
Pirkanmaan musiikkiopisto (PMO) 
 
OPPILASTIEDOTE NRO 6 / 2019–20 
10.12.2019 
 
 
SYYSLUKUKAUSI PÄÄTTYY 
Syyslukukauden viimeinen opetuspäivä on keskiviikko 18.12. Opetus jatkuu heti loppiaisen jälkeen tiistaina 
7.1. 
 
TOIMISTON VUODENVAIHDE 
Opiston toimisto on suljettu 21.12.2019–1.1.2020. 
 
KEVÄÄN 2020 LUKUKAUSIMAKSULASKU 
lähetetään sähköpostitse tammikuun alussa tähän sähköpostiosoitteeseen, joka alaikäisillä oppilailla on 
oppilasrekisteriimme ensisijaiseksi merkityn huoltajan osoite. Laskun eräpäivä on 17.1.2020. Laskujen 
lähettäjä on Eepos-postitus (laskutus@eepos.fi) ja viestin otsikko ”Lasku Pirkanmaan musiikkiopistolta, 
oppilas xxx”. Jos et ole saanut laskua 7.1. mennessä, tarkista roskapostilaatikkosi. Mikäli laskua ei löydy, niin 
ilmoita asiasta sähköpostitse laskutus@pmo.fi. 
 
Huom! Opintojen lopettamisesta tai opintovapaan hakemisesta kevätlukukaudelle tulee ilmoittaa viimeistään 
keskiviikkona 18.12. sähköpostitse rehtorille jouni.auramo@pmo.fi. 
 
KEVÄTLUKUKAUSI 2020 
ti 7.1. Opetus alkaa 
pe 14.2. Ei opetusta (opettajien koulutuspäivä) 
ma 24.2. – su 1.3. Talviloma 
to 9.4. – ma 13.4. Pääsiäisloma 
ti 14.4. – ke 15.4. Ei opetusta (oppilasvalinnat) 
to 30.4. – pe 1.5. Ei opetusta (vappu) 
to 21.5. Ei opetusta (helatorstai) 
pe 29.5. Lukuvuoden viimeinen opetuspäivä (solistinen opetus) 
 
TAMMIKUUN ORKESTERIPERIODI 
Tammikuun viimeisellä viikolla eli ma 27.1. – pe 31.1. järjestetään puhallin- ja jousiorkestereilla periodi, jonka 
aikana pidetään sekä yhteisiä harjoituksia että soitinryhmäkohtaisia stemmiksiä. Yhtä oppilasta kohden tulee 
pääsääntöisesti kaksi orkesterikäyntiä samalle viikolle ja opettajat tekevät opetustyönsä soittamalla mukana 
orkesterin tuttiharjoituksissa ja vetämällä stemmiksiä. Aikatauluista riippuen monilla oppilaista ei siis tuolla 
viikolla ole omia soittotunteja. Tarkemmat orkesterikohtaiset aikataulut ilmestyvät opiston kotisivujen 
oppilaiden sivuille (www.pmo.fi/oppilaille) vielä ennen joulua ja ne tiedotetaan myös orkesterikohtaisesti 
tammikuun alussa. 
 
PIRKANMAAN SAKSOFONIFESTIVAALI (PSF) 13.–15.3.2020 TAMPEREELLA 
Pirkanmaalle on syntymässä uusi saksofonistien yhteistapahtuma, konserttien, orkesterikoulutuksen ja 
mestarikurssin merkeissä. Tapahtumaan liittyen saksofoniyhteisön piirissä perustetaan kolme eritasoista 
saksofoniorkesteria, joissa eri-ikäiset fonistit vasta-alkajista konkarimestareihin soittavat yhdessä. 
Tapahtumaan osallistuu ammattisaksofonisteja ja soittimen opettajia, oppilaita ja muita harrastajia. 
Taiteellisen suunnitteluryhmän jäsenet ovat kapellimestari Anna-Leena Lumme sekä saksofonistit Petri 
Nieminen, Kalle Oittinen ja Masa Orpana. Lisätiedot www.pmo.fi/psf. 
 
NAMIKA TIEDOTTAA 
Olet YMCA Tampereen ylläpitämässä PMO:ssa ja sen myötä mukana Namikan toiminnassa: 

 
Kansainvälisiä mahdollisuuksia 17–29-vuotiaille 
Tervetuloa keskiviikkona 15.1.2020 klo 18 YMCA Tampereen kokoushuoneeseen (Hämeenpuisto 14 F) 
kuulemaan Suomen YMCAn kansainvälisistä koulutus- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksista nuorille. 
Illassa on mukana nuoria, jotka ovat osallistuneet kansainväliseen toimintaan. Tarjoilun järjestämiseksi 
pyydämme ilmoittautumisia viimeistään 8.1.2020 osoitteella anne.auramo@ymca.fi.  Lisätietoja myös 
puhelimella Annelta 050 348 0056 sekä linkeistä https://ymca.fi/koulutukset-2 ja https://ymcatampere.fi. 
 
Täysi-ikäisille tarkoitettu Namikan jäsenkirje on luettavissa oppilaiden sivuilla www.pmo.fi/oppilaille. 

 
TERVETULOA JOULUNAJAN TAPAHTUMIIN 
Alla on poimintoja tarjonnasta. Katso lisätiedot ja kaikki tilaisuudet tapahtumakalenterista 
www.pmo.fi/konsertit/tapahtumakalenteri. 
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ke 11.12. klo 18.30 Rotarien 24. joulukonsertti Pirkanmaan hoitokodin tueksi Tampereen 
tuomiokirkossa 
Ohjelmassa kauniita joululauluja, yhteislauluja ja jouluhartaus. Mukana puhallinorkesteri Pirkanmaan 
Puhaltajat Anna-Leena Lumpeen johdolla solistinaan Esa Ruuttunen sekä Esa Toivola, piano ja urut. 
Tukimaksu/ konserttilippu 15 €. 
 
ke 11.12. klo 19 Jousiorkestereiden joulukonsertti Tampere-talon Maestro-salissa 
Minijouset, Juniorijouset, Nuorisojouset ja Sinfoniajouset esiintyvät yhdessä ja erikseen. Ohjelmassa mm. 
Veli-Pekka Bäckmanin Topeliuksen runojen inspiroimat, alun perin kuorolle sävelletyt laulut ensi kertaa 
jousiorkesterisovituksina sekä useita tuttuja jouluisia sävelmiä. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu. 
 
to 12.12. klo 18.30 ”Puhkut Cinolassa” Hervannan elokuvateatteri Cinolassa 
Nuorimpien oppilaiden puhallinorkestereiden konsertissa Puhallinpanttereiden Tassut ja Käpälät sekä 
Windus 1. 
 
pe 13.12. klo 19 ”Tähti tähdistä kirkkain” Pispalan kirkossa 
Rytmimusiikkilinjan orkesterin ja laulusolistien konsertissa sekä kaikkien tuntemia rakastetuimpia joulun 
lauluja että tuoreempia sävelmiä Suomesta ja maailmalta. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu diakoniatyön 
hyväksi. 
 
pe 13.12. klo 19 Valon tuoja - Sympaatin ja Tactuksen joulukonsertti Messukylän kirkossa 
Nuorisokuoro Sympaatin ja Lapsikuoro Tactuksen perinteisessä joulukonsertissa mukana myös Joosua 
Jussila, käyrätorvi ja Hanna-Leena Savolainen, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 12/6 € ovelta. 
 
ke 18.12. klo 18.30 Ylöjärven rytmimusiikkioppilaiden syyskauden päätöskonsertti Ylöjärven 
yhtenäiskoulun Mediateekissä 
Ylöjärven toimipisteen rytmimusiikkilinjan bändit esiintyvät. Luvassa on poppia, rokkia, jazzia ja kaikkea siltä 
väliltä eri-ikäisten huippubändien esittämänä. 
 
ke 18.12. klo 19 Rekiretki - Puhallinorkesteri Hurrikaanin ja Mansetin jouluinen konsertti Ylöjärven 
kirkossa 
Puhallinorkesteri Mansetti ja PMO:n puhallinorkesteri Hurrikaani esittävät iloisia joulusävelmiä ja jouluisia 
yhteislauluja. Konsertissa laulusolistina Hanna Koivisto. 
 
pe 20.12. klo 18 ”Koko perheen joululaulajaiset” Tampere-talossa 
Yhteislaulutilaisuuden esilaulajina ja juontajina toimivat Petra Karjalainen ja Valtteri Lehtinen. Säestyksestä 
vastaavat PMO:n puhallinorkesteri Pirkanmaan Puhaltajat johtajanaan Anna-Leena Lumme ja rytmimusiikin 
opettajien bändi. Konsertissa on vapaaehtoinen narikkamaksu Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan 
hyväksi. Aamulehti lähettää konsertin verkossa suorana tilaajilleen. Tapahtuman tuotanto Aamulehti ja 
Tampere-talo. Vapaa pääsy! 
 
ti 24.12. klo 23 Jouluyön konsertti Aleksanterin kirkossa 
Nuorisokuoro Sympaatti tunnelmoi jouluyössä. 
 
ma 6.1.2020 klo 14 ja 15 Soiva joulukuvaelma Finlaysonin kirkossa 
Lapsikuoro Tactus mukana Anu Neuvosen säveltämässä soivassa joulukuvaelmassa ”Kuka hän on?”. 

 
Hyvää Joulua ja Soivaa Uutta Vuotta 2020! 


