Pirkanmaan musiikkiopiston
MUSKARIN ALOITUSTIEDOTE
syksy 2020
TERVETULOA PMO:N MUSIIKKILEIKKIKOULUUN LUKUVUODEKSI 2020–2021!
Tämä viesti on kaikkien muskarilaisten yhteinen aloitustiedote.

LUKUVUODEN OPETUS
Syyslukukausi
ma 24.8. Opetus alkaa
pe 4.9. Ei opetusta (opettajien koulutuspäivä)
la 3.10. PMO50: Minimuusikot juhlivat -tapahtuma (aikataulu tiedotetaan myöhemmin)
ma 12.10. – su 18.10. Syysloma
la 14.11. klo 15 PMO50 – YHDESSÄ juhlakonsertti (osa muskarilaisista esiintymässä)
pe 4.12. Ei opetusta (opettajien koulutuspäivä)
pe 18.12. Syyslukukauden viimeinen opetuspäivä
Lukuvuodessa on opetuskertoja vähintään 27 vaihdellen mm. arkipyhien sijoittumisen mukaan. Tunti voidaan
joutua perumaan esim. opettajan sairastumisen vuoksi, ellei sijaista saada. Opisto kuitenkin huolehtii, että
opetuskertojen vähimmäismäärä toteutuu.
Kevätlukukausi 2021 alkaa pe 8.1.2021. Kevätlukukaudella pidetään Avoimien ovien viikko, jolloin koko
perhe on tervetullut seuraamaan oman lapsensa muskaria. Avoimien ovien viikosta tiedotetaan
vuodenvaihteessa.
Olette ilmoittautuneet muskariin koko lukuvuodeksi, joten kevätlukukaudelle ei enää erikseen tarvitse
ilmoittautua.
Muskaritoimintaan eli varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluu myös esiintyminen turvallisessa ja rennossa
ilmapiirissä. Muskariryhmien esityksistä tiedotetaan erikseen.
Muskaritoimintaan liittyvät myös elävän musiikin kokemukset. Pirkanmaan musiikkiopisto järjestää jälleen
huikeita oppilaskonsertteja ja tapahtumia. Kannattaa tulla mukaan ja sukeltaa musiikin maailmaan! Syksyn
tapahtumakalenteri julkaistaan opiston kotisivulla www.pmo.fi/konsertit/tapahtumakalenteri.
MUSKARIN KÄYTÄNTEET KORONA-AIKANA
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Jokainen pesee ja desinfioi kätensä huolellisesti saapuessaan opetustilaan.
Sairaana tai flunssaoireisena ei voi osallistua muskareihin.
Toivomme, että vain yksi vanhempi osallistuu lapsi-vanhempi-ryhmiin lapsen kanssa.
Joissakin päiväkodeissa ja kouluissa on rajoitettu huoltajien pääsyä odotustiloihin. Opettajat
tiedottavat näistä rajoituksista erikseen ennen opetuksen alkua.
Turvavälit pyritään huomioimaan muskarissa ja ryhmien vaihdon aikana.
Opettajat joutuvat käyttämään epidemian ehkäisyyn myös osan ryhmien ajasta, jonka vuoksi opetus
saattaa loppua aiemmin. Huolehdittehan, että lapsi tuodaan tunnille ajoissa ja häntä ollaan vastassa
hyvissä ajoin. Opettajat ovat vastuussa oppilaista vain oppitunnin ajan.
Olemme tilanneet kaikille muskarilaisille oman soitinpussin, jotta tavaroiden yhteiskäyttöä voidaan
välttää. Muskaripussissa on mm. marakassi, kehärumpu ja huivi. Muskaripussiin liittyvistä
käytänteistä tiedotetaan erikseen.

TIEDOTUS JA LASKUTUS
Muskariasioista tiedotamme ensisijaisesti sähköpostitse ja kiireellisissä asioissa tekstiviesteillä käyttämällä
hakulomakkeessa antamianne yhteystietoja. Huolehdittehan, että tietonne ovat toimistossamme aina ajan

tasalla. Yhteystietojen päivittämisen hoitaa koordinaattori Tuuli Isotalo, muskari@pmo.fi.
Tämä ja muut lukuvuoden aikana lähetettävät yleistiedotteet lisätään myös muskarin ilmoitustaululle
www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/ilmoitustaulu.
Syksyn 2020 lukukausimaksu laskutetaan poikkeuksellisesti kahdessa erässä. Ensimmäinen erä
lähetetään viikolla 37 ja toinen viikolla 43. Jos muskarit siirretään etäopetukseen, annetaan
etäopetuskerroilta 30 % maksuhuojennusta. Maksuhuojennus annetaan jälkimmäisessä laskussa.
Lukukausimaksulaskut lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka on Eepos-oppilasrekisteriimme ensisijaiseksi
huoltajaksi ilmoitetun osoite. Laskujen lähettäjä on Eepos-postitus (postitus@eepos.fi). Mikäli et ole saanut
laskua kahden viikon kuluessa muskarin aloituksesta (tarkista myös roskapostilaatikkosi), ilmoita asiasta
laskutukseemme (laskutus@pmo.fi).
Laskutukseen liittyvät asiat hoitaa apulaisrehtori Niina Haapanen (laskutus@pmo.fi). Mahdolliset
lopettamiset kesken kauden otamme laskutuksessa huomioon siitä lähtien, kun oppilaspaikka on peruttu
sähköpostitse osoitteeseen muskari@pmo.fi.
Lisätietoja maksukäytänteistä on opiston kotisivuilla www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/muskarimaksut/.
TIEDOKSI MYÖS
Kulkuohjeet toimipisteisiin
ovat nettisivulla www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/toimipisteet.
Poissaolot
Mikäli lapsi ei pääse osallistumaan muskaritunnille, pyydämme ilmoittamaan siitä opettajalle tekstiviestillä.
Käymättä jääneitä muskarikertoja ei korvata.
Vakuutukset
Muskarilaisia, heidän omia soittimiaan tai opiston vuokrasoittimia ei ole vakuutettu mahdollisten tapaturmien
varalta. Pyydämme huomioimaan tämän perheiden omissa vakuutuksissa.
YHTEYSTIEDOT
Yleisissä muskariasioissa ota yhteyttä koordinaattori Tuuli Isotaloon, muskari@pmo.fi. Oman ryhmäsi
asioissa ota yhteyttä suoraan opettajaan. Toivomme yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostitse. Opettajien
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pmo.fi ja puhelinnumerot seuraavat:
Johanna Kaivo-oja (Tampere, Kangasala) 040 133 1448
Lea Leinonen-Szemenyei (Tampere) 040 870 7170
Jonna Roppo (Ylöjärvi) 050 430 7779
Sari Ullvén (Tampere, Pirkkala) 040 870 7171

Tervetuloa muskariin!
Tuuli Isotalo
Koordinaattori, varhaisiän musiikkikasvatus
Pirkanmaan musiikkiopisto
p. 050 347 5578
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www.pmo.fi

