
 
 

 
 
 

 
Varhaisiän musiikinopetus 

        

       Musiikkileikkikoulun syksy 2019 
 
 

Kirkkonummen musiikkiopiston musiikkileikkikoulun tunnit pyörähtävät käyntiin Finnsbackan 

päiväkodilla viikolla 34. Tervetuloa mukaan! 

 

 

TIEDOTTAMINEN: WILMA 

Kirkkonummen kunnassa otetaan käyttöön WILMA 1.8.2019 alkaen! 

Kaikki muskarilaisten huoltajat luovat itselleen Wilma tunnukset osoitteessa: 

https://kirkkonummi.inschool.fi/connect 
Ohjeet ja suora linkki löytyy musiikkiopiston nettisivulta: 

www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto. 
  
Tiedotamme Wilman kautta kaikista muutoksista opetustunteihin, mahdollisista peruutuksista, 

yhteisistä konserteista sekä muista tärkeistä muskariasioista. Luothan siis omat tunnukset! 

Tämä yleistiedote löytyy myös osoitteesta www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto, 

musiikkileikkikoulun osiosta. Pidättehän huolen, että yhteystietonne ovat Wilmassa ajan 

tasalla, sillä tästä lähtien kaikki muskaritiedottaminen tapahtuu Wilman kautta! 

 

 

SIRKUS-MUSKARIKONSERTIT la 9.11.2019 

Kirkkoharjun alakoulun juhlasalissa, Kirkkotallintie 6 lauantaina 9.11.2019 

klo 15.30-16.15 pienemmät muskarilaiset ja  

klo 16.30-17.15 isommat muskarilaiset 

 

Kaikki musiikkiryhmät esiintyvät konserteissa ja konsertin ohjelmaa harjoitellaan syksyn 

tunneilla. Oma opettaja informoi ryhmiä henkilökohtaisesti, kumpaan konserttiin osallistutaan. 

Konsertti vastaa yhtä opetuskertaa. Tervetuloa mukaan koko perhe! 

 

 

LOMAT 

Syysloma viikolla 42 ma-pe 14.-18.10.2019, ei opetusta. 

Itsenäisyyspäivä pe 6.12. ei opetusta 
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Varhaisiän musiikinopetus 

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. 

 

 

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). 

 

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 
 

Varhaisiän musiikinopettaja: 
Riikka-Tiina Rahikainen 

riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi 

040 189 5564    

 


