
  

  

KESÄKIRJE MUSIIKKIOPISTON OPPILAILLE 
5.6.2020 
 
Suunnittelijaopettaja 
Oona Rosenlund (töissä 10.8. alkaen) 
Musiikkiopiston opetussisällöt ja opintojen 
kulku 
Puhelin 040 133 4244 
 
Toimistosihteeri 
Samuliina Tukiainen (lomalla 6.7.-4.8.) 
Puh. 040 133 4224 
 
Kerhola 2. krs ma-to 9-15 ja pe 9-14 
Souranderintie 13, 37100 Nokia.  

 

Kiitos kuluneesta keväästä kaikille oppilaille ja perheille! 

 
Kausi on vaatinut kaikilta monenlaisia ponnisteluja. Olemme olleet uuden äärellä ja toisaalta osin 
jo tottuneet uuteen ”normaaliin” musiikin etäopetuksessa. Kiitos kaikille tiiviistä ja avoimesta 
yhteistyöstä kevään aikana ennen kaikkea oman soitonopettajan kanssa. Toivottavasti pääsemme 
aloittamaan tulevaa syyslukukautta jälleen lähiopetuksessa ja yhdessä musisoiden!  
 
Kevään päätteeksi teemme opistossa vielä yhden muutokset entiseen. Pirkan opiston hallinto 
muuttaa kesän aikana perinteikkäisiin Kerholan tiloihin Nokialla. Samoin musiikin yksilöopetus 
tulee Nokialla olemaan jatkossa pääasiassa Kerholassa. Aloitamme siis tulevan lukukauden siltäkin 
osin uutta opetellen. Opettajat ovat yhteydessä suoraan oppilaisiin uusista opetustiloista ennen 
lukukauden alkua.  
 
Kevätkysely vanhemmille 
Toteutamme musiikin taiteen perusopetuksen oppilaiden vanhemmille kyselyn etäopetuksen 
toteutumisesta sekä sen hyödyistä ja haasteista. Voit vastata kyselyyn musiikkiopiston 
ilmoitustaululla kesä-heinäkuun ajan. Kiitos että olet mukana tiedon ja kokemusten yhteisessä 
koostamisessa, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme jatkossa! Alla osoite kyselyyn. 
www.pirkanopisto.fi/musiikkiopisto/ilmoitustaulu.  



 
 
Lukukausimaksut 
Opiston talous on viime vuosien kustannuskehityksestä sekä jäsenkuntien budjettisäästöistä 
johtuen tiukoilla. Siksi vapaan sivistystyön kurssihintoihin sekä taiteen perusopetuksen 
lukukausimaksuihin on jouduttu tekemään pieniä korotuksia, jotka tulevat voimaan syksyllä 2020.  

Lapset: syyslukukausi 335 €, kevätlukukausi 335 €                            
Aikuiset: syyslukukausi 350 €, kevätlukukausi 350 €                         
Ulkopaikkakuntalaiset: syyslukukausi 415 €, kevätlukukausi 415 €                    
Sivuaine: syyslukukausi 130 €, kevätlukukausi 130 €                       
Instrumentin lisäopetus 15min/vko: 150€/lukuvuosi 

 
Viikonloppuleiri 15.-16.8.2020 

Ryhmämusisointia ja yhteissoittoa kaikille Pirkan opiston musiikkiopiston oppilaille Lempäälässä ja 
Pirkkalassa. Toteutamme kauden starttina hauskan yhteisen viikonlopun, jossa pääsemme jälleen 
musisoimaan yhdessä. Viikonloppuleiri korvaa osaltaan kevään aikana keskeytynyttä 
yhteismusisoinnin lähiopetusta, joten leiri on kaikille musiikin taiteen perusopetuksen oppilaille 
ilmainen.  

Uudet oppilaat voivat rohkeasti osallistua leirille, jos käytössäsi on jo oma soitin sekä pikkaisenkin 
soittokokemusta. Opettajamme ohjaavat uusia oppilaita yhteissoitossa! Nettisivuilta voit katsoa 
leirin ryhmät ja aikataulut. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.8. mennessä! 

Lisätietoja voit kysyä toimistosihteeriltä sekä suunnittelijaopettajalta. 

 

Musiikin laajan oppimäärän opetus alkaa maanantaina 17.8.2020 

Syyslukukausi pitää sisällään 16 opetuskertaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa.  

12.-18.10.2020 Syysloma, ei opetusta (vko 42) 

Yksilöopetus eli omat soittotunnit sovitaan instrumenttiopettajan kanssa elokuun alussa. Oma 
opettaja ottaa suoraan yhteyttä oppilaisiinsa. Ryhmäopetuksen (musiikin hahmottaminen ja 
yhteismusisointi) kokoontumisajat löytyvät osoitteesta 
www.pirkanopisto.fi/musiikkiopisto/ryhmäopetus.  

Lähetämme erillisellä viestillä vielä jokaiselle oppilaalle tiedon hänelle sopivasta ja suunnitellusta 
ryhmästä. Nuorimmat oppilaat käyvät opintojen alussa ainoastaan omilla soittotunneilla, joten 
uudet aloittajat voivat odottaa aluksi vain oman opettajan yhteydenottoa. Oma soitonopettaja 
sekä suunnittelijaopettaja ohjaavat taitojen karttuessa sopivaan ryhmäopetukseen. 

 

Aurinkoista kesää! 

 

http://www.pirkanopisto.fi/musiikkiopisto/ryhm%C3%A4opetus

