
Espoon musiikkiopisto / rytmiikka 
Toimisto: p. 010 4061484 / rytmiikka-asiat: Jaana Matilainen p. 050 345 0881, jaana.matilainen@emo.fi 
Opettajat: Tiisa Ruisniemi p. 050 3019583 / Susanna Laukkanen p. 050 588 1769  
tiisa.ruisniemi@emo.fi / susanna.laukkanen@emo.fi 
Tiisan ryhmät: ma, ti, ke; Susannan ryhmät: pe !
Rytmiikan tiedote / kevätlukukausi 2019 !!
LOMAT JA VAPAAPÄIVÄT: !
Talviloma viikolla 8:   18. – 24.2.2019 (ei opetusta) 
Näytösvapaa*:    pe 22.3., ma 25.3., ti 26.3. (ei opetusta) 
Soitinpolku:     10.4.2019 (ei opetusta) 
Pääsiäisloma:    18. – 22.4.2019 (ei opetusta) 
Vappuaatto ja vappu:   30.4. – 1.5.2019 (ei opetusta) !
Kevätlukukauden viimeiset rytmiikkatunnit viikolla 19. !!
MAALISKUUN RYTMIIKKANÄYTÖS:  (HUOM! muuttunut päivä!!) !
Rytmiikkaryhmien kevätlukukauden näytös on KE 20.3.2019 klo: 18.00 Espoon 
Kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa. Vapaa pääsy! Tavoitteena on, että näytöksessä 
esiintyvät kaikki rytmivalmennus- ja rytmiikkaryhmät, sekä tremolo-ryhmät. Tarvittaessa 
on myös mahdollista seurata näytös katsomosta käsin. Esiintyjät saavat erillisen infon 
sähköpostitse helmikuussa. Perheenjäsenet, sukulaiset ja kaverit ovat lämpimästi 
tervetulleita katsomaan rytmiikkanäytöstä! Luvassa on vauhdikasta menoa sekä hauskoja 
ja taidokkaita rytmiikkaesityksiä. !
Konserttiesiintyminen tai konsertin kuuntelu sisältyy vuosituntimäärään. !
*Näytösvapaat päivät korvautuvat näytöksellä. Huom! ke 27.3. tunnit normaalisti. !
Kalenteriin kannattaa merkitä myös tremolo-rytmiikkaryhmien taidokas kevätnäytös  
to 16.5.2019 klo: 18.00 Louhisalissa, jota rytmiikkaryhmät perheineen ovat lämpimästi 
tervetulleita katsomaan ja kuuntelemaan! Liput tulevat myyntiin. !!
ELINA KIVELÄN 40v. JUHLAKONSERTTI 4.5.2019 klo: 15 Savoy-teatterissa  

Liput: Lippu.fi 27/40/45€ 

Elina Kivelä on Espoon musiikkiopiston rytmiikanopetuksen perustaja. Rytmiikka 
EMO:ssa aloitettiin jo vuonna 2000 ja Tremolo-ryhmät aloittivat vuonna 2005. Elina toi 



myös TAIKO- rummutuksen Suomeen vuonna 2010 ja aloitti samana vuonna 
taikorummutuksen opetuksen EMO:ssa. Elina toi myös body percussionin taidemuotona 
Suomeen vuonna 1990. Elina perusti Euroopan ensimmäisen body percussion -ryhmän, 
Syrjähypyn, vuonna 1991 Jyväskylässä. Body percussionin lisäksi lavalla nähdään 
sirkustaidetta, nykytanssia, musiikkia ja rummutusta, taikoilla ja djembe-rummuilla. 
Esiintyjiä tulee ympäri maailmaa! Suosittelemme juhlakonserttia lämpimästi kaikille 
rytmiikkaoppilaille, perheille ja ystäville! Konserttiin tullaan itsenäisesti. 

!
Tunneille mukaan:  
- Jumppatossut, sisäliikuntakengät tai avojalat. Ei crocseja. Sukat ja sukkahousut pois 

jalasta turvallisuussyistä. 
- Kuulosuojaimet (rytmivalmennus) tai korvatulpat, joissa (tai joiden kotelossa) lukee 

oma nimi. Isoissa ryhmissä rummuttaessa äänenvoimakkuus kasvaa suureksi. 
Apteekista ja musiikkiliikkeistä saa "kuusitulppia" – nämä ovat huomattavasti 
paremmat kun tavalliset kertakäyttöiset muovitulpat, jotka ovat usein liian suuria 
pienten oppilaiden korviin.  !

Muuta tärkeää:  
- Sairaana tai toipilaana ei saa tulla rytmiikkaan. Käsienpesu aina ennen tuntia. 
- Ilmoitattehan pitkistä poissaoloista opettajan sähköpostiin. 
- Ilmoitattehan osoitteen- ja puhelintietojen muutoksista EMOn toimistoon. 
- Rytmiikan tiedotteet ja aikataulut löytyvät nettisivuiltamme www.emo.fi .   
             
Opettajan sairastuessa pyritään löytämään sijainen. Mikäli se ei onnistu, kultakin 
ryhmältä voi peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa ilman että sitä korvataan. Mikäli 
opettajan sairauspoissaoloja kertyy useampi, on musiikkiopisto velvollinen korvaamaan 
ne joko sijaisjärjestelyillä tai erikseen sovittavilla opettajan korvaustunneilla. 
Peruuntuneista tunneista ilmoitetaan erikseen tekstiviesteillä toimistoaikana, sekä 
tiedotteella rytmiikkaluokan ovessa. !
HUOM! Odotustila Peilisalin edessä on syytä rauhoittaa ennen tunnin alkua ja loppua. 
Kulttuurikeskus on yhteinen tila kaikille, joten annetaan rauha Kulttuurikeskuksen 
asiakkaille! Pieniä oppilaita ei voi jättää ilman valvojaa odotustilaan ennen ja jälkeen 
tunnin.  !
 Aurinkoista rytmiikkakevättä kaikille!   
Tiisa ja Susanna


