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KEVÄÄN LUKUKAUSIMAKSU 
lähetetään muskarilaisille sähköpostitse ke 22.1.2020. Laskun eräpäivä on 5.2.2020. 
Laskut ja henkilökohtaiset tiedotteet lähetämme ensisijaiseksi ilmoitetun huoltajan 
sähköpostiosoitteeseen. Laskujen lähettäjä on Eepos-postitus (laskutus@eepos.fi) ja 
viestin otsikko ”Lasku Pirkanmaan musiikkiopistolta”. Ellet ole saanut laskua 31.1.2020 
mennessä (tarkista myös roskapostilaatikkosi), ota yhteyttä laskutukseemme 
(laskutus@pmo.fi).    

MUSKARIN OPETUS- JA LOMA-AJAT KEVÄÄLLÄ 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) 
pe 15.5. Kevätlukukauden viimeinen opetuspäivä 

AVOIMIEN OVIEN VIIKOT 
ma 17.2.–pe 21.2. Kangasalan, Pirkkalan ja Tampereen opetuspisteissä  
ma 11.5.–pe 15.5. Ylöjärven opetuspisteissä   
Avoimiin oviin on koko perhe tervetullut seuraamaan opetusta.  

MUSKARILAISTEN KEVÄTESITYKSET 
pe 20.3. klo 18 Kevätpurojen solinaa 
- Ylöjärven ryhmien kevätesitys Kauraslammen koulun auditoriossa 
la 28.3. klo 10.30 ja klo 13 Lumikki-soitinseikkailukonsertti 
- Tampereen, Pirkkalan ja Kangasalan soitinryhmäläisten (4–9-v.) kevätesitys Kangasala-
talossa 
la 16.5. Tampereen, Pirkkalan ja Kangasalan 0–4-v. ryhmien kevätjuhlat Tampere-
talon Maestro-salissa 
Kevätesityksistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä. 

HAKUAIKA MUSIIKKIOPISTOON ALKAA 1.2. 
Jos lastanne kiinnostaa soittaminen ja hän haluaisi päästä soittotunneille, kannattaa hakea 
musiikkiopistoon. Sopiva aloitusikä useimpiin soittimiin on 5–10-vuotiaana. Hakuaika alkaa 
la 1.2. ja päättyy ti 31.3. Hakuohjeet päivitetään tammikuun aikana sivulle 
www.pmo.fi/info/hakuohjeet. 

MUSIIKKILEIKKIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2020–2021  
Tänä lukuvuonna mukana olevat muskarilaiset sekä heidän ensi syksynä uutena aloittavat 
sisaruksensa pääsevät ilmoittautumaan tulevalle lukuvuodelle ennakkoon to 7.5. klo 17.00 
alkaen. Ilmoittautumiskäytäntö tiedotetaan lähempänä sähköpostitse. 
Kaikille avoin ilmoittautumisaika alkaa ma 11.5. klo 17.00. 
Lukuvuoden 2020–2021 lukujärjestys ja hinnasto ovat nähtävillä muskarin sivuilla ma 27.4. 
alkaen. 
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VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT RY 40 VUOTTA 
Muskariopettajien valtakunnallinen yhdistys Varhaisiän musiikinopettajat ry juhlii tänä 
vuonna 40-vuotispäiviään. Yhdistys on julkaissut juhlapainoksen Pikkutrilli-lehdestään ja 
se avaa lukijalleen muskarin tavoitteita ja varhaisiän musiikkikasvatuksen vaikutuksia: 
”Hyvinvointia edistävät vaikutukset ovat sitä voimakkaammat, mitä aikaisemmin 
musiikkiharrastuksen aloittaa.”  
(Musikaalisuustutkija, MuT, YTM, Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston rehtori Pirjo 
Raijas artikkelissa Kaikkien kannattaa harrastaa musiikkia)  
Lue lisää: https://www.digilehtikone.fi/esikatselu/pikkutrilli-2019 

KONSERTTEJA 

ke 19.2. klo 18 Talvipuhallus, Kauraslammen koulun auditorio (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.  
Konsertti on osa Lasten Pirkkaset -tapahtumaa. 

to 26.3. klo 18 Panda-musiikkisatu, Kauraslammen koulun auditorio (Kuusistontie 1, 
Ylöjärvi) 
Tarinallisessa Panda-seikkailussa yhdistyvät musiikki, liike ja trumpettiin tutustuminen. 
Esiintyjissä on sekä syksyllä soittonsa aloittaneita että pidemmällä olevia soittajia. Sadun 
on kirjoittanut Pirkanmaan musiikkiopiston trumpetinsoiton lehtori Lotte Nyberg ja se 
pohjautuu hänen kirjoittamaansa uuteen trumpetinsoiton alkeiskirjaan Rauha-pandan 
trumpettiseikkailu. 

la 28.3. klo 10.30 ja 13 Lumikki-soitinseikkailukonsertti ja soitinsuunnistus  
Kangasala-talossa (Kuohunharjuntie 6, Kangasala)   
Tervetuloa Pirkanmaan musiikkiopiston elämykselliseen Lumikki-soitinseikkailukonserttiin! 
Konsertissa pääset tutustumaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin. Esiintymässä on myös 
muskarilaisia.  
Konsertin jälkeen on soitinsuunnistus, jolloin soittimia pääsee itse kokeilemaan opettajien 
kanssa.  
Konsertti on suunnattu 4–10-vuotiaille lapsille. Konsertin kesto on n. 45 min. 
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