
 

 

Musiikki 
 
Ilmoittautuminen-  
Ilmoittautumisen Kulttuurikouluun teet kotisivullamme jossa voit valita kieleksi 
ruotsin/suomi. Jos haluat soittaa viulua tai puhallinsoitinta saat aloittaa soittosi jo 2. 
luokalla, muita soittimia 3:lta luokalta lähtien. Ilmoittautuminen on sitova. Voit ilmoittautua 
toimintaamme koko lukuvuoden ajan ja kun paikkoja avautuu otamme oppilaita sisään. 
Toivomme että ilmoittaudut viimeistään 30:s toukokuuta seuraavaksi lukuvuodeksi. 
Vastaanotettu paikka on sinun siiheen saakka kunnes huoltaja irtisanoo paikan. Soittotunti 
on 20 minuuttia yksin tai ryhmässä koulupäivän yhteydessä. Soittotunteja voi jäädä väliin 
muista kouluaktiviteeteista johtuen. Lukio- oppilaat ovat myös oikeutettuja kaikkeen 
toimintaamme.  
 
Sisäänotto ja jonotussäännöt- Kun saat paikan Kulttuurikoulussa otetaan sinuun 
yhteyttä sähköpostitse. Oppilaat joilla on jo paikka saavat jatkaa. Jos eivät kaikki uudet 
oppilaat saa paikkaa, asetetaan heidät jonoon ilmoittautumisjärjestyksessä. Sisäänotto 
tapahtuu yleensä lukukauden alussa mutta myös jatkuvasti lukuvuoden aikana paikkojen 
vapautuessa. Jos kieltäydyt ottamasta vastaan tarjoamamme paikan lukukauden alussa,  
menetät paikkasi jonossa. Jos tarjoamme paikan keskellä lukukautta voit kieltäytyä yhden 
kerran ja säilytät täten paikkasi jonossa.  
 
Soittokerrat - Sinulla on oikeus 25:een taattuun soittokertaan, johon sisältyy esiintymiset, 
konsertit sekä erilaiset projektit. Tarjoamme myös orkesteritoimintaa maksutta. 
Suosittelemme ostamaan oman soittokirjan opettajan suositusten mukaisesti.  
 
Soittimen vuokraus - Jos sinulla ei ole omaa soitinta voit vuokrata sen saatavuudesta 
riippuen. Seuraavat soittimet voit vuokrata hintaan 50 kr kuukaudessa: huilu, klarinetti, 
saksofoni, trumpetti ja viulu. Soitin palautetaan hyvässä kunnossa vuokra-ajan päätyttyä. 
Sinä olet vastuussa soittimesta vuokra-ajan aikana. Säilytä soitin aina kotelossa kun et 
soita, normaali huoneenlämmössä, ei kylmässä autossa tai korkeassa lämmössä. Soiton 
jälkeen pyyhit soittimen opettajan ohjeiden mukaisesti. Ota yhteys opettajaasi jos 
soittimessa ilmenee ongelmia.  
 
Hinnat ja säännöt- Kaikki jotka käyvät Kulttuurikoulua maksavat lukukausimaksun  
550kr/lukukausi. Syyslukukauden lasku tulee lokakuussa ja kevätlukukauden maksu 
huhtikuussa. Jos saat paikan vasta syysloman jälkeen maksat puolet lukukausimaksusta 
eli 275 kr, ja samaa pätee kevätlukukaudella jos paikka aukeaa vasta hiihtoloman jälkeen.  
 
Sisaralennus- Lukukausi maksaa 275 kr jokaisesta sisaruksesta ja/tai jos oppilas 
osallistuu useampaan aktiviteettiin. Jotta sisaralennus  myönnetään ei lasten tarvitse olla 
biologisia sisaruksia mutta kirjoilla samassa osoitteessa ja yksi ja sama henkilö on laskun 
vastaanottaja.  
 
Irtisanominen- Paikan irtisanominen tapahtuu sähköpostitse huoltajan/laskunmaksajan 
kautta. Suullinen irtisanominen opettajalle tai soittotunnille tulematta jättäminen ei riitä. Jos 
haluat irtisanoa paikkasi tulee se tehdä viimeistään 2:n tammikuuta kevätlukaudeksi ja 
31/5 syyslukukaudeksi. Jos irtisanot paikkasi liian myöhään olet velvollinen maksamaan 
koko lukukauden maksun.  
 
Soitinesittely ja kokeilu- Tarjoamme kokeilu tilaisuuden, avoimien ovien päivän, 
toukokuussa jolloin saat tavata kaikki Kulttuurikoulun opettajat ja kokeilla eri soittimia. 
Opettajat tekevät myös pienen soitinesittely kiertueen keväällä Haaparannan kouluihin.  



 

 

Tanssi ja teatteri- Voit ilmoittautua tanssiin 5-16 ikäisenä ja teatteriin 9-18 ikäisenä. 
Tanssioppilaat työskentelevät usein yhdessä teatterioppilaiden kanssa yhteisissä 
produktioissa. Tanssi, teatteri, ja kuvataidetunnit pidetään kouluajan jälkeen.  
 
Kuvataide- Kuvataide paja on 6-18 ikäisille oppilaille. Opetus perustuu moderniin 
nykyaikaiseen taiteeseen. Ensimmäisenä vuonna on painopiste maalauksessa ja 
piirrustuksessa, toisena vuonna grafiikassa ja muotoilussa, sekä eri tekniikoissa. Joka 
vuosi järjestetään näyttely. Ryhmiin jakaminen päätetään iän ja kypsyyden pohjalta.  
 


