
Miksi muusiikkiluokalle?
Miksi Mertalaan 
Musiikkiluokalle?



Miksi kannattaa tulla musiikkiluokalle?

-Oppii soittamaan erilaisia soittimia
-Musiikkiluokalla pääsee moniin eri tapahtumiin mihin muut 
eivät pääse
-Voi harjoitella välituntisinkin musiikkiluokassa
-Opettaja on kiva
-Soitetaan bändissä
-Täällä on erilaista kuin muissa luokissa
-Enemmän musiikkia
-Täällä on hauskaa, kivaa, villiä ja myös rauhallista



Miksi kannattaa tulla musiikkiluokalle?

-Saa osallistua esityksiin
-Oppii uusia asioita
-Meillä on hyvä luokkahenki eikä täällä ole 
kiusaamista
-Saa kivoja kokemuksia
-Saa hyviä ystäviä
-Taidot kehittyvät monessa asiassa, myös yhteistyötaidot
-Itseluottamus kehittyy, saa itsevarmuutta 
-Pääsee ilmaisemaan itseään
-Luokka on yläkoulun puolella, omassa rauhassa ja lähellä 
kaikkea



Musiikkiluokalla olemme:

Opetelleet ja tutustuneet 

eri soittimiin

Olemme käyneet eri 
tapahtumissa

Olemme leikkineet erilaisia 

leikkejä
Ollaan kuunneltu musiikkia

Ollaan soitettu omissa bändeissä

Esiinnytty eri 
tapahtumissa

Käyneet erilaisissa  

musikaaleissa ja näytöksissä

Ollaan laulettu ja musiikkiliikuttu

Esitetty 
Tiernapoikia

Yhteistyö Taikkarin ja 
Heikinpohjan koulun 
kanssa

Yhteistyö (bändisoitto ja esiintymiset) yläkoulun musiikkiluokkien kanssa

Yhteistyö Savonlinnan 

Orkesterin ja 

musiikkiopiston kanssa

Olemme soittaneet erilaisia 

soittimia



Tapahtumat/Esiintymiset 
-Tiernapojat esiintyneet ympäri kaupunkia, koulun juhlissa sekä pääkirjasto 
Joelissa virtuaalisesti

-Olemme laulaneet kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 

-Olemme käyneet katsomassa Taikkarin Nenä-musiikkihupaelmaa

-Olemme esiintyneet koulun juhlissa sekä livenä että virtuaalisesti

-Kahdeksannen luokan taideprojekti

-Olemme katsoneet virtuaalisesti Nunnia ja konnia -musikaalin

-Pääsimme katsomaan Tippukivitapaus-musikaalia Savonlinnan Teatteriin



          Tykättyjä bändikappaleita mm.:
Robin: Puuttuva palanen

Anna Puu: Säännöt rakkaudelle

Haloo Helsinki: Maailman toisella puolen

Elvis Presley: Can´t help falling in love

Aikakone: Keltainen toukokuu

Abba: Mamma Mia



Lukuvuoden 2022-2023 valinta-aikataulu
15.11.-3.12.2021:
Haku 2022 aloittavalle musiikkiluokalle

Viikot 3-5/2022:
Valintakokeet

Viikot 7-8/2022:
Päätös musiikkiluokalle valinnasta (sivistystoimenjohtaja)

Viimeistään 11.3.2022:
Ilmoitus musiikkiluokalle valitun oppilaan huoltajalta paikan vastaanottamisesta



Musiikin tuntimäärät ja opetusjärjestelyt musiikkiluokilla

Opetus alkaa 5. luokalla. Opetus musiikkiluokilla noudattaa yleistä opetussuunnitelmaa. 
Musiikkitunnit tulevat koulukohtaisesta taito- ja taideaineista ja valinnaisaineiden tunneista.

5. vuosiluokalla musiikkia 2 vvh (yksi tuntijaon mukainen ja yksi tunti valinnaisuudesta)
6. vuosiluokalla musiikkia 2 vvh (yksi tuntijaon mukainen ja yksi tunti valinnaisuudesta)
7. vuosiluokalla musiikkia 2 vvh (yksi tunti tuntijaon mukainen ja yksi tunti 
valinnaisuudesta)
8. vuosiluokalla musiikkia 3 vvh (yksi tunti tuntijaon mukainen, yksi tunti koulukohtaisesta 
taito- ja taideaineesta ja yksi tunti valinnaisuudesta)
9. vuosiluokalla 2 vvh (yksi tunti tuntijaon mukainen ja yksi tunti valinnaisuudesta)



Valintakoe
Varsinainen  musikaalisuustesti koostuu kolmesta osiosta:  

1. Rytmitajun testaus → kaikurytmi

2. Melodian hahmottaminen → sävelien ja melodian pätkien
 toistamista testaajan mallin mukaan

3. Äänen hallinnan kartoittaminen → oma lauluesitys

Lisäksi on mahdollisuus esittää oma soittokappale.



        TEKIJÄT:
       Aapo, Anni ja Hannu 6Mu

Balladi elokuvasta Klaani
(toissakevään virtuaalisesta 
kevätjuhlasta)


