
 

 

Musiikki 
 
Instrumentin soitto/laulu 
Kulttuurikoulussa voit saada soitin- tai lauluopetusta 2:s luokasta lukioon saakka.  
Jos haluat soittaa viulua tai puhallinsoitinta saat aloittaa soittosi jo 2. luokalla, muita soittimia 3:lta 
luokalta lähtien.. Soittotunti on 20 minuuttia yksin tai ryhmässä koulupäivän yhteydessä. 
Soittotunteja voi jäädä väliin muista kouluaktiviteeteista johtuen. Soittotuntien lisäksi on sinulla 
mahdollisuus olla mukana konserteissa, esityksissä ja eri projekteissa. Tarjoamme myös 
mahdollisuuden olla mukana orkesteri toiminnassamme joka on myös maksuton. Suosittelemme 
ostamaan opettajan ehdottaman soittokirjan. 
 
Kuoro 
Voit ilmoittautua kuoroon. 
Ryhmä 1: Luokat 1-3 
Ryhmä 2: Luokat 4-6 
 
Bändisoitto 
Kaikista bändisoittoon ilmoittautuneista oppilaista muodostamme bändejä joka koululla.  
 
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.  
 
Tanssi 
Voit ilmoittautua tanssiin 4-18 ikäisenä. Tanssitunnit pidetään kouluajan jälkeen ja jaetaan ryhmiin 
iän ja kokemuksen mukaan. Tanssissa keskitymme tanssin iloon, työskentelemme tunneälyn 
parissa, ja maustamme tanssitekniikalla kehittyäksemme vahvoiksi tanssijoiksi. Kokeilemme eri 
tanssigenrejä kuten: hiphop, jatsitanssi, baletti, moderni tanssi sekä teemme eri improvisointi- ja 
luovuusharjoituksia. Tanssioppilaat työskentelevät usein yhdessä teatteri- ja musiikkioppilaiden 
kanssa. Joka vuosi järjestämme esityksen.  
 
Teatteri 
Voit ilmoittautua teatteri ryhmään 9-18 vuotiaana. Teatteritunnit pidetään koulun jälkeen. 
Teatteriryhmät järjestävät joka vuosi teatterinäytöksen.  
 
Elokuva  
Elokuvan teko on uusi kurssi syksystä 2021. Kurssi on suunnattu 13-15 vuotiaille.  
 
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.  
 
 



 

 

Keramiikka 
Keramiikkakurssilla luodaan savesta eri prosessien kautta keramiikkaa. Kurssi on Svefin tiloissa 
kouluajan jälkeen.  
 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumisen Kulttuurikouluun teet kotisivullamme jossa voit valita kieleksi ruotsin/suomen. 
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. Oppilaat asetetaan jonoon ilmoittautumis järjestyksessä.  
 
 
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. Kun olet saanut 
paikan Kulttuurikoulussa säilytät sen niin kauan kunnes huoltaja sanoo paikan irti kotisivun kautta 
sekä ottamalla yhteyttä opettajaan.  
 
Jos oppilaalla on kolme ilmoittamatonta poissaoloa tunneilta menettää hän paikkansa 
Kulttuurikoulussa.  
 
Irtisanominen 
Paikan irtisanominen tapahtuu sähköpostitse tai tekstiviestillä opettajalle huoltajan kautta sekä 
kotisivumme kautta. Suullinen irtisanominen opettajalle tai soittotunnille tulematta jättäminen ei 
riitä. Jos haluat irtisanoa paikkasi suosittelemme tekemään sen viimeistään 2:n tammikuuta 
kevätlukaudeksi ja 31/5 syyslukukaudeksi.  
 
 
Avoimet ovet  
Tarjoamme kokeilu tilaisuuden, avoimien ovien päivän, toukokuussa jolloin saat tavata kaikki 
Kulttuurikoulun opettajat ja kokeilla eri aktiviteettejamme. Opettajat tekevät myös pienen 
kiertueen keväällä Haaparannan kouluihin jolloin saat tietoa tarjonnastamme ja voit esittää 
kysymyksiä toiminnastamme.  
 


