
Pirkanmaan musiikkiopisto (PMO) 
 
OPPILASTIEDOTE nro 2 / 2020–21 
14.8.2020 
 
OPETUS KÄYNNISTYY 
 
ma 17.8. yksilöopetus ja yhteismusisointi 
ma 24.8. musiikin hahmotusaineet (muha) ja muskari 
Opetus järjestetään normaalisti lähiopetuksena. Etäopetusta voidaan järjestää vain 
poikkeustapauksissa erityisestä syystä. 
 
Tampereen rytmimusiikin hahmotusaineiden ryhmiin ilmoittautuminen on käynnissä ja 
jokaisen 2010 tai aikaisemmin syntyneen laajan oppimäärän oppilaan tulee ilmoittautua 
johonkin ryhmään tai sopia muhan suorittamisesta muulla tavoin apulaisrehtori Timo 
Saarisen (timo.saarinen@pmo.fi) kanssa viimeistään su 16.8. Osa ryhmistä on jo täynnä, 
mutta ilmoittautuminen tehdään silti oikean tasoiseen ryhmään jonoon. Jonot puretaan ensi 
viikolla ja lisäryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Kaikkiin jonottajiin otetaan yhteyttä. 
 
Ylöjärvellä on erityisen tärkeää olla ajoissa paikalla ennen tunnin alkua, sillä 
Yhtenäiskoululla opettaja avaa ryhmätunnin alkaessa koulun ulko-oven, joka on muulloin 
lukossa. 
 
 
KÄYTÄNTEET KORONA-AIKANA 
 
Hygienia  
Jokainen pesee ja desinfioi kätensä huolellisesti saapuessaan opetustilaan. Lähikontakteja 
pyritään välttämään. Käsidesipulloja on luokissa ja käytävillä.  
 
Koulujen tilat 
Toimipisteissä saattaa olla joitakin rajoituksia huoltajien pääsyssä koulujen tiloihin, mutta 
niistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen toimipisteittäin. Kangasalan Suoraman koulussa 
oppilaiden huoltajien oleskelua sisätiloissa tulisi välttää, mutta tarvittaessa he voivat tulla 
kouluun sisälle klo 15.30 jälkeen. 
 
Terveydelliset perusteet etäopetukseen 
Terveydellinen peruste on oppilaan tai hänen perheensä kuuluminen riskiryhmään. Mikäli 
oppilas haluaa tällä perusteella säännölliseen etäopetukseen, tulee hänen hakea siihen 
lupaa sähköpostitse rehtorilta (jouni.auramo@pmo.fi).  
Sairaana tai flunssaoireisena ei voi tulla opetukseen. Jos oppilas on pois koulusta, on hän 
pois musiikkiopistoltakin. Mikäli oppilas on pois tunnilta vähäisen oireilun takia ja haluaisi 
opetusta etänä, tulee hänen sopia asiasta opettajansa kanssa mahdollisuuksien mukaan 
hyvissä ajoin. Opettaja määrittelee mahdollisuutensa toteuttaa korvaava/soveltuva 
etäopetus.  
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Muut perusteet etäopetukseen 
Joissakin tapauksissa opettaja ja oppilas voivat sopia etäopetuksen 
tarkoituksenmukaisuudesta pedagogisilla tai muilla perusteilla, jolloin oppilas voi saada 
osittain etäopetusta. 
 
 
MUUTA TIEDOTETTAVAA 
 
Infoilta uusien oppilaiden huoltajille järjestetään Tampereella musiikkiopistolla 
(Eteläpuisto 4) ke 19.8. klo 18. Paikalla ovat rehtori Jouni Auramo sekä apulaisrehtorit Timo 
Saarinen ja Niina Haapanen. 
 
Syksyn ensimmäiset konsertit 

● ti 25.8. klo 17.30 Oppilaiden sävellyskonsertti Kulttuuritalo Laikun musiikkisalissa 
(Keskustori 4, Tampere). Konsertin juontaa säveltäjä Minna Leinonen ja sinne on 
vapaa pääsy. Lisätiedot ja ohjelma: 
https://tamperebiennale.fi/ohjelmisto/ennakkotapahtuma-18-3/ 

● ke 26.8. klo 17 Rytmimusiikin pihakonsertti PMO:n päätalon pihalla (Eteläpuisto 4, 
Tampere. Ohjelmassa on myös todistusten ja stipendien jako n. klo 18.30. 

 
Oppilastiedotteet lähetetään sähköpostitse ja ne ovat myös oppilaiden tiedotussivulla 
www.pmo.fi/oppilaille. 
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