Oulun konservatorio

Perus- ja syventävien opintojen oppilaille ja huoltajille 2018-2019
Päivitetty 15.6.2018
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YLEISTÄ
Oulun konservatoriossa annetaan musiikkialan taiteen perusopetuksen musiikin laajan
oppimäärän opetusta sekä toisen asteen ammatillista koulutusta.
Lukuvuosi 2018 - 2019
Opetus alkaa syyslukukaudella 13.8.2018. Lukuvuodessa on opetusta 35 viikon ajan.
Opettajien lukuvuosi on 38 viikkoa alkaen 13.8.2018 ja päättyen 4.6.2019. Kolmen viikon
ajan opettajilla on nk. muuta työtä (arviointia, valinta- ja pääsykokeita, koulutusta), jolloin
ei ole opetusta.
Musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen opetussuunnitelma
Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (20.9.17). Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on
hyväksynyt taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman, jota noudatetaan lukuvuoden 2018-2019 alusta alkaen. Opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.
Opetuksen rakenne ja opiskeluaika
Perusopinnoissa voi opiskella kuusi vuotta. Alle kymmenvuotiaana aloitetut opinnot ovat
”valmentavaa opetusta” ja opintoaikaa ei oteta huomioon kokonaisaikaa laskettaessa!
Opinnot voi suorittaa myös kuutta vuotta lyhyemmässä ajassa (suositeltavaa esim. aikuisopiskelijalle). Syventävissä opinnoissa voi opiskella kolme vuotta.
Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa.
Opintojen laajuus ja tuntimäärät
Laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia. Laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Pääinstrumentissa yleisin oppitunnin pituus on 45 ja sivuinstrumentissa 30 minuuttia.
Ennen kuin voi hakea opiskelemaan sivuinstrumenttia, pitää täyttää seuraavat ehdot:
- on täyttänyt vähintään 12 vuotta 1.8. mennessä
- tai on opiskellut pääainetta konservatoriossa vähintään kaksi vuotta ja on saavuttanut siinä riittävän taidon
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Opintojen kulku
Opinnot etenevät vuosittain asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilas ja opettaja asettavat tavoitteet yhdessä. Nuoremmilla oppilailla myös vanhemmat / huoltajat osallistuvat tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan vuosittain.

TODISTUKSET
Oppilaalle annetaan musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus
sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät opinnot.
Päättötodistus annetaan sen jälkeen, kun oppilas on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot

MUSIIKIN PERUSTEIDEN KURSSIT
Perusopinnot
Musiikin perusteissa on neljä kurssia (MP1- 4). Viides kurssi (MP5) on valinnainen, mutta
sitä suositellaan kaikille, jotka haluavat jatkaa syventävissä opinnoissa. Musiikin perusopintojen todistuksen saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettuja MP 1- 4 kursseja.
Syventävät opinnot
Musiikin perusteissa on neljä kurssia (MPI - IV). Syventävien opintojen päättötodistuksen
saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua Musiikin perusteiden päättösuoritusta.
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A = lukukauden alkamispäivä
* = työpäivä
P = lukukauden päättöpäivä
2018–2019 työpäivien määrä: 188 (190 -itsenäisyyspäivä, vappu)
Syys 13.8.18–21.12.18
Kevät 7.1.19–4.6.19
Lomat ja vapaapäivät
Syysloma 22.–28.10.18
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MUSIIKIN TEORIA ja SÄVELTAPAILU

Perusopinnot/ Klassinen
Musiikin perusteet 1 G13
Musiikin perusteet 1 G13
Musiikin perusteet 1 G2
*****
Oulunsalon teoriaryhmät
Musiikin perusteet 1 lk227
Musiikin perusteet 2 lk227
Musiikin perusteet 3 lk 227
*****
Musiikin perusteet 2 G13
Musiikin perusteet 2 G2
Musiikin perusteet 2 G13
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17.15 – 18.00
15.30 - 16.15
15.30 – 16.15
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ma
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17.15 – 18.15
18.30 – 19.45
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16.15 - 17.15
16.15 – 17.15
17.00 - 18.00

ST
PR
ST

Musiikin perusteet 3 G13
Musiikin perusteet 3 G13
Musiikin perusteet 3 G2
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17.30 – 18.45
17.30 – 18.45
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ke
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ST

Musiikin perusteet 4 G13
Musiikin perusteet 5 151
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15.00 - 16.30

ST
ST

15.30 - 16.45

ST
ST
ST
ST
ST
ST
SR

Syventävät opinnot/Klassinen
Musiikin perusteet I G13
Musiikin perusteet II G13
Musiikin perusteet III G13
Musiikin perusteet III G13
Musiikin perusteet III G13
Musiikin perusteet III G13
Musiikin perusteet IV 151

ke
ke
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to

17.00 – 18.15
16.15 – 17.15
19.00 – 20.00
15.45 – 16.45
13.00 – 14.00
17.00 – 18.00

Seppo Torvikoski (ST) 044 4401997, Paula Riihimäki (PR) 0405702030
Sakari Raappana (SR) 0405674561
Teoriaopetus alkaa viikolla 34. Ilmoittautuminen ryhmiin ensimmäisellä tunnilla.

Perusopinnot /Pop&jazz
Musiikin perusteet 1 G13
Musiikin perusteet 1 G13
Musiikin perusteet 1 G2
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15.30 - 16.15
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Musiikin perusteet 2 G13
Musiikin perusteet 2 G2
Musiikin perusteet 2 G13
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16.15 - 17.15
16.15 – 17.15
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PR
ST

Musiikin perusteet 3 G13
Musiikin perusteet 3 G13
Musiikin perusteet 3 G2
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18.15 – 19.30
17.30 – 18.45
17.30 – 18.45

ST
ST
PR

Aikuisryhmä(Mp 1-3)G13

ke

18.30 – 19.45

ST

Musiikin perusteet 4 G2

ke

19.00 – 20.15

PR

Syventävät opinnot/Pop&jazz
Musiikin perusteet I-II ja III

ilmoittautuminen opettajalle

PR

Seppo Torvikoski (ST) 044 4401997
Paula Riihimäki (PR) 0405702030
Teoriaopetus alkaa viikolla 34
Ilmoittautuminen ryhmiin ensimmäisellä tunnilla.

Perusopinnoissa käytettävä, klassisen ja pop/jazz-osaston kanssa yhteinen oppikirja:
Tohtori Toonika (Heikkilä-Halkosalmi)
Saatavilla musiikkiliikkeistä ja kirjakaupoista. Tilattavissa myös netistä. Hinta n. 30€.
Käytössä koko perusopintojen ajan. Sisältää harjoitus-CD:n
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OPETUSTUNTIEN MÄÄRÄ

Opetushallituksen antamissa musiikin laajan oppimäärän perusteissa opetuksen määrät
on määritelty seuraavasti:
Perusopinnot: 800 tuntia
Syventävät opinnot: 500 tuntia
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia, mutta edistyessään oppilaalla on mahdollisuus saada
pitempiä tunteja. Ainekollegiot tekevät rehtorille esitykset pidemmistä oppitunneista.
TUNTIEN SOPIMINEN

Lukuvuoden alkaessa opintoja jatkavat sekä uudet oppilaat sopivat oppitunneistaan
pää- ja sivuaineen opettajan kanssa. Sovittava aika on voimassa toistaiseksi ja sitä
voidaan joutua muuttamaan lukuvuoden kuluessa.
Soittoaika ma 13.8.2018 klo 12.00 – 18.00
Opintojen lopettamisesta on ilmoitettava opintotoimistoon.
OPPILAAN TUNNIN PERUMINEN

Oppilaan velvollisuus on ilmoittaa sairauden tai muun laillisen syyn johdosta tapahtuvasta
oppitunnin peruuntumisesta välittömästi suoraan opettajalle tai mikäli ei tavoita opettajaansa, opintotoimistoon 044 – 703 9160, 044 -703 9162.

______________________________________________________________________
Wilman osoite: https://wilmakonservatorio.ouka.fi
Konservatorion kotisivu: www.oulunkonservatorio.fi
Päätoimisten opettajien sähköpostiosoite on: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
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SAIRAANA EI OSALLISTUTA OPETUKSEEN
Oppilaan ei tule osallistua sairaana opetukseen, eikä oppilasta tule lähettää sairaana
soittotunnille. Sairastuneen tulee olla poissa tunneilta kunnes hän on kuumeeton ja muuten oireeton vähintään vuorokauden. Samat periaatteet koskevat kaikkia oppilaita, opettajia ja oppilaitoksen muuta henkilökuntaa.
OPETTAJAN TUNNIN PERUUNTUMINEN

Opettajan pitempiaikaisen poissaolon ajaksi pyritään hankkimaan sijainen. Jos sijaista ei
saada, rehtori neuvottelee oppilaan/ huoltajan kanssa tuntien korvaamisesta.
OPINTOVAPAA

Kaikilta oppilailta edellytetään, että opiskelu on säännöllistä ja jatkuvaa. Poissaoloon on
haettava opintovapaata. Jos poissaolo kestää 1 -5 päivää, oma opettaja myöntää luvan.
Rehtori myöntää pidemmät poissaolot.
(Hakulomake: Wilma>pysyvät tiedotteet)
Vapaata voi hakea enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Poissaoloaika lasketaan tietyin poikkeuksin opintoaikaan sisältyväksi. Mikäli vapaata haetaan kesken lukukauden,
lukukausimaksu ositetaan vain painavasta syystä (esim. lääkärintodistus, muutto toiselle
paikkakunnalle). Jos opintovapaan syy on tilapäinen ulkomaille muutto, on myös ulkomailla järjestettävä opiskelun jatkuvuus. Hakijan on syytä varautua myös siihen, että opintovapaan päätyttyä opetusta ei välttämättä pystytä järjestämään (esim. konservatorion/opettajien tuntimäärät ovat täynnä).
OPPILAAN ARVIOINTI

Oppilaan edistyminen arvioidaan vuosittain. Loppukeväästä tai viimeistään seuraavan
lukuvuoden alussa järjestetään jokaisen oppilaan pääaineen ja sivuaineen arviointi. Vuosiarvioinnista pidetään kirjaa (ks. Wilma). Laajan oppimäärän mukainen musiikin taiteen perusopetus ohjaa oppilaita keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Se antaa myös valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin. Laajan oppimäärän mukaiset opinnot rakentuvat varhaisiän musiikkikasvatuksen, musiikin perusopintojen ja syventävistä
opinnoista. Lisää tietoa saa konservatorion opetussuunnitelmasta ja esim. nettisivulta
http://www.edu.fi/taiteen_perusopetus/musiikki
______________________________________________________________________
Wilman osoite: https://wilmakonservatorio.ouka.fi
Konservatorion kotisivu: www.oulunkonservatorio.fi
Päätoimisten opettajien sähköpostiosoite on: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
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ARVIOINTI
Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista. Siinä
annetaan sanallinen arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisen kehittymisestä perusopintojen aikana.
Musiikin laajan oppimäärän päättötodistus annetaan sen jälkeen, kun oppilas on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot. Päättötodistukseen
merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä.
MUSIIKIN PERUSTEET
Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Musiikin perusteiden opiskelun aloittamisen suositusikä on 10 – 12 vuotta. Aikuisopiskelija voi niin halutessaan opiskella
samanaikaisesti useampia Musiikin perusteiden kursseja. Oppilas voi hyväksi lukea musiikkiluokalla, musiikkioppilaitoksessa tai musiikkileireillä suorittamansa opintoja. Lähempiä tietoja saa aineen opettajalta. Jos oppilas on hankkinut taidot ja tiedot itseopiskelulla tai haluaa ohittaa tasoryhmiä, osaaminen arvioidaan tasokokeella.
YHTEISMUSISOINTI

Opintojensa edellyttämässä vaiheessa orkesterisoitinoppilaat ovat velvollisia osallistumaan yhtye- ja orkesterisoittoon, muut kuin orkesterisoitinoppilaat kuorotoimintaan,
piano-, nokkahuilu-, kitara- ja harmonikkaoppilaat kuitenkin vaihtoehtoisesti säestystehtäviin ja kamarimusiikkitoimintaan. Harjoitusajoista ja -paikoista ilmoitetaan konservatorion kotisivuilla ja Wilmassa.
Klassinen: www.oulunkonservatorio.fi>perusopetus> orkesterit
Pop & jazz: www.oulunkonservatorio.fi/>perusopetus >bändit

______________________________________________________________________
Wilman osoite: https://wilmakonservatorio.ouka.fi
Konservatorion kotisivu: www.oulunkonservatorio.fi
Päätoimisten opettajien sähköpostiosoite on: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
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ORKESTERITOIMINTA

POCO A POCO/ viulut
Maanantain Poco- viuluryhmä klo 17.45 - 18.45, Pikkusali, aloitus ma 20.8.2018
Torstain Poco- viuluryhmä klo 17.30 - 18.30 Pikkusali, aloitus to 16.8.2018
(Tämä viulistien ensimmäinen yhteissoittoporukka on jaettu kahtia. Oma opettaja ja
Jaana tietävät, kumpaan ryhmään kukakin viulisti kuuluu.)
Johtaa: Jaana Herlevi
POCO A POCO
Selloryhmä torstaisin klo 16.30 – 17.30 Pikkusali, aloitus to 16.8.2018
Johtaa: Hannele Kerkelä.
DA CAPO
Harjoitukset maanantaisin klo 16.15 -18 vuoroviikoin Tulindbergin salissa ja Pikkusalissa, aloitus ma 20.8.2018
Johtaa: Jaana Herlevi
OULUNSALON NÄPPÄRIT
Oulunsalon näppärit harjoittelevat keskiviikkoisin klo 18:00-19:00 Oulunsalotalolla. Ryhmään voivat osallistua niin vasta-alkajat kuin pidemmällä opinnoissaan olevat viulunsoittajat. Muissa instrumenteissa( alttoviulu, sello, basso, kitara, harmonikka, harmooni/piano) lähtötasona noin vuoden instrumenttiopinnot. Harmoonin/pianon ja kitaran
soittajat soittavat reaalisointumerkeistä. Perusohjelmisto Mauno Järvelän näppärimusiikkia. Johtaa: Sinikka Ala-Leppilampi
OULUNSALON KAMARIORKESTERI
Oulunsalon kamariorkesteri harjoittelee Oulunsalotalolla tiistai-iltaisin klo 17:30-19:00.
Ohjelmisto (barokin aikakaudesta tähän päivään) räätälöidään soittajien tason mukaan,
lähtötasona kuitenkin soittajalla n kolmen vuoden instrumenttiopinnot(viulu, alttoviulu,sello,basso). Johtaa: Sinikka Ala-Leppilampi
CON MOTO
Harjoitukset maanantaisin klo 16.00-17.15 vuoroviikoin Tulindbergin salissa ja Pikkusalissa, aloitus ma 13.8.2018
Johtaa: Hannele Kerkelä
______________________________________________________________________
Wilman osoite: https://wilmakonservatorio.ouka.fi
Konservatorion kotisivu: www.oulunkonservatorio.fi
Päätoimisten opettajien sähköpostiosoite on: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
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OKKO
Harjoitukset tiistaisin klo 17.00 – 19.45 Tulindbergin sali. Aloitus ti 14.8.2018
Johtaa: Osmo Leponiemi
OULU FESTIVO
Kaksi periodia lukuvuoden aikana.
Tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Johtaa: Esa Heikkilä
Intendentti: Marjaana Rantakeisu (marjaana.rantakeisu@eduouka.fi) 044 7039165

PUHALLINORKESTERIT
PRIMO ti 28.8.18 klo 17.00-18.30 Raatti (Marjaana Rantakeisu ja Nathan Archer)
SPIRITO ke 29.8.18 klo 16.30-18.30 Tulindbergin sali (Sauli Orbinski ja Pauliina Sormunen)
VIRTUOSO ke 29.8.18 klo 18.30-20.30 Tulindbergin sali (Johanna Kari ja Markku Korhonen)
VIVENTI ma 28.8.18 klo 18.15-21.00 Raatti (Sauli Orbinski ja Esa Lappi)
seurakuntiensoittokunta.oulu@evl.fi p.040 8414680

VAPAUTUS KUOROISTA, ORKESTEREISTA JA YHTYEISTÄ

Yhteismusisointi on jokaiselle oppilaalle kuuluvaa toimintaa tietyn ikä- ja osaamistason
ylitettyään. Poissaolosta kuoro-, orkesteri- ja yhtyetoiminnasta tulee neuvotella rehtorin
kanssa. Syy vapautukseen ei voi olla esim. keskittyminen muihin opintoihin.
OPPILASKONSERTIT JA -ILLAT

Konservatorio järjestää konsertteja, matineoita ja oppilasiltoja. Saadakseen laajan yleiskuvan musiikista ja hyvän musiikkikoulutuksen on yhtä tärkeää seurata sekä omien oppilastovereiden kuin ammattimuusikoidenkin esityksiä. Konservatorion järjestämistä konserteista ilmoitetaan ilmoitustaululla ja konservatorion kotisivulla.
______________________________________________________________________
Wilman osoite: https://wilmakonservatorio.ouka.fi
Konservatorion kotisivu: www.oulunkonservatorio.fi
Päätoimisten opettajien sähköpostiosoite on: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
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LUKUKAUSIMAKSUT

Varsinaiset oppilaat / pää- ja sivuaine:
Oppitunnin pituus: 30 minuuttia viikossa = 170 € lukukaudessa.
Oppitunnin pituus: 45 minuuttia viikossa = 255 € lukukaudessa.
Oppitunnin pituus: 60 minuuttia viikossa = 340 € lukukaudessa.
Oppitunnin pituus: 75 minuuttia viikossa = 425 € lukukaudessa.
Oppitunnin pituus: 90 minuuttia viikossa = 510 € lukukaudessa.
Ryhmäopetusmaksu 125 €. Ryhmäopetusmaksun maksavat musiikin varhaiskasvatuksen oppilaat (muskarit), musiikin perusteita ja musiikkiteknologiaa opiskelevat ulkopuoliset oppilaat sekä orkestereissa ja bändeissä soittavat ulkopuoliset soittajat.
Kirjaamismaksu 10 €.
OPPILASPAIKKAMAKSU

Vieraskuntalaisilta (kotikunta muu kuin Oulu, Ii, Kempele) peritään oppilaspaikkamaksu
lukukausimaksun lisäksi. Oppilaspaikkamaksun voi maksaa oppilaan kotikunta tai oppilas
itse. Opiskelua ei voi aloittaa ennen kuin maksuasia on järjestyksessä. Oppilaspaikkamaksu on 950 € lukuvuodessa.
SISARALENNUS

Perheen ensimmäinen lapsi maksaa täyden lukukausimaksun ja jokaiselle seuraavalle
myönnetään alennusta 20 € / lukukausi. Alennukseen ovat oikeutettuja perheen alle 18vuotiaat lapset. Sisaralennus koskee vain taiteen perusopetuksen varsinaisia oppilaita.
Vapautusta lukukausimaksusta ja sisaralennusta ei voi saada samanaikaisesti.
Hakuaika: syyskuu 2018
Hakulomake: Wilma>pysyvät tiedotteet
Sisaralennus on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan.
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VAPAUTUKSET LUKUKAUSIMAKSUSTA

Varsinaiset oppilaat
Kokovapautus myönnetään, jos hakijan ja hakijan avio- tai avopuolison, alle 18-vuotiaan
kyseessä ollessa vanhempien tai huoltajan, vuositulot ovat yhteensä alle 17 000€.
Puolivapautus myönnetään, jos hakijan ja hakijan avio- tai avopuolison, alle 18-vuotiaan
kyseessä ollessa vanhempien tai huoltajan vuositulot ovat yhteensä alle 25 000 €.
Tulot otetaan huomioon viimeksi toimitetun verotuksen tietojen perusteella. Jos hakijan,
hakijan avo- tai aviopuolison, alaikäisen kyseessä ollessa vanhempien tai huoltajan tulot
ovat olennaisesti muuttuneet verotustietoihin verrattuna, vapautus myönnetään esitettyjen
todisteiden perusteella edellä mainittujen tulorajojen mukaisesti.
Vapaaoppilaspaikka on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan.
Hakuaika: syyskuu 2018
Hakuajan jälkeen oppilaaksi otetut voivat hakea vapautusta kolmen viikon kuluessa oppilaaksi hyväksymisestä. (Päivämäärä, jolloin oppilas on kirjattu oppilaaksi!)
Vapautusta lukukausimaksusta ei voi saada ryhmäopetuksessa (musiikkileikkikoulu, yleiset oppiaineet) oleva oppilas.
SOITTIMISTA

Konservatoriolla on jonkin verran soittimia (puu- ja vaskipuhaltimia, kontrabassoja, selloja, alttoviuluja), joita oppilas voi tietyin edellytyksin lainata käyttöönsä. Lainaaminen
maksaa 50 € /lukukausi. Laina-aika on soittimesta riippuen 2 – 4 vuotta ja sen jälkeen
oppilaan tulee hankkia oma soitin. Soittimista ja niiden lainaamisesta voi tiedustella
omalta pääsoittimen opettajalta tai opintotoimistosta.
Pianonsoittoa opiskelevilta edellytetään, että kotona on piano.
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KONSERVATORION TOIMITILAT

Musiikkikeskus

Leevi Madetojan katu 1 – 3

Pohjankartano G

Leevi Madetojan katu 1 G

Pohjankartano K

Leevi Madetojan katu 1 K

Päällystökerho

Upseerinkatu 8

Oulunsalon yksikkö

Mäntypellonpolku 10

ma - to klo 8.00 - 20.30
pe
klo 8.00 - 19.30
ma - to klo 8.00 - 20.00
pe
klo 8.00 - 19.30
ma - to klo 8.00 - 20.00
pe
klo 8.00 - 19.30
kulku vain avaimella
ma - to klo 8.00 - 20.30
pe
klo 8.00 - 15.30.

JATKAMISILMOITUS 2019 - 2020

Jos et jatka opiskelua konservatoriossa, ilmoita siitä omalle opettajalle ja opintotoimistoon.
Mikäli osoitteesi/kotikuntasi/yhteystietosi muuttuvat lukuvuoden aikana, ilmoita niistä
välittömästi opintotoimistoon.
JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

1. Opintojen aloittaminen
Oppilaan on lukuvuoden alussa ilmoittauduttava oppilaitoksessa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Ilmoittautumisen laiminlyöneen opiskelijan katsotaan jättäneen oppilaspaikkansa.
2. Opinnot
Oppilaan tulee järjestää opintonsa ja muun toimintansa oppilaitoksen opetussuunnitelman
mukaisesti. Jos edistyminen on hidasta voivat ainejohtaja tai rehtori antaa opiskelijalle
kehotuksen opintojen tehostamiseksi.
Opetussuunnitelman edellyttämää osallistumista yhteissoittoon, kuorolauluun ja säestystehtäviin ei voi korvata vastaavalla toiminnalla oppilaitoksen ulkopuolella.
Oppilas on velvollinen esiintymään oppilaitoksen järjestämissä konserteissa ja muissa tilaisuuksissa. Konservatorion konsertteihin hänen tulee osallistua myös kuulijana.
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3. Oppitunnit ja vuosiarvioinnit
Oppilaan on käytävä oppitunneillaan säännöllisesti ja täsmällisesti ja valmistauduttava
niille huolellisesti.
Mikäli oppilas sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia ei voi saapua oppitunneille,
hänen on ilmoitettava siitä mahdollisimman aikaisin opettajalleen. Esteestä on vaadittaessa esitettävä todistus.
Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet
hänen oman poissaolonsa vuoksi. Opettaja ei ole velvollinen siirtämään oppitunteja lukujärjestyksen ulkopuolelle.
Oppilas on oikeutettu saamaan ne oppitunnit, jotka hän on menettänyt opettajalle tulleen
esteen vuoksi. Opettajan sairauden vuoksi pitämättä jääneistä tunneista neuvotellaan rehtorin kanssa.
Oppilas on velvollinen osallistumaan kaikkiin hänen opinto-ohjelmansa mukaisiin vuosiarviointeihin.
4. Opetusvälineet
Oppilaan tulee itse hankkia tarvitsemansa nuotit, kirjat yms. opetusvälineet. Oppilaitoksen
musiikkikirjaston käytössä ja soitinten lainauksessa noudatetaan niistä erikseen annettuja
määräyksiä.
Jos oppilas hukkaa tai vahingoittaa lainaamiaan soittimia, nuotteja, kirjoja tms., hän on
velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
5. Muualla harjoitettavat musiikkiopinnot
Lukuvuoden aikana oppilas voi harjoittaa oppilaitoksen ulkopuolella opinto-ohjelmaa täydentäviä musiikkiopintoja rehtorin luvalla.
6. Esiintymiset oppilaitoksen ulkopuolella
Oppilaan ja oppilaitoksen edun mukaista on, että oppilas neuvottelee esiintymisistä oppilaitoksen ulkopuolella asianomaisen opettajansa kanssa. Erityisesti se koskee konservatoriossa harjoitetun ohjelman esittämistä. Ulkopuoliset esiintymiset ja toiminnot eivät saa
aiheuttaa konservatoriolle taloudellisia seuraamuksia, eikä häiritä omia tai toisten oppilaiden opintoja.
7. Maksut ja korvaukset
Oppilaan on suoritettava oppilaitoksen määräämät oppilaspaikkamaksut (ulosottokelpoiset) ja muut korvaukset. Konservatoriolle kuuluvat sen tallenteisiin liittyvät oikeudet.
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8. Opintoja koskevat ilmoitukset
Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen on saatava rehtorin lupa. Oppilaan on vastattava myös mahdollisista velvoitteista, jotka konservatorio tai Oulun kaupungin opetustoimi määrää.
9. Kurinpito
Oppilas on velvollinen noudattamaan rehtorin, ainejohtajan ja opettajien antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä oppilaitoksessa. Oppilaan
rikkoessa oppilaitoksen sisäistä järjestystä menetellään oppilaitoksen johto- ja toimintasäännön määräysten mukaisesti.
Kurinpitoseuraamukset:
1. rehtorin antama varoitus
2. opinto-oikeuden menettäminen.
a) Oppilaan poissaolo oppitunneiltaan tai kuoro-, orkesteri- yms. toiminnasta ilman hyväksyttävää syytä tai sitä etukäteen ilmoittamatta voi aiheuttaa kurinpitoseuraamuksen.
b) Opetussuunnitelman määräysten edellyttämän yhteismusisointivelvoitteen laiminlyöminen ilman rehtorin myöntämää vapautusta aiheuttaa kurinpitoseuraamuksen.
c) Oppilas tai hänen huoltajansa ovat korvausvelvollisia oppilaan aiheuttaman oppilaitoksen kiinteistöön tai irtaimistoon kohdistuneen vahingon sattuessa.
d) Vain konservatorion oppilaalla on oikeus käyttää konservatorion opetustiloja ja -välineitä, eikä hänellä ole oikeutta päästää ulkopuolisia näihin tiloihin ja välineisiin.
e) Oppilas on velvollinen korvaamaan oppilaitoksen tai sen irtaimen omaisuuden tuottamuksellisesta turmelemisesta aiheutuneet vahingot.
f) Päihteiden ja huumeiden hallussapito ja käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, oppilaitoksen oppilailleen järjestämissä tilaisuuksissa ja
matkoilla on kielletty.
g) Raha- ja uhkapelin pelaaminen oppilaitoksen alueella on kielletty.
h) Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö oppilaitoksen alueella on kielletty.
i) Rehtorilla, osaston johtajalla ja opettajalla on oikeus poistaa, jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi, luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta häiritsevästi käyttäytyvä oppilas, joka ei noudata annettua poistumismääräystä.
j) Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa
edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi tai opintojen jäljellä
olevaksi ajaksi.
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MITEN TOIMITAAN HÄLYTYKSEN SATTUESSA
PALOHÄLYTYS
Jätä se tila jossa olet, sulje ovi perässäsi ja poistu rakennuksesta lähintä hätäpoistumistietä
käyttäen. Hätäpoistumistiet on merkitty vihrein opastein. Tullessasi varauloskäynnin kohdalle avaa ovi vetämällä vihreällä merkitystä kahvasta ja rikkomalla muovi joka ympäröi
oven salpaa.
MUU VAARATILANNE
Jos havaitset vaaratilanteen, ilmoita siitä välittömästi vahtimestarille joko henkilökohtaisesti tai puh. 044-703 7201.
Älä yritä puuttua, esim. varkaaksi epäilemäsi henkilön toimintaan, vaan ilmoita siitä vahtimestarille. Jos et tavoita vahtimestaria, ilmoita asiasta opintotoimistoon, tai suoraan poliisille.

YLEINEN HÄTÄNUMERO

112
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OPINTOTOIMISTO
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Asiakaspalveluaika

Leevi Madetojan katu 1 L
PL 20, 90015 OULUN KAUPUNKI
klo 9.00 – 15.00

Alla olevien henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Rehtori Noora Tuominen

044 703 9161

Taloussihteeri Seija Kandelin

044 703 9164

Opinto-ohjaaja Tapio Tekoniemi

044 703 9168

Opintosihteeri Kirsi Kropsu

044 703 9162

Opintosihteeri Merja Välkkilä

044 703 9160

Pop & jazz-koulutus
Leevi Madetojan katu 1 G
Koulutusjohtaja Tapio Maunuvaara

044 703 9177

Bändiopetus
Päällystökerho, Upseerinkatu 8
Musiikkikeskus
Virastomestarit
musiikkikeskus.vahtimestarit@ouka.fi

044 703 7201

Kiinteistönhoitajat

044 703 2578

Oulunsalon yksikkö
(Oulunsalo-talo)
Mäntypellonpolku 10, 90460 Oulunsalo
Virastomestarit
virastomestarit.oulunsalotalo@ouka.fi

050 388 7000
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