Aloite
Nuorille on tärkeää saada ilmaista itseään jonkin taidemuodon kautta. Sanojen, kuvien ja musiikin kautta lapset ja
nuoret voivat käsitellä tunteitaan ja iloita edistymisestään opetellessaan uutta taitoa. Soittimen soiton opiskelu tuo
iloa ja mielekästä tekemistä varhaisesta kouluiästä pitkälle teinivuosiin saakka. Sipoon kunta tarjoaa lapsille ja nuorille
mahdollisuuden useiden erilaisten taidemuotojen harrastamiseen vapaa-aikana. Soitonopetuksessa Porvoonseudun
musiikkiopisto on yksi keskeisimmistä toimijoista.
Porvoonseudun musiikkiopistoa hallinnoi Porvoon kaupunki. Sipoon kunnan alueella toimintaa järjestää
Musiikkiopisto Sipoossa. Soitonopetuksesta kiinnostunut nuori voi osallistua vuosittain järjestettävään
pääsykoetilaisuuteen, jossa arvioidaan hänen edellytyksiään ja motivaatiotaan osallistua opetukseen. Vakinaisten
oppilaspaikkojen lisäksi musiikkiopisto pystyy tarjoamaan laajan määrän opetustunteja musiikkileikkikoulussa,
kuoroissa, orkestereissa, tanssi- ja draamaryhmissä sekä maksullisessa valmistavassa soitonopetuksessa. Kuluvan
lukuvuoden aikana musiikkiopisto on tämän lisäksi onnistuneesti täydentänyt tarjontaansa ja pystynyt näin
tavoittamaan entistäkin suuremman joukon kuntalaisia.
Kunta ostaa ennalta määrätyn määrän vakinaisia oppilaspaikkoja, joiden määrää on viimeksi tarkistettu 80 paikasta 85
paikkaan Vapaa-ajanjaoston kokouksessa 22.08.2016. Paikkamäärän lisäys oli väestön kasvuun ja edellisestä
tarkistuksesta kuluneeseen aikaan nähden hyvin pieni. Päätöksen tekstissä mainittiin myös, että soitonopetukseen
hakevien sipoolaislasten taitotaso on hyvin korkea; vuonna 2016 paikkaa haki 49 lasta, joista 45 saavutti
hyväksyttävän koetuloksen. Hakijoista kymmenen sai kokeesta täydet pisteet, mutta pääsykokeen aikaan vapaana oli
vain viisi paikkaa ja neljä paikkaa vapautui kesän aikana. Tästä johtuen yksi täydet pisteet saanut hakija ei saanut
paikkaa, minkä lisäksi 34 korkeat koepisteet saanutta lasta jäi ilman vakinaista oppilaspaikkaa. Osalle korkeat pisteet
saaneista lapsista on voitu tarjota paikka valmistavassa opetuksessa omakustannehintaan.

Koska oppilaspaikkojen määrää ei ole nostettu suhteessa väestön kasvuun, ei sipoolaisilla lapsilla ja nuorilla ole
nykyisin yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada vakinaista oppilaspaikkaa verrattuna muissa Porvoonseudun
musiikkiopiston toiminta-alueen kunnissa asuviin (kuvaaja 1). Tästä seuraa, ettei kaikille soitonopetuksesta
kiinnostuneille sipoolaislapsille ja -nuorille voida hyvästä pääsykoemenestyksestä huolimatta osoittaa vakinaista
oppilaspaikkaa, sillä vapaiden paikkojen määrä on vuosittain hyvin pieni.
Me allekirjoittaneet valtuuston jäsenet esitämme, että oppilaspaikkojen määrää tarkistetaan vaiheittain kolmen
vuoden aikana niin, että Sipoo voi lukuvuonna 2020–2021 tarjota 115 vakinaista oppilaspaikkaa. Ehdotus vastaisi
keskimääräistä oppilaspaikkojen määrää jäsenkunnissa suhteutettuna alle 15-vuotiaiden nuorten määrään.
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