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TARKISTA OPPILASTIETOSI EEPOKSESTA 
 
Ryhmäsijoituksia ja muita tietoja on päivitetty tämän viestin lähettämiseen saakka. Jos olet katsonut tiedot 
aikaisemmin, tarkista ne vielä uudestaan. Jos ryhmän nimen lopussa ei ole paikkakunnan lyhennettä, on 
opetuspaikka Tampere. Yhteismusisointiryhmien ja hahmotusaineiden tarkemmat tiedot ja aikataulut ovat 
oppilaiden sivuilla www.pmo.fi/oppilaille. 
 
 
YHTEISMUSISOINTIPERIODI 
 
Lukuvuoden opetus alkaa yhteismusisointiperiodilla, jonka tiedote aikatauluineen on oppilaiden sivuilla 
www.pmo.fi/oppilaille. Tarvittaessa kysy lisää omalta opettajaltasi.  
 

SIJOITUKSET HAHMOTUSAINEIDEN RYHMIIN  

Hahmotusaineiden sijoitukset on tehty ja merkitty Eepokseen. Rytmimusiikin hahmotusaineiden 
Tampereen ryhmäsijoitukset valmistuvat aiemmin ilmoitetusta poiketen viimeistään tiistaina 13.8. 
Ilmoitamme niiden valmistumisesta oppilaille sähköpostitse.  
 
Ylöjärven oppilaat (paitsi rytmimusiikki) ilmoittautuvat hahmotusryhmiin sähköisesti Eepos-portaalissa 
viimeistään maanantaina 12.8. klo 18. 

Musiikin hahmotusaineiden ryhmäsi (koskee 2009 ja aik. synt.) puuttuessa ota yhteyttä apulaisrehtoriin: 
timo.saarinen@pmo.fi. 
 
Jos annettu ryhmä ei mitenkään sovi, ota yhteyttä seuraavasti: 

• Hämeenkyrö: jarkko.valimaa@pmo.fi 
• Kangasala: muha@pmo.fi 
• Tampere: muha@pmo.fi 
• Tampere, rytmimusiikki: tero.makinen@pmo.fi  
• Ylöjärvi: lauri.lehtonen@pmo.fi 
• Ylöjärvi, rytmimusiikki: jarkko.valimaa@pmo.fi  

 
 
SIJOITUKSET YHTEISMUSISOINTIRYHMIIN 
 
Oppilaiden sijoittuminen orkestereihin ja muuhun yhteismusisointiin on jo ajan tasalla Eepoksessa. 
Poikkeukset: 
- Tampereen kitaraorkesteri ja Ylöjärven uusien puhaltajien ja lyömäsoittajien sijoittuminen, joista sovitaan 
oman opettajan kanssa. 
- rytmimusiikin bändien kokoonpanot, jotka valmistuvat aiemmin ilmoitetusta poiketen viimeistään tiistaina 
13.8. 
Jos Eepoksessa ei ole mainintaa yhteismusisointiryhmästä, sovi siitä oman opettajasi kanssa. 
 
 
TERVETULOA KLASARIPAJAAN! 
 
Kenelle: syventävien opintojen oppilaille ja muille ”isommille” oppilaille 
 
Ryhmien ajat ja paikat: 
- Kangasala: keskiviikko klo 18.30–20.00, Kangasalan kirjasto, Harjula-sali 
- Tampere: perjantai klo 16.00–17.30, päätalo Eteläpuisto 4, luokka 10 
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Ilmoittautuminen: sähköpostitse opettaja Jyrki Lähteenmäelle jyrki.lahteenmaki@pmo.fi. 
 
Sisältö: Kurssilla tutustutaan klassisen musiikin huippuesittäjien esityksiin. Musiikkiesimerkit kytketään 
taiteilijoiden elämäntapahtumiin ja heitä ympäröivän aikakauden ilmiöihin. 
 
Tavoitteet: Oppilaalle avautuu klassisen musiikin jännittävä ja rikas maailma esitysten kautta. Oppilas saa 
myös kiinteän tietopaketin, jolta pohjalta hän pystyy itsenäisesti kehittämään musiikin kuuntelun 
harrastustaan. Tavoitteena on ensisijaisesti inspiroitua klassisen musiikin kuuntelusta. Kurssin päätteeksi 
tehdään pienimuotoinen harjoitustyö. 
 
Oppilaiden palautetta Klasaripajasta: 
 
"Tämä oli kivoin kurssi, millä olen PMO:ssa ollut." 
 
"Klasaripaja on todella monipuolinen kurssi, jossa päästään musiikin ytimeen. Kurssi antoi paljon enemmän 
kuin aloittaessani luulin: ymmärrykseni musiikin tekijöistä ja sen tulkitsijoista kasvoi huomattavasti, ja 
keskustelun kannustava ilmapiiri sai jakamaan myös omia ajatuksia musiikkiin liittyen. Jokaisen musiikkia 
opiskelevan ja harrastavan kannattaa ehdottomasti kokea sama! Jokaisen tunnin jälkeen oli uskomaton 
motivaatio ja innostus lähteä kotiin harjoittelemaan omaa soittoa. Samanlainen olo tulee usein hyvän 
sinfoniakonsertissa olemisen jälkeen. Musiikkia tulee kyllä jokaisen kuunneltua itsekseen omalla ajallaan, 
mutta Klasaripajassa mentiin musiikin kuuntelemisessa vieläkin pidemmälle, minkä koin vahvistavan omaa 
suhdettani musiikkiin. Kävisin kurssin mielelläni jopa uudestaan!" 
 
"Klasaripaja oli innostava ja kannustava kurssi. Oli hienoa päästä tutustumaan eri instrumenttien soittajien 
huippunimiin, tuskin niitä olisi itse löytänytkään. Usein on tullut tutustuttua vain kappaleisiin ja säveltäjiin, 
mutta Klasaripaja painotti erityisesti muusikkoja ja heidän musiikillista tulkintaansa. Se loi uuden näkökulman 
kuunneltuihin kappaleisiin. 
 
Kurssi oli kuin jokaviikkoinen konsertti, jossa tuli kuunneltua sellaisiakin kappaleita ja teoksia, joita ei 
välttämättä olisi konserttiin edes ymmärtänyt mennä kuuntelemaan. Joitakin teoksia kuuntelin vielä 
uudestaan kotona, kun ne teki niin suuren vaikutuksen. 
 
Klasaripaja laajensi omaa klassisen musiikin ymmärrystäni, ja siksi olisikin mielestäni tärkeää jokaisen 
klassisen musiikin opiskelijan käydä tämä kurssi." 

mailto:jyrki.lahteenmaki@pmo.fi

