
 
 
 
MUSIIKKILEIKKIKOULUN SYYSTIEDOTE 2021 

 
Tervetuloa mukaan musiikkileikkikoulutoimintaamme lukuvuodeksi 2021–2022! 
Iloksemme pääsemme aloittamaan syyskautemme lähiopetuksessa. 
Jatkamme edelleen tehostettuja turvakäytänteitä (mm. käsihygienia, 
turvavälit, omat maskit sekä soittimet, pienennetyt ryhmäkoot), jotka ovat 
vähitellen tulleet tutuiksi kaikille. Kiitos jo etukäteen siitä, että toimitte 
Konservatoriorakennuksessa vieraillessanne vastuullisesti! 

 
Yhteistyömme sujuvuuden edistämiseksi kokosimme tiedoksenne tärkeitä 
asioita: 

 
• Noudatamme edelleen huolellisesti koronaohjeita, jotka on lähetetty kaikille 

oppilaillemme aiemmin. Ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan.  
 
• Lukukausimaksut (30–45 min. 150 € / 60 min. 170 €) lähetetään kaikille postitse 

kotiin syys-lokakuun aikana. Kevätlukukaudelle 2022 ei tarvitse erikseen 
ilmoittautua. Jos haluatte lopettaa vuodenvaihteessa, ilmoittakaa siitä 
viimeistään joulukuussa sähköpostitse muskari@konservatorio.fi.  
Huom! Kaikille 10.1.2022 oppilasrekisterissämme oleville lähetetään 
kevätkauden lukukausimaksu.  
 

• Suosittelemme kaikille omien rytmisoittimien hankkimista (kapulat ja 
marakassit). Kantele-, ukulele- ja huiluryhmät saavat omat ohjeet soittimien 
hankkimiseksi. Muistattehan nimikoida välineet. Kotona musisoidessa on hyvä 
muistaa, että soittimet eivät ole leluja eivätkä ne kestä kovakouraista 
käsittelyä.  
 

• Kaikille yhteiset tiedotteet tulevat jakeluun sähköpostitse. Ne ovat nähtävissä 
myös ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.konservatorio.fi/musiikkileikkikoulu 
Mikäli oppilas sairastuu oppitunnin aikana, otamme yhteyttä huoltajaan 
puhelimitse. Ilmoitattehan yhteystietojenne muuttumisesta meille 
muskari@konservatorio.fi  
 

• Ilmoitattehan myös pitkistä lomamatkoista tai lopettamisesta opettajalle, 
jotta välttyisimme turhilta sekaannuksilta. Konservatoriolla ei ole 
mahdollisuutta hyvittää oppilaiden poissaoloja lukukausimaksuissa. 
 
 



 
 

 
• Opettaja on velvollinen korvaamaan oppilaalle ne oppitunnit, jotka ovat 

peruuntuneet opettajalle tulleen esteen vuoksi. Opettajan sairauden vuoksi 
peruuntuneet oppitunnit korvataan sijaisjärjestelyin siten, että oppilas saa 
syyslukukauden aikana vähintään 15 ja kevätlukukauden aikana vähintään 16 
viikon opetuksen. Lukukauden aikana oppitunteja voidaan kokonaan perua 
enintään kaksi. Sijaisjärjestelyjen vuoksi jonkin viikon opetus saatetaan 
kuitenkin joutua siirtämään toiseen ajankohtaan. Mahdollisesti peruuntuvat 
opetuskerrat on jo otettu huomioon oppilasmaksuja määritettäessä.  

 
• Tunneilla on hyvä pitää sisätossuja kaatumisvahinkojen välttämiseksi. 

Toivomme myös, että aulan naulakoissa, portaikoissa, tiskeillä eikä ulko-ovilla 
leikitä eikä metelöidä. Konservatorio ei vakuuta oppilaitaan.  

 
• Muskarin viereisessä inva-WC:ssä on käsienpesu- ja vaipanvaihto- 

mahdollisuus. Laitattehan käytetyt vaipat sinisiin pusseihin enimpien 
hajuhaittojen välttämiseksi.  

 
• Syyslukukauden aikataulu: 
 

o Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti 14.8. 
o Syysloma  ma 18.– su 24.10. Tällöin ei ole tunteja.  
o Pyhäinpäivänä la 6.11. ei ole tunteja 
o Joulujuhlatunnit pidetään viikoilla 50–51.  

 
Syyslukukauden muista tapahtumista tiedotetaan myöhemmin 

 
Turvallista ja musiikintäyteistä syyskautta kaikille toivotellen, 

 
Sari, Rosa-Lia, Katja ja Liisa 

 
 
Tiedustelut: 
muskari@konservatorio.fi  

	
	


