Tervehdys musakoululta!
Kesä on alkamassa ja musiikkikoulun toiminta siirtyy vähitellen
kesätauolle myös toimiston osalta. Tässä kirjeessä on muutamia
tärkeitä ajankohtaisia asioita musakoulumme toiminnasta. Luethan
huolella kirjeen läpi.

Opetuskalenteri
Kesälomamme
Syyslukukausi
Syysloma viikolla 42
Joulusoittajaiset Malmitalossa
Kevätlukukausi vuonna 2022
Talviloma vuonna 2022
Pääsiäisloma vuonna 2022
Kevätsoittajaiset vuonna 2022

1.6.-22.8.2021.
23.8.-11.12.2021 sisältäen 15 opetuskertaa.
18.10.2021 (ma) – 23.10.2021 (la).
14.12.2021 klo 18.30. Vapaa pääsy!
10.1.2022 (maanantai) alkaen.
21.2.2022 (ma) – 26.2.2022 (la).
13.4.2022 (ke) – 19.4.2022 (ti).
17.5.2022 (ti)

HUOM! Kevätsoittajaiset 18.5. on PERUUTETTU!
Lähetämme tänään 4.5.2021 Eepos-tunnukset kaikille oppilaillemme. Tunnuksien otsikkona
on ”Uudet vanhemman/oppilaan tunnukset Eepos-palveluun”.
Kaikkien oppilaiden tai oppilaiden huoltajien on tehtävä jatkoilmoittautuminen 10.8.
mennessä tunnuksillasi. (Jos haluat lopettaa opintosi, niin käy tunnuksilla kirjautumassa
Eepos-palveluun ja laita ruksi kohtaan ”En jatka opintojani”.) Mikäli et pääse Eepoksen
jatkoilmoittautumiseen, laitathan meille sähköpostitse tiedon oletko jatkamassa koulumme
oppilaana, koulun sähköpostiosoite on: musakoulu@musakoulu.net
Jatkoilmoittautumisen tehtyäsi varmistat opetuspäiväsi ja aikasi säilymisen samana kuin
keväällä 2021.
Soittotuntien ajankohdat pysyvät lähtökohtaisesti samoina syyslukukaudella kuin
kevätkaudella, ellei toisin sovita opettajan kanssa. Olethan tarvittaessa yhteydessä omaan
opettajaasi sopiaksesi opetuspäivät ja ajankohdat. Kirjeen lopusta löydät kaikkien opettajien
yhteystiedot.

Uutta ajankohtaista!

f

Pidämme 7.–18.6.2021 kesäkauden opetusta Malmilla ja Lauttasaaressa. Opetussoittimina on
kitara, piano ja viulu. Opettajina toimivat Panu Heimonen (pno), Aino Heimonen (pno),
Marjukka Kuusela (viulu) ja Mikael Suomela (kitara ja Tohtori Toonika). Oppitunnit ovat 30
min. tai 45 min. mittaisia ja maksavat 6:lta opetuskerralta 170€ (30 min. opetus) ja 245€ (45
min. opetus). Ohessa linkki ilmoittautumiseen: https://musakoulu.eepos. i/#/forms/3

Olemme aloittamassa ensi syksynä toimintaa usealla uudella koululla! Seuraathan
kotisivujamme (www.musakoulu.net), niin olet perillä missä mennään uusien
opetuspaikkojemme suhteen.
Suurta suosiota on saavuttanut viime lukuvuonna opetusvalikoimaamme tuomamme uutuus,
kolmen opetuskerran ”kokeilupaketti”. Tämän avulla voit kokeilla mieleistä instrumenttia
muutaman tunnin ajan ja päättää sen jälkeen sitoutumisesta esim. sivuaineen opiskeluun.
Mikäli jatkat tuon kolmen kokeilukerran jälkeen opiskelua hyvitämme kokeilupaketin
hinnasta ylimääräisen osuuden ja saat sivuaineen lukukausimaksun isolla 20% alennuksella
verrattuna pääaineen lukukausimaksuun.

Musiikin opiskelusta
Musiikki on tutkitusti hyvinvointia edistävä tekijä. Musiikin tekeminen vaatii kuitenkin taitoa,
ja siksi sitä kannattaa harjoitella säännöllisesti ja opettajan antamin neuvoin.
Musiikkikoulussamme annetaan ilmaista musiikin hahmottamista edistävää opetusta. Mikäli
opiskelet jo koulussamme jotain ainetta, musiikin teoriatunnit ovat sinulle ilmaisia. Ohessa
tietoa musiikin teoriatunneista.
MALMIN OPETUS (opettajana Mikael Suomela):
Ke klo 19:30 ryhmä on tarkoitettu hivenen vanhemmille (13-65+ -vuotiaille).
To klo 18:00 ryhmä on tarkoitettu hivenen nuoremmille, (9-12 –vuotiaille).

Kaikilla tunneilla käytetään oppikirjana Tohtori Toonikaa. Oppikirjan mukana tulee cd, josta opiskelijat voivat
kuunnella tehtäviä. Opiskelijoiden on ostettava kirja itse, kirjaa saa esimerkiksi Kaisaniemen F-musiikista.
Pyydämme kaikkiin edellä mainittuihin ryhmiin ilmoittautumiset etukäteen koulun sähköpostiin:
musakoulu@musakoulu.net
Ryhmiä perustetaan vain siinä tapauksessa että ennakkoilmoittautumisia on riittävästi
UUTUUS (ryhmä perustetaan jos saadaan riittävä määrä ennakkoilmoittautumisia):
MUSIIKKITEKNOLOGIA OHJELMAT kuten Garageband, Creator, LogicAudio ja Ableton Live ohjelmat.
Ryhmä perustetaan mikäli riittävä määrä kiinnostuneita saadaan mukaan. Vaatimuksena oma kannattava
tietokone. Ilmoittautumiset musakoulu@musakoulu.net.
SÄVELLYKSEN JA TEORIAN MASTERCLASS kehittyneemmille opiskelijoille (opettajana Ville Vokkolainen):
Ke klo 18:30 Itäkeskuksen peruskoulussa kehittyneemmille ja musiikin alalle -suuntautuvien opetus.

Koulun tiedotuksesta
Seuraava oppilaskirje lähetetään viikolla 32.
Koulumme kaikki laskut lähetetään edelleen sähköpostitse. Huolehdithan oman
sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja päivitä tietosi meille, jotta vältymme turhilta
laskutuksilta ja karhukirjeiltä.
musakoulu@musakoulu.net.

.


Koulumme sähköpostiosoite

Musiikkikoulun puhelinnumero
Rehtori Juha Töyrylän puhelinnumero
Rahastonhoitaja Petri Laine puhelinnumero

045-208 5677
0500-870 119
050-340 3366

Lukukausimaksuista
Ohessa lukukausimaksut 23.8.2021 alkaen (pysyvät ennallaan).
30min/vko yksityisopetus
420€
45min/vko yksityisopetus
595€
sisar- ja sivuaine –alennus
20% edullisemmasta lukukausimaksusta
Täydellisemmät hinnat mm. ryhmäopetuksesta löydät kotisivuiltamme www.musakoulu.net.
Lukukausimaksu maksetaan kahdessa tasasuuressa erässä (2 x 210€ tai 2 x 297,5€).
Ensimmäinen lasku lähetetään 11.8.2021 sähköpostitse. Mikäli et ole saanut laskua,
tarkistathan oman sähköpostisi ja tarvittaessa ole yhteydessä musakoulun toimistoon. Toinen
lasku lähetetään 12.10.2021 sähköpostitse.
Oppilas (tai alle 18-vuotiaan oppilaan huoltaja) sitoutuu lukukautta koskeviin
opintomaksuihin koko syyskaudella. Jos opinnot lopetetaan kesken lukukauden, kuluvan
lukukauden maksut peritään kokonaisuudessaan. Mikäli opintojen keskeyttäminen tapahtuu
sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun vastaavanlaisen syyn johdosta, voi koulu
myöntää alennusta lukukausimaksusta sitä erikseen haettaessa kirjallisella hakemuksella.

Lopuksi
Kesäaikana saat meihin parhaiten yhteyttä lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen
musakoulu@musakoulu.net. Toimisto palaa kesätauolta 2.8.2021.
Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille kuluneesta kaudesta musiikkikoulussamme.
Leppoisaa kesää kaikille musisoijillemme ja nähdään taasen musiikin merkeissä ensi syksynä!

Juha Töyrylä, rehtori

Päivitetty lista opettajiemme puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista:
Anttila Tanja, piano, p. 040-557 9467
tanjaanttila@hotmail.com
Heimonen Aino, piano, p. 040-559 0922
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
Jussila Jaakko, basso, bändikoulu, p. 041-5220061
jaakkojus@gmail.com
Jänönen Heli, piano, harmonikka, p. 041-5048714
hjanonen@hotmail.com
Kallio Lauri, kitara, p. 050-431 7683
lauri.kallio89@gmail.com
Karhula Mikko, kitara, p. 040-825 0755
mikko.karhula@hotmail.com
Keinänen Jyrki, piano, p. 041-5064868, 050-3803004
jtkmusic@gmail.com
Keltti-Laine Susanna, piano, p. 040-5359014
susanna.kelttilaine@gmail.com
Kröger Johanna, huilu, p. 045-239 6397
johanna.huiluope@gmail.com
Kuusela Marjukka, viulu, p. 040-5808680
marjukka.kuusela@gmail.com
Moilanen Satu, satumuskari, p. 050-549 7213
satumoilanen5@gmail.com
Meyke Elena, piano, p. 050-4667720
elena@meyke.info
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

PS. Pianonvirittäjänämme toimii Simo Heikkinen. Simo ottaa vastaan pianonviritystilauksia numerossa 0400-327 684.

