Riihikallion koulu
Pellavamäentie 15
04320 Tuusula
040-3144301 (kanslia)

Riihikallion koulun
musiikkiluokalle pyrkiminen

2.-luokkalaisten vanhemmille
Riihikallion koulu on lukuvuonna 2021 - 2022 noin 680 oppilaan yhtenäiskoulu Tuusulan eteläosassa. Koulumme peruskorjattiin vuoden 2005 aikana, ja laajennus valmistui 2007. Tällä hetkellä työskentelemme kahdessa kiinteistössä - väistötiloissa ja varsinaisessa pääkoulussa. Seuraavien vuosien aikana toteutetaan uuden koulun suunnittelu- ja rakennushanke tavoitteena
aloittaa lukuvuosi 2024-25 uusissa, oppimista tukevissa koulutiloissa. Koulumme tarjoaa kunnan kaikille oppilaille mahdollisuuden tehostettuun, korkeatasoiseen ja monipuoliseen musiikin
opiskeluun ja oppimiseen musiikkiluokilla perusopetuksen 9. luokkaan asti uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

”Musiikkiluokalla kivointa on, että voi soittaa monia
soittimia!”
-5.-musiikkiluokkalainen

Koulussa toimivat musiikkiluokat vuosiluokilla 3 - 9. Musiikkiluokilla 3 - 5 on opetussuunnitelman tuntijaossa musiikkia 4 viikkotuntia ja kuudennella luokalla 3 viikkotuntia. Tämän lisäksi
luokissa liitetään musiikkia muuhun opiskeluun aina, kun se on luontevaa. 7. - 9. luokille on kolmen vuoden aikana yhteensä vähintään 7 viikkotuntia musiikkia.
Musiikkitunnit, esiintymiset ja konsertit
tarjoavat
haasteita
kaikille
musiikkiluokkalaisille, ohjaavat heitä pitkäjänteiseen työskentelyyn, tiivistävät luokkahenkeä sekä antavat esiintymisvalmiuksia ja
ikimuistoisia hetkiä niin esiintyjille kuin yleisöllekin.

Musiikkiluokalle voi pyrkiä Tuusulan kunnassa asuva 2. luokan oppilas. Oppilaat valitaan musiikkiluokalle testin perusteella. Testit järjestetään Riihikallion koululla maanantaina 8.3. ja tiistaina 9.3.2021. Muilta kouluilta kuin Riihikalliosta pyrkivät oppilaat testataan maanantaina 8.3.2021 sähköpostilla lähetetyn aikataulun mukaisesti. Riihikallion koulusta pyrkiviä
oppilaita testataan 8.3. ja 9.3. koulupäivän aikana.
Mikäli testipäivä ei jostakin syystä sovi ei-riihikalliolaisille oppilaille, testin voi suorittaa ilta-aikaan. Tässä tapauksessa huoltajan tulee ottaa yhteyttä koulun musiikkiluokkien opettajiin sähköpostilla anni.heikkinen@tuusula.fi tai soittamalla 040 314 4306 (Anni Heikkinen, Ulla Välipakka, Juuso Kauppinen tai Leea Antila).

Musiikkitesti koostuu seuraavista osioista:
1) Yksinlaulu "Hinajalaulu" (nuotti liitteenä)
2) Vapaaehtoinen soittonäyte
3) Säveltoistotehtävä
4) Rytmintoistotehtävä
5) Sävelkorkeuden erottamistehtävä
6) Melodiantoistotehtävä
7) Improvisointitehtävä
Selviytyäkseen hyvin testeissä oppilaalla ei tarvitse olla koulun musiikkiopetuksen lisäksi muita musiikkiopintoja.
Musiikkiluokalle otetaan oppilaat testin pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kaikille oppilaille lähetetään testituloksesta kirjallinen ilmoitus.
Musiikkiluokalla opiskelevat oppilaat tulevat Riihikallion koulun oppilaiksi ja he opiskelevat
kaikki oppiaineensa Riihikallion koulussa. Kunta järjestää kyydityksen yli 5 km:n päässä asuville
oppilaille pääsääntöisesti siten, että oppilaille annetaan älykortti bussimatkaa varten.
Jos oppilas on ääniyliherkkä, kannattaa vielä harkita, onko musiikkiluokka hänelle paras tapa
opiskella.

Lisätietoja musiikkiluokalle pyrkimisestä annetaan koululta, rehtori 040-3144300 tai musiikkiluokkien opettajat 040 314 4302 tai 040 314 4306.

”Musiikkiluokalla
pääsee esiintymään!”
4.-musiikkiluokkalainen

Musiikkiluokkatestiin osallistuvien muiden kuin Riihikallion koulun oppilaiden huoltajia
pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta sähköpostilla perjantaihin 19.2.2021 mennessä
anni.heikkinen@tuusula.fi sekä omalle luokanopettajalle oheisella palautusosalla.
Sähköisessä ilmoittautumisessa tulee olla testiin osallistuvan oppilaan henkilö- ja
osoitetiedot, huoltajan yhteystiedot sekä oppilaan nykyinen koulu ja luokka.
Riihikallion koulun oppilaat palauttavat ilmoittautumislomakkeen omalle luokanopettajalleen perjantaihin 19.2.2021 mennessä.
Tervetuloa pyrkimään musiikkiluokalle!

Harri Saramola
rehtori

Anni Heikkinen
musiikkiluokkavastaava

Katso video musiikkiluokista osoitteessa:
https://youtu.be/7gh8Kb1eADw

Palauta tämä osa opettajalle perjantaihin 19.2. mennessä.

Palautusosio koskee jokaista oppilasta
(MYÖS heitä, jotka EIVÄT pyri musiikkiluokalle).
Oppilaan nimi: ________________________________________________________
Koulu ja luokka: ______________________________________________________
Oppilas pyrkii musiikkiluokalle: __________
Oppilas ei pyri musiikkiluokalle: ___________
Huoltajan nimi: ________________________________________________________

