
 

 

 
 

 

 

Päiväkodit – kevätlukukausi 2019 

 

 

TIEDOTTAMINEN 

Tämä musiikkileikkikoulun kevättiedote jaetaan päiväkodin kautta (lapsen omaan lokeroon) Tiedotteet 

löytyvät osoitteesta www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto ja ne lähetetään teille myös sähköpostitse.  

Pidättehän huolen, että omat yhteystietonne ovat ajan tasalla sekä opettajalla että musiikkiopiston 

toimistossa.  

 

KONSERTIT 

Musiikkileikkikoululaisten omat kevätkauden AVARUUS-konsertit pidetään 
 

Veikkolassa Veikkolan seurakuntakodilla (Kisapolku 2) perjantaina 15.3.2019 klo 18.00-18.45. 

 

Villa Hagan, Finnsbackan, Kartanonrannan sekä keskustan, Bron, Sarvvikin, Laajakallion, Masalan ja 

Sundsbergin alueen päiväkodeissa toimivien musiikkileikkikouluryhmien oppilaille 

Kirkkoharjun koulun (A-talon. Kirkkotallintie 6A) juhlasalissa  

lauantaina 16.3.2019 klo 15.30-16.10  

lauantaina 16.3.2019 klo 16.30-17.15  

Oma opettaja informoi ryhmiä kumpaan konserttiin osallistutaan. 
 

Kaikki ryhmät esiintyvät näissä konserteissa! 

Muistakaa myös musiikkiopiston muut konsertit, joihin olette tervetulleita kuuntelemaan! 

Konserttikalenteri löytyy musiikkiopiston nettisivuilta. 

 

 

KEVÄTKARNEVAALI 

Tervetuloa Kevätkarnevaaliin tutustumaan musiikkiopiston toimintaan ja kokeilemaan erilaisia soittimia 

sekä kuuntelemaan konsertteja. Kevätkarneaali Kirkkoharjun koulun D-salissa lauantaina 27.4.2019  

klo 10-13.  

 

DEBYTANTIT-KONSERTTI 

Musiikkiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoiden konsertti järjestetään Kevätkarnevaalin yhteydessä  

lauantaina 27.4.2018 Kirkkoharjun koululla. Konsertissa kuullaan musiikkiesityksiä ja se toimii samalla 

hyvänä soitinesittelykonserttina. Tervetuloa erityisesti kaikki soitonopiskelun aloittamisesta 

kiinnostuneet! 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

LOMAT 

Talviloma viikko 8 eli 18.-22.2.2019 

Pääsiäisloma 19.4.-22.4.2019 

Vappupäivä keskiviikko 1.5.2019 

 

POISSAOLOT 

Satunnaisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa opettajalle. Pidemmistä poissaoloista on opettajaa hyvä 

informoida. Jos lopetatte musiikkileikkikoulussa käymisen, ilmoittakaa siitä sekä opettajalle että 

sähköpostilla opistot@kirkkonummi.fi. Musiikkileikkikoulun ensimmäinen kerta on uusille oppilaille nk. 

kokeilukerta, jonka jälkeen lukukaudesta laskutetaan koko lukukausimaksu. 

Musiikkileikkikoulu on tavoitteellista musiikinopetusta, joten säännöllinen tunneilla käynti on tärkeää. 

Tunnin peruuntuessa musiikkiopiston toimisto ilmoittaa siitä päiväkotiin sekä sähköpostiinne.  

 

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIRYHMIIN LUKUVUODEKSI 2019-2020 

Ilmoittautuminen musiikkileikkikoulun tunneille lukuvuodeksi 2018-2019 alkaa netissä musiikkiopiston 

avoimien ovien päivänä 7.4.2019 klo 10 (www.kirkkonummi.fi/musiikkileikkikoulu). 

 

MUSIIKKIOPISTON SISÄÄNPÄÄSYTESTIT 

Musiikkiopiston sisäänpääsytestit pidetään viikolla 22. Ilmoittautumisaika testeihin on 27.4.-17.5.2019 

ja ilmoittautuminen tapahtuu netissä. Sisäänpääsytesteillä pyritään musiikkiopiston oppilaaksi 

soitinopetukseen. Hyvä aloitusikä soitinopintoihin vaihtelee soittimen ja lapsen valmiuksien mukaan.  

Lisää tietoja saatte omalta opettajaltanne. 

 

 

Mukavaa muskarikevättä! 

 

Varhaisiän musiikinopettajat päiväkodeissa: 

 

Finnsbacka, Veikkola sekä Touhulat Bro, Sarvvik Nissniku, Tenava-Linna, Tenava-Taapero, 

ja Laajakallio:   Tenava-Kartano ja Tenava-Talo: 

Riikka-Tiina Rahikainen   Kirsikka Eränen-Korva  

riikka-tiina.rahikainen@kirkkonummi.fi kirsikka.eranen-korva@kirkkonummi.fi 

puh. 040 189 5564   puh. 050 536 0497 

 

Otsonpesä:     

Titta Kalaja 

titta.kalaja@kirkkonummi.fi 

puh. 040 834 8648 


