtionavustus: noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Opetushallituksen määräyksiä
- Taiteen perusopetuksen laki ja asetukset
OPPILAAT
• Soiton- ja laulunopetus
1050
• Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari) 800
• Muut
50
HENKILÖSTÖ
• Opettajat:
Lehtorit
35
Tuntiopettajat
n. 65
• Hallinto: rehtori, apulaisrehtori, hallintopäällikkö,
talouspäällikkö, 4 toimistosihteeriä, vahtimestari
Henkilöstöä yhteensä n. 110

Musiikin opiskelu IHMOssa…
yhdessä kivempaa!
• Valmennusoppilaat:
-yksilötunti ja ryhmätunti kerran viikossa
• Varsinainen oppilaspaikka:
-yksilötunti ja mahd. pienryhmätunti kerran viikossa
• Opettaja voi myös pedagogisin perustein suunnitella
viikottaisen tuntimäärän käyttöä

Matthew Barleyn
improvisaatiokurssi
oppilaille ja opettajille
vuonna 2017

• Musiikin hahmotus: opinnot alkavat heti opintojen alussa, ryhmät
muodostetaan ikä- ja soitinryhmittäin – Huom! M-luokkalaisella
muha integroidaan kerhotunteihin
• Yhteismusisointia, kun soittotaito sen sallii viikoittain tai
periodeissa: 3 puhallinorkesteria, 4 jousiorkesteria, muut
soitinkohtaiset ryhmät, kamarimusiikkiryhmät

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Muistilista

Kiitos!

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

POROLAHDEN PERUSKOULUN PAINOTETTU MUSIIKIN OPETUS/IHMO:N KERHOTUNNIT:
KOULUTULOKKAIDEN KALENTERI 2021
13.1.–29.1.

Lähikouluun ilmoittautuminen ASTI-järjestelmän kautta

13.1.–12.2.

Ilmoittautuminen IHMOn kerhotunneille
-linkki lomakkeeseen: https://ihmo.fi/tiedotteet/?id=536&tiedote=1/
-linkki lisätietoihin: https://ihmu.fi/oppilaaksi/

29.1. klo 16
mennessä
sähköpostitse

Painotettuun opetukseen ilmoittautuminen jatkuu. Lähetä lomake sähköpostitse:

25.1.
klo 18.30

IHMOn etätiedotustilaisuus koulutulokkaiden vanhemmille
-linkki tilaisuuteen: https://ihmo.fi/tiedotteet/?id=537&tiedote=1/

1.2., 3.–5.2.
klo 8–14.30

Porolahden peruskoulun soveltuvuuskokeet alkavalle M-luokalle

19.2.

Tulokset M-luokalle valituille lähtee postitse peruskoulusta

1.3.
klo 16.00

Viimeinen päivä varmistaa alkavan 1M-luokan oppilaspaikka Porolahteen
à lähetä oppilaspaikkatieto Itä-Helsingin musiikkiopistoon apulaisrehtori Heidi Vikstenille:
heidi.viksten@ihmo.fi

Kevään aikana

IHMOn soveltuvuus- ja oppilasvalinnat 1M-luokan kerhotunneille, kutsutaan sähköpostitse
(ajankohta ja menettely määräytyy koronatilanteen mukaan)

22.3.–23.4.

Haku iltapäiväkerhoon (Kreijarinkujalla toimii IP-Liikkis)

11.8.

Peruskoulujen syyslukukausi alkaa

16.8.

Itä-Helsingin musiikkiopisto/taiteen perusopetuksen syyslukukausi alkaa

https://www.hel.fi/static/liitteet2019/KasKo/lomakkeet/koulutulokkaan%20ilmoittautuminen%20soveltuvuuskokeeseen-suomi.pdf

