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Jatkoilmoittautuminen 2022–2023

This info is also available in English: www.pmo.fi/en/jatkamisilmoitus

Nykyisten oppilaiden jatkamis-/lopettamisilmoitus lukuvuodelle 2022–2023 tehdään
sähköisesti pe 1.4. – pe 8.4.2022 Eepos-palvelussa (https://pmo.eepos.fi). Jos et ole
hetkeen käyttänyt Eeposta, se pyytää sinua tarkistamaan henkilötietosi ennen kuin
pääset täyttämään lomaketta. Tarkista myös kuvaus- ja julkaisulupasi.

Kirjautumista varten tarvittavat tunnukset lähetetään ke 30.3. niille tänä lukuvuonna
aloittaneille oppilaille, joilla tunnuksia ei vielä ole. Tunnukset lähetetään sähköpostitse
alaikäisen ensisijaiseksi merkitylle huoltajalle tai täysi-ikäiselle oppilaalle itselleen.
Viestin lähettäjä on Eepos-postitus (postitus@eepos.fi). Aiemmin aloittaneet oppilaat
käyttävät vanhoja tunnuksiaan.

Jos tunnuksesi ovat kadonneet, ota sähköpostitse yhteyttä toimistosihteeri Mari
Perkiöön, mari.perkio@pmo.fi.

Tarkemmat täyttöohjeet

Eepos-palvelussa (https://pmo.eepos.fi) täytettävällä lomakkeella ilmoitetaan opintojen
jatkamisesta tai lopettamisesta. Huomaa, että myös opintojen lopettaminen
ilmoitetaan lomakkeella.

Jos olet epävarma jatkamisestasi (esim. odotat opiskelupaikkaa muualta), ilmoita silti
jatkavasi.  Jatkamispäätöksen voi perua ilman peruutusmaksua 10.8. saakka.
Tarvittaessa keskustele opintoihin ja jatkamiseen liittyvistä asioista oman opettajasi
kanssa huoltajien tapaamisviikolla 4.4.-8.4.

Ryhmäaineet: Orkestereihin, kuoroihin ja bändeihin ei tarvitse ilmoittautua. Musiikin
hahmotuksen jatkoilmoittautuminen tehdään myöhemmin.

https://pmo.fi/en/jatkamisilmoitus/
https://pmo.eepos.fi
https://pmo.eepos.fi


Opintoja koskevat muutokset

Ilmoita jatkamisilmoituslomakkeessa, mikäli haet opintovapaata tai muuta muutosta
opintoihin. Sivuainetta voi hakea, kun pääaineen opinnot ovat edenneet vähintään
perusopinnot 4:n tasolle.

Rehtori ilmoittaa päätökset sähköpostitse toukokuun loppuun mennessä. Pääaineen
vaihtoa ja sivuainetta hakevat kutsutaan tarvittaessa tapaamaan opettajia
pääsääntöisesti 19.–20.4.

Huomaa

Ilmoittautumisen voi tehdä vain Eepos-palvelussa. Älä lähetä jatkamistietoja
sähköpostilla tai muulla tavoin.

Jos haluat muuttaa jatkamisilmoituksessa antamiasi tietoja, älä täytä ilmoitusta
Eepoksessa uudelleen, vaan ilmoita muutokset Niina Haapaselle,
niina.haapanen@pmo.fi.

Konserttipoimintoja

● Su 3.4. klo 18 huipentaa maakunnallisen saksofoniorkesterin konsertti
Tuomiokirkossa Pirkanmaan Saksonifestivaalin (www.pmo.fi/psf)

● Ma 4.4. klo 18.30 kuullaan Euroopan Unionin nuoriso-orkesterin
kamarikokoonpanoja Pyynikki-salissa (F. E. Sillanpään katu 9, Tampere). Mukana
myös Pirkanmaan Puhaltajat, Vuoreksen Tempo-orkesteri ja Konservatorion
lyömäsoitinyhtye.

● su 10.4. Sävellysoppilaiden konsertti Vapriikissa osana Tampere Biennalea.
Ohjelmassa useita kantaesityksiä! Lisätiedot:
https://tamperebiennale.fi/ohjelmisto/biennalen-perhepaiva/

Kaikki tapahtumat kotisivuilla: pmo.fi/tapahtumakalenteri



Lipputarjous PMO:n oppilaille

TTT-Klubilla tulossa tasokas jazz-keikka lauantaina 9.4. klo 19, jolloin ei ole ikärajoja.
Liput PMO:n oppilaille 11 € (norm. hinta 22 €).
ANTTI LÖTJÖNEN QUINTET EAST: Tapahtuman esittely tästä linkistä

Alennuslippujen osto tästä linkistä
Kampanjakoodi: PMO

Alennuslippuja ei ole myöskään saatavilla teatterin lippumyymälästä tai klubin ovelta,
vaan ainoastaan tuon Lippupisteen sivun kautta.

Kevään opetuspäivät

● ti  29.3.  ei opetusta (henkilöstön suunnittelupäivä), paitsi jos opettajasi on toisin

ilmoittanut

● 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

Uusien oppilaiden hakuaikaa vielä jäljellä

Uusien oppilaiden hakuaika jatkuu 31.3. saakka.

https://ttt-teatteri.fi/program/antti-lotjonen-quintet-east/
https://www.lippu.fi/event/ttt-klubi-antti-loetjoenen-quintet-east-tampereen-tyoevaeen-teatteri-14464844/

