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Lukuvuoden 2022–2023 aloitus

● Soiton- ja laulunopetus alkaa ma 15.8. alkavalla viikolla
Opettajasi ottaa sinuun yhteyttä 10.-12.8. ja sopii henkilökohtaisen (ja/tai
pienryhmän) opetusaikasi.
Huomaa, että tuntiaikaa ei voi sopia päällekkäin muha-ryhmän, orkesterin tai
muun yhteismusisoinnin kanssa. Muha-ryhmää voi vaihtaa vain painavasta
syystä.

● Musiikin hahmotusaineiden (muha) opetus alkaa 22.8.
● Orkesterit ja bändit aloittavat 22.8.

Syksyn lukukausimaksu erääntyy 15.8. Lasku on lähetetty huoltajan tai täysi-ikäisen
oppilaan sähköpostiin 27.6. Kuluitta oppilaspaikan voi perua vielä 14.8. saakka. Sen
jälkeen veloitamme peruutusmaksut seuraavasti:

● 15.8.–24.8. välisenä aikana 50 €
● 25.8.–31.8. välisenä aikana 100 €
● 1.9. alkaen täysi lukukausimaksu

Tarkista opintotietosi Eepoksesta ti 9.8.

● Tarkista opintotietosi kohdasta Opintorekisteri.
● Bändisijoitukset näkyvät Eepoksessa pe 12.8. klo 14 alkaen.
● Jos ryhmän nimen lopussa ei ole paikkakunnan lyhennettä, on opetuspaikka

Tampere.
● Yhteismusisointiryhmien ja hahmotusaineiden tarkemmat tiedot ja aikataulut

ovat oppilaiden sivulla pmo.fi/oppilaille.

Jos sinulla ei ole vielä Eepos-tunnusta, saat ohjeet sen luomiseen pe 5.8. sähköpostitse.
Huoltaja asioi alaikäisen puolesta ja saa sitä varten huoltajan tunnuksen.  Jos et ole
saanut tunnusta osoitteesta postitus@eepos.fi tai tunnuksesi ei toimi, ota yhteyttä
toimistosihteeriin mari.perkio@pmo.fi.
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Musiikin hahmotusaineet

Muha-ryhmiin on ilmoittauduttu keväällä. Jos ilmoittautuminen puuttuu, oppilas (laaja
oppimäärä) sijoitetaan tasonsa mukaiseen ryhmään.

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 vaihtotoiveita 10.8. alkaen.

Vapautus muhasta voidaan myöntää vain pätevästä syystä ja sen voi saada enintään
yhdeksi lukuvuodeksi opintojen aikana. Apulaisrehtorit käsittelevät vapautukset, joita
haetaan vapaamuotoisella anomuksella sähköpostitse muha@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 12.8. klo 14.

Vapautus yhteismusisoinnista voidaan myöntää vain hyvästä syystä ja sen voi saada
enintään yhdeksi lukuvuodeksi opintojen aikana. Vapautusta haetaan vapaamuotoisella
anomuksella sähköpostitse rehtori Jouni Auramolta (jouni.auramo@pmo.fi).

Vuokrasoittimet

Palauta vuokrasoitin mahdollisimman pian, jos olet hankkinut oman soittimen. 1.9.
lainassa olevista soittimista laskutetaan syksyn soitinvuokra. Vuokrasoittimien
lainaustilannetta voi kysyä omalta soitonopettajalta opetuksen alkaessa.

Nuorisopassi

Osalla tamperelaisista yläkoululaisista on käytössään Nuorisopassi, jolla voi maksaa
osan lukukausimaksusta. Ota yhteyttä niina.haapanen@pmo.fi ennen passin
käyttämistä.
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Uusien oppilaiden infotilaisuus

Tervetuloa uusien oppilaiden huoltajille ja varttuneemmille oppilaille tarkoitettuun
infoiltaan, jossa kerrotaan tarkemmin musiikkiopisto-opiskelusta. Info järjestetään
etänä Zoomissa ke 24.8. klo 18.30–19.30. Alla olevan linkin kautta pääset mukaan
tilaisuuteen. Teknistä tukea saa tarvittaessa puhelimitse vahtimestareilta Olli Kanerva
(040 417 0062) ja Otto Toivonen (044 976 7799).

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89432737448?pwd=NmVucGQ4L1VkQ2hsUW9jaHFNOGlSZz
09

Meeting ID: 894 3273 7448
Passcode: 205218

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2022–2023!

https://us02web.zoom.us/j/89432737448?pwd=NmVucGQ4L1VkQ2hsUW9jaHFNOGlSZz09
https://us02web.zoom.us/j/89432737448?pwd=NmVucGQ4L1VkQ2hsUW9jaHFNOGlSZz09

