
Pirkanmaan musiikkiopisto 
OPPILASTIEDOTE 25.6.2019 
 

SYYSLUKUKAUDEN 2019 OPETUKSEN ALOITUS 

• Lähes kaikilla oppilailla on yhteismusisointiperiodi torstaina 15.8. ja perjantaina 16.8. Tarkemmat 
tiedot ja aikataulut ilmoitetaan perjantaina 9.8. kotisivuilla www.pmo.fi/oppilaille. 

• Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 19.8. 
• Muskariopetus alkaa maanantaina 26.8.  

SYKSYN LUKUKAUSIMAKSULASKU lähetetään viimeistään perjantaina 28.6. sähköpostiin. Alaikäisen 
oppilaan lasku lähetetään oppilasrekisteriimme ensisijaiseksi merkityn huoltajan sähköpostiin. Laskun 
eräpäivä on 15.8.2019.  Huomaathan, että lasku on avattavissa 90 vrk:n ajan sähköpostin saapumisesta. 
Laskun lähettäjä on Isolta Verkkolaskupalvelu (e-invoices@isolta.com) ja viestin otsikko ”Lasku lähettäjältä 
Pirkanmaan musiikkiopisto”. Jos et ole saanut laskua, tarkista roskapostilaatikkosi. Mikäli laskua ei löydy, 
ilmoita asiasta sähköpostitse liisa.virtanen@pmo.fi opintosihteerille, joka lähettää laskun uudelleen 5.8. 
alkavalla viikolla. Kuorojen ja muskareiden laskut lähetetään syyskuussa. 

TUNTIEN SOPIMINEN JA RYHMÄSIJOITUKSET 

Instrumenttiopetus: Opettajasi ottaa sinuun yhteyttä 12.–14.8. ja sopii henkilökohtaisen (ja/tai pienryhmän) 
opetusaikasi. Mikäli opettaja haluaa tavata sinut tuntien sopimiseksi, hän ilmoittaa tapaamisajan ja -paikan. 

Musiikin hahmotusaineiden ja orkesteri-/bändisijoituksesi sekä opettajatietosi näet omista tiedoistasi 
Eepos-portaalista https://pmo.eepos.fi, jossa ne ovat valmiina perjantaina 9.8. klo 20 alkaen. Poikkeuksena 
Ylöjärven oppilaat (paitsi rytmimusiikki), jotka ilmoittautuvat hahmotusryhmiin sähköisesti Eepos-portaalissa 
viikonlopun 9.–11.8. aikana. Ilmoittautumislomake aukeaa pe 9.8. klo 17.00. 
 
Portaaliin kirjautumista varten lukuvuonna 2019–2020 oppilaana olleet käyttävät aiemmin saamiaan 
tunnuksia. Uusille oppilaille henkilökohtaiset tunnukset lähetetään sähköpostitse tiistaina 6.8. Viestin 
lähettäjä on Eepos-postitus (postitus@eepos.fi) ja viestin otsikko ”Pirkanmaan musiikkiopiston Eepos-
portaali”. Jos viestiä ei ole tullut ti 6.8. aikana, tarkista roskapostilaatikkosi. Mikäli viestiä ei löydy, ota 
yhteyttä opintosihteeriin liisa.virtanen@pmo.fi. 
 
Jos Eepoksessa ei ole mainintaa yhteismusisointiryhmästäsi, sovi siitä oman opettajasi kanssa. Musiikin 
hahmotusaineiden ryhmäsi puuttuessa ota yhteyttä apulaisrehtoriin timo.saarinen@pmo.fi. 

Musiikin hahmotusaineet (laaja oppimäärä): Opiskelu aloitetaan 10-vuotiaana (tänä vuonna täyttävät) ja 
sen jälkeen niihin osallistutaan vuosittain. Uusien rytmimusiikkioppilaiden tulee osallistua lähtötasotestiin, 
joka järjestetään to 8.8. klo 18 musiikkiopiston salissa (Eteläpuisto 4). 

Orkesterit ja bändit: Kaikki puhallin- ja lyömäsoittajat osallistuvat orkestereihin heti opintojen alusta alkaen 
ja jousisoittajat opettajan ohjeen mukaan. Rytmimusiikin oppilaat sijoitetaan bändeihin. 

INFOTILAISUUS  
Erityisesti uusille oppilaille tarkoitettu infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.8. klo 18–19 
musiikkiopiston salissa (Eteläpuisto 4). 

TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2019 
Toimisto on suljettu 29.6.–4.8. Toimisto on avoinna ma 5.8. alkaen arkisin klo 9–15 ja to 15.8. lähtien klo 9–
16 (vahtimestareiden iltapäivystys klo 20 saakka). 

TERVETULOA ALOITTAMAAN LUKUVUOTTA 2019–2020! 
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