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Joulutervehdys vanhemmille! 
 
Kiitos lukukaudesta kaikille oppilaille ja opettajille. Syksy on pitänyt sisällään jatkuvaa muutoksiin 
sopeutumista, mutta myös tulevan suunnittelua. Vaikka siirryimmekin kauden lopussa kokonaan 
etäopetukseen, olemme valmistelleet opettajien kanssa Eläinten karnevaaliviikkoa kevätlukukaudelle. 
Muun muassa siitä ja musiikin hahmottamisen toteutuksesta lisää tietoa alla.  
 
Pirkanmaan koronatilanteen jatkuessa yhä samanmoisena, jatkuvat kaikki Pirkanmaan koronaan liittyvät 
rajoitukset 10.1.2021 asti.  
Musiikkiopiston lukukausi käynnistyy tästä johtuen etäopetuksessa ensimmäiset kaksi opetuspäivää 
7.-8.1.2021. 
Lähiopetukseen siirrymme tämän hetken tiedon mukaan vasta maanantaina 11.1.2021.  
 
Pirkan opiston johto tiedottaa tarvittaessa tarkemmin lähiopetukseen siirtymisestä 4.1. alkavalla viikolla. 
Kahden ensimmäisen opetuspäivän oppitunnit (to-pe) yksilö- ja ryhmäopetuksessa toteutetaan 
musiikkiopistossa joka tapauksessa suunnitellun lukujärjestyksen mukaisesti etänä.  
 
 

ELÄINTEN KARNEVAALIVIIKKO 15.-9.3.2021 
 
Maaliskuussa musiikkiopisto ja taidekoulut viettävät yhteistä Eläinten karnevaaliviikkoa. Tuolloin 
musiikkiopiston oppilailla ei ole yksilö- ja ryhmäopetuksen oppitunteja lainkaan tavallisen 
lukujärjestyksemme mukaisesti. Kokeilemme siis yhdessä jotain aivan uutta! 
 
Viikon aikana musiikkiopiston opettajat toteuttavat oppilaille tavallisen opetuksen sijaan 
erilaisia työpajoja, joihin kaikilla oppilaillamme on vapaa pääsy. Viikko sisältää myös 
taidekoulujen yhteisiä tapahtumia ja kurkistuksia toisten taiteenlajien maailmaan.  
 
Voit valita vapaasti mihin työpajoihin tai tapahtumiin osallistut! Tarkentavat tiedot ja ohjeet 
opistomme nettisivuilla kevätlukukauden alussa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Musiikin hahmottaminen etänä 7.-8.1.2021 
 
Musiikin hahmottamisen ryhmäopiskeluun opettajalla ja oppilaalla on käytössään Google Workspace -
ympäristö verkossa. Tämä tuli monelle jo joulukuun oppitunneilla tutuksi, mutta seuraavassa vielä 
ohjeistus varmuuden vuoksi kaikille.  
 

• Oppilaat lähettävät omalle opettajalle sähköpostilla tiedon oppilaan käytössä olevasta Gmail-
osoitteesta. Jos lähetit osoitteen jo ennen joulua, ei sitä tarvitse lähettää uudelleen. Opettajien 
yhteystiedot voit katsoa ryhmittäin alla.  

• Opettajamme kutsuvat jokaisen oppilaan mukaan omalle musiikin hahmottamisen etäkurssille 
sähköpostitse. Liittymällä mukaan kurssille, löydät opettajan ohjeet ja tehtävät tuleville 
opetuspäiville. Tehtävien tekeminen on osoitus opetukseen osallistumisesta. 

• Musiikin hahmottamisen etäopetus voi sisältää joko viikkokohtaisia etätehtäviä tai yhteisen 
etäoppitunnin videoyhteydellä Google Workspace -ympäristössä. Pyydämme seuraamaan 
opettajan ohjeita ja olemaan häneen tarvittaessa suoraan yhteydessä. Etäopiskelua ja Google 
Workspace -ympäristöä sitovat samat käytössäännöt kuin lähiopetustakin. 

• Jos oppilaan ei ole mahdollista käyttää opetukseen omaa Gmail-osoitetta, voit olla yhteydessä 
mediamestariimme arje.mulari@nokiankaupunki.fi. Hän luo oppilaalle tarvittaessa tilapäisen 
käyttäjätunnuksen.  

• Tarkistathan vielä lopuksi, että liityt kurssille omalla nimelläsi. Mukavia oppitunteja yhdessä! 
 

Vesilahti 
Muha 1-4 Emmi-Sofia Mäkinen (emmisofiamakinen12@gmail.com) 

Pirkkala  
Muha 1-4 Riikka Lahti (riikka.lahti@nokiankaupunki.fi) 
Muha 5 Jaakko Rauhamaa (jaakko.rauhamaa@gmail.com) 

Nokia 
Muha 1-7 Riikka Lahti (riikka.lahti@nokiankaupunki.fi) 

Lempäälä  
Muha 1-7 Riikka Lahti (riikka.lahti@nokiankaupunki.fi) 

 
Huolehdithan tarvittaessa opettajan ohjauksella siitä, että oppilaalla on käytössä musiikin 
hahmottamisen kurssilla käytössä oleva oppikirja. Voit kysyä materiaalihankinnoissa apua suoraan oman 
ryhmäsi opettajalta.  
 
 
Oona Rosenlund, suunnittelijaopettaja  
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