
 
 

 
 
 

 
Varhaisiän musiikinopetus 

       Musiikkileikkikoulun syksy 2018 
 
 

Kirkkonummen musiikkiopiston musiikkileikkikoulun tunnit pyörähtävät käyntiin 

viikolla 33 ja 34. Tervetuloa mukaan! 

 

TIEDOTTAMINEN 

Musiikkileikkikoulun kaikki tiedotteet lähetetään antamaanne sähköpostiosoitteeseen. 

Lukukauden alussa tämä (paperiversionakin jaettava) yleistiedote löytyy myös osoitteesta 

www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto, musiikkileikkikoulun osiosta.   

Musiikkileikkikoulutunnin peruuntuessa musiikkiopiston toimisto ilmoittaa siitä teille 

tekstiviestillä tai sähköpostilla. Pidättehän huolen, että yhteystietonne ovat ajan tasalla sekä 

opettajalla että musiikkiopiston toimistossa. 

 

VIIDAKKOMATKA-MUSKARIKONSERTIT 

Veikkolan muskariryhmille Veikkolan seurakuntakodilla, Kisapolku 2 

perjantaina 9.11.2018 klo 18.00-18.45. 

 

Villa Hagan, Kartanonrannan koulun sekä keskustan, Bron, Sarvvikin, Masalan ja 

Sundsbergin alueen päiväkodeissa toimivien musiikkileikkikouluryhmien oppilaille  

Kirkkoharjun alakoulun juhlasalissa, Kirkkotallintie 6  

lauantaina 10.11.2018  

klo 15.30-16.15 (vauvaryhmä, perheryhmät, v.2014-2015 syntyneet) ja  

klo 16.30-17.15 (v.2013-2012 syntyneet sekä v.2009-2011 syntyneet). 

 

Kaikki musiikkiryhmät esiintyvät konserteissa ja konsertin ohjelmaa harjoitellaan syksyn 

tunneilla. Tervetuloa mukaan koko perhe! 

 

LOMAT 

Syysloma viikolla 42 ma-pe 15.-19.10.2018, ei opetusta. 

Itsenäisyyspäivän loma to-pe 6.-7.12.2018, ei opetusta 

 

AVOIMET OVET   

Pidämme yhteyttä muskarin ja kodin välillä tiiviisti. Syyskauden ensimmäisen tunnin aluksi 

esittelemme vanhemmille musiikkileikkikoulun toimintaa. Opettaja kertoo samalla lyhyesti 

toiminnan perusteista ja tavoitteista sekä vastaa mahdollisiin kysymyksiin. Toivotamme 

vanhemmat myös lämpimästi tervetulleiksi tunneille avoimien ovien päivinä syksyn viimeisellä 

kerralla. Silloin vanhemmilla on mahdollisuus kuulla ja nähdä, mitä lapsen musiikkiryhmässä on 

syksyn aikana tehty. Lukukauden viimeinen opetuspäivä ilmoitetaan myöhemmin. 



 
 

 
 
 

 
Varhaisiän musiikinopetus 

 

POISSAOLOT JA MUSKARIPAIKASTA LUOPUMINEN 

Satunnaisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa opettajalle. Pidemmistä poissaoloista on 

opettajaa kuitenkin hyvä informoida. Musiikkileikkikoulun ensimmäinen kerta on uusille 

oppilaille nk. kokeilukerta, jonka jälkeen lukukaudesta laskutetaan koko lukukausimaksu. Jos 

lopetatte musiikkiryhmässä käymisen, ilmoittakaa siitä sähköpostilla Riikka-Tiinalle (riikka-

tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi)  sekä omalle opettajallenne. 

 

Musiikkileikkikoulu on tavoitteellista musiikinopetusta, joten säännöllinen tunneilla käynti on 

tärkeää. 

 

 

MUISTILISTA: 

- pesettehän kädet saippualla ennen tuntia 

- vessassa käydään ennen tuntia  

- purkat jätetään viimeistään luokan roskikseen 

- pehmeäpohjaiset, jarruttavat sisätossut mukaan tunneille 

- tunneille tullaan ajoissa ja lasta ollaan ajoissa vastassa 

- matkapuhelimet suljetaan tunnin ajaksi 

- omat lelut ja muut tavarat jätetään tunnin ajaksi laukkuun tai huoltajalle 

 

 

Mukavaa musiikkisyksyä kaikille muskariperheille!  

Terveisin Riikka-Tiina, Kirsikka ja Titta  
 

 

Varhaisiän musiikinopettajat: 
Riikka-Tiina Rahikainen 

riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi 

040 189 5564    

 

Kirsikka Eränen-Korva 

kirsikka.eranen-korva(at)kirkkonummi.fi  

050 536 0497 

 

Titta Kalaja     

titta.kalaja(at)kirkkonummi.fi    

040 834 8648 


