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TIEDOTE MUSIIKKILEIKKIKOULULAISTEN
VANHEMMILLE
TAMMIKUU 2017
Hyvää uutta vuotta ja tervetuloa jälleen musiikkileikin pariin!

Kevätlukukauden 2017 opetus- ja loma-ajat
to 5.1.
ma 20.2. - pe 24.2.
pe 14.4. - ma 17.4.
ma 1.5.
ti 23.5.-ke 24.5.
to 25.5.
pe 26.5.

ensimmäinen opetuspäivä
(vko 8) talviloma
pääsiäisloma
vappuvapaa
ei opetusta
helatorstaivapaa
musiikkiopiston lukukauden viimeinen opetuspäivä

Tammikuun neljännellä viikolla 23.-27.1. pidetään muskarissa pajaviikko, jolloin tuntien sisältö
on vähän tavanomaisesta poikkeava ja normaali opetusaikataulukin saattaa vaihtua. Lisää
tietoa pajaviikosta viestitetään Wilman kautta.
Muskarin kevätjuhlat pidetään musiikkiopiston telttafestareiden yhteydessä helatorstaina
25.5. noin klo 12-14. (Tai lauantaina 27.5., mikäli teltan vuokraus ei onnistu helatorstaille.)
Sirkus-aiheisessa kevätjuhlassa esiintyvät kaikki 3-6 -vuotiaiden ryhmät. Perheryhmäläisille
pidetään oma laululeikkituokio joulumuskareiden tapaan musiikkiopiston konserttisalissa.
Ajankohta varmistuu talven aikana. Lisätietoa myöhemmin Wilmassa.
Kevätlukukauden aikatauluihin saattaa tulla vielä toiminnan kuluessa joitakin ryhmäkohtaisia
muutoksia ja ainakin soittotunneille siirtymistä pohtiville on suunnitteilla
soittimiintutustumistilaisuus maaliskuussa.
Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat
Lukukausimaksu lukukautena 2017 on 132 €.
Sisaralennus on 25% toisesta sisaruksesta alkaen.
Vapautuksia ja alennuksia lukukausimaksuihin myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan 15.9.
mennessä hakemuksen jättäneille, joten kevätkaudella anomuksia ei enää käsitellä.
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Pysäköinti musiikkiopiston pihalla
Pysäköintipaikat musiikkiopiston piha-alueella on tarkoitettu musiikkiopiston asiakkaiden
käyttöön. Lähistön talojen asukkaat ja ravintoloiden asiakkaat käyttävät myös mielellään näitä
pysäköintipaikkoja, jolloin pahimpina aikoina alue täyttyy autoista. Musiikkileikkikoululaisten
perheille jaettiin syyslukukauden alussa pysäköintilupa, joka tulee asettaa pysäköitäessä
näkyviin tuulilasin taakse. Tarvittaessa musiikkileikkikoulunopettajalta voi pyytää uuden luvan.
Käytännön ohjeita
Lapsi tarvitsee musiikkileikkikouluun turvallisuuden takia liukumattomat tossut tai jarrusukat.
Näin talvella muskarin lattiat saattavat olla yllättävän viileät, joten avojaloin emme enää
suosittele lattialla kulkemaan. Myös pelkät villasukat voivat olla turhan liukkaat.
Liikumme tanssimme a leikimme laulun o essa oten toi oisimme ett la set o at
sellaisissa aatteissa ett liikkuminen su uu ai attomasti. Myös aikuisten kannattaa
perheryhmissä pukeutua liikkumiseen ja lattialla istumiseen soveltuvin vaattein.
e e miss la sen al ominen kuuluu omalle aikuiselle. ikuisten toi otaan leikki n a
toimi an la sen mukana. os la si ei aina malta keskitt toimintaan
nt oi oukutella
mukaan kulloiseenkin etkeen. uistatte an kuitenkin oukutella lasta niin ettei mui en
toiminta t st
i iinn . os la si l tee aeltamaan menk
e ss , luokassa saattaa olla
aa a aikko a ienille la sille. oka ta auksessa luokat o at t nn kiinnosta aa
muska imate iaalia ota la sen ei ole ta koitus ksin n tutkiskella.
etta at ke to at milloin
mit kin mate iaalia k tet n. tke
lasta saattaa olla
t nn tell luokan ulko uolella
sill itku oi ta ttua el osti mui inkin la siin. oillekin la sille
m n a sen s nt i in
totuttelu oi ie
aikaa - annetaan aikaa kaikille!
oimintamme on suunnattu aina tiet lle ik
m lle ke allaan mink uoksi e een e i
ik isten lasten s nn llinen mukanaolo saattaa i it no maalia muska itoimintaa. sommat
la set liikku at al on au ikkaammin olloin ienemm t la set
t el osti alkoi in eik
vaaratilanteilta aina oi ltt . it isesti au a-sisa ukset on s t it s liss tai
kantoko assa. isa ukset oi at toki oskus olla mukana tunneilla os se ei i itse tunnin
kulkua.
3- uotiaat o at totutelleet o k m n ksin muska issa. Vanhempien on hyvä rohkaista
lapsia tähän yhä, sillä tuttuunkin toimintaan voi joskus olla vaikea jäädä yksin.
Iso odotusaulatila houkuttaa lapsia luontaisesti juoksuun. Suurilta onnettomuuksilta on
toistaiseksi vältytty. Ylenpalttista juoksua eteisaulassa on silti syytä hillitä.
Lapset ovat opettajan vastuulla vain oppituntien ajan ellei muuta ole vanhemman kanssa
sovittu. Olettehan siis täsmällisiä tuodessanne ja hakiessanne lasta.
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Oppimateriaalin hankinta
Kaikkiin 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaiden ryhmiin olemme toivoneet ankitta an kuminau allisen
litte n kansion musiikkileikkitunneilla almistettu a te t i , värityksiä, nuotteja ym. varten.
Syyslukukauden tehtävät voi arkistoida kotiin, niin lapsen on helpompi avata ja sulkea
kansiotaan. Tehtäviä ei vieläkään tule joka viikko, mutta toivomme, että siitä huolimatta
lapsilla on kansio mukanaan jokaisella tunnilla.
5- ja 6-vuotiaiden tunneilla soitettavia soittimia, kuten kanteletta, ukulelea, nokkahuilua ja
melodialyömäsoittimia, on musiikkiopistossa riittävästi jokaiselle lapselle, joten oman
soittimen hankinta ei ole välttämätöntä. Jos esimerkiksi joulupukki on tuonut lapselle ikioman
soittimen, sitä voi halutessaan kuljettaa muskariinkin. Opettajalta voi kysellä tarkemmin, mitä
soitinta milloinkin soitetaan.
Poissaolot
Musiikkileikkikoulussa edetään varhaisiän musiikkikasvatustavoitteiden mukaan. Siksi on
oman lapsen oppimisen ja ryhmän toimivuuden kannalta tärkeää, että lapsi pääsee
musiikkileikkitunneille säännöllisesti. Mikäli lapsenne sairastuu tai joutuu muuten olemaan
poissa tunnilta, ilmoittakaa asiasta Wilman kautta. Ennen klo 12 poissaolot voi ilmoittaa
suoraan lapsen Tuntimerkintöihin, klo 12 jälkeen Wilma-viestillä lapsen opettajalle. Opettajiin
saa yhteyden myös musiikkiopiston sähköpostiosoitteen kautta, etunimi.sukunimi@tsmo.fi.
Oppitunnin aikana opettajat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti vastaa viesteihin. Huom!
Musiikkileikkiharrastuksen lopettamisesta ilmoitetaan aina erikseen niin opettajalle kuin
musiikkiopiston toimistoonkin. Jos tunnille tulee sairastumisten tms. takia vain yksi lapsi,
tuntia ei valitettavasti pidetä.
Jos opettaja on sairastunut, hänelle pyritään löytämään sijainen. Jos sijaista ei kuitenkaan
saada, ilmoitetaan oppitunnin peruuntumisesta tekstiviestillä. Vanhempia pyydetäänkin
huolehtimaan, että kanslian yhteystiedot ovat ajan tasalla (kanslia@tsmo.fi). Mikäli opettajan
sairastumisista tai muista oppilaitoksesta johtuvista syistä opetuskertoja jää pitämättä
vähintään kolme kertaa lukukauden aikana, tehdään lukukausimaksuun vastaava vähennys.
Tiedottaminen
Muskariasioista tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta (https://tsmo.starsoft.fi). Wilmasta
opettajat ja toimistosihteeri löytävät tarvitsemansa yhteystiedot muuhunkin kuin Wilmaviestintään, joten huolehdittehan, että yhteystietonne ovat ajan tasalla. Myös musiikkiopiston
nettisivuilta (www.tsmo.fi) voi löytää ajankohtaista tai pysyvästi tärkeää informaatiota.
Harvakseltaan tietoa löytyy myös Facebookista
(www.facebook.com/tsmonmuskari)/(ww.facebook.com/tsmoFI). Pikaiset tiedotteet, esim. viime
hetken aikataulumuutokset lähetetään toistaiseksi vielä tekstiviestinä.
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