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TERVETULOA ESPOON MUSIIKKIOPISTON ELI EMON
MUSKARIIN!
(Please scroll down to english version)

Päiväkotimuskarit alkavat viikolla 35 eli 26.8.- 30.8.2019. Olemme sopineet päiväkodin henkilöstön kanssa
muskarilaisten opetusajat sekä ryhmäjaot.
Syyslukukausi päättyy viikolla 50 eli 9-13.12.2019.

MUSKARIN LOMAT JA VAPAAPÄIVÄT 2019-2020
Syysloma vko 42 (14.- 20.10.)
Itsenäisyyspäivä pe 6.12.
Joululoma ma 16.12.- su 12.1.
Talviloma vko 8 (17.-23.2.)
Konserttivapaat ti 7.4., ke 8.4. ja to 9.4. (Ma 6.4. muskarit normaalisti)
Soitinpolkupäivänä ti 7.4. ei opetusta
Pääsiäisloma 10.4.-13.4.
Vappuvapaa to 30.4.-pe 1.5.
Kevätlukukauden viimeiset muskarit viikoilla 18 ja 19 (ti 28.4., ke 29.4., ma 4.5., to 7.5. ja pe 8.5.)
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KONSERTIT JA TAPAHTUMAT
Ke 2.10. klo 18.00 Tapiolasali, EMOn Kutitusviikon konsertti POMPPULINNAN KREIVI saapuu EMOon.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.
Su 5.4.2020 MUSKARIKONSERTTI (jossa kaikki muskarilaiset esiintyvät) kulttuurikeskuksen
Tapiolasalissa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kevätlukukauden alussa. Konsertti korvaa yhden
opetuskerran.
Espoon musiikkiopistossa opetettavia soittimia pääsee kokeilemaan opiston taitavien opettajien
opastuksella SOITINPOLKU-tapahtumassa Espoon kulttuurikeskuksessa ti 7.4. klo 17-19.

KÄYTÄNNÖN ASIOITA
Muskaritunneille tullaan kädet pestyinä.
Liikkumiseen soveltuvat asusteet
Muskarissa on aina “avoimet ovet” huoltajille. Ilmoitattehan tulostanne etukäteen sähköpostitse.
Kerrothan muskariopettajalle mikäli lapsellanne on erityistarpeita, joita on hyvä huomioida opetuksessa
(esim. motoriikkaan, hahmottamiseen tai oppimiseen liittyviä asioita).
Jos teillä on kysymyksiä opetukseen liittyvissä asioissa, voitte lähettää opettajalle sähköpostia.

MUSKARIMAKSUT/ LUKUKAUSI
45 min. 105 €, syyslukukausi laskutetaan sähköpostitse lokakuussa. Lasku lähetetään sähköpostitse
osoitteesta noreply@fivaldi.net. Opetuskertoja lukuvuodessa on yhteensä 30.

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

OPETTAJAN SAIRASTUESSA
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 erikseen päiväkotiin.

POISSAOLOT
Lapsen pitkistä poissaoloista ilmoitetaan omalle muskariopettajalle sähköpostitse.

YHTEYSTIEDOT:
Muskariopettaja Monika monika.cibulka@emo.fi
Muskariopettaja Paula From paula.from@emo.fi
Muskariopettaja Susanna Laukkanen susanna.laukkanen@emo.fi
Muskariopettaja Teija Männistö teija.mannisto@emo.fi
Muskariopettaja Pilvi Szilvay-Monto pilvi.szilvay-monto@emo.fi
Espoon musiikkiopiston muskariasiat torstaisin Sonja Mälkki 010 4061486 sonja.malkki@emo.fi
Espoon musiikkiopiston toimisto 0104061480
Jos haluat keskustella muskariopettajan kanssa, voit lähettää soittopyynnön opettajalle sähköpostitse.

MUKAVAA MUSKARISYKSYÄ KAIKILLE!
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Monika, Paula, Susanna, Teija ja Pilvi

OPETTAJAT PÄIVÄKODEITTAIN
Monika Cibulka:
Friisilän pk, Kalamiehen pk, Matinkylän pk, Matinniityn pk, Suurpellon pk, Tiistilänraitin pk
Paula From:
Aallonhuipun pk, Järvitorpan pk, Merenkulkijan pk, Nöykkiön pk, Tontunmäen pk, Yläkartanon pk
Susanna Laukkanen:
Aamunkoiton pk, Espoonlahden pk, Nuottakunnan pk, Nuottaniemen pk, Päiväkoti Punatulkku
Teija Männistö:
Lystimäen pk, Niittykummun pk, Olarin pk, Toppelundin pk
Pilvi Szilvay-Monto:
Opinmäen pk

Welcome to Espoo Music Institute, EMO’s Music
Playschool!
Music playschool at daycare centres starts in w eek 35 (26.8-30.8.2019)
Groups and timings have been agreed w ith daycare personnel.

Autum n term ends in w eek 50 (9.-13.12.2019)
Music Playschool Holidays 2019-2020
Autumn break w eek 42 (14.-20.10.)
Independence Day, Friday 6.12.
Christmas Holiday, Monday 16.12. – Sunday 12.1.
Winter holiday, w eek 8 (17.-23.2.)
Days off for concerts Tuesday 7.4. and Wednesday 8.4. (Music playschool as normal on Monday
6.4.)
Music Path open day, Espoo Cultural Center, Tuesday 7.4. no lessons
Easter holiday 10-13.4.
1st May celebrations Thursday 30.4.-Friday 1.5.
Spring term’s last music playschool lessons w eeks 18 and 19 (Tuesday 28.4., Wednesday 29.4.,
Monday 4.5., Thursday 7.5. and Friday 8.5.)

Concerts and events
Wednesday 2.10. 18:00 Tapiola Hall
EMO’s “Kutitus” Children’s festival concert “The Count of the Bouncy Castle” arrives at EMO. Free
entrance. Programme 5 €
Sunday 5.4. Tapiolasali
Espoo Cultural Centre The Music Playschool’s concert (w here all music playschool children perform).
More detailed information about the timetable w ill be given at the beginning of the spring term. The
concert replaces one lesson.
Music Path, Tuesday 7.4. 17:00-19:00 Espoo Cultural Centre
It’s possible to try out instruments taught at EMO under the guidance of Espoo Music Institute’s
talented teachers.

Practical Issues
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Please w ash hands before music playschool lessons
Please w ear clothes suitable for movement
Carers are alw ays w elcome at music playschool. Please inform us beforehand by email if you w ould
like to attend.
Please inform your music playschool teacher if your child has any special needs that should be taken
into account in class (e.g. motor skills, sensory or learning difficulties)
If you have any questions about the lessons, please contact the teacher by email.

Music Playschool Fees/Term
105 €/term
Autumn term w ill be invoiced in October. The bill w ill be sent by email from the address
noreply@fivaldi.net
There are 30 x 45 min sessions in the academic year.

Inform ation
Information about Music Playschool w ill be sent by email. Please check that your email address is correct
in the student register.
Information can also be found on our w ebpages: https://emo.fi/oppilastiedotteet/

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. Daycare centres w ill be informed of cancelled lessons
separately.

Absence
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.

Contact details
Music
Music
Music
Music
Music

playschool teacher
playschool teacher
playschool teacher
playschool teacher
playschool teacher

Monika monika.cibulka@emo.fi
Paula From paula.from@emo.fi
Susanna Laukkanen susanna.laukkanen@emo.fi
Teija Männistö teija.mannisto@emo.fi
Pilvi Szilvay-Monto pilvi.szilvay-monto@emo.fi

Espoo Music Institute Music Playschool issues Thursdays Sonja Mälkki 010 4061486
sonja.malkki@emo.fi
Espoon Music Institute Office 0104061480
If you w ould like to talk w ith the music playschool teacher, please send an email asking her to call you
back.

Wishing you a lovely music playschool autumn!
Monika, Paula, Susanna, Teija ja Pilvi
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Espoon musiikkiopisto
w w w .em o.fi
toim isto@em o.fi
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