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LUKUVUOSI PÄÄTTYY 
Etäopetus jatkuu lukuvuoden loppuun saakka. Viimeiset poikkeuspäivät opetuksessa: 

to 21.5. Ei opetusta (helatorstai) 
ti 26.5. – ke 27.5. Ei opetusta (opettajien suunnittelupäivät), ellei oma opettaja ole muuta ilmoittanut 

Lukuvuoden viimeinen opetuspäivä on perjantai 29.5. Todistukset jaetaan poikkeuksellisesti vasta ke 26.8. 
opiston pihakonsertissa, mutta halutessaan todistuksen voi myös noutaa opiston toimistolta 8.–17.6. välisenä 
aikana. 
 
Stipendit myönnetään tänä keväänä vain päättötodistusten saajille. Lisäksi myönnetään Ylöjärvi-stipendi. 
Stipendien jako on 26.8. pihakonsertissa. Tukiyhdistyksen kannustusstipendivarat kohdennetaan 
syyslukukauden maksuhuojennuksiin. 
 
 
SYYSLUKUKAUDEN 2020 OPETUKSEN ALOITUS 
Elokuussa palataan normaaliin lähiopetukseen, ellei koronatilanteesta silloin muuta johdu. 

● Lähes kaikilla orkestereilla ja osalla bändeistä on periodeja alkusyksystä. Orkesteriperiodista 
(10.–14.8.) tiedotetaan vielä kesäkuun lopussa, jolloin aikataulut ovat kotisivuilla 
www.pmo.fi/oppilaille. 

● Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 17.8. 
● Muskariopetus alkaa maanantaina 24.8.  

 
 
ORKESTERISIJOITUKSET 
Ensi lukuvuoden orkesterisijoitukset näkyvät jo Eepoksessa kohdassa Opintotiedot – Ryhmäopinnot – 
Tulevat opinnot. Mikäli sijoitusta ei näy, voit kysyä sitä omalta opettajaltasi. 
 
 
MUUTOSPÄÄTÖKSET 
Rehtorin päätökset jatkamisilmoituksissa haettuihin muutoksiin tiedotetaan hakijoille sähköpostitse 
perjantaina 29.5.  
 
 
LUKUKAUSIMAKSUT 
 
Lukukausimaksut säilyvät nykyisellään ensi lukuvuonna. Syksyn lukukausimaksulasku lähetetään 
sähköpostitse kesäkuun lopussa ja sen eräpäivä on elokuun alussa.  
 
Maksujärjestelyt (sovittava ennen eräpäivää) lukuvuodelle 2020–2021 
Lukukausimaksulaskun voi maksaa myös 2–5 erässä. Ensimmäinen erä tulee kuitenkin olla maksettuna 
viimeistään laskun eräpäivänä. Erien lukumäärä ja muut maksupäivät voidaan sopia oppilaskohtaisesti. 
Maksujärjestelystä sovitaan ennen laskun eräpäivää sähköpostitse koordinaattori Niina Haapasen kanssa 
(laskutus@pmo.fi). 
 
Maksuhuojennukset (hakuaika päättyy 7.6.2020) lukuvuodelle 2020–2021 
Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori voi anomuksesta myöntää huojennusta solistisen aineen 
lukukausimaksuun lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan. Maksuhuojennusta voidaan myöntää 
taloudellisilla perusteilla (esim. toimeentulotukipäätös), jotka selvitetään vapaamuotoisella anomuksella. 
Syyslukukautta 2020 tai koko lukuvuotta 2020–2021 koskeva anomus tulee tehdä viimeistään 7.6.2020 
osoitteessa www.bit.ly/maksuhuojennus2020. Myöhässä saapuneita anomuksia ei käsitellä. Päätökset 
tiedotetaan juhannukseen mennessä. 
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KEHONHUOLTOA 
Hyödyllistä tietoa ergonomiasta yleisesti ja soittimittain on Sibelius-Akatemian verkkosivuilla 
http://web.uniarts.fi/harjoittelu/index5642.html?id=93&la=fi. 
Taukojumppaa jumppakissan kanssa: https://youtu.be/3gGpRiV09uU. 
Selkäkanava.fi -sivuilta voi tilata taukojumppamuistutuksen ja sen myötä päivittäin vaihtuvan 
taukojumppavideon. 
 
 
NAXOKSEN MUSIIKKIKIRJASTO 
Naxos Music Library on taidemusiikkiin erikoistunut, mutta myös kansanmusiikkia ja jazzia tarjoava 
verkkokuuntelupalvelu, johon pääsee PIKI-kirjastokortilla. Tarjonta on huomattavasti laajempi kuin esim. 
Spotifyssa. Opettajamme Varpu Haavisto on laatinut palveluun käyttöohjeen. Hyviä kuunteluhetkiä! 
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