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LUKUVUOSI 2020–2021 ALKAA
Koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä pidetään huolta siitä, että toimintaan
ei osallistuta flunssaoireisena tai muutoin sairaana. Tärkeintä on noudattaa hyvää hygieniaa eli
jokainen pesee ja desinfioi huolellisesti kädet tunneille tullessaan ja sieltä lähtiessään. Lisäksi pyritään
minimoimaan lähikontaktit ja huolehditaan mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyyksistä. Riskimaista
tullessa on pidettävä vähintään 14 vuorokauden karanteeni.
Jos opistossamme todetaan koronavirustartunta, toimimme viranomaisohjeistusten mukaisesti.
Päivitämme toimintatapojamme tarpeen mukaan.
Puhallin- ja jousiorkestereiden periodi
jatkaville oppilaille toteutetaan 10.–14.8.2020. Katso 6.8. päivitetty aikataulu täältä:
www.pmo.fi/oppilaille
Lukujärjestyksen mukainen instrumenttiopetus alkaa ma 17.8. ja musiikin hahmotusaineiden
opetus ma 24.8.
Syksyn lukukausimaksu erääntyy maanantaina 17.8. Lasku on lähetetty kesäkuun lopussa.
Oppilaspaikan voi perua kuluitta viimeistään pe 14.8. Sen jälkeen paikan perumisesta peritään
seuraavat peruutusmaksut: ensimmäisellä opetusviikolla 50 €, toisella viikolla 100 € ja kolmannesta
viikosta alkaen täysi lukukausimaksu.
Hallintohenkilöstön muutoksia 1.8. alkaen: koordinaattori Niina Haapanen on nimitetty toiseksi
apulaisrehtoriksi vastuualueinaan opintoasiat, laskutus ja maksujärjestelyt. Toimistopäällikkö Maarit
Sierimo on nimitetty hallintopäälliköksi. Toisena vahtimestarina on aloittanut Otto Toivonen.

TARKISTA OPINTOTIETOSI EEPOKSESTA
Alkavan lukuvuoden opintotietoja päivitetään vielä. Tarkista tietosi pe 7.8. klo 16 jälkeen.
Jos ryhmän nimen lopussa ei ole paikkakunnan lyhennettä, on opetuspaikka Tampere.
Yhteismusisointiryhmien ja hahmotusaineiden tarkemmat tiedot ja aikataulut ovat oppilaiden sivulla
www.pmo.fi/oppilaille.

SOITTO-/LAULUTUNTIEN SOPIMINEN
Opettajasi ottaa sinuun yhteyttä 12.–14.8. ja sopii henkilökohtaisen (ja/tai pienryhmän) opetusaikasi.
Mikäli opettaja haluaa tavata sinut tuntien sopimiseksi, hän ilmoittaa tapaamisajan ja -paikan.
Huomioi, että tuntiaikaa ei voi sopia päällekkäin muha-ryhmän kanssa. Muha-ryhmää voi vaihtaa vain
painavasta syystä.

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET
Musiikin hahmotusaineiden (muha) opiskelu aloitetaan 10-vuotiaana (tänä vuonna täyttävät) ja sen
jälkeen niihin osallistutaan vuosittain. Laajan oppimäärän oppilailla muhan opiskelu kuuluu
opetussuunnitelmaan pakollisena. Yleisessä oppimäärässä muha sisältyy vapaasti valittaviin
opintoihin.

Hämeenkyrö, Kangasala, Tampere
2010 ja aikaisemmin syntyneet laajan oppimäärän sekä yleisestä oppimäärästä muhaan
ilmoittautuneet oppilaat on sijoitettu valmiiksi ryhmiin. Näet ryhmäsi omista tiedoistasi
Eepos-portaalista https://pmo.eepos.fi. Ryhmän puuttuessa ota yhteyttä muha@pmo.fi.
HUOM! Opintotietoja päivitetään vielä. Tarkista tietosi pe 7.8. klo 16 jälkeen.
Ylöjärvi
Ylöjärven jatkavat oppilaat ovat ilmoittautuneet hahmotusaineiden ryhmiin jo toukokuussa
Eepos-portaalissa, jossa myös uudet oppilaat ilmoittautuvat viimeistään su 16.8. Ilmoittautumisohje
on oppilaiden sivulla www.pmo.fi/oppilaille.
Ryhmän vaihtaminen
Jos ilmoitettu muha-ryhmä ei mitenkään sovi, ota yhteyttä muha@pmo.fi ja ilmoita perustelut sekä
mihin toiseen ryhmään haluaisit vaihtaa. Vaihtotoiveet käsitellään muha-opetuksen alkamiseen
mennessä.
Vapautuksen hakeminen
Vapautus voidaan myöntää vain painavasta syystä ja sen voi saada enintään yhdeksi lukuvuodeksi
opintojen aikana. Vapautusta haetaan vapaamuotoisella anomuksella sähköpostitse apulaisrehtori
Niina Haapaselta (niina.haapanen@pmo.fi).

YHTEISMUSISOINTI
Jos Eepoksessa ei ole mainintaa yhteismusisointiryhmästäsi, se sovitaan soitonopettajan kanssa.

KUOROIHIN EHTII VIELÄ MUKAAN!
Lapsikuoro Tactukseen ja Nuorisokuoro Sympaattiin otetaan vielä uusia laulajia! Ilmoittautumiset
suoraan kuoronjohtaja Emmi Kleemolalle, emmi.kleemola@pmo.fi.
TERVETULOA ALOITTAMAAN LUKUVUOTTA 2020–2021!

