


Painotusluokat Tampereella 3.lk alkaen
• Kuvataide: Tammelan koulu
• Urheilu elämäntapana: Sammon koulu, Tesoman koulu
• Musiikki: Ahvenisjärven koulu, Linnainmaan koulu, Pispalan koulu, 

Tampereen yliopiston Normaalikoulu.
• Pispalan ja Wivi Lönnin koulu ottavat oppilaita musiikkipainotukseen 

vuorotellen.
• Tampereen yliopiston Normaalikoulun musiikkipainotukseen otetaan 

ensisijaisesti oman koulun oppilaita ja muista kouluista toissijaisesti, 
mikäli se on Normaalikoulun kolmasluokkalaisten kokonaismäärän 
puitteissa mahdollista.



Musiikkipainotus 
Musiikkiluokalla vuosiluokilla 3-6 musiikkia 3 vvt. Muilla on vain yksi.
• Kaksi ylimääräistä tuntia tulee seuraavasti:

• 3 lk yksi tunti vähemmän kuvataidetta ja käsityötä kuin muilla (1 / 2)

Luokilla 4-6 ei valinnaisainetta, lisäksi:

• 4 lk yksi tunti vähemmän liikuntaa kuin muilla (2 / 3)
• 5 lk yksi tunti vähemmän äidinkieltä kuin muilla (4 / 5)
• 6.lk yksi tunti vähemmän kuvataidetta kuin muilla ( 1 / 2)



Musiikkiluokalla toimiminen

• 3h musiikkia/ viikko (ennen esiintymisiä enemmänkin)
• Rytmi- ja bändisoittimia sekä koulusoittimia, laulua, musisoinnin iloa
• Mahdollisen oman instrumentin vahvistaminen, mutta kaikki pääsee 

soittamaan koulusoittimilla
• Konsertit, esiintymiset (esim. Äitienpäiväkonsertti 3.4- lk ja

Kaamoskonsertti 5.-6 lk)
• Projektit, musikaalit
• Yhteistyö eri yhteisöjen, aineiden ja luokkien välillä



MITÄ OPPILAS SAA MUSIIKKILUOKALTA

• Itseluottamus ja esiintymiskokemus
• Sosiaalisuus
• Ryhmässä toimiminen
• Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

• Erilaiset taiteenalat
• Yrittäjyyskasvatus ->  

luokkaretkirahasto

• Näytteleminen /esiintyminen
• Vastuun ottaminen
• Oman roolin vahvistaminen ja 

luottaminen

• Sitoutuminen toimintaan
• Yhteistyö vanhempien välillä
• Ilmainen harrastus



MUSIIKKIPAINOTUKSEEN HAKEMINEN
• Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen Wilmassa viestillä

Hanna Virhiä-Särkäkselle (tai kaavakkeella) 7.12.2022-8.1.2023

• Jos haluat laittaa toisen hakukohteen tai varakohteen (kaupungin 
koulu), sen voi tehdä linkin kautta löytyvällä ilmoittautumisella.
(löytyy myös Wilma-viestistä)

- Tietoa perusopetuksen painotuksista 
Tampereen kaupungin sivuilla

• Soveltuvuuskoe pidetään 17.1.2023 omalla koululla

https://www.tampere.fi/koulutus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/painotetun-opetuksen-mahdollisuudet
https://www.tampere.fi/koulutus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/painotetun-opetuksen-mahdollisuudet


• Oppilas voi hakea haluamaansa musiikkipainotuskouluun koulupolusta 
riippumatta

• Ei tarvitse olla aikaisempaa musiikkiharrastuneisuutta
• Hakijoille tiedotetaan valinnasta
• Jos hakija tulee hyväksytyksi musiikkipainotukseen, hän joko ottaa 

paikan vastaan tai voi vielä siinä vaiheessa ilmoittaa, ettei otakaan 
paikkaa

KAIKKI ROHKEASTI MUKAAN



Soveltuvuustesti sisältää:

• kuuntelutesti (ryhmätesti)
• rytmin ja melodian toistotehtäviä (yksilötehtävä)
• yksinlaulu Tuiki tuiki tähtönen
• (oma vapaavalintainen yksinlaulu, 1-säkeistö, ei pakollinen)
• Soveltuvuuskokeisiin voi harjoitella laulamalla 

soveltuvuuskokeen lauluja kotona.
• Ei soittonäytettä
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