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TERVETULOA PMO:N MUSIIKKILEIKKIKOULUUN LUKUVUODEKSI 2019–2020! 

Tämä viesti on kaikkien muskarilaisten yhteinen aloitustiedote. 

 
LUKUVUODEN OPETUS 

Syyslukukausi 
ma 26.8. Opetus alkaa 
ke 25.9. Ei opetusta (opettajien koulutuspäivä) 
ma 14.10. – su 20.10. Syysloma 
pe 6.12. Ei opetusta (itsenäisyyspäivä) 
ke 18.12. Syyslukukauden viimeinen opetuspäivä 

Lukuvuodessa on opetuskertoja vähintään 27 vaihdellen mm. arkipyhien sijoittumisen mukaan. Tunti voidaan 
joutua perumaan esim. opettajan sairastumisen vuoksi, ellei sijaista saada. Opisto kuitenkin huolehtii, että 
opetuskertojen vähimmäismäärä toteutuu. 

Kevätlukukausi 2020 alkaa ti 7.1.2020. Kevätlukukaudella pidetään Avoimien ovien viikko, jolloin koko perhe 
on tervetullut seuraamaan oman lapsensa muskaria. Avoimien ovien viikosta tiedotetaan vuodenvaihteessa. 

Olette ilmoittautuneet muskariin koko lukuvuodeksi, joten kevätlukukaudelle ei enää erikseen tarvitse 
ilmoittautua. 

Muskaritoimintaan eli varhaisiän musiikkikasvatukseen liittyvät myös elävän musiikin kokemukset. 
Pirkanmaan musiikkiopisto järjestää jälleen huikeita oppilaskonsertteja ja tapahtumia. Kannattaa tulla 
mukaan ja sukeltaa musiikin maailmaan! Syksyn tapahtumakalenteri on opiston kotisivulla 
www.pmo.fi/konsertit/tapahtumakalenteri. 
 

OHJEITA TUNNEILLE 

Lapsilla kannattaa olla tunneilla mukana sisätossut ja sellaiset vaatteet, joissa on mukava liikkua ja joiden 
sotkeentumista ei tarvitse pelätä. 

Tunnit alkavat ja loppuvat täsmällisesti lukujärjestyksen mukaan. Oppituntiin sisältyvät myös siirtymiset 
odotustilasta muskariluokkaan. Huolehdithan, että lapsi tuodaan tunnille ajoissa ja häntä ollaan vastassa 
tunnin päättyessä. Opettajat ovat vastuussa oppilaista vain oppitunnin ajan. Oppituntien välisen ajan luokka 
on suljettuna opettajan valmistellessa seuraavaa tuntia. Lapsi-vanhempi-ryhmissä pyydämme ystävällisesti 
pitämään puhelimet äänettömällä. 

Huoltajat huolehtivat vakuutusturvasta. Muistattehan, että sairasta lasta ei tartuntavaaran vuoksi saa tuoda 
tunnille. Tämä on erityisen tärkeää hoivakodeissa pidettävissä muskareissa. Suosittelemme käsien pesua 
saippuavedellä ennen tunnille tuloa. 

Päiväkodeissa ja kouluissa pidettävät muskarit 
Liikumme vain muskarikäyttöön varatuissa tiloissa emmekä koske päiväkodin tai koulun tavaroihin.  

Hoivakodeissa pidettävät muskarit 
Turvallisuussyistä tulee juoksemista käytävillä ja auloissa välttää. 
 
Kulkuohjeet toimipisteisiin 
ovat nettisivulla www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/toimipisteet. 

http://www.pmo.fi/konsertit/tapahtumakalenteri


POISSAOLOT 

Mikäli lapsi ei pääse osallistumaan muskaritunnille, pyydämme ilmoittamaan siitä opettajalle tekstiviestillä. 
Käymättä jääneitä muskarikertoja ei korvata. 
 

TIEDOTUS JA LASKUTUS 

Muskariasioista tiedotamme ensisijaisesti sähköpostitse ja kiireellisissä asioissa tekstiviestillä käyttäen 
hakulomakkeessa antamianne yhteystietoja. Huolehdittehan, että tietonne ovat toimistossamme aina ajan 
tasalla. Yhteystietojen päivittämisen hoitaa koordinaattori Tuuli Isotalo, muskari@pmo.fi. 
Tämä ja muut lukuvuoden aikana lähetettävät yleistiedotteet lisätään myös muskarin ilmoitustaululle 
www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/ilmoitustaulu. 

Lukukausimaksulaskutukseen liittyvät asiat hoitaa koordinaattori Niina Haapanen (niina.haapanen@pmo.fi). 
Mikäli lapsi lopettaa muskarin kesken lukuvuoden, tulee ilmoitus tehdä sähköpostitse muskari@pmo.fi. 

Syksyn lukukausimaksulasku lähetetään viikolla 37 sähköpostiosoitteeseen, joka on oppilasrekisteriimme 
Eepokseen ensisijaiseksi merkityn huoltajan osoite. Laskujen lähettäjä on Eepos-postitus 
(postitus@eepos.fi). Jos et ole saanut laskua 15.9. mennessä, tarkista roskapostilaatikkosi. Mikäli laskua ei 
löydy, ilmoita asiasta sähköpostitse koordinaattori Niina Haapaselle (niina.haapanen@pmo.fi). 

Lisätietoja maksukäytänteistä on opiston kotisivuilla www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/muskarimaksut/. 

 
YHTEYSTIEDOT 

Yleisissä muskariasioissa ota yhteyttä koordinaattori Tuuli Isotaloon, muskari@pmo.fi.  Oman ryhmäsi 
asioissa ota yhteyttä suoraan opettajaan. Toivomme yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostitse. Opettajien 
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pmo.fi ja puhelinnumerot seuraavat: 
 
Elina Honkonen (Kangasala) 040 084 7650 
Johanna Kaivo-oja (Tampere, Kangasala) 040 133 1448 
Pauliina Kupiainen (bändivalmennus) 040 844 8266 
Lea Leinonen-Szemenyei (Tampere) 040 870 7170 
Lotte Nyberg (Tampere) 044 077 7498 
Jonna Roppo (Hämeenkyrö, Ylöjärvi) 050 430 7779 
Sari Ullvén (Tampere, Pirkkala) 040 870 7171 

 
Tervetuloa muskariin! 

Tuuli Isotalo 
Koordinaattori, varhaisiän musiikkikasvatus 
Pirkanmaan musiikkiopisto 
p. 050 347 5578 
muskari@pmo.fi 
www.pmo.fi 
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