Pirkanmaan musiikkiopiston
MUSKARIN ALOITUSTIEDOTE
syksy 2022
TERVETULOA PMO:N MUSIIKKILEIKKIKOULUUN LUKUVUODEKSI 2022–2023!
Tämä viesti on kaikkien muskarilaisten yhteinen aloitustiedote.

LUKUVUODEN OPETUS
Syyslukukausi
ma 29.8. Opetus alkaa
pe 16.9. Ei opetusta (opettajien koulutuspäivä)
ma 17.10. – su 23.10. Syysloma
ma 5.12. Ei opetusta
ti 6.12. Ei opetusta (itsenäisyyspäivä)
pe 16.12. Syyslukukauden viimeinen opetuspäivä
Lukuvuodessa on opetuskertoja vähintään 27 vaihdellen mm. arkipyhien sijoittumisen mukaan. Tunti voidaan
joutua perumaan esim. opettajan sairastumisen vuoksi, ellei sijaista saada. Opisto kuitenkin huolehtii, että
opetuskertojen vähimmäismäärä toteutuu.
Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2023. Olette ilmoittautuneet muskariin koko lukuvuodeksi, joten
kevätlukukaudelle ei enää erikseen tarvitse ilmoittautua.

ESITYKSET JA KONSERTIT
Muskaritoimintaan eli varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluu myös esiintyminen turvallisessa ja rennossa
ilmapiirissä. Muskariryhmien esityksistä tiedotetaan erikseen.
YLE etsii avustajia dokumenttisarjaansa muskarilaisista ja heidän vanhemmistaan. Lisätietoja tästä linkistä:
Yleisradio hakee avustajia kuvauksiin, 23.8.2022
Muskaritoimintaan liittyvät myös elävän musiikin kokemukset. Pirkanmaan musiikkiopisto järjestää jälleen
huikeita oppilaskonsertteja ja tapahtumia. Kannattaa tulla mukaan ja sukeltaa musiikin maailmaan! Syksyn
tapahtumakalenteri julkaistaan syyskuun alussa opiston kotisivulla www.pmo.fi/konsertit/tapahtumakalenteri.

MUSKARIN KÄYTÄNTEET
●
●
●
●
●

Sairaana tai flunssaoireisena ei voi osallistua muskareihin.
Muistattehan käsien pesun saippuavedellä ennen tunnille tuloa.
Huolehdittehan, että lapsi tuodaan tunnille ajoissa ja häntä ollaan vastassa hyvissä ajoin. Opettajat
ovat vastuussa oppilaista vain oppitunnin ajan.
Oppituntien välisen ajan luokka on suljettuna opettajan valmistellessa seuraavaa tuntia.
Lapsi-vanhempi-ryhmissä pyydämme ystävällisesti pitämään puhelimet äänettömällä.

TIEDOTUS JA LASKUTUS
Muskariasioista tiedotamme ensisijaisesti sähköpostitse ja kiireellisissä asioissa tekstiviesteillä käyttämällä
hakulomakkeessa antamianne yhteystietoja. Huolehdittehan, että tietonne ovat toimistossamme aina ajan

tasalla. Yhteystietojen päivittämisen hoitaa koordinaattori Tuuli Isotalo, muskari@pmo.fi.
Tämä ja muut lukuvuoden aikana lähetettävät yleistiedotteet lisätään myös muskarin ilmoitustaululle
www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/ilmoitustaulu.
Syksyn 2022 lukukausimaksu laskutetaan viikolla 37. Lukukausimaksulaskut lähetetään
sähköpostiosoitteeseen, joka on Eepos-oppilasrekisteriimme ensisijaiseksi huoltajaksi ilmoitetun osoite.
Laskujen lähettäjä on Eepos-postitus (postitus@eepos.fi). Mikäli et ole saanut laskua kahden viikon kuluessa
muskarin aloituksesta (tarkista myös roskapostilaatikkosi), ilmoita asiasta laskutukseemme apulaisrehtori
Niina Haapaselle (laskutus@pmo.fi).
Muskarin voi perua kesken kauden ilmoittamalla lopettamisesta sähköpostitse osoitteeseen muskari@pmo.fi.
Mikäli muskaripaikka on peruttu viimeistään laskun eräpäivänä, hyvitetään laskusta loppukauden osuus.
Eräpäivän jälkeen ilmoitettuja peruutuksia ei oteta huomioon laskutuksessa.
Lisätietoja maksukäytänteistä on opiston kotisivuilla www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/muskarimaksut/.

TIEDOKSI MYÖS
Kulkuohjeet toimipisteisiin
ovat nettisivulla www.pmo.fi/muskari-ja-musaryhmat/toimipisteet.
Poissaolot
Mikäli lapsi ei pääse osallistumaan muskaritunnille, pyydämme ilmoittamaan siitä opettajalle tekstiviestillä.
Käymättä jääneitä muskarikertoja ei korvata.
Vakuutukset
Muskarilaisia, heidän omia soittimiaan tai opiston vuokrasoittimia ei ole vakuutettu mahdollisten tapaturmien
varalta. Pyydämme ottamaan tämän huomioon perheiden omissa vakuutuksissa.

YHTEYSTIEDOT
Yleisissä muskariasioissa ota yhteyttä koordinaattori Tuuli Isotaloon, muskari@pmo.fi.
Oman ryhmäsi asioissa ota yhteyttä suoraan opettajaan. Toivomme yhteydenottoa ensisijaisesti
sähköpostitse, paitsi ilmoitettaessa poissaoloista tekstiviestitse. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pmo.fi ja puhelinnumerot seuraavat:
Johanna Kaivo-oja (Tampere, Kangasala) 040 133 1448
Leea Lahtela (Tampere, Kangasala) 044 560 3726
Lea Leinonen-Szemenyei (Tampere) 040 870 7170
Jonna Roppo (Hämeenkyrö, Ylöjärvi) 050 430 7779
Sari Ullvén (Tampere, Pirkkala) 040 870 7171

Tervetuloa muskariin!
Tuuli Isotalo
Koordinaattori, varhaisiän musiikkikasvatus
Pirkanmaan musiikkiopisto
p. 050 347 5578
muskari@pmo.fi
www.pmo.fi

