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NÄPPÄRIKURSSI 27.–29.9.2019 
 
Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampereen konservatorio ja Suomen Nuorisoseurojen Tanssimania-tapahtuma 
järjestävät yhdessä Näppärikurssin viikonloppuna 27.9–29.9. Tampereella Tammelan koululla. 
Pelimannilegenda Mauno Järvelän johtama kurssi alkaa perjantaina 27.9. klo 17 ja päättyy sunnuntaina 
29.9. klo 13 Tullikamarin Pakkahuoneella pidettävään Meidän ääni -konserttiin. 
  
Mauno Järvelän kehittämään Näppäri-pedagogiikkaan perehtynyt opettajajoukko johdattelee osallistujat 
vanhojen ja uusien kansanmusiikkikappaleiden pariin. Kurssi on suunnattu erityisesti jousisoittajille sekä 
harmoonin (pianon), kitaran ja basson soittajille. Myös muut nuotinlukutaitoiset ja instrumenttinsa 
perusasiat hallitsevat soittajat ovat tervetulleita! PMO:lta kurssille osallistuvat mm. Mini- ja Juniorijouset. 
Opetus tapahtuu ryhmissä, siksi vähimmäisvaatimuksena on oman soittimen alkeiden osaaminen. 
Harmooneja on rajallinen määrä, mutta oman soittimen kanssa pääsee varmasti mukaan. 
 
Kurssin hinta on 45 €, joka sisältää opetuksen lisäksi päivällisen la sekä lounaat la ja su, yhteistä body 
percussion -kurssitusta ja liikettä tanssileiriläisten kanssa, lauantai-illan discon ym. mukavaa! 
 
Kurssille ilmoittaudutaan nettilomakkeella www.bit.ly/napparikurssi2019 viimeistään 31.8.2019. 
Tarkempi aikataulu ja nuottien latauslinkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. 
 
Näppäripedagogiikka on Mauno Järvelän luoma musiikkikasvatuksen muoto, joka pursuaa yhteissoiton 
riemua. Näppärikurssit kokoavat satoja eri ikäisiä ja -tasoisia soittajia yhteen pelimannimusiikin 
äärelle. Näppäriaatteen mukaan musisoimisen tulisi olla luonteva osa ihmisten arkea ja 
kanssakäymistä. Lisätietoja: www.kansanmusiikki-instituutti.fi/napparit.  
 
 
KEHONHUOLLOLLA VIREYTTÄ PÄIVÄÄN JA SOITTOON! 
 
keskiviikkoisin klo 15.30–16.10 Kurilan toimitalon (Kurilankatu 2) orkesterisalissa. Maksuton 
kehonhuolto on tarkoitettu kaikenikäisille soittajille ja laulajille. Siinä perehdytään hyvään ryhtiin, venytellään 
ja vahvistetaan ryhtiin vaikuttavia lihaksia. Lisäksi opitaan perustiedot anatomiasta, hengityksestä ja 
rentoudesta. Toteutustapana mm. keppijumppana helppoa lämmittelyä ja palauttavia liikkeitä, joita 
kannattaa tehdä ennen ja jälkeen soiton ja taukojumppana. Voit osallistua tunnille vaikka vain osaksikin 
aikaa, oman aikataulusi mukaan. Ohjaajana toimii sellonsoitonopettajamme Maria Tuominen. Tervetuloa! 
 
 
LASTEN LAULURYHMÄ 
 
Tälle lukuvuodelle perustetaan 9–10-vuotiaiden lasten lauluryhmä, jos tulijoita on tarpeeksi. Viiden 
oppilaan ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 15.45–16.30 musiikkiopistolla ja sen osallistumismaksu on 200 € / 
lukukausi. Opettajana on pop/jazz-laulunopettaja Julia Manninen. 
Lauluryhmä on lapsille, jotka haluavat oppia tervettä ja monipuolista äänenkäyttöä, kartuttaa musiikin 
tuntemustaan ja harjoitella esiintymistä iloisessa ja kannustavassa ryhmässä. Tunneilla tehdään yhteisiä 
harjoituksia, mutta jokainen saa myös solistista aikaa ja henkilökohtaista opetusta.  
Ilmoittautuminen viimeistään su 25.8. sähköpostitse apulaisrehtori Timo Saariselle 
(timo.saarinen@pmo.fi). Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän toteutumisesta ja mukaan 
pääsystä tiedotetaan ilmoittautuneille maanantaina 26.8. 
 
 
OPPILAAN POISSAOLOILMOITUS 
 
Mikäli oppilas ei pääse tunnille, tulee poissaolosta ilmoittaa etukäteen suoraan omalle opettajalle hänen 
kanssaan sovitulla tavalla (esim. tekstiviestitse). Poissaoloja ei ilmoiteta toimistoon. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee myös ryhmäaineita, joiden opettajille poissaolosta voi ilmoittaa sähköpostilla. Kaikkien opettajien 
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pmo.fi. 
 
 
PIDÄ OPETTAJASI TERVEENÄ! 
Toivomme, että oppilaat eivät tule sairaana tunneille.  
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