
 

 

 
 

Musiikkileikkikoulun kevätlukukausi 2020 
 
 

Kirkkonummen musiikkiopiston musiikkileikkikoulun tunnit alkavat tammikuussa 2020 viikolla 2-3. 

Tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.kirkkonummi.fi/musiikkileikkikoulu.  

Ne lähetetään teille myös antamaanne sähköpostiosoitteeseen. 

 

KONSERTIT 

Musiikkileikkikouluryhmille yhteiset Kevätkonsertit pidetään lauantaina 14.3.2020 

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

lauantaina 14.3.2020 klo 15.30-16.10   

lauantaina 14.3.2020 klo 16.30-17.15 

 

Kaikki muskariryhmät esiintyvät konserteissa, ja esityslauluja harjoitellaan kevään muskaritunneilla. 

Konsertti on musiikkileikkikoulun yksi opetuskerta.  

Oma opettaja informoi ryhmiä kumpaan konserttiin osallistutaan! 

 

Olette myös tervetulleita kuuntelemaan musiikkiopiston muita konsertteja! Konserttikalenteri löytyy 

musiikkiopiston nettisivuilta. 

 

LOMAT     

Loppiainen 6.1.2020 

Talvilomaviikko 8 eli 17.-21.2.2020   

Pääsiäisloma pe-ma 10.4.-13.4.2020   

Vappupäivä perjantai 1.5.2020 

Helatorstai 21.5.2020 

 

KEVÄTKARNEVAALI 

Tervetuloa Kevätkarnevaaliin tutustumaan musiikkiopiston, kansalaisopiston, kuvataidekoulun sekä 

Kirkkonummen koko vapaa-aikapalveluiden toimintaan. Tapahtumassa pääsee mm. kokeilemaan erilaisia 

soittimia, tekemään omia taideteoksia sekä kuuntelemaan konsertteja. Kevätkarnevaali pidetään 

Kirkkoharjun koulun D-salissa lauantaina 18.4.2020 klo 11-14  

 
WILMA 

Jatkossa kaikki infoviestintä kodin ja musiikkiopiston välillä tapahtuu Wilman kautta. Jos olette käyneet 

luomassa itsellenne Wilma-tunnukset, saatte kaikki Wilman kautta lähetetyt muskariviestit. Jos ette ole 

vielä luoneet Wilma-tunnuksia, kannattaa se tehdä mahdollisimman pian. Ohjeet kirjautumiseen löytyy 

musiikkiopiston nettisivujen etusivulta kohdasta ”Kodin ja musiikkiopiston välinen viestintä - Wilma” 

(www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto). Jos teillä on ongelmia Wilma-tunnusten luomisessa, voitte ottaa 

yhteyttä apulaisrehtori Titta Kalajaan titta.kalaja@kirkkonummi.fi. 

 

http://www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto


 

 

 

 

 

POISSAOLOT, LUKUKAUSIMAKSUT  

Satunnaisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa opettajalle. Pidemmistä poissaoloista on opettajaa 

kuitenkin hyvä informoida. Jos lopetatte musiikkileikkikoulussa käymisen, ilmoittakaa siitä sekä 

opettajalle että sähköpostilla osoitteeseen opistot@kirkkonummi.fi. Musiikkileikkikoulun ensimmäinen 

kerta on uusille oppilaille nk. kokeilukerta, jonka jälkeen lukukaudesta laskutetaan koko lukukausimaksu. 

 

Tunnin peruuntuessa siitä ilmoitetaan teille Wilman kautta sekä sähköpostilla. Pidättehän huolen, että 

yhteystietonne ovat Wilmassa ajan tasalla. Opettajan poissaolon vuoksi peruuntuneet oppitunnit 

korvataan sijaisjärjestelyin siten, että oppilas saa syyslukukauden aikana vähintään 15 ja kevätlukukauden 

aikana vähintään 16 viikon opetuksen. Lukukausimaksut laskutetaan helmikuussa. 

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

 

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIlLEIKKIKOULURYHMIIN LV 2020-2021 

Ilmoittautuminen musiikkileikkikoulun tunneille lukuvuodeksi 2020-2021 alkaa KEVÄTKARNEVAALI-

päivänä 18.4.2020 klo 11 musiikkiopiston nettisivuilla (www.kirkkonummi.fi/musiikkileikkikoulu).  
 

MUSIIKKIOPISTON SISÄÄNPÄÄSYTESTIT 

Musiikkiopiston sisäänpääsytestit pidetään 25.-27.5.2020. Ilmoittautuminen testeihin alkaa  

la 18.4.2020 klo 11 musiikkiopiston nettisivuilla (www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto).  

Sisäänpääsytestien kautta pyritään musiikkiopiston oppilaaksi soiton perusopetukseen.  

Samalla alkaa myös ilmoittautuminen soitinvalmennusryhmiin, joihin otetaan oppilaat 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos saa paikan joko perusopetukseen tai soitinvalmennukseen, voi 

musiikkileikkikoulun ryhmätunneilla käydä jatkossa ilman lisäveloitusta. 

Hyvä aloitusikä soitinopintoihin vaihtelee soittimen ja lapsen valmiuksien mukaan.  

Lisätietoja saatte omalta opettajaltanne. 

 

 
HYVIÄ VINKKEJÄ     
- ethän tuo flunssaista lasta muskariin 

- pesethän lapsesi kädet saippualla ennen tuntia   
- täydellä mahalla musisoiminen on mukavampaa   
- vessakäynnit ennen tunteja 

- purkat jätetään viimeistään luokan roskikseen 

- mukavat, pehmeäpohjaiset tossut ovat hyvät tunneille   
- tunneille tullaan ajoissa ja lasta ollaan ajoissa vastassa 

- TÄRKEÄÄ! Kännykät ovat suljettuna muskarin ajan. 

 

 

Mukavaa muskarikevättä kaikille! 

 

Riikka-Tiina Rahikainen                       

riikka-tiina.rahikainen@kirkkonummi.fi  

puh. 040 189 5564    


