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TERVETULOA Espoon musiikkiopiston
musiikkileikkikouluun!
(Please scroll dow n to english version)

Tapiolan lauantaimuskarit alkavat viikolla 33, lauantaina 17.8.
Arkipäivämuskarit alkavat viikolla 34, maanantaina 19.8., lukujärjestyksen
mukaisesti.

MUSKARIN LOMAT JA VAPAAPÄIVÄT 2019-2020
Projektiviikko vko 40 (ma 30.9. - la 5.10.), ei muskareita. Hoivakotikonsertteja, kuuntelukonsertti
muskarilaisille Kutitus-festivaalilla ke 2.10. klo 18 Tapiolasalissa, Kutitus-viikon työpajoja
Syysloma vko 42 (14.10.- 20.10.)
Pyhäinpäivä la 2.11.
Itsenäisyyspäivä pe 6.12. (Huom! La 7.12. muskarit normaalisti)
Joululoma ma 16.12. - ma 6.1.
Talviloma vko 8 (17. - 23.2.)
Konserttivapaat ti 7.4., ke 8.4. ja to 9.4. sekä la 2.5. (Ma 6.4. muskarit normaalisti.)
Soitinpolkupäivänä ti 7.4. ei opetusta EMOssa
Pääsiäisloma 10.4.- 13.4.
Vappuvapaa to 30.4.- la 2.5.
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Kevätlukukauden viimeiset muskarit viikoilla 19 ja 20 (ke 6.5., ma 11.- ti 12.5. ja to 14.5. - la 16.5.)

KONSERTIT JA TAPAHTUMAT
Lasten taidefestivaali KUTITUS Kulttuurikeskuksessa viikolla 40 (2. - 6.10.2019). w w w .kutitus.fi
Espoon musiikkiopiston konserttitarjonta löytyy osoitteesta w w w .emo.fi ja oppilaitoksen
ilmoitustauluilta.
Lukukauden viimeisellä “pikkujoulutunnilla” (vko 50) on avoimet ovet.
Muskarin konsertit (joissa kaikki muskarilaiset esiintyvät) ovat sunnuntaina 5.4.2020 Tapiolasalissa.
Tarkempi aikataulu konserteista ilmoitetaan kevätlukukauden alussa. Konsertti korvaa yhden
opetuskerran.

MUSKARITUNNILLE TULEMINEN
Tulettehan ajoissa ja kädet pestyinä tunnille
Varusteina liikkumiseen soveltuvat vaatteet sekä liukumattomat tossut (ei kenkiä tai crocseja, avojalat
käyvät hyvin)
Yli 3-vuotiaille mukaan kansio monisteita varten
Vain terveenä tunnille

VANHEMMAT JA SISARUKSET MUSKARISSA
Perheryhmissä lapsen valvominen kuuluu omalle aikuiselle. Aikuisten toivotaan leikkivän ja toimivan
lapsen mukana. Jos lapsi ei malta keskittyä toimintaan, voitte lempeästi yrittää houkutella mukaan
kulloiseenkin hetkeen. Itkevää lasta on hyvä rauhoitella luokan ulkopuolella, sillä itku voi tarttua helposti
muihin lapsiin.
Monille lapsille muskariin yksin jääminen saattaa olla vielä liian jännittävää, varauduttehan olemaan
muskarissa tarvittaessa mukana siihen asti kunnes lapsi jää mielellään yksin tunnille.
Toimintamme on suunnattu tietylle ikäryhmälle. Sisarukset voivat kuitenkin olla mukana tunneilla kunhan se
ei häiritse tunnin kulkua. Jottei vaaratilanteita synny, tuntia seuraaville sisaruksille olisi hyvä keksiä
rauhallista ajanvietettä. Isommat lapset liikkuvat paljon vauhdikkaammin, eivätkä vauvasisarukset voi
turvallisuuden vuoksi ryömiä joukossa.

KANTELETILAUS
Kaikille 5-vuotiaille ja uusille 6-vuotiaille tilataan kanteleet syksyn alussa. Kukin perhe tilaa soittimen itse
joko Melodia soittimen (w w w .melodiasoitin.com) tai Koistisen (w w w .koistinenkantele.com) kautta.
Opettaja auttaa tarvittaessa. Jos kotoa löytyy kantele, sen voi tuoda muskariin näytille. Opettaja tarkistaa
pysyykö kantele vireessä yms.
Lapset saavat muskarista oman kantelekirjan. Maksu peritään lukukausimaksun yhteydessä.

MUSKARIMAKSUT
45 min./105 euroa, 60 min./140 euroa.
Lisäksi yli 3-vuotiailta kerätään tarvikemaksu ja kanteleryhmiltä peritään kantelekirjamaksu. Syyslukukausi
laskutetaan sähköpostitse lokakuussa osoitteesta: noreply@fivaldi.net

OPETTAJAN SAIRASTUMINEN
Kultakin ryhmältä voi peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa ilman, että sitä korvataan. Jos opettajan
sairauspoissaoloja kertyy useampi, korvataan ne joko sijaisjärjestelyillä tai erikseen sovittavilla opettajan
korvaustunneilla. Peruuntuneista tunneista ilmoitetaan tekstiviesteillä toimistoaikana sekä tiedotteella
muskariluokan ovessa.
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OPPILAAN SAIRASTUESSA tai muuten ollessa pidempään pois muskarista, ilmoitattehan asiasta omalle
muskariopettajalle sähköpostitse. Yksittäisistä poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa.

TIEDOTTAMINEN
Muskarin tiedotus tapahtuu sähköpostitse. Pidättehän huolen, että oppilasrekisterissä on oikea
sähköpostiosoite. Tiedotteet löytyvät myös nettisivuiltamme: https://emo.fi/oppilastiedotteet/

YHTEYSTIEDOT
Espoon musiikkiopiston muskariasiat Sonja Mälkki: puh. 010 4061486 (torstaisin), sonja.malkki@emo.fi
Espoon musiikkiopiston toimisto: puh. 010 4061480
Muskariopettaja Tarja Luoma tarja.luoma@emo.fi
Muskariopettaja Pilvi Szilvay-Monto pilvi.szilvay-monto@emo.fi
Jos haluat keskustella muskariopettajan kanssa, voit lähettää soittopyynnön opettajalle sähköpostitse.

Mukavaa muskarisyksyä!
Tarja ja Pilvi

Welcome to Espoo Music Institute’s music playschool!
Saturday Music Playschool in Tapiola starts in week 33 on Saturday 17th
August.
Week day Music Playschool starts in week 34 on Monday 19th August and
follows the timetable.

MUSIC PLAYSCHOOL HOLIDAYS 2019-20
Projects on w eek 40 (Mon 30.9. - Sat 5.10.), no classes in music play school. Care home concerts,
concert for children in Kutitus-festival on Wednesday 2.10. At 18:00 in Tapiola Hall, w orkshops in
Kutitus-festival
Autumn break w eek 42 (14.10.- 20.10.)
All Saints Day Saturday 2.11.
Independence Day Wednesday 6.12. (N.B. Music Playschool as normal on Saturday 7.12.)
Christmas holiday Monday 16.12. - Monday 6.1.
Winter break w eek 8 (17. - 23.2.)
Days off for concerts: Tuesday 7.4., Wednesday 8.4. Thursday 9.4. And Saturday 2.5. (Music
Playschool as normal on Monday 6.4.)
Instrument path open day: Tuesday 7.4. No teaching at EMO
Easter holiday 10.4.- 13.4.
1st May celebrations Thursday 30.4.- Saturday 2.5.
Spring term’s last Music Playschool lessons w eeks 19 ja 20 (Wednesday 6.5., Monday 11.- Tuesday
12.5. and Thursday 14.5. - Saturday 16.5.)

CONCERTS AND EVENTS
Children’s art festival “Kutitus” in the Cultural Centre in w eek 40 (2. - 6.10.2019). w w w .kutitus.fi
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Information about Espoo Music Institute’s concerts can be found at w w w .emo.fi and on the
Institute’s noticeboards
The term’s last “Christmas party lesson” (w eek 50) and is open for family
The Music Playschool’s concerts (w here all music playschool children perform) are on Sunday
5.4.2020 in Tapiolasali. More detailed information about the timetable w ill be given at the beginning of
the spring term. The concert replaces one lesson.

ATTENDING MUSIC PLAYSCHOOL
Please arrive on time and w ash your hands before class
Please w ear clothes suitable for movement as w ell as slippers/socks w ith non-slip soles (neither
shoes nor crocs, barefoot is fine)
Children over 3 years old need to bring along a folder for papers
Please only come to Music Playschool if you are healthy

PARENT AND SIBLING MUSIC PLAYSCHOOL
The supervision of a child in the family group is the responsibility of the accompanying adult. It is hoped
that the adults play w ith the child. If your child can’t focus on the activity, you can gently try to
encourage and involve the child. A crying child can easily upset the other children so it is a good idea to
take her/him outside the classroom to calm dow n.
For many children, being alone in music playschool may be too exciting, please be prepared to stay as
long as needed until your child is happy to be left alone in class. Our activities are targeted at a specific
age group how ever, siblings may come along to classes as long as it does not interfere w ith the lesson.
In order to avoid any incidents, it w ould be good to provide them w ith a peaceful pastime. Older children
move much more quickly, and for safety reasons babies cannot craw l around in the group.

KANTELE ORDER
Kanteles w ill be ordered in the beginning of autumn for all 5 year olds and new 6 year olds. Each family
orders the instrument themselves through either (w w w .melodiasoitin.com)
or (w w w .koistinenkantele.com). The teacher w ill help if needed. If you find a kantele at home, please
bring it along to class to show the teacher w ho can check if it is suitable and w ill stay in tune.
Children get their ow n kantele book for from Music Playschool. The fee is charged w ith the tuition
fee.

MUSIC PLAYSCHOOL FEES
45 min./105 euros, 60 min./140 euros.
In addition, children over 3 years of age w ill be charged a fee for materials and those in kantele groups
w ill be charged a kantele book fee. The autumn term is billed by email in October from:
noreply@fivaldi.net

TEACHER’S ABSENCE DUE TO ILLNESS
One lesson per group per semester can be cancelled w ithout being replaced. If there are more
absences, alternative arrangements w ill be made either w ith a substitute teacher or replacement
lessons agreed separately w ith the teacher.. Canceled lessons w ill be announced by SMS during office
hours and a notice on the classroom door.
If the student is ill or for some other reason staying aw ay from Music Playschool for a longer period,
please inform your ow n teacher by email. You do not need to notify the teacher of individual absences.
Music Playschool information is sent by email. Please check that the student register includes your
correct email address. Information can also be found on our w ebsite: https://emo.fi/oppilastiedotteet/
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CONTACT INFORMATION
Espoo Music Institute Music Playschool Sonja Mälkki: ph. 010 4061486 (Thursdays),
sonja.malkki@emo.fi
Espoo Music Institute Office: ph. 010 4061480
Music Playschool Teacher Tarja Luoma tarja.luoma@emo.fi
Music Playschool Teacher Pilvi Szilvay-Monto pilvi.szilvay-monto@emo.fi
If you w ould like to talk to a Music Playschool Teacher, please contact them by email to arrange a call.

Happy Autumn at Music Playschool!
Tarja ja Pilvi

Espoon musiikkiopisto
w w w .em o.fi
toim isto@em o.fi
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