
 
 
 
 
 
 

Pirkanmaan musiikkiopisto 
MUSKARIN JOULUTIEDOTE 3.12.2019 

 
SYYSLUKUKAUSI PÄÄTTYY 

Itsenäisyyspäivänä 6.12. ei ole opetusta. Muskarien syyslukukausi päättyy viikoilla 50–51 (12.–18.12.) 
jouluisten muskarien merkeissä, jolloin muskarilaiset voivat halutessaan pukeutua jouluaiheisesti. Muskarit 
järjestetään avoimin ovin, lukuun ottamatta Lean Soitinkaruselleja.  

Kevätlukukaudella muskarit jatkuvat tiistaista 7.1.2020 alkaen lukujärjestyksen mukaisesti. Syyslukukaudella 
mukana olleiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen kevätlukukaudelle. Kevätlukukauden oppilaspaikan voi 
tarvittaessa perua maksutta viimeistään su 15.12.2019 sähköpostitse muskari@pmo.fi. 

 
KEVÄT 2020 

Kevään lukukausimaksulaskut lähetetään sähköposteihinne tammikuun aikana. Laskut ja henkilökohtaiset 
tiedotteet lähetämme ensisijaiseksi ilmoitetun huoltajan sähköpostiosoitteeseen. 
Laskujen lähettäjä on Eepos-postitus ja viestin otsikko ”Lasku Pirkanmaan musiikkiopistolta”. Ellet ole saanut 
laskua 31.1.2020 mennessä (tarkista myös roskapostilaatikkosi), ota yhteyttä laskutukseemme 
(laskutus@pmo.fi).  

Kevätlukukauden opetusajat ovat nähtävillä nettisivuillamme www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/muskarin-
opetus-ja-loma-ajat. 

Tässä muutama poiminta tulevista kevään tapahtumista: 

• ke 19.2. klo 18 Talvipuhallus 
Kauraslammen koulu (Kuusistontie 1, Ylöjärvi) 
Pirkanmaan musiikkiopiston pienet puhaltajat soittavat talvista musiikkia ja konsertin jälkeen on 
mahdollisuus kokeilla eri soittimia. Tule kuuntelemaan ja katselemaan, mikä on sinun suosikkisi! 
Esiintymässä puhallinorkesterit Tornado, Windus 1 ja Puhallinpantterit johtajinaan Anna-Leena 
Lumme, Jori Villanen ja Heli Seppälä. 

• la 28.3. Lumikki-soitinseikkailukonsertti ja soitinsuunnistus Kangasala-talossa 
(Kuohunharjuntie 6) 
Tervetuloa Pirkanmaan musiikkiopiston elämykselliseen Lumikki-soitinseikkailukonserttiin! 
Konsertissa pääset tutustumaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin. Konsertin jälkeen on 
soitinsuunnistus, jolloin soittimia pääsee itse kokeilemaan. 
Konsertti on suunnattu 4–10-vuotiaille lapsille. Konsertin kesto on n. 45 min. 

• Avoimien ovien viikot 
Kangasalan, Pirkkalan ja Tampereen opetuspisteissä avoimet ovet ovat ma 17.2.–pe 21.2., 
Ylöjärven ja Hämeenkyrön opetuspisteissä ma 11.5.–pe 15.5. Avoimiin oviin on koko perhe 
tervetullut seuraamaan opetusta.  

• Kevätjuhlat: 
o Hämeenkyrön ja Ylöjärven ryhmät pe 20.3. Kauraslammen koululla 
o Tampereen, Pirkkalan ja Kangasalan soittoryhmäläiset la 28.3. Kangasala-talossa 
o Tampereen, Pirkkalan ja Kangasalan 0–4-v. ryhmät la 16.5. Tampere-talossa 

 
 

mailto:muskari@pmo.fi
mailto:laskutus@pmo.fi
http://www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/muskarin-opetus-ja-loma-ajat
http://www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/muskarin-opetus-ja-loma-ajat


TERVETULOA JOULUNAJAN KONSERTTEIHIN! 

Kaikki soitinkohtaiset matineat ja konsertit löytyvät sivulta www.pmo.fi/konsertit/tapahtumakalenteri/.  

to 12.12.2019 klo 18.30 Puhkut Cinolassa 
Hervannan elokuvateatteri Cinola | Lindforsinkatu 1-3, Tampere 
Nuorimpien oppilaiden puhallinorkestereiden konsertissa esiintyjinä Puhallinpanttereista Tassut ja Käpälät 
sekä Windus 1. 

pe 13.12.2019 klo 19 Tähti tähdistä kirkkain 
Pispalan kirkko | Pispalan valtatie 16, Tampere 
PMO:n rytmimusiikkilinjan orkesteri ja laulusolistit. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu diakoniatyön hyväksi. 

pe 13.12.2019 klo 19 Valon tuoja - Sympaatin ja Tactuksen joulukonsertti 
Messukylän kirkko | Messukylänkatu 54, Tampere 
Mukana PMO:n puhallinyhtye Puistikko-kvintetti johtajanaan Päivi Pöyhönen.  
Vapaa pääsy, ohjelma 12/6 €. 

ke 18.12.2019 klo 19 Rekiretki - Puhallinorkesteri Hurrikaanin ja Mansetin jouluinen konsertti 
Ylöjärven kirkko | Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi 
Konsertissa laulusolistina Hanna Koivisto. Kapellimestarina Anna-Leena Lumme ja Jorma Rajala. 

pe 20.12.2019 klo 18 Koko perheen joululaulut 
Tampere-talo | Yliopistonkatu 55, Tampere 
Tampere-talossa soivat jälleen koko perheen joululaulut!   
Konsertin esilaulajina ja juontajina toimivat Petra Karjalainen ja Valtteri Lehtinen. 
Säestyksestä vastaavat Pirkanmaan Musiikkiopiston puhallinorkesteri Pirkanmaan Puhaltajat, johtajanaan 
Anna-Leena Lumme. Mukana säestämässä on myös rytmimusiikin opettajien bändi.  
Yhteislaulutilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Lisätietoja: www.tampere-talo.fi/tapahtumat/kokoperheen-joululaulut2019 

ti 24.12.2019 klo 23 Jouluyön konsertti 
Aleksanterin kirkko | Pirkankatu, Tampere 
Nuorisokuoro Sympaatti tunnelmoi jouluyössä Emmi Kleemolan johdolla. 

 
Kiitos syyskaudesta ja tunnelmallista joulunaikaa! 

PMO:n varhaisiän musiikinopettajat 
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