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Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2018 - 2019 

Toimintaympäristö 

Karkkilan musiikkikoulun lukuvuosi 2018-2019 on koulun 26. lukuvuosi 

kannatusyhdistyksen ylläpitämänä yksityisenä musiikkioppilaitoksena. 

Musiikkikoulu toimii kaupungilta vuokratuissa tiloissa kaupungin keskustassa osoitteessa 

Anttilankatu 8, jossa opetus pääasiassa annetaan. Karkkilan Yhteiskoulun ja Nyhkälän 

koulun musiikkiluokissa harjoittelevat kevyenmusiikin opiskelijat. Musiikkileikkikoulu 

toimii Karkkilan seurakuntatalolla ja kevyen musiikin laulunopiskelijoiden tunnit ovat 

Karkkilan seurakunnan bänditilassa kirkkoherranviraston kellarissa. 

Tavoitteet 

Kannatusyhdistyksen toiminnan päätavoite on tarjota taloudelliset puitteet musiikin perus-

opetukselle Karkkilan musiikkikoulussa. Tavoitteena on myös kehittää Karkkilan 

musiikkikoulussa annettavan opetuksen tasoa, sekä edistää yleistä musiikkikasvatusta. 

Pyrkimyksenä on saada oppilaiden vanhemmat yhä enemmän toimintaan mukaan. 

Opetukseen liittyviä pysyviä tavoitteita ovat soitinopetuksen kehittäminen, erilaisten 

yhteissoitto- ja laulukokoonpanojen toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen sekä opettajien 

työskentelymahdollisuuksien parantaminen ja mahdollisten koulutusten tukeminen. 

Lukuvuoden 2018-2019 alusta otettiin käyttöön keväällä suunniteltu, ja Karkkilan vapaa-

ajantoimen hyväksymä uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa on vielä kehitettävää 

erityisesti oppilasarvioinnin osalta, uudenlaisen arvioinnin kehitystarve nähdään tämän 

vuoden jälkeen.  
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Karkkilan musiikkikoulussa sekä kannatusyhdistyksen hallituksessa pyritään toimimaan 

dokumentoituihin toimintatapoihin ja kirjattuihin sääntöihin perustuen. Tällä vähennetään 

epäselviä tilanteita, sekä helpotetaan myös uusien henkilöiden toimimista musiikkikoulussa 

ja kannatusyhdistyksen hallituksessa.  

 

Oppilastilanne 

 

Syksyllä 2018 koululla on 66 oppilasta, joista musiikkikouluosastolla opiskelee 64, 

aikuisosastolla 2. Kevyen musiikin linjalla opiskelee 17 opiskelijaa. Musiikkileikkikoulussa 

on 18 oppilasta. Ulkopuolisia opiskelijoita teoria-, kuoro- ja bändiryhmissä on yhteensä 3.  

Välivuodella on 3 opiskelijaa. Vihtiläisiä opiskelijoita on 1 ja lohjalaisia 8. 

 

Opetustoimintaa annetaan yhdeksässä aineessa, yhteissoitto- ja lauluryhmissä sekä musiikin 

perusteissa jotka ovat kaksivuotisia. Klassisen musiikin lisäksi oppilaat voivat opiskella 

myös kevyttä syksyllä 2018 aloittaneella kevyen musiikin linjalla.  Koulussa toimii 

musiikkikouluosasto, jonka opiskelijat ovat alle 20-vuotiaita ja aikuisosasto, jossa voivat 

opiskella 20 vuotta täyttäneet.  

 

Keväällä 2019 järjestetään pääsykokeet, jossa valitaan uudet oppilaat vapautuville 

oppilaspaikoille ja mahdollisesti muutamalle lisäpaikoille. Opettajat laativat pääsykokeiden 

pohjalta esityksen uusista oppilaista. Hallitus vahvistaa esityksen ottaen huomioon 

taloudelliset ja muut valintakriteereihin vaikuttavat asiat. Tavoitteena on säilyttää 

oppilasmäärä vähintään nykyisellään. Talouden sallimissa rajoissa voidaan oppilasmäärää 

myös kasvattaa maltillisesti.  

 

Yhteissoitto- ja lauluryhmät 

 

Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry ylläpitää yhteissoitto- ja lauluryhmiä. Mahdollisia 

esiintymisiä ja yhteissoittoleirejä pyritään järjestämään, kuitenkin niin, ettei musiikkikoulua 

taloudellisesti rasitettaisi.  

 

Muu toiminta 

 

Perinteiset vuosittaiset oppilasillat ja koulujen ja SRK:n tilaisuuksissa esiintymiset kuuluvat 

ohjelmaan.  Musiikkikoulu järjestää myös vierailevien esiintyjien konsertteja tilanteen 

mukaan. Lisäksi käymme esiintymässä erilaisissa tilaisuuksissa pyydettäessä. 

 

Lukuvuonna 2018 - 2019 ei musiikkikoululla ole vakituista kanslistia. Tarvittavat työt 

hankitaan tuntityönä kanslistina viimeksi toimineelta henkilöltä. 

 

Talous 

 

Musiikin perusopetukseen liittyvät asiat ovat toiminnassa etusijalla taloudellisia resursseja 

jaettaessa. Taloustilanne edellyttää edelleen aiempien vuosien tapaan tiukkaa 

kustannusseurantaa, säästäväisyyttä ja pyrkimystä talkootyöhön, sekä yhteistyötä muiden 

toimijoiden kanssa. Taloutemme on jatkuvaa niukkuuden jakamista henkilöstökulujen ja 

muiden kulujen kasvun vuoksi. Talkootöitä on jatkettava säännöllisesti kevät- ja 

syyslukukaudella. Avustusten hakemista jatketaan edellisten kausien tapaan. Tällä kaudella 

avataan neuvottelu Vihdin kanssa tuen saamiseksi vihtiläisten opiskelijoiden osalta. 

Vanhojen saatavien perintää jatketaan.  
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Opetus 

Opettajat ovat koulun tärkein voimavara.  Opetusta koskevia päätöksiä tehdessä opettajien 

kuuleminen ja heidän tekemänsä esitykset ovat pohjana päätöksenteolle. 

 

Lukuvuosisuunnitelma 2018 – 2019 

 

 

Syyslukukausi 16 opetusviikkoa 20.8. – 14.12.  2018 

 

Syysloma viikolla 42  eli 15. – 19. 10.  

 

Oppilasesiintyminen srk:n keskiviikkokerhossa 21.11. 

 

Kouluesiintyminen Tuorilan koulussa pe 2.11. klo 10.00 ja Haukkamäen koulussa ke 7.11. 

klo 10.00 

 

Joulukonsertti Karkkilasalissa  LA 8.12. klo 16.00 

 

 

Kevätlukukausi 17 opetusviikkoa 7.1. – 10.5. 2019 

 

Talviloma viikolla 8 eli 18.2. – 22.2. 

 

Esiintyminen srk:n keskiviikokerhossa, ajankohta varmistuu myöhemmin 

 

Kouluesiintyminen, ajankohta varmistuu myöhemmin 

 

Kevätkonsertti PE 10.5. Karkkilasalissa klo 18.00 

 

Jatkoilmoittautumislomakkeiden palauttaminen toimistoon TI 30.4. mennessä 

 

Pääsykokeet viikolla 21 

 

 

 

 

 

 


