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Koronatoimet
Opetus on lähiopetusta kaikilta osin, mutta tilapäisiä opettajakohtaisia etäopetuspäiviä
saatetaan joutua toteuttamaan. Maskisuositus koskee kaikkia alakouluikäisiä ja sitä
vanhempia. Lisäksi jokaisen tulee huolehtia käsihygieniasta. Sairaana tai
flunssaoireisena ei voi osallistua opetukseen.
Oppilaat voivat odottaa tuntejaan aulatiloissa, mutta muuten tiloissa ei voi oleskella.
Suosittelemme, että saattajat eivät jää toimitiloihin odottamaan oppilaita. Päätalon
(Eteläpuisto 4) kahvio on toistaiseksi suljettuna.
Ennen 18.2. järjestettävissä konserteissa voi olla paikalla yleisöä vain puolet
maksimipaikoista. Esiintyjiä ei lasketa yleisökapasiteettiin. Yleisökonserttien
toteutumista kannattaa seurata sivuilta: https://pmo.fi/konsertit/tapahtumakalenteri/

Tuntien peruuntuminen konserttien/tapahtumien takia
Joskus opettajilla on opetuksen kanssa päällekkäisiä tapahtumia, kuten opiston
konsertteja. Pyrkimyksenä on, että peruutukset tai poikkeusjärjestelyt kohdentuvat
tasapuolisesti eri päiviin ja oppilaisiin. Menettelytapoina voivat olla esim.:
●

tunti perutaan

●

tunti järjestetään eri aikaan tai osana ryhmätuntia tai

●

konsertin kuuntelu tai siinä esiintyminen korvaa oppitunnin.

Uusien oppilaiden hakuaika ja nykyisten oppilaiden
ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle
Nykyiset oppilaat täyttävät huhtikuussa jatkoilmoittautumisen lukuvuodelle 2022-2023.
Jatkoilmoittautumisessa ilmoitetaan opintojen jatkamisesta tai lopettamisesta, anotaan
välivuotta tai anotaan muutosta (esimerkiksi soittimen vaihtoa). Jatkoilmoittautumisesta
tiedotetaan tarkemmin seuraavissa oppilastiedotteissa.

Muistakaa mainostaa uusien oppilaiden hakuaikaa tuttavillenne! Hakuaika jatkuu 31.3.
saakka.

Konsertteja ennen talvilomaa
Konserttitoiminta aukeaa myös yleisölle pikkuhiljaa. Ennen talvilomaa järjestetään vielä
kymmenkunta oppilaskonserttia Tampereella, Ylöjärvellä ja Kangasalla.
Huipputason kansanmusaa on tarjolla ke 16.2. klo 18.30 opiston salissa, jossa esiintyy
valtakunnallisesti palkittu LUOMUDUO. Yhtye soittaa uutta ja vanhaa, omaa ja lainattua
kansanmusiikkia vankalla otteella, perinteitä hipoen. Olli Sippola (viulu) ja Sakari Keipi
(kitara) tunnetaan virtuoottisesta yhteissoitosta, avokätisestä meininginjakelusta sekä
ajoittaisesta herkästä, häilyvästä eetterin hiplailusta. Ohjelmiston koostumus on sopiva
ja kuuntelijan onni on taattu, sillä duon omin sanoin, "Soitetaan vain niitä hyviä biisejä."
Kirsikkana tämän kakun päällä, viulisti Olli Sippola on PMO:n kasvatti ja nykyään myös
opettaja. Tervetuloa kuulolle ja tutustumaan samalla Keski-Pohjanmaan
konservatorioon opiskelupaikkana. Konsertin tarjoaa Keski-Pohjanmaan Konservatorio
ja sen kesto on noin 1h.
Orkesterikonsertteina kuullaan:
Ma 21.2. klo 18.30 Konsun salissa Talvipuhallus rytmimusiikilla höystettynä! Mukana
Puhallinpantterit, Windus 1 sekä Junior Big Band.
Ti 22.2. klo 19 Ylöjärven Urheilutalolla ovat Kisatunnelmissa Windus 2, Windus 3 ja
Pirkanmaan Puhaltajat.
To 24.2. klo 18.30 Konsun salissa Jäätävä seikkailu - elokuvamusiikkia ja talvisia tarinoita.
Sinfoniajouset ja jousiorkesteri Comodo esittävät tuttuja säveliä mm. elokuvista Frozen,
The Avengers, Downton Abbey ja The Lord of the Rings. Lisäksi Sinfoniajousten
laulusolistina toimii omilla sävellyksillään Antti Nissilä. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
Pekka ja susi seikkailee opiston aulassa pe 25.2. klo 17.30 opettajien
Eteläpuisto-puupuhallinkvintetin esityksenä. Konsertti kestää n. 20 min ja sen jälkeen
pääsee tutustumaan eri soittimiin soitinsuunnistuksessa.

Kevään opetuspäivät
●

ma 28.2. – su 6.3. Talviloma

●

ti 29.3. ei ole opetusta musiikkiopiston henkilöstön suunnittelupäivän takia
(HUOM! päivämäärä on vaihtunut syksyllä ilmoitetusta)

●

to 14.4. – ma 18.4. Pääsiäisloma

●

ti 19.4. – ke 20.4. Oppilasvalinnat uusille oppilaille: osalla opettajista ei ole
opetusta

●

to 26.5. Ei opetusta (helatorstai)

●

to 2.6. Kevätlukukauden viimeinen opetuspäivä

