
Pirkanmaan musiikkiopisto 
OPPILASTIEDOTE 26.6.2020 
 
SYKSYN LUKUKAUSIMAKSULASKUT on lähetetty tällä viikolla.  

● Laskun lähettäjä on Eepos-postitus (laskutus@eepos.fi) ja viestin otsikko ”Lasku lähettäjältä 
Pirkanmaan musiikkiopistolta, oppilas N.N.”. Mikäli laskua ei löydy (roskapostistakaan), ilmoita 
asiasta sähköpostitse niina.haapanen@pmo.fi, jolloin lasku lähetetään uudelleen 3.8. alkavalla 
viikolla.  

● Huomaathan, että lasku on avattavissa 90 vrk:n ajan sähköpostin saapumisesta.  
● Alaikäisen oppilaan lasku lähetetään huoltajan sähköpostiin.  
● Laskun eräpäivä on 17.8.2020.   
● Kuorojen ja muskareiden laskut lähetetään syyskuussa. 

 
SYYSLUKUKAUDEN 2020 OPETUKSEN ALOITUS 

● Puhallin- ja jousiorkestereiden periodi jatkaville oppilaille toteutetaan 10.–14.8.2020. Katso tarkempi 
aikataulu täältä: www.pmo.fi/oppilaille 

● Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa ma 17.8. 
 
TUNTIEN SOPIMINEN 

● Opettajasi sopii opetusajastasi 12.–14.8. Opettajasi nimen näet omista tiedoistasi Eepoksesta, missä 
se on valmiina to 6.8.  

 
EEPOS 

● PMO:n Eepos-portaalissa https://pmo.eepos.fi oppilaat voivat mm. katsoa opintotietojaan, täyttää 
jatkamisilmoituksen ja päivittää yhteystietonsa. Huom! Tietoja päivitetään vielä elokuun alussa. 

● Jatkavat oppilaat kirjautuvat Eepokseen aiemmin saamillaan tunnuksilla.  
● Uusien oppilaiden tunnukset lähetetään sähköpostitse ke 5.8.  

 
MUSIIKIN HAHMOTUS (MUHA) 

● Laajan oppimäärän oppilaat aloittavat muhan opiskelun 10-vuotiaana (tänä vuonna täyttävät).  
● Yleisen oppimäärän oppilaat voivat halutessaan osallistua ryhmiin. 
● Muha-järjestelyistä tiedotetaan to 6.8. oppilastiedotteessa ja oppilaiden kotisivulla 

www.pmo.fi/oppilaille. 
 
YHTEISMUSISOINTI 

● Kaikki puhallin- ja lyömäsoittajat osallistuvat orkestereihin heti opintojen alusta alkaen ja 
jousisoittajat opettajan ohjeen mukaan. Jatkavien oppilaiden orkesteriajat näkyvät jo nyt Eepoksessa 
opintotiedoissa. Uusien oppilaiden orkesterisijoitukset ovat valmiina to 6.8. 

● Jos Eepoksessa ei ole mainintaa yhteismusisointiryhmästäsi, sovi siitä oman instrumenttiopettajasi 
kanssa tuntien sopimisen yhteydessä. 

● Rytmimusiikin oppilaat sijoitetaan bändeihin, joiden kokoonpanot ovat valmiina Eepoksessa ke 12.8.  
 
INFOTILAISUUS  

● Erityisesti uusille oppilaille tarkoitettu infotilaisuus musiikkiopisto-opiskelusta järjestetään ke 19.8. 
klo 18–19 musiikkiopiston salissa (Eteläpuisto 4). 
 

TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2020 
● Toimisto on suljettu 27.6.–2.8.  
● Toimisto on avoinna ma 3.8. alkaen arkisin klo 9–15 ja ma 10.8. lähtien klo 9–16 (vahtimestareiden 

iltapäivystys klo 20 saakka). 
 
Seuraava oppilastiedote lähetetään to 6.8. 
 
HYVÄÄ KESÄÄ! 
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