OPISKELIJAN OPAS 2018-19
Musiikkialan perustutkinto
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TIETOA OPISKELUSTA JA KONSERVATORIOSTA
Kuopion konservatorio on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikkialan ammatillista
koulutusta sekä musiikin ja tanssin perusopetusta. Kuopion konservatorio pyrkii omalta osaltaan
ylläpitämään ja kehittämään koulutuksellisia rakenteita, jotka mahdollistavat musiikin- ja tanssinopiskelun
Kuopiossa varhaislapsuudesta korkeimpiin ammattitutkintoihin saakka.
Kuopion konservatoriossa annettava ammatillinen koulutus tähtää musiikkialan perustutkinnon
suorittamiseen. Peruskoulutuksena lain 531/2017 (laki ammatillisesta koulutuksesta) mukaan järjestettävä
koulutus on kolmivuotinen peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla ja kaksivuotinen lukion, ammatillisen toisen
asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opiskelu on
päätoimista ja perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on
kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
Koulutusta toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena:

Lähiopetus on yleensä luokkaopetusta henkilökohtaisilla tai ryhmäopetuksena toteutettavilla instrumenttija yhteismusisointitunneilla tai musiikkialan tietopuoliseen sisältöön keskittyvillä tunneilla. Lähiopetuksen
keskeisenä tavoitteena on luontevien kontaktien syntyminen opettajan ja opiskelijan välille. Näin opettajat
voivat kannustaa ja motivoida opiskelijoita heidän itsenäiseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä
antaa välitöntä palautetta opiskelijoiden toiminnasta.
Itseopiskelu on keskeinen osa musiikin opiskelua. Kontaktiopetuksessa kannustetaan, ohjataan ja
motivoidaan opiskelijaa soittamaan, laulamaan, kirjoittamaan, ajattelemaan ja soveltamaan oppimaansa ja
opiskelemaan itsenäisesti.

Opiskelijan portfolio
Musiikkialan opinnoissa syntyy paljon erilaista kirjallista materiaalia, joista osa liittyy ammattiosaamisen
näyttöihin, osa tutkinnon osien erilaisiin suorituksiin. Kaikki materiaali on hyvä säilyttää alusta lähtien vaikkapa
omassa kansiossa, josta rakentuu opiskelijan portfolio.

Konserttikäynnit
Opiskeluun kuuluu konserttien ja musiikkitapahtumien, keikkojen yms. aktiivinen seuraaminen.

Konsertit, keikat
Opiskeluun sisältyy esiintymisiä koko opintojen ajan konservatorion järjestämissä tilaisuuksissa sekä opiskelijan
omatoimisesti järjestämillä keikoilla.

Toimintasuunnitelma 2018-19
Syyslukukausi 2018
13.-17.8.

ma-pe

Opiskeluun perehdytyspäiviä

15.8.

ke

Opetus alkaa

15.-19.10.

ma-pe

Syysloma (vko 42)

12.12.

pe

Syyslukukauden viimeinen opetuspäivä

17.12.- 2.1.

Joululoma

Kevätlukukausi 2019
3.1.

to

Opetus alkaa

4.-8.3.

ma-pe

Talviloma (vko 10)

19.-22.4.

pe-ma

Pääsiäisloma

27.5.

to

Viimeinen opetuspäivä

Tapahtumia
Joulukuu

Kytee-festarit

Helmikuu

Talvikamari

Toukokuu

Liekeissä!-festivaali

Ammatillisen koulutuksen periodeja
Pestuumarkkinat, syyskuun alussa (aika ilmoitetaan myöhemmin)
-

konservatorion ja amk:n kamarimusiikkikokoonpanojen muodostaminen

Työergonomia 2018-19
Fysiologia, työergonomia ja kuulonhuolto, Markku Riihinen

vko 37
Opetus:
vko 37
Ma 10.9.

klo 9.00 - 15.30

Kaikki, tila ilmoitetaan myöhemmin

To 13.9.

klo 9.00 - 11.30

Kaikki, tila ilmoitetaan myöhemmin

klo 12.30 - 16.15

Pienryhmät, tila ilmoitetaan myöhemmin

Pe 14.9.

klo 8.30 - 14.30

Pienryhmät, tila ilmoitetaan myöhemmin

klo 9.00 - 11.00

Kaikki, tila ilmoitetaan myöhemmin

klo 11.15 - 14.00

Pienryhmät, tila ilmoitetaan myöhemmin

Ke 31.10.

klo 9.30-11.30

Pienryhmät, Kotkis TV-studio

Pe 2.11.

klo 10.30 – 15.00

Pienryhmät, tila ilmoitetaan myöhemmin

vko 43
Pe 26.10.

vko 44

Kevätkauden ergonomian ajat ilmoitetaan myöhemmin

Orkesteri, kamarimusiikki yms. –periodit:
Kytee-festivaali joulukuussa
-

Kytee-festivaali on Kuopion konservatorion rytmimusiikin ja musiikkiteknologian opiskelijoiden
tapahtuma

Talvikamari-festivaali helmikuussa viikko 8
-

Kuopion konservatorion, Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön sekä
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön perinteikäs Talvikamari-festivaali tarjoaa
musiikki- ja tanssiesityksiä Kuopion Musiikkikeskuksella viikon ajan helmikuussa.

Toukokuu 2019
Liekeissä!-festivaali
-

Liekeissä!-festivaali on joka kevät toukokuussa järjestettävä rytmimusiikin opiskelijoiden tapahtuma.

Lukuvuoden aikana on useita erilaisia konsertti-, keikka- ja koulutustapahtumia sekä kansainvälistä
toimintaa, joista ilmoitetaan tarkemmin lukuvuoden aikana. Kuopion konservatorion tapahtumat
löytyvät tapahtumakalenterista: www.kuopionkonservatorio.fi/musiken-konserttikalenteri

Avoin amk
Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opiskelijan osaamisen syventämiseen soveltuvia kursseja Savonia
ammattikorkeakoulun avoimen amk:n kursseista. Tarkempia tietoja näistä saa opinto-ohjaajilta.
http://portal.savonia.fi/amk/hakijalle/avoin-ammattikorkeakoulu/koulutustarjonta

Yhteystiedot
Hallinto ja opetuksen tukipalvelut
Henkilökunta
Opetuksen tukipalvelut
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kuopionkonservatorio.fi, ellei toisin mainita
Rehtori Esko Kauppinen 044 727 9213
• kokonaisvastuu oppilaitoksen toiminnasta, kaikki opetustyö, opettajat, oppilasasiat
Apulaisrehtori Pekka Nyyssönen 050 567 3393
• ammatillinen koulutus, klassisen musiikin linjanjohtaja
Hallintopäällikkö Jussi Luomanen 050 591 2730
• talous, tilat, oppilaitoksen yleishallintoon liittyvät asiat
Opintosihteeri Ritva Miettinen 044 727 9204
Opintosihteeri Piia Suhonen 044 7279203
opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi
• ammatillinen koulutus: opiskelijarekisterit, opintorekisterit, opintotuki, opintosuorituksiin liittyvät
asiat, Wilma
Kanslia: Eija Heikura 044 727 9201
Konserttitoiminta, tuottaja Anu Piispanen 044 727 9298
IT-vastaava, Klaus Sallavo 045 139 3939
sähköpostisoite: tuki@kuopionkonservatorio.fi
Tekniikka/Studio, Tommi Kupiainen 050 365 6222
Kuraattori: Sanna Pärssinen, sanna.parssinen@kuopio.fi 044 7184078
Psykologi: Niina Korhonen, puhelin 044-7184068 yhteydenotot klo 9-14,
Terveydenhoitajat:
Eija Kervinen, puhelin 044-718 6001 Soittoaika arkipäivisin klo: 11 – 11.30
Päivi Kröger, puhelin 044 7186224 Soittoaika arkisin klo 11-11.30
Päivystävän hoitajan soittoaika klo 8-9
Päivystävän hoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta klo 7.45-10.30 ja 11.30-13.00

Vahtimestaripalvelut
Timo Raita
Jorma Jääskeläinen
p. 017 182 367, 044 718 2367
sähköpostiosoitteet: musiikkikeskus.vahtimestari@kuopio.fi
Vahtimestarit ovat työsuhteessa konservatorioon, mutta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti heidän
palvelujaan käyttävät myös Musiikkikeskus, Sibelius-Akatemia sekä Savonia-amk:n musiikin ja tanssin
yksikkö. Vahtimestarien tukikohta on konservatorion sisääntuloaulassa. Oven pielessä on sisäpuhelin,
jonka kuuloketta nostamalla saat yhteyden työvuorossa olevaan vahtimestariin.

Opetustyön vastuualueet
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kuopionkonservatorio.fi
Rytmimusiikki ja musiikkiteknologia, ammatillinen koulutus, linjanjohtaja Petteri Pyyny 045 136 0210
Orkesteri- ja kamarimusiikkitoiminta, kv-toiminta, apulaisrehtori Pekka Nyyssönen 050 567 3393
Opinto-ohjaus
Pekka Nyyssönen (klassinen musiikki) 050 567 3393, pekka.nyyssonen@kuopionkonservatorio.fi
Tiina Riekkinen (rytmimusiikki ja musiikkiteknologia) 044 7279 218, opo.rytmi@kuopionkonservatorio.fi
Säestäjät
Juhana Huhtinen 045 139 3914
Natalia Sadovnitchaia 040 746 6834

Soitinlainaamo
Rainer Helmi, puhaltimet 050 343 8899
Antti Meurman, jouset 044 538 3961

Toimitilat
Niiralan koulu Huuhankatu 2 (toimii väistötilana vuoden 2019 alkuun saakka)

Kuopion Musiikkikeskus Kuopionlahdenkatu 23 C (vuoden 2019 alusta lähtien)
• hallinnolliset tilat, opetusluokat, kamarimusiikkisali, tutkintosali, tanssisali
• opettajienhuone, opettajien postilokerot, opettajien työpiste
• opetustilat ovat konservatorion ja Savonia-amk:n yhteiskäytössä
Musiikkikeskuksen aukioloajat:
ma-to 8:00-20:45
pe 8:00-18:45
la 9:00-15:45, su avoinna vain tapahtumien yhteydessä
Kanslia on auki ti−to klo 10:00–15:00.

Tilojen käyttö

Musiikkikeskuksen aukioloajoissa on poikkeuksia silloin, kun talossa on konsertteja tai muita tapahtumia.
Luokkien tulee olla tyhjinä ilmoitettuun sulkemisaikaan mennessä.
Musiikkikeskuksen tilat on jaettu 4 käyttäjän kesken. Musiikkikeskuksen/kaupunginorkesterin aluetta ovat
mm. konserttisali lämpiöineen, Valohalli, Valokabinetti, auditorio, jousiston sali ja ruokala/Jazzklubi.
Konservatoriolla ja amk:lla on näihin tiloihin sopimukseen perustuva rajoitettu käyttöoikeus. SibeliusAkatemian tilat ovat 4. kerroksessa. Sibelius-Akatemialla ja konservatoriolla on kamarisalia ja tutkintosalia
koskeva tilojen yhteiskäyttösopimus.
HUOM. Opiskelijoiden oleskelu, eväiden syönti ja muu toiminta on kielletty konserttisalin lämpiössä
ja muissa Musiikkikeskuksen hallinnoimissa tiloissa. Odotus- ja taukotilana toimii Valohallin kahvila.
Musiikkikeskuksessa järjestetään suuria kokouksia, kansainvälisiä kongresseja ym. tilaisuuksia, joita varten
konservatorio sopimuksen mukaan luovuttaa kamarisalia ja saa vastineeksi aikaa konserttisalista.
Kamarisali ei siis aina ole oppilaitoksen omassa käytössä. 2./3. kerroksen opetusluokat ovat vuosittain 3-4
päivää ulkopuolisessa käytössä syyskuun loppupuolella, jolloin Musiikkikeskuksessa järjestetään ItäSuomen lääketiede –tapahtuma.
Haapakulma Haapaniemenkatu 10
• Kuopion musiikkiopiston entinen toimitila, peruskorjattu kesällä 2003
• 9 opetusluokkaa, musiikkileikkikoululuokka
Haapakulman tiloissa voi harjoitella iltaisin klo 20 saakka, viikonloppuisin klo 10-20. Avaimen saa
kuittausta vastaan vahtimestareilta. Huom. aikarajat ovat ehdottomia!
Kotkankallio Kotkankallionkatu 12
• entiset Ylen studiot, matkaa Musiikkikeskuksesta n. 1,5 km
• yhteiskäytössä Savonia amk:n kanssa
• rytmimusiikin opetuskäytössä n. 1000 m²

Tilavaraukset
Tilojen varaukset harjoittelua yms. varten voit tehdä s-postitse: tilavaraukset@kuopionkonservatorio.fi
Muista, että opetus ohittaa muun toiminnan joten varauksia ei voi tehdä opetustuntien päälle.

Kirjasto
Musiikkikeskus, 4. kerros, (30.11.2018 saakka Niiralan koulu, Huuhankatu 2)
Kirjaston kotisivu: http://lib.siba.fi/services/kuopio-library
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uniarts.fi
Puhelin:
Asiakaspalvelu 050 3586105
Informaatikko Soili Voutilainen, 040 710 4245
Informaatikko Anna Niemi, 050 3280 149

AUKIOLOAJAT
ma

klo 11-16

ti-to

klo 11-18

pe

klo 11-15

Kuopion konservatorion kirjasto on osa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion kirjastoa. Kirjasto
palvelee ensisijaisesti Kuopion konservatorion, Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön ja Savoniaammattikorkeakoulun Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemian opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa.
Kirjastossa on käytössä Voyager-kirjastojärjestelmä. Aineistoa lainatessaan asiakas tarvitsee kirjastokortin,
jonka allekirjoittamalla asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston sääntöjä.
Kirjaston tietokanta on FINNA https://uniarts.finna.fi/. Myös muita kotimaisia ja ulkomaisia tietokantoja on
käytettävissä kirjaston sivulta osoitteessa https://lib.uniarts.fi/tiedonlahteet#Tietokannat-ja-oppaat
Kirjaston henkilökunta antaa kirjastonkäytön ja tietokantojen opetusta uusille opiskelijoille opintojen alkaessa. Perusteellisempaa tiedonhaun opetusta annetaan tarpeen mukaan. Tiedustelut: informaatikko Soili
Voutilainen (soili.voutilainen@uniarts.fi)

Opinto-ohjaus
Opinto-ohjausta järjestetään opintoihin liittyvänä, henkilökohtaisena, ryhmäohjauksena ja muuna
ohjauksena. Opiskelija saa opinto-ohjausta opiskelunsa tueksi ja valintojen tekemiseen, jotta hän kykenee
suunnittelemaan opiskelujensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti. Opinto-ohjauksella
edistetään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä koko koulutuksen ajan.
Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
HOKS:ssa kuvataan ne tavat, joilla opiskelija hankkii tutkinnon perusteissa kuvatun ammatillisen osaamisen.
HOKS:ia täydennetään ja tarvittaessa muutetaan opintojen aikana. HOKS laaditaan yhdessä opiskelijan ja
opinto-ohjaajan kesken.
Opinto-ohjaajilla on vastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta
ja toteutuksesta. Opinto-ohjauksen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat opinto-ohjaajat.
Opiskelijoidensa oppiainekohtaisesta ohjauksesta vastaa opettaja. Oppiainekohtainen suunnittelu, arviointi,
opintojen etenemisen seuraaminen, itsearvioinnin kehittäminen, opintosuoritusten kirjaaminen sekä
mahdollisiin oppimisen ongelmiin puuttuminen kuuluvat opettajan ohjaustehtäviin.
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus
Kuopion konservatoriossa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ohjataan ja opetetaan sellaisen strategian
mukaan, jossa pyritään sekä edistämään oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista, että
niihin puuttumista, ja ehkäisemään opintojen keskeytyminen. Oppilaitoksella on erillinen toimintaohje
poissaolotilanteisiin ja mahdollisten erottamisten varalle.

Opinto-ohjaus
Apulaisrehtori Pekka Nyyssönen (klassinen musiikki) 050 567 3393, ammatillinen koulutus, klassisen
musiikin linjanjohtaja pekka.nyyssonen@kuopionkonservatorio.fi
Tiina Riekkinen (rytmimusiikki ja musiikkiteknologia) 044 727 9218, opo.rytmi@kuopionkonservatorio.fi

Opiskelijahuolto
Opiskelijaterveydenhuolto
Kuopion kaupungin järjestämä opiskelijaterveydenhuolto ylläpitää ja edistää nuorten terveyttä yhdessä
oppilaitoksen toimijoiden kanssa. Opiskelijaterveydenhuolto koskee kaikkia opiskelijoita kotikunnasta
riippumatta. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito (esimerkiksi terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisyja sukupuolitautiasiat), ensiapu, sairaanhoito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä opiskeluympäristön
terveydellisten olojen valvonta. Työstä vastaavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Opiskelijaterveydenhuollon
lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajalta. Psykologin, fysio-, ravitsemus- ja puheterapeutin
palveluihin opastaa terveydenhoitaja. Myös Kuopion kaupungin alaisuudessa toimiva kuraattori ja nuorten
aikuistumiskehitykseen liittyvissä asioissa palveleva Sihti on opiskelijoiden käytettävissä. Opiskelijan sairauden
vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulupäivän aikana mahdollistetaan joustavilla
käytänteillä.

Terveydenhoitajat: Eija Kervinen, puhelin 044-718 6001. Soittoaika arkipäivisin klo 11 – 11.30
Päivi Kröger, puhelin 044 7186224 Soittoaika arkipäivisin 11-11.30
Jos et tavoita omaa terveydenhoitajaa voit ottaa yhteyttä muihin SAKKYn terveydenhoitajiin. www.sakky.fi ->
yhteystiedot -> hae sanalla ”terveydenhoitaja”
Terveydenhoitajat ovat tavattavissa Alavan sairaalassa, Kaartokatu 9, rakennus A 1, ovi 2.

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan päivystysvastaanotto on ma - to klo 7:45 – 10:30 ja 12–13,
sekä pe klo 7:45 – 9:00 Päivystysvastaanotto toimii ilman ajanvarausta, muutoin vastaanotot aina
ajanvarauksella.
Opiskeluterveydenhuollon lääkärille ajanvaraus on terveydenhoitajan kautta. Opiskeluterveydenhuollon
palvelut ovat opiskelijalle maksuttomia. Peruuttamattomasta lääkärin sairaanhoitokäynnistä veloitetaan
myös opiskeluterveydenhuollossa sakkomaksu 50,80 €.
Opiskelulääkärin vastaanotto on myös Kaartokadulla.
Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen.

Kuraattori: Sanna Pärssinen sanna.parssinen@kuopio.fi 044 7184078 yhteydenotot arkisin klo 8-16
Yhteydenotot puhelimitse suoraan kuraattorille, terveydenhoitajan kautta tehtävää ajanvarausta ei tarvita.
Kuraattori ottaa vastaan Savon ammatti- ja aikuisopiston tiloissa, mutta tulee toki myös oppilaitoksellekin
tarvittaessa/pyydettäessä.
Kuraattorille voi aikaa varata mm. opintoihin, asumiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja mielialaan liittyvissä
asioissa.

Psykologi: Niina Korhonen, puhelin 044-7184061, Kouluvirasto, Vuorikatu 27. Yhteydenotot arkisin
klo 9-14.
Yhteydenotot puhelimitse suoraan psykologille, terveydenhoitajan kautta tehtävää ajanvarausta ei tarvita.
Psykologin tehtävänä on tukea nuorta mm. opiskeluihin, ihmissuhteisiin, jaksamiseen, mielenterveyteen
liittyvissä asioissa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto
Yksilökohtainen opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan
omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Alaikäisellä on oikeus
kieltää huoltajaa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn ja saamasta häntä koskevia tietoja painavasta
syystä, jos se ei ole selvästi vastoin hänen etuaan. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä
opiskeluhuollon palveluja.

Opiskelijan ruokailu
Opiskelijalle tarjotaan jokaisena koulupäivänä maksuton lounas.
• Musiikkikeskuksella lounas tarjoillaan klo 12-14 pohjakerroksen ruokalassa (Jazzklubi)tammikuusta
2019 alkaen. (Syyslukukauden Niiralan väistötiloissa opiskelevilla ruokailu ravintola Lakituvassa)
• Kotkankalliolla opiskelevat ruokailevat ravintola Lakituvassa, joka sijaitsee Kuopion oikeus- ja
poliisitalolla, Suokatu 44 B

Opintotuki ja koulumatkatuki
Opintotuki muodostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotuen asumislisän maksaminen
päättyy. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Asumislisä
säilyy ulkomailla opiskelevilla sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.
Lisätietoja opintotuesta saat opintosihteereiltä sekä osoitteesta www.kela.fi/opintotuki.
Koulumatkatuki on päivittäisiä koulumatkoja varten. Tuen saamiseksi koulumatkan tulee olla yhteen suuntaan
vähintään 10 kilometriä ja kustannusten vähintään 38€ /kk (Waltti) ja 54€/kk (Matkahuolto). Lisätietoja
koulumatkatuesta saat osoitteesta www.kela.fi/koulumatkatuki. Oppilaitoksen opintosihteerit auttavat
opiskelijaa opinto- ja koulumatkatukeen liittyvien hakemusten täyttämisessä ja niiden edelleen toimittamisessa.

