
Teadmiseks hooldajatele 

MUUSIKAKLASSI KANDIDEERIMINE, 2. aasta hooldajad 

Muusikaklassi õpe on mõeldud õpilastele, kes on muusikast huvitatud ning kellel on eeldused muusika 

õppimiseks. Muusikaklassi õpe algab kolmandast õppeaastast ja kestab kogu põhikooli aja, isegi kui 

juhtute vahetama kooli. Üldharidusõppes jätkub õppetöö samas koolis kogu põhikooli jooksul. 

Muusiklassi õpe on huvitav, ehkki see nõuab visadust ja püsivust. 

Valikainete tunnid on muusikaklassis suunatud muusika õppimisele.    

Kui õpilane vahetab kooli muusikaklassi tõttu, kannab üldjuhul hooldaja võimalikud koolimineku 

sõidukulud. Kui kodulähedase või muusikaklassi tõttu valitud kooli mineku teekond on pikem kui 5 km, 

on õpilasel siiski õigus saada õpilase tasuta sõidukaart. 

Vantaal toimub muusikaklassi õpe kaheksas koolis.  

Tikkurila-Hakunila  
• Lehtikuusi kool 3.–9.  
• Peltola kool 7.–9.  
• Simonkallio kool 3.–6.   

 
Korso-Koivukylä   

• Mikkola kool 3.–9.   
 
Myyrmäki  

• Hämeenkylä kool 3.–9.  
• Martinlaakso kool 3.–9.  

 
Kivistö-Aviapolis  

• Aurinkokivi kool 3.–9.  
• Ylästö kool 3.–9.   

 

MUUSIKAKLASSI SAAB KANDIDEERIDA WILMA KAUDU 

Muusikaklassi kandideerides tuleb teha musikaalsuse test. Kõiki kandideerijaid testitakse. Testile 
saab end kirja panna Wilma kaudu 21.11.–09.12.2022 kuni kl 16. Registreerimislehe leiate Wilma-
keskkonnas vahelehelt Hakemukset ja päätökset kohast Tee uusi hakemus > Ilmoittautuminen 
musiikkiluokkatestiin. 

 

Taotlusankeedi võib ka välja printida veebilehelt https://www.vantaa.fi/musiikkiluokat ja saata 
sellesse kooli, kuhu soovitakse kohta taotleda. 

Muusikaklasside koolidirektorid teevad otsused muusiklassi vastu võetud õpilaste kohta hiljemalt 

10.02.2023. Otsus avaldatakse õpilase Wilma-keskkonnas. 

Soovite tutvuda muusikaklassi tegevusega? 

Hooldajad ja õpilased on oodatud tutvuma muusikaklassi tegevusega. Tutvumise aeg tuleb kokku 

leppida muusikaklassi koolidirektori ja õpetajaga, kellelt saab ka lisateavet. 

KANDIDEERIGE VANTAA MUUSIKAKOOLI ÕPILASEKS   

   

https://www.vantaa.fi/musiikkiluokat


VMO (Vantaa muusikakool) on Vantaa linna hallatav õppeasutus, mis pakub kvalifitseeritud 
õpetajate juhatusel heatasemelist õpet. Õpingute hulka kuulub individuaalõpe, ühine 
musitseerimine ja muusika planeerimise ained. Õppetöö toimub muusikakooli ruumides või õpilase 
koolis. Õpe on tasuline.    
   
Kõigil 3. õppeaastat alustavatel Vantaa õpilastel, kes pürgivad muusikaklassi, on võimalik 
kandideerida eraldi taotlusankeediga ka VMO (Vantaa muusikakooli) õpilaseks. Õpe on tasuline.   
   
Muusikakooli saate kandideerida kahel viisil:   
   
1. Taotlege õppekohta 21.11.–10.12.2022 veebilehel vmo.eepos.fi ja täitke muusikaklassi astumise 
avaldus. Nii toimides testitakse teid muusikaklassi sisseastumistesti käigus ning te ei pea hiljem 
minema eraldi sobivustesti tegema.   
  
2. Taotlege õppekohta 01.–30.04.2023 veebilehel vmo.eepos.fi. Sellisel juhul peate mais 2023 tegema 
eraldi sobivustesti, mille täpne toimumisaeg selgub avalduse täitmise käigus.   
   
Kõigile VMO õpilaseks kandideerijatele saadetakse teave õpilaste valimise kohta hiljemalt 23.06.2023. 
Lisateave: www.vmo.fi   
 
Leia oma pill!   
Aprillis toimuval Soiva Talo üritusel juhendavad õpetajad teid eri pillide proovimisel ja oma pilli 
valimisel. Teave koha ja ajakava kohta: www.vmo.fi   
 
VMO (Vantaa muusikakool) on Vantaa linna hallatav õppeasutus, mis pakub kvalifitseeritud 
õpetajate juhatusel heatasemelist õpet. Õpingute hulka kuulub individuaalõpe, ühine 
musitseerimine ja muusika planeerimise ained. Õppetöö toimub muusikakooli ruumides või õpilase 
koolis. Õpe on tasuline.   
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