
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 

Lämpimästi tervetuloa rytmiikkaan!	

Espoon musiikkiopiston lukuvuoden 2021–2022 rytmiikkatunnit alkavat 
lähiopetuksena Espoon Kulttuurikeskuksen Peilisalissa viikolla 33, sekä Aarnivalkean 
ja Jousenkaaren kouluilla viikolla 34. 

Rytmiikassa huomioidaan koronatilanne seuraavasti: 

- Huolehditaan kaikki yhdessä riittävistä turvaväleistä. 
- Maskisuositus kaikilla yli 12-vuotiailla. Myös nuoremmat voivat käyttää maskia. 
- Tunnit aloitetaan ja lopetetaan käsien pesulla ja/tai desinfioinnilla.  
- Tunnit päättyvät 5 minuuttia lopetusaikaa aiemmin, jotta vältetään kohtaamisia 

ryhmien vaihtotilanteissa. Odota tuntisi alkua aulassa, älä tule luokan ovelle. 
- Soittimia ja välineitä puhdistetaan oppilaiden välillä. 
- Tunneille saa tulla ainoastaan täysin terveenä yleiset karanteenisuositukset 

huomioiden. 
- Pienempien lasten huoltajan on oltava tavoitettavissa odotusaulassa tai puhelimitse 

tunnin aikana. 
- Jos opettaja estyy tulemasta opettamaan oire-epäilyn tai lievien oireiden vuoksi, sen 

päivän lähiopetus peruuntuu. Sen sijaan tunti voidaan pitää etäyhteyden avulla tai 
ryhmät saavat opetusvideon. 

- Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. 

Ilmoitattehan, jos oppilas ei voi osallistua lähiopetukseen, mutta haluaa pitää 
oppilaspaikkansa muuttuvien tilanteiden varalta. 

Luettehan myös erilliset musiikkiopiston turvaohjeet. 

RYTMIIKAN LOMAT JA VAPAAPÄIVÄT: 

Syysloma viikolla 42:   18.–24.10.2021 (ei opetusta) 
EMO:n joululoma:    23.12.2021–6.1.2022, opetus jatkuu 10.1.2022 
Talviloma viikolla 8:   21.–27.2.2022  (ei opetusta) 
Pääsiäisloma:    15.–18.4.2022  (ei opetusta) 

Syyslukukauden viimeinen opetusviikko on kulttuurikeskuksen ryhmillä viikko 49 ja 
koulujen ryhmillä viikko 50. 
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RYTMIIKAN JOULUROSOLLI eli RYTMIIKKANÄYTÖS  

Ke 8.12.2021 Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa 

Ryhmät joko esiintyvät tai seuraavat näytöksen katsomosta. Lisää infoa lähempänä! 

Seuraamme koronatilannetta ja toteutamme näytöksen sen puitteissa.  

Konserttiesiintyminen tai konsertin kuuntelu sisältyy vuosituntimäärään.  
Viikolla 49 ei ole lukujärjestyksen mukaisia tunteja. 

TUNNEILLE MUKAAN:  Liikkumiseen sopivat vaatteet, jumppatossut, 
sisäliikuntakengät tai avojalat. Ei crocseja. Korvatulpat tai kuulosuojaimet, joissa 
oppilaan nimi. Sukat ja sukkahousut pois jalasta turvallisuussyistä. 

EEPOS ja julkaisuluvat: 
Jos olette kieltäneet Eepos-ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan nimen julkaisemisen, 
oppilaan nimeä ei tule näkymään rytmiikkanäytösten käsiohjelmissa. Jos tämän 
asetuksen haluaa muuttaa, tulee se jokaisen tehdä itse omilla tunnuksilla Eepoksessa. 

Muuta tärkeää:  
- Sairaana tai toipilaana ei saa tulla rytmiikkaan. Käsien puhdistus 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. Pidättehän riittävät turvavälit! 

Riemukasta rytmiikkasyksyä kaikille!   

Tiisa ja Susanna

http://www.emo.fi/

