
 

 

HEI!   
 
Koulumme joulusoittajaiset pidetään Malmitalon juhlasalissa torstaina 12.12. klo 18.30 alkaen. Esiintyjinä koulumme soitto- ja lauluop-
pilaita, luvassa mukavaa ohjelmaa, tilaisuuteen on vapaa pääsy. Malmitalon osoite on Ala-Malmintori 1 (Malmin kirjasto sijaitsee samassa 
rakennuksessa). 
 
Syyslukukausi päättyy ja kevätlukukausi alkaa oheisen aikataulun mukaan: 
 -       Peruskoulujen tiloissa ei ole opetusta 5.-6.12.2019. 

- Joululoma pidetään 15.12.2019 (su) – 6.1.2020 (ma). 
- Kevätlukukausi alkaa Malmilla ja Itäkeskuksessa tiistaina 7.1.2020. 
- Talviloma viikolla 8 eli 17.2.2020 (ma) – 22.2.2020 (la). 
- Pääsiäisloma on 8.4.2020 (ke) – 14.4.2020 (ti). 

 
 
Syyslukukausimaksu on jaettu kahteen osaan (1/2 ja 2/2 osat) jotka tulee suorittaa ehdottomasti merkittyyn eräpäivään mennessä    
(2 x 210 € / 30min. tai 2 x 297,50 € / 45 min. oppitunnit). Syyslukukausimaksun 2/2 osan lasku on sähköpostitettu 21.10.    
Kevätlukukausimaksun osa 1/2 postitetaan joulukuun lopulla, kevätlukukaudelle 2020 ei tarvitse erikseen illmoittautua. Muista käyttää 
laskukohtaista VIITE-numeroa, jotta vältyt turhalta maksuhuomautukselta! Maksut välittyvät reskontraamme konekielisenä, joten ilman 
viitenumeroa maksetusta laskusta emme tiedä kenen maksusta on kyse.  
 
OPISKELUN LOPETTAMINEN KOULUSSAMME TULEE ILMOITTAA sähköpostitse tai kirjeellä koulumme toimistoon viimeistään 
9.12.2019 mennessä, varmistamme ilmoituksen perille saapumisen sähköpostitse. Huomioithan että lopetusilmoitus tekstiviestinä tai 
suoraan opettajalle ei ole riittävä! 
 
Tavoitat meitä parhaiten sähköpostitse osoitteella: musakoulu@musakoulu.net  Rehtori on tavattavissa ma-to klo 10.00-14.00                   
p.0500-870119. Kaikissa epäselvissä asioissa pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä koulumme toimistoon ensisijaisesti sähkö-
postitse. Ajankohtaista infoa ja muuta tietoa löydät parhaiten kotisivuiltamme joita päivitetään aina tarpeen tullen. Myös koulumme 
facebook sivuilla löytyy infoa ja linkkejä, liity kaveriksi ja käy tykkäämässä!  (kirjoita fb-hakuun: Musiikkikoulu Malmi & Itäkeskus) 
 
Ohessa  lista opettajistamme puhelinnumeroineen, opettajien yhteystiedot löytyvät myös kotisivuiltamme www.musakoulu.net 
Tuntien peruuntumisia emme ota vastaan sähköpostitse, kätevä tapa ilmoittaa opettajalle soittotunnin peruuntumisesta on tekstiviesti. 
 
Anttila Tanja, piano, p. 040-557 9467 
tanjaanttila@hotmail.com 
Heimonen Aino, piano, p. 040-5590922 
aino.heimonen@gmail.com 
Heimonen Panu, piano, p. 045-2378947 
pheimone@gmail.com 
Holma-Peets Sinikka, piano, p. 050-530 9285 
sinikka.holmapeets@gmail.com 
Hyvärinen Marja, säestys, p. 050-3547820 
marhyvar@gmail.com 
Jussila Jaakko, basso, bändikoulu, p. 041-5220061 
jaakkojus@gmail.com 
Jänönen Heli, piano, harmonikka, p. 041-5048714 
hjanonen@hotmail.com 
Keinänen Jyrki, piano, p. 041-5064868, 050-3803004 
jtkmusic@gmail.com 
Keltti-Laine Susanna, piano, p. 040-5359014 
susanna.kelttilaine@gmail.com 
Kuusela Marjukka, viulu, p. 040-5808689 
marjukka.kuusela@gmail.com 
 

 
Meyke Elena, piano, p. 050-4667720 
elena@meyke.info 
Mäkinen Marja-Kaisa, piano, p. 050-5641573 
marjakaisa@gmail.com 
Poitsalo Anni, huilu, p. 045-6720928 
anni.poitsalo@gmail.com  
Ranta Juho, rummut, p. 041-5368275 
juho.juiceman@gmail.com 
Rantanen Maaria, sello, p. 050-5614042 
rantanenmaaria@hotmail.com 
Remes Salla, piano, p. 040-5193978 
sallaremes@hotmail.fi  
Saksa Martta, laulu rytmimusiikki, p. 045-78752351 
lauluopemartta@gmail.com 
Sarjasto Johannes, saksofoni, klarinetti,  p. 0400-845304 
johannes.sarjasto@gmail.com 
Suomela Mikael, kitara, p. 050-5450008 
mikael.suomela@mikaelsuomela.com  
Vokkolainen Ville, kitara, p. 040-7761219 
vokkolainen@hotmail.com 

Juha Töyrylä, rehtori 
 
PS. Pianonvirittäjänämme toimii Simo Heikkinen. Simo ottaa vastaan pianonviritystilauksia numerossa 0400-327 684. 
PS2. Musiikkikoulun puhelinnumero on 045-208 5677. 


