
Tervetuloa musiikki- ja 
tanssipainotuksen infotilaisuuteen!

Mainingin koulu, 11.1.2022



Musiikin ja tanssin opiskelu Mainingissa, 
painotusoppilaiden kokemuksia

“Täällä on parempi ryhmähenki, ja me tullaan paremmin juttuun, kun 
me ollaan vähän läheisempii. Sit on paljon enemmän kaikkia 
erikoisuuksia (esityksiä)” 

“Täällä on oikeesti tosi mukavaa!”

”Se on tosi kivaa! Ja sit… sä voit tanssii vapaasti, kun kaikki siellä 
(luokassa) on tanssijoita.”

”… Ja se, että on kolme ekstraa tanssituntia viikossa saattaa tuoda 
piristystä koulupäiviin, jotka olisivat muuten vaan pelkkiä matikkaa ja 
kemiaa”



Tavoitteet 
musiikissa Musiikin ilo itselle ja muille 

(esitykset)

Monipuolinen musisointi

Musiikin perustietojen ja -taitojen 
oppiminen

Yhdessä tekeminen

Omiin musiikillisiin kiinnostuksen 
kohteisiin syventyminen (esim. oma 
instrumentti, laulu)



Musiikin opiskelun sisältöjä

7. – 9. musiikkipainotus-luokilla musiikkia 3 tuntia viikossa

Opetuksen osa-alueet: yhteissoitto, musiikkitieto, musiikin teoria

7. luokalla yleisen opetussuunnitelman mukaista opiskelua (2 tuntia 
viikossa) sekä syventymistä yhteissoittoon, lauluun ja musiikin 
teoriaan (1 tunti viikossa)

8. luokalla yhteissoittoa ja laulua, omia bändejä ja omaan 
instrumenttiin syventymistä

9. luokalla yhteinen lopputyö tanssipainotuksen kanssa, esim. 
musikaali, musiikkinäytelmä tai konsertti

Kaikilla luokka-asteilla esiintymisiä, omia musiikillisia tuotoksia sekä 
tutustumista musiikkiteknologiaan



Tavoitteet
tanssi-
opetuksessa

Tanssin ja liikunnan ilon kokeminen

Pitkäjänteinen työskentely, toiston merkityksen 
ymmärtäminen harjoittelussa ja oppimisessa

Oma kokemusperäinen suhde tanssiin

Pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle 
tanssiharrastukselle

Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen

Tanssijan itsetunnon kehittyminen

Rohkeus toteuttaa omia koreografioita niin 
ryhmätyönä kuin soolona



Tanssin 
opiskelun 
sisältöjä

Opetuksen sisältö koostuu seuraavista teemoista:

-Tanssin perustekniikka

-Liikkuvuus

-Kehon hallinta, erilaisten liikelaatujen hallinta -Musikaalisuus

-Koreografian luominen

-Luovuus

-Ilmaisu

7. luokalla tanssitekniikkaa ja tutustumista eri tanssilajeihin (esim. 
showtanssi, nykytanssi, latinolaistanssit) 1h/ vk

8. ja 9. luokalla 3 tanssituntia / vk

8. luokalla syvennetään opintoja ja improvisoidaan

9. luokalla yhteinen lopputyö musiikkipainotuksen kanssa, esim.     
musikaali, musiikkinäytelmä tai konsertti



Hakeminen painotettuun opetukseen
lisätietoja: 

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/kouluun-hakeminen/painotettu-opetus/
muu-painotettu-opetus-3-ja-7-luokalta-alkaen

▪ Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomake verkkopalvelu Wilmassa tai paperinen lomake lapsen 

nykyisessä Espoon kaupungin koulussa.

▪ Oppilas voi hakea enintään neljään eri kouluun. Haettavat painotukset tulee ilmoittaa lomakkeella 

hakujärjestykseen. Hakujärjestys on sitova.

▪ Hakuaika 10.1.-18.1.2022

▪ Valintakoe suoritetaan siinä painotettua opetusta tarjoavassa koulussa, joka on merkitty 

hakulomakkeella ensisijaiseksi hakutoiveeksi kyseisen painotuksen osalta.

Musiikki: 24.1.–28.1.2022, hakijat saavat erillisen kutsun.

Tanssi: 26.1.–28.1.2022, hakijat saavat erillisen kutsun.



Pääsykokeet musiikkipainotukseen
Valintakoe järjestetään 24.1 – 28.1.2022. Hakijat saavat 
henkilökohtaisen kutsun kokeeseen.

Espoon kaupungin yhteinen pääsykoemalli:

• Kaksi pakollista laulua: Taivas on sininen ja valkoinen sekä 
Jaakko-kulta kaanonissa

• Yksi vapaavalintainen laulu

Kappaleet esitetään ulkoa ja ilman säestystä. Pakollisten 
kappaleiden nuotit lähetetään pääsykoekutsun yhteydessä.

• Soittonäyte (vapaaehtoinen), voi esittää usealla eri 
instrumentilla

• Rytmin, melodian ja harmonian toistotehtäviä

Valintakoe painottuu seuraavasti: musikaalisuustesti (toistotehtävät) 
50%, laulunäyte 25%, soittonäyte 25%



Pääsykokeet tanssipainotukseen

Valintakoe järjestetään 26.1 – 28.1.2022. Hakijat 
saavat henkilökohtaisen kutsun kokeeseen

Pääsykoe

• Yhteinen koreografia opettajan johdolla, joka
opetellaan pääsykokeen aikana

• Oma etukäteen valmistettu soolotanssi itse
valittuun musiikkiin

• Haastattelu



Kiitos! 
Ja tervetuloa Maininkiin!


