
HAKULOMAKE soitin- tai lauluoppilaaksi.  
Soittotaito tai aiemmat musiikkiopinnot eivät ole edellytyksenä sisäänpääsylle.  
Hakulomake palautetaan allekirjoitettuna musiikkiopiston toimistoon (Varuskuntakatu 11, 
Kouvola) 24.3.–30.4.2021. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti kesäkuun loppuun mennessä. 
Mikäli tulen valituksi, nimeni saa julkaista PKMO:n www-sivuilla.           Ei saa julkaista 

  

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Varuskuntakatu 11 45100 KOUVOLA 
Puhelimet: 045 265 2508 (opintosihteeri) 045 265 2506 (apulaisrehtori)  
Internet: www.pkmo.fi Sähköposti: etunimi.sukunimi@pkmo.fi  

 
 

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT    
Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna) Henkilötunnus 
    
Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Oma puhelin 
   
Huoltajan nimi (alle 18-v. hakijat) Sähköpostiosoite (alle 18-v. hakijat: huoltajan) Huoltajan puhelin 

   
 

AINEVAIHTOEHTO 1  2 AINEVAIHTOEHTO 1  2  Luettelossa on mainittu kaikki PKMO:ssa 
opetettavat oppiaineet. Kunkin aineen 
kohdalla on kaksi eri saraketta. Merkitse 
ykkössarakkeeseen ne oppiaineet, joita 
ensisijaisesti haluat opiskella.  
 
Rastita kakkossarakkeeseen ne aineet, jotka 
myös kiinnostavat sinua, ja joita voisit opiskella 
ykkösvaihtoehdon sijasta.  
Voit rastittaa myös ruudun ”mikä tahansa”, jos 
sinulla ei ole mitään selvää oppiainetoivetta, ja 
voimme tarjota sinulle mitä paikkaa tahansa. 
Huomaa lauluaineiden ikärajat. 

JOUSET    VASKIPUHALTIMET     
viulu    trumpetti     

alttoviulu    käyrätorvi     
sello    pasuuna     

kontrabasso    tuuba     
PUUPUHALTIMET    kornetti     

huilu    alttotorvi     
nokkahuilu    tenoritorvi     

klarinetti    baritonitorvi     
saksofoni    LAULU     

oboe    klassinen laulu (14 v. )     
fagotti           AIKAISEMMAT MUSIIKKIOPINNOT 

JA OPETTAJIEN NIMET  MUUT SOITTIMET    POP & JAZZ     
harmonikka    akustinen kitara      

kantele    sähkökitara      
klassinen kitara    ukulele      
lyömäsoittimet    sähköbasso     PKMO:ssa opiskelevat sisarukset 

piano    rummut      
urut    pop-& jazzlaulu (14 v. )      

     MIKÄ TAHANSA     p & j piano ja vapaa säestys      
Mikäli en saa oppilaspaikkaa perusopinnoissa, haluan opiskella soitinvalmennuksessa (ei pääsykoetta) 
Soitintoive (Musiikkiopisto ei takaa pääsyä ensisijaiseen toiveeseen):__________________________ 

Mikäli en saa oppilaspaikkaa perusopinnoissa tai soitinvalmennuksessa, haluan osallistua  
soitinkaruselliin (ei pääsykoetta) 

 
Kouluopinnot  
Koulu: Luokka: 

Hakulomakkeen viimeinen palautuspäivä on pe 30.4.2021 
Päiväys ja allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta holhoojan allekirjoitus) 
   

 
Musiikkiopiston merkintöjä 
 
Pvm Pääaine Osasto Op.paikka Opettaja 

Musiikkiopisto tekee tallenteita eri tilaisuuksissa ja voi käyttää näitä tallenteita tiedotukseen mm. 
sosiaalisessa mediassa sekä www-sivuilla. Mikäli lapseni tulee valituksi musiikkiopistoon, hän saa 
esiintyä näissä tallenteissa                     Ei saa esiintyä tallenteissa 
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