
Taitoa ja taidetta

Taiteen perusopetuksen ja lukion 
aineenopettajien yhteinen ainetiimipäivä 5.10.

lukiolaisen arkeen 

Laura-Leena Leiwo 

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



• Ohjelma: 
o 8.30 – 9.00 aamukahvi

o 9.00 Tervetulotoivotukset juhlasalissa

▪ Musiikkia

▪ Ella Kulmala (primo) ja Anna Parkhomenko (secondo): Claude Debussy: Cortège sarjasta Petite suite
pianolle nelikätisesti

o Oppilaitosten esittelyt

o Tiina Vuori Merikanto-opisto

o 9.30 Alma Muukka-Marjovuon terveiset ja tehtävänanto Opetushallitukselta

o 9.45 Jakautuminen työpajoihin

o 9.45 – 12.00 Työpajatyöskentely

o 12.00 Tilaisuus päättyy, vapaaehtoinen ja omakustanteinen lounas Zipatassa
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Tervetuloa! 



Läsnäolijat tänään 

• Lukioista Tampereelta ja seudulta
oÄidinkieli ja kirjallisuus

oKuvataide

oMusiikki

o Liikunta 

• Taiteen perusopetus
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- Perinteinen toimija vuodesta 1931 alkaen
- Varhaiskasvatus – taiteen perusopetus – ammatillisen 2. asteen opinnot 

- Tanssi & Musiikki
- Laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus

- Oppilaita taiteen perusopetuksessa 1411, josta varhaiskasvatuksessa 574
- II asteen koulutuksessa 50 muusikkoa & 30 tanssijaa

- Korkeakoulutettu opetushenkilöstö (Y/AMK – maisteri – tohtori) 
- 47 päätoimista & 34 sivutoimista opettajaa

- Tanssiopiston puolella lajeina baletti, nykytanssi ja jazz/pop.
- Musiikin puolella kaikki soittimet & hahmo-opetus (teoria & säveltapailu)

- Aktiivinen orkesteritoiminta & kuorot



Pirkanmaan musiikkiopisto (PMO)
● Perustettu 1970, ylläpitäjänä YMCA Tampere
● Oppilaita 1890, opetusta 1546 tuntia viikossa

● Opettajia 92, htp-henkilöstöä 9

● Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, 

Hämeenkyrö, Pirkkala

● Opetustarjonta:

○ jousi-, puhallin- ja bändi-

soittimet

○ harmonikka, kantele, kitara, 

piano, laulu (klass., pop/jazz)
○ orkestereita 19, bändejä 28, 

kuoroja 2
○ hahmotusaineiden ryhmiä 104

● Konsertteja vuosittain n. 300
● Kevätkaudella 2023 Pirkanmaan Nuoret 

Sinfonikot ja Kaikki soittaa!
● Budjetti n. 4 milj. €



Suomen 
Teatteriopisto

• Toiminut pian 30 vuotta, aikaisemmin nimellä 
Komediateatterin oppilaskoulu.

• Tarjoaa laajaa teatteritaiteen perusopetusta ainoana 
Pirkanmaalla.

• Opetusta on Tampereella ja Ylöjärvellä.

• Ryhmiä varhaisiän opinnoista aikuisten opintoihin.

• Oppilaita 200, joista valtaosa peruskoulu- ja lukioikäisiä.

• Opettajia TPO:ssa 5,joista päätoimisia 2.

• Teatteriopistossa myös ammattiin ohjaavat linjat 
(näyttelijätyön peruslinja ja jatkolinja sekä 
musiikkiteatterilinja)

• Suomen Teatteriopisto mukana Lupa harrastaa -
toiminnassa. (Harrastamisen Suomen malli)

• www.suomenteatteriopisto.fi

http://www.suomenteatteriopisto.fi/


TALOUS

HENKILÖ-
KUNTA

TILAT

SIRKUS-
KOULU

TOIMISTO
• Sirkustirehtööri
• Rehtori
• 3 tuottajaa
• Talouspäällikkö
• Opintosihteeri

OPETTAJAT
• 6 kuukausipalkkaista

opettaja
• 9 tuntiopettajaa
• Vierailevia opettajia

SIRKUSKESKUS NEKALASSA
• 2300 m2 harjoitus- ja esiintymistiloja
• 4 harjoitussalia
• Maneesi > jaettavissa 3 harjoitussaliksi
• 450-paikkainen siirtokatsomo
• Puvusto, työpaja, sauna, 
toimisto, 
kahvilatila

RAHOITUS
• Lukukausimaksut
• Apurahat
• Esitykset
• Työpajat
• Jäsenmaksut

KURSSIT
• Vauvasirkus
• Aikuisten ja senioreiden sirkuskurssit

• Kesäleirit, lomakurssit ja tyhy-toiminta

TAITEEN PERUSOPETUS
• 550 oppilasta
• Varhaisiän opinnot, yleinen ja laaja

oppimäärä
• 33 viikkoa vuodessa

AVUSTUKSET
• Opetus- ja

kulttuuriministeriö
• Tampereen

kaupunki

SOSIAALINEN SIRKUS
• Kursseja erilaisille kohderyhmille
• Laaja jaa monipuolinen

hanketoiminta

ESIINTYVÄ RYHMÄ
• 20 esiintyvää oppilasta, 

jotka valittu ryhmään
• 100 esitystä vuosittain
• 42 viikkoa vuodessa

MUU HENKILÖKUNTA
• Maneesimestari
• Pukusuunnittelija
• Siistijä
• Siviilipalvelusmies
• Projektihenkilökuntaa
o Valosuunnittelija
o Lavastaja
o Koreografi
o Ääniteknikko
o Maskeeraaja
o Kampaaja

• Ammattitaiteilijat harjoittelevat
päivisin ja viikonloppuisin

•Caravan-verkosto
•Erasmus+ hankkeet
•CTF – sos. sirkuksen

ohjaajakoulutus
•CTF Advanced
•Nuorisovaihdot
• Festivaalit ja vierailut
•Vierailevat opettajat

NORSSI-yhteistyö
• Alakoulun sirkuskerho ja valinnaiset

sirkustunnit
• Yläkoulun sirkuspainotuslinja
• Lukion sirkuslinja



• Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä on yksityinen, Taito Pirkanmaa ry:n alla 

toimiva oppilaitos. 

• Järjestää käsityön taiteen perusopetusta laajan oppimäärään mukaan. 

Opetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja tasolta 

toiseen etenevää. 

• Toimii Pirkanmaan alueella 11 paikkakunnalla, eri toimipisteissä esim. 

Taitokeskuksissa tai koulujen tiloissa. 

• Oppilasmäärä on tällä hetkellä 811 lasta ja nuorta sekä 103 aikuista, 

yhteensä 914 oppilasta ja heitä opettaa 32 opettajaa.

• Tammerkosken Lukion kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään 

mm. tapahtumien, näyttelyiden ja lukiodiplomien merkeissä. 
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KUVATAITEEN PERUSOPETUS
LAPSET & NUORET - LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1300t

Sara Hildén -akatemia

• perustettu  1982

• oppilaat 7- 18-vuotiaita

• 450 oppilasta

• opinnot  kestävät 11 vuotta

• lopputöitä vuosittain 10-20 kpl 



MERIKANTO-OPISTOSSA SUORITETTUJEN 
MUSIIKKIKURSSIEN HYVÄKSYMINEN LUKION 

SOVELTAVIKSI KURSSEIKSI



toimialueemme lukioissa (Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat, Ähtäri, Orivesi) on käytössä 
seuraavanlainen

musiikkikurssien hyväksymismalli:

• Lukion pakollisia musiikkikursseja ei voi korvata Merikanto-opistossa suoritetuilla 
opinnoilla

• Merikanto-opistossa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukion soveltaviksi 
kursseiksi

• Käytännöt tulee sisällyttää lukion vahvistettuun opetussuunnitelmaan



Musiikin perusopintojen opintokokonaisuudet

• Perusopinnot 3 (solistinen pääaine) 1 kurssi

• Perusopinnot 4 (solistinen pääaine) 2 kurssia 

• Perusopinnot 3 (musiikin perusteet) 1 kurssi

• Perusopinnot 4/1.vuosi (musiikin perusteet) 1 kurssi

• Perusopinnot 4/2.vuosi (musiikin perusteet) 1 kurssi



Musiikin syventävien opintojen opintokokonaisuudet

• Solistinen pääaine, syventävien opintojen lopputyö 2 kurssia

• Musiikin perusteet, syventävät opinnot, yhteinen osio 2 kurssia

• Musiikin perusteet, syventävät opinnot, valinnaiset kurssit 1 kurssi

(opistossamme tehdään vähintään kaksi valinnaista kurssia)



Suoritusten tarkistaminen ja arviointi

Jotta lukio voi hyväksyä Merikanto-opistossa suoritettuja opintoja, 
seuraavanlainen menettely on tarkoituksenmukaista:

• Opiskelija huolehtii itse musiikkioppilaitoksessa suoritettujen opintojen 
suoritusmerkintöjen tuomisesta lukioon. Tämä tapahtuu toimittamalla 
musiikkiopiston toimistosta saatava opintorekisteriote suorituksista lukioon.

• Lukion arviointiohjeiden mukaan oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia 
kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. 
(Taiteen perusopetuksen opintojen arvioinnissa on luovuttu 
numeroarvioinnista syksyllä 2018.)



Esitys pohjautuu SML:n (Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry.) ja KMO:n

(Koulujen musiikinopettajat ry.) Opetushallituksen myötävaikutuksella 

käymiin neuvotteluihin, joissa valmisteltiin yhdessä valtakunnallinen  

yleissuositus musiikkioppilaitoksissa suoritettujen musiikkikurssien 
hyväksiluettavuudesta lukioissa.

Yleissuosituksen tavoite oli:

 edistää opiskelijoiden koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa

 edistää opetuksen suunnitelmallisuutta 

 lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä (lukioiden ja musiikkioppilaitosten 
rehtorit sekä opettajat) opetuksen suunnittelussa ja musiikkikurssien 

hyväksymisessä oppilaitosten välillä

Yleissuositus on tullut alun perin voimaan 15.6.2001. Linkin takaa löytyy 

tarkempaa tietoa:

http://www.koulujenmusiikinopettajat.fi/ops2016/musiikkiopintojen-hyvaksiluku/

Musiikkiopintojen hyväksiluku


OPH – Alma Muukka-Marjovuo
• Millainen olisi ”Tampereen malli” jossa taiteen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen toimijat toimisivat joustavassa yhteistyössä?

• Miten esim. tulevaisuuden oppilasmäärän vähentymisen haasteeseen vastataan eri 
koulutusmuodoissa?

• Miten Tampereen erityisen koulutustehtävän lukioiden osaaminen saadaan Tampereella vielä 
enemmän yhteiseen palvelukseen ja miten jo olemassa olevat ammatilliset yhteistyöverkostot 
tuodaan julkisesti näkyville?

• Miten yhteistyö perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja muiden 
koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, järjestöjen sekä työ- ja elinkeinoelämän ja muiden 
toimijoiden kanssa konkretisoituu?

• Millä muutoksilla eri oppiaineiden lukiodiplomit voisivat olla rakenteeltaan samankaltaisempia

• Kirjatkaa vastauksia ja ajatuksia ylös ja lähettäkää ne osoitteeseen laura-leena.leiwo@tampere.fi
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