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Opiston työaika 

OPISTON TYÖAI15 

  
   ABC-WINDS, joht. Marika Lindstedt     ma 16.30-17.15 
    
   JUNIORI-WINDS, joht. Marika Lindstedt     ma 15.30-16.30 
 
   MIKKELI WINDS, joht. Heikki Sillanpää     ma 17.30-19.00 
 
   WINDS JAZZ ORCHESTRA, joht. Heikki Sillanpää   ma 19.00-20.30 
 
   VILHONKADUN KAMARIORKESTERI, joht. Olli Helske  ti 18.00-19.30 (20.00) 
      
   MINIJOUSET, joht. Inga Nikander      ke 15.30-16.30 
 
   JUNIORIJOUSET, joht. Emmi Salmi     ke 16.30-17.30 
 
   MUSIIKKIOPISTON KUORO, joht Juha Lindbohm   to 19.00-20.30 
 
   LAPSIKUORO, joht. Päivi Juopperi      ti 18.00-19.00 
   JUNIORIKUORO, joht. Päivi Juopperi     ti 19.00-20.00 

 

 
  SYYSLUKUKAUSI    16.8.–21.12.2021 
 

  KEVÄTLUKUKAUSI      10.1.–24.5.2022 
 

  LOMA-AJAT  syysloma  25.–29.10.2021(vk 43) 
     joululoma  22.12.2021–7.1.2022 
     talviloma  28.2.-4.3.2022 (vk 9) 
 
  OPETUSPÄIVIÄ EIVÄT OLE  21.9.2021 
         14.4.2022 
        

 

MUISTATHAN ILMOITTAA OPETTAJALLESI  

ETUKÄTEEN,  JOS ET PÄÄSE TUNNILLE.  

 

Orkesterit ja kuorot 
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MUSIIKKIOPISTO PALVELEE  
 
REHTORI     Ilmo Pokkinen  0440 369730 ilmo.pokkinen@mlimo.fi 
 
APULAISREHTORI   Juho Puikkonen 045 2704888 juho.puikkonen@mlimo.fi 
- oppilas– ja opintoasiat 
- oppilasvalinnat 
 
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ  Heidi Lyyra  050 4433127   heidi.lyyra@mlimo.fi 
 
LAITOSHUOLTAJA-VIRASTOMESTARI  
      Tarja Lyytikäinen 050 3314946  tarja.lyytikainen@mlimo.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT 
 

Mikkelin toimipisteen lisäksi opetusta järjestetään Hirvensalmella, Juvalla, Kangasniemellä ja 
Mäntyharjussa. 
 
HIRVENSALMEN TOIMIPISTE  opetus Mikkelissä tai Mäntyharjussa 
 
JUVAN TOIMIPISTE    opetuspaikkana Juvan kunnantalo 
toimipisteen johtaja    Pirjo Jolkkonen 
 
KANGASNIEMEN TOIMIPISTE opetuspaikkana Beckerin koulu 
toimipisteen johtaja    Eeva Talvitie-Lehtonen 
 
MÄNTYHARJUN TOIMIPISTE  opetuspaikkana kunnantalo, Asematie 3 
toimipisteen johtaja    Anu Kettunen 
 

 
 
MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N  
JOHTOKUNTA 
 

Koivikko Jyrki, puheenjohtaja 
Nislin Mikko varapuheenjohtaja 
Ylönen Päivi 
Taavitsainen Satu 
Mäenpää Eveliina 
Kossila Olli 
Mynttinen Marita 
Lauha Jere 
 

 
     toimisto:      ma-pe  klo 9-15 
 

     virastomestari:   ma-to klo 13-17 
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Tietoa opiskelusta 

Jokaisella oppilaalla on solistisena pääaineena soitin tai laulu. Opintojen jatkaminen edel-
lyttää opiskelemista oman opintosuunnitelman mukaisesti. Opintojen jaksottamisessa ja 
etenemisessä on yksilöllisiä eroja. Pääaineen opintojen tukena käytetään tavoitetauluja. 
Tavoitetaulut jakautuvat perusopinnoissa kolmeen tasoon ja syventäviin opintoihin. Kukin 
perusopintojen taso huipentuu konserttiin, jonka jälkeen oppilas jatkaa opintojaan seuraa-
valla tasolla. Syventävien opintojen aloittaminen edellyttää kaikkien perusopintojen teke-
mistä: pääaineen kolme tasoa, mupe-aineet ja yhteissoitto. 
 
Solistisen aineen opiskelun edellytyksenä on musiikin perusteiden opiskelu muilla paitsi 
avoimen musiikkiopiston oppilailla. Musiikin perusteiden opiskelu alkaa 10-11 vuoden iäs-
sä. Oppilas opiskelee musiikin perusteita 3,5 lukuvuotta. Syventävien opintojen linjavalin-
ta määrittää näiden opintojen sisällöt. 
 
Opintojen edetessä on mahdollista hakea sivuaineeksi toista soitinta tai yksinlaulua. En-
nen sivuaineen myöntämistä täytyy pääaineen opinnot olla tavoitetaulujen toisen tason 
loppuvaiheessa. 
 
Orkesterit, yhtyeet ja bändit kuuluvat oppilaan opinto-ohjelmaan. Puhaltajat ja jousisoitta-
jat pääsevät soittamaan orkesterissa kun taidot sen sallivat. Orkesterit ovat tärkeä osa 
opistojen kokonaisuutta. 
 
 
TIETOA MUSIIKKIAKATEMIASTA 
 
Mikkelin musiikkiakatemia on tarkoitettu niille oppilaille, jotka haluavat opiskella samanai-
kaisesti sekä lukiossa että musiikkiopistossa. Helpottaakseen lukio-opiskeluaan oppilas 
voi lukea hyväkseen musiikkiopiston opiskelun lukion kursseina.  Esimerkiksi pääaineen 
lukuvuoden kestävästä opiskelusta saa lukiossa yhden kurssin. Hyväksi lukemiseen riit-
tää osallistuminen musiikkiopiston opetukseen.  
 
Lukion soveltaviksi kursseiksi hyväksytään pää- ja sivuaineen lisäksi MUPE-aineet sekä 
orkesterit, yhtyeet ja bändit. Oppilaalla on valittavanaan laaja valikko eri oppiaineita. Mu-
siikkiakatemian kautta voi suorittaa enintään 15 soveltuvaa kurssia lukioon.  
 

Tarkempia tietoja musiikkiakatemiasta saa musiikkiopistolta sekä peruskoulujen ja lukion 

opinto-ohjaajilta.   

 

MIKKELIN KAUPUNGINORKESTERIN KONSERTIT 

 

Musiikkiopiston oppilaat pääsevät ilmaiseksi  

Mikkelin kaupunginorkesterin konsertteihin.  

Lipunmyynnissä mainitaan, että on musiikkiopiston oppilas. 
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Oppilasmaksut 

Musiikkiopiston johtokunnan määrittelemät oppilasmaksut syyslukukaudelle 2021.  
Kevätlukukauden 2022 lukukausimaksut määritetään myöhemmin syyslukukauden  
aikana. 
 

Perusopinnot.…………………………………………………………. 214 € 
Syventävät opinnot……………………………………………………… 214 € 
Aikuisosasto……………………………………………………………… 285 € 
Suzuki-huilu……………………………………………………………… 214 € 
Soitinvalmennus (sis. lainasoittimen, pl piano)………………………  139 € 
 
 

Sivuaine (30 min.) 
        alttoviulu……………………………………………………….……… 124 € 
        muu soitin tai laulu…………………………………………………… 214 € 
Uuden oppilaan kirjaamismaksu (kertamaksu)………………….……..…30 € 
 

Avoin osasto 
        musiikkiopiston kuoro)…………………….....………,…………….   35 € 
        lauluyhtye……………………...………………………………......…   35 € 
 lapsikuoro…………………….………………………………...…..…   32 € 
        solistinen opetus 30 min………………………………………….… 670 € 
        solistinen opetus 45 min………………………………………….… 997 € 
        vapaa säestys 20 min…………………………………………….… 443 € 
 

Musiikkiopiston ulkopuolisen opiskelijoiden maksut 
      teoria…………………………………………………………………….. 92 € 
 

- tutkintomaksut 
      tasosuoritus 1…………………………………………………………..  192 € 
      tasosuoritus 2 ………………………………………………………….  192 € 
      tasosuoritus 3…………………………………………………………..  335 € 
      tasosuoritus I……………………...…………………………………....  376 € 
  

Soitinlainamaksut (lukukaudelta tai sen osalta) 
Luokka 1(viulu –¼, jousi, viulukotelo, muskarin soittimet)..…….……..   25 € 

Luokka 2 (viulu ½-1/1, sello -½, kontrabasso, tenoritorvi, kantele)…..    49 € 

Luokka 3 (sello ¾-, alttoviulu, huilu, trumpetti, pasuuna, 
               käyrätorvi, klarinetti)..……………………………….……….….    55 € 
Luokka 4* (oboe, fagotti, tuuba, baritonitorvi, saksofoni)...…............…..75 € 
*) 2. opintovuodesta alkaen 
 

Oppilaan maksu vaihtuu aikuisosaston maksuksi sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyt-
tää 20 vuotta.  
 
Ensimmäinen sisarus maksaa täyden oppilasmaksun ja seuraaville myönnetään 10 %:n  
sisaralennus. Sisaralennus koskee musiikkiopiston varsinaisia soiton ja laulun oppilaita.  
 
Lukukausimaksut laskutetaan syyskuussa syyslukukauden osalta ja tammikuussa kevätluku-
kauden osalta.  
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Laskutuskäytäntö 

 
KANNATUSYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 

 

Mikkelin musiikkiopistoa ylläpitää Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdis-

tys ry. Toiminnan tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, jonka suuruu-

deksi johtokunta on määritellyt vuodeksi 2021 15 euroa. Vapaaehtoinen 

jäsenmaksu lähetetään uuden oppilaan huoltajalle aloitusvuotta seuraava-

na vuonna ja sen jälkeen niin kauan kunnes jäsen toisin ilmoittaa. Vaihto-

ehtoisesti yhdistyksen jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli 

jäsenmaksua ei ole maksettu kahden vuoden ajalta. 

UUDET JA JATKAVAT OPPILAAT 
 

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi ( sis. syys- ja kevätlukukauden ) . Oppi-

laspaikan mahdollisesta peruuttamisesta on ilmoitettava sähköpostilla  31.8. mennessä, 

jottei syyslukukauden lukukausimaksu lankea maksettavaksi. Uudelta oppilaalta laskute-

taan tällöin vain kirjaamismaksu 30 e. 

 

Kevätlukukautta koskevista muutoksista on ilmoitettava ennen syyslukukauden loppua, 

jottei kevätlukukauden maksua peritä. Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen luku-

kauden aikana ei tuota lukukausimaksun alentamista tai palautusta. 
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HENKILÖKUNTA    sähköpostit: etunimi.sukunimi@mlimo.fi 
 
Pokkinen Ilmo, rehtori  kitara    0440 369 730  
Puikkonen Juho, apulaisrehtori sähköbasso ja kontrabasso 045 270 4888  
 

OPETTAJAT     

Bagdasarova-Karhunen Marina piano   
Hakkarainen Esa  kitara   
Heinonen Laura  klassinen laulu   
Helske Mirva  säestys, piano   
Helske Olli  sello 
Hiltunen Mari  musiikkileikkikoulu 
Hopponen Jarno  sähkökitara   
Jolkkonen Pirjo  viulu   
Juopperi Päivi   musiikkileikkikoulu  
Kettunen Anu  viulu, musiikin perusteet     
Kivekäs Arttu  lyömäsoittimet   
Kälviä Jenni  piano 
Lasonpalo Jyrki  viulu   
Lecklin Laura  musiikkileikkikoulu   
Jukka Korhonen  kuoro    
Lindstedt Marika  klarinetti   
Luomi Veera  kantele   
Metsola Jari  baritonitorvi, tuuba, pasuuna, tenoritorvi   
Mäkinen Paula  oboe 
Nikander Inga  viulu, orkesteri   
Nikka Noora  piano 
Pehkonen Keijo  laulu, rytmimusiikki    
Pitkänen Ainokaisa  suzukihuilu, huilu   
Puikkonen Juho  sähköbasso, kontrabasso  
Ranki Lauri  saksofoni   
Rantakylä Susanna  musiikin perusteet 
Rautavirta Tapani  viulu  
Ronimus Lauri  trumpetti 
Salin Iina  laulu rytmimusiikki   
Salmi Emmi  viulu, orkesteri 
Savo-Helske Terhi  huilu   
Setälä Tuomas  käyrätorvi 
Sillanpää Heikki  matalat vasket, orkesteri   
Sokolnikienė Rūta   laulu, rytmimusiikki (poissa kauden 2021-2022) 
Ståhlberg Sampo  piano   
Talvitie Riitta  piano    
Talvitie-Lehtonen Eeva  viulu, musiikin perusteet     
Tiusanen Henri  piano, rytmimusiikki    
Turunen Pauliina  piano        
Wirén Visa  harmonikka      
Ylhäisi Annaelina  piano   

Yhteystiedot 

https://mlimo.eepos.fi/admin#/teachers/444
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  Soittotuntipaketit 
 

 

Tule kokeilemaan miltä  

soittaminen tai laulaminen maistuu tai 

tule verestämään vanhoja taitojasi. 

 

Kolme opetuskertaa 120 €  

Viisi opetuskertaa  200 €  

 

             

 

 

 

 

 
MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO   |  mlimo.fi       


