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LUKUVUOSI 2021–2022 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 10 vuorokauden karanteeni. Myös vahva maskisuositus yli
12-vuotiaille on edelleen voimassa.

Jos opistossamme todetaan koronavirustartunta, toimimme viranomaisohjeistusten mukaisesti.
Päivitämme toimintatapojamme tarpeen mukaan.

LUKUVUODEN ALOITUS

● Lukujärjestyksen mukainen instrumenttiopetus alkaa ma 16.8.
● Musiikin hahmotusaineiden opetus alkaa ma 23.8.
● Orkesterit ja bändit aloittavat 16.8., paitsi puhallinorkestereista Puhallinpantterit ja Windus

1. Aikataulut voi tarkistaa www. pmo.fi/oppilaille

Syksyn lukukausimaksu erääntyy pe 13.8. Lasku on lähetetty huoltajan tai täysi-ikäisen oppilaan
sähköpostiin kesäkuun lopussa. Kuluitta oppilaspaikan voi perua vielä to 5.8. Sen jälkeen veloitamme
peruutusmaksut seuraavasti:

● 6.–15.8. välisenä aikana 50 €
● 16.8. alkavalla viikolla 100 €
● 23.8. alkaen täysi lukukausimaksu

TARKISTA OPINTOTIETOSI EEPOKSESTA

Uusien oppilaiden tunnukset on lähetetty tänään 4.8. Jos et ole saanut tunnuksia sähköpostilla, ota
yhteyttä niina.haapanen@pmo.fi.

Alkaneen lukuvuoden opintotietoja päivitetään vielä. Voit tarkistaa tietosi kohdasta opintorekisteri.

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.–13.8. ja sopii henkilökohtaisen (ja/tai pienryhmän) opetusaikasi.
Mikäli opettaja haluaa tavata sinut tuntien sopimiseksi, hän ilmoittaa tapaamisajan ja -paikan.

Huomaa, että tuntiaikaa ei voi sopia päällekkäin muha-ryhmän, orkesterin tai muun yhteismusisoinnin
kanssa. Muha-ryhmää voi vaihtaa vain painavasta syystä.

http://www.pmo.fi/oppilaille


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.

KLASSISEN puolen muha-ryhmiin on ilmoittauduttu keväällä. Jos ilmoittautuminen puuttuu, oppilas
sijoitetaan vapaalle paikalle.

RYTMIMUSIIKIN  muha-ryhmiin ilmoittaudutaan 9.–11.8. ja ilmoittautumisohjeet on lähetetty 2.8.
sähköpostilla rytmimusiikin muha-ikäisille oppilaille.

Ryhmän vaihtaminen

Jos muha-ryhmä ei mitenkään sovi (esimerkiksi koulun lukujärjestyksen vuoksi), ota yhteyttä
muha@pmo.fi ja ilmoita perustelut sekä mihin ryhmään voisit vaihtaa. Muha-opettajat käsittelevät
vaihtotoiveet 16.–18.8.

Vapautuksen hakeminen
Vapautus muhasta voidaan myöntää vain pätevästä syystä ja sen voi saada enintään yhdeksi
lukuvuodeksi opintojen aikana. Vapautusta haetaan vapaamuotoisella anomuksella elokuun aikana
sähköpostitse apulaisrehtori Niina Haapaselta (niina.haapanen@pmo.fi).

YHTEISMUSISOINTI

Orkesterien ajat näkyvät Eepoksessa. Jos Eepoksessa ei ole mainintaa yhteismusisointiryhmästäsi,
se sovitaan soitonopettajan kanssa.

Rytmimusiikin oppilaat sijoitetaan bändeihin, joiden kokoonpanot ovat nähtävillä Eepoksessa
viimeistään pe 13.8. klo 16.
Vapautus yhteismusisoinnista voidaan myöntää vain hyvästä syystä ja sen voi saada enintään
yhdeksi lukuvuodeksi opintojen aikana. Vapautusta haetaan vapaamuotoisella anomuksella elokuun
aikana sähköpostitse rehtori Jouni Auramolta (jouni.auramo@pmo.fi).

BAROKKIYHTYE JA KAPUKURSSI

Aloitamme uudet kurssit (kapellimestarikurssi ja barokkiyhtye). Kurssien sisällöt ja ilmoittautumiset
oppilaiden sivuilla: www.pmo.fi/oppilaille

KEHONHUOLTOA

Oppilaiden kehonhuoltoa järjestetään Kurilan orkesterisalissa syyslukukaudella keskiviikkoisin klo
19.30–20.00

mailto:niina.haapanen@pmo.fi
http://www.pmo.fi/oppilaille


UUSIEN OPPILAIDEN INFOTILAISUUS

Erityisesti uusien oppilaiden huoltajille tarkoitettu infotilaisuus musiikkiopisto-opiskelusta järjestetään
ke 25.8. klo 18.30–19.30 musiikkiopiston salissa (Eteläpuisto 4).

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 2021–2022!


