Hyvät IHMOn 6-vuotiaan musiikkileikkikoululaisen vanhemmat,
Lapsenne on aloittanut päiväkodissa viimeisen vuoden eli esikouluvuoden. On siis vähitellen aika suunnata
katseita myös kohti tulevaa koulun aloitusta. Oletteko tietoisia, että Itä-Helsingin musiikkiopisto on tehnyt
jo 16 vuoden ajan yhteistyötä peruskoulun kanssa? Porolahden peruskoulussa on musiikkipainotteiset
luokat, joiden erikoisuutena on, että kaikki musiikkiluokkien oppilaat ovat myös Itä-Helsingin
musiikkiopiston soitonoppilaita.
Soittaminen näkyy musiikkiluokkalaisten kouluviikossa; oppilailla on oman soittoryhmän kanssa 3
viikkotuntia ryhmäsoittoa, jota ohjaa musiikkiopiston soitonopettaja. Ensimmäiset neljä vuotta oppilaat
käyvät koulua Porolahden peruskoulun sivupisteessä Kreijarinkujalla, joka on siis musiikkiopisto- talo
Roihuvuoressa. Talon C- siipi on opetusviraston ja perusopetuksen käytössä koulupäivien ajan. 1- 2luokkalaisten iltapäiväkerho toimii samoin C- siivessä. 5.-luokasta lähtien perusopetus tapahtuu pääkoululla
(Roihuvuorentie/Satumaanpolku), soittotunnit joko musiikkiopistolla tai omalla koululla.
Tarjoamme teille mahdollisuutta tutustua koulumme toimintaan monella tavalla. Järjestämme Avointen
Ovien päiviä n. kerran kuukaudessa ( ti 20.10., to 12.11., ti 8.1.2, ti 12.1. ja to 21.1.) Sen lisäksi
soitonopetusta voi tulla seuraamaan, kunhan sopii asiasta etukäteen kyseisen soitonopettajan kanssa.
Soitinesittelykonsertteja järjestetään syksyn ja tammikuun aikana useita niin musiikkiopistolla kuin
muuallakin. Torstain 12.11. klo 18. 30 konsertti musiikkiopistolla on siitä erityinen, että sen yhteydessä on
eskarilaisilla mahdollisuus kokeilla soittimia.
Yhteistyöstä on erittäin hyvät kokemukset niin meillä musiikkiopiston väellä kuin Porolahdenkin opettajilla
ja ennen kaikkea yhteistyön hedelmä näkyy lasten hyvänä kouluviihtyvyytenä, keskittymiskykynä ja
tarkkaavaisuutena. Toivomme, että musiikkiopiston oppilaan vanhempana pohditte lapsenne kanssa myös
tätä kouluvaihtoehtoa, joka saattaa erota naapurien ratkaisuista, mutta antaa aivan muita aspekteja niin
koulunkäynnille kuin musisoimiselle.
syksyllä 2016 aloittavalla 1-luokalla soittimet ovat: viulu, alttoviulu, kitara, klarinetti (väyläsoitin
nokkahuilu) sekä matalat vasket (väyläsoitin tenoritorvi)
Soitinesittelykonsertit ja tiedotustilaisuus vanhemmille:
- Soitinesittelykonsertit keskiviikkona 28.10. klo 9.15 ja 10.15
- Soitinesittelykonsertit torstaina 12.11. ja tiistaina 19.1. klo 18.30
- Soittimia on mahdollista kokeilla torstaina 12.11. ennen konserttia klo 17.45 – 18.15 ja konsertin
jälkeen klo 19.00 – 19.30
-

tiedotustilaisuus vanhemmille maanantaina 18.1. klo 18.30

Tilaisuudet ovat Itä-Helsingin musiikkiopistolla os. Untuvaisentie 10, HKI 82
Soitinesittelykonsertteja muualla kuin musiikkiopistolla, katso http://www.ihmu.fi/kalenteri/
Soitonopettajat, joihin voi olla yhteydessä: Heidi Viksten, Hanna Pesonen ja Noora Voima, viulu, Matleena
Vehmaa, alttoviulu, Miika Snåre, kitara, Maija Kuusanmäki, nokkahuilu, Päivi Kiljala, klarinetti, Emilia
Rissanen, matalat vasket. Sähköposti kaikille opettajille; etunimi.sukunimi@ihmo.fi
terv. Heidi Viksten, apulaisrehtori
heidi.viksten@ihmo.fi, 0404516919
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