
 
 

 
 
 

 
Varhaisiän musiikinopetus 

  

  

Päiväkodit – musiikkileikkikoulun syksy 2019 
 

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 

KAIKKI RYHMÄT 

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 musiikkileikkikouluryhmät 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 

 

 

MUSKARIKANTELEET ja UKULELET 

Musiikkileikkikoulun vuonna 2013-2014 syntyneiden ryhmissä soitetaan 5-kielistä 

kanteletta sekä ukulelea. Opettajalla on muutamia soittimia lasten käyttöön tunneilla. 

Jos teillä on kotona kantele tai ukulele, sen saa ottaa mukaan musiikkileikkikoulutunnille. 

Opettajalta saa lisätietoa, jos haluatte ostaa lapsellenne oman soittimen. 
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Varhaisiän musiikinopetus 

  

AVOIMET OVET   

Pyrimme tänäkin lukuvuonna tiiviiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa. Toivotamme 

vanhemmat lämpimästi tervetulleiksi tunneille avoimien ovien päivinä. Silloin vanhemmilla 

on mahdollisuus kuulla ja nähdä, mitä lapsen musiikkileikkikoulutunnilla tehdään. 

Opettaja kertoo samalla lyhyesti toiminnan perusteista ja tavoitteista. Tunnin aikana 

vanhemmat saavat myös vastauksia mahdollisiin kysymyksiinsä. Avoimien ovien päivä 

pidetään syyskauden viimeisellä opetuskerralla. Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin 

syksyllä. 

 

 

POISSAOLOT JA MUSKARIPAIKASTA LUOPUMINEN 

Satunnaisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa opettajalle. Pidemmistä poissaoloista on 

opettajaa hyvä informoida. Musiikkileikkikoulun ensimmäinen kerta on uusille oppilaille 

nk. kokeilukerta, jonka jälkeen lukukaudesta laskutetaan koko lukukausimaksu. 

 

Jos lopetatte musiikkileikkikoulussa käymisen, laittakaa ilmoitus sähköpostilla  

(riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi) ja ilmoittakaa lopettamisesta myös 

opettajallenne. Musiikkileikkikoulu on tavoitteellista musiikinopetusta, joten 

säännöllinen tunneilla käynti on tärkeää! 

 

Oppitunnin mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan teille sähköpostilla tai 

tekstiviestillä. 

 

 

 

Mukavaa musiikkisyksyä kaikille muskariperheille! 

  Riikka-Tiina ja Kirsikka 
 

 

Varhaisiän musiikinopettajat päiväkodeissa: 

Touhulat Bro, Sarvvik ja Laajakallio sekä Otsonpesän pk: 

Riikka-Tiina Rahikainen 

riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi  

040 189 5564 

 

Nissnikun pk, Tenava-Kartano, Tenava-Linna/Tenava-Taapero sekä Tenava-Talo: 

Kirsikka Eränen-Korva 

kirsikka.eranen-korva(at)kirkkonummi.fi 

050 536 0497 

 


