
  
  
  
  

OPAS MUSIIKKILEIKKIKOULULAISELLE  
         lukuvuosi 2021–2022  

  
Musiikkileikkikoulu tarjoaa opetusta alle kouluikäisille lapsille. Musiikkileikkikoulun lukuvuosi 
koostuu 30 opetusviikosta ja 5 tapahtuma-/juhlaviikosta.   
  
Musiikkileikkikoulun ja musiikkileikkikoulun soitinryhmäläisten (kantele-, nokkahuilu- 
ja djembe-ryhmät) lukuvuosi käynnistyy kaikissa toimipisteissä viikoilla 
35 muskarin tutustumiskerralla/vanhempain infoilla. Tilaisuudet on tarkoitettu myös 
niille lapsille ja vanhemmille, joiden lapset osallistuvat päiväkodeissa järjestettyyn 
opetukseemme.   

  
Vanhempaininfon aikana pääset tutustumaan lapsesi musiikkiharrastukseen ja 
opettajaan.  Myös lapsi voi olla mukana infossa. Infossa voimme 
keskustella soittoharrastuksesta ja musiikkileikkikoulun eri vaihtoehdoista.   
Toivotamme lapset ja vanhemmat sydämellisesti tervetulleiksi vanhempaininfoon!   
  
VANHEMPAIN INFOT 2021 pidetään tänä syksynä Teamsissä. 
Huoltajan sähköpostiin tulee linkki tilaisuuteen   
   

•  Askola ma 23.8. klo 17.30  
  

• Koskenkylä to 26.8. klo 17 
  

• Lapinjärvi ma 23.8. klo 17 
  

• Loviisa ti 24.8. klo 17 
  

• Mäntsälä ti 24.8.  
klo 16.30 Perheryhmät 0–2 v  
klo 17.30 Leikkiryhmät 3–5 v  
klo 18.30 Musiikkiseikkailu- ja soitinryhmät (kantele, nokkahuilu ja 
djembe)  

  
• Porvoo ke 25.8.  

klo 16.30 Perheryhmät 0–2 v  
klo 17.30 Leikkiryhmät 3–5 v  
klo 18.30 Musiikkiseikkailu- ja soitinryhmät (kantele, nokkahuilu ja 
djembe)  
  

•  Sipoo ti 24.8.    
Söderkulla klo 17  
Nikkilä klo 17.30 

 
Maksuttomat tutustumistuokiot lapsille ja vanhemmille  

ma 24.8. Musiikkiopisto, Kaivokatu 37, 5. krs  
klo 16.30, 0–3-vuotiaat  
klo 17.30, 4–6-vuotiaat  
  
  

  
Muskarit käynnistyvät lukujärjestyksen mukaisesti viikolla 35 ma 30.8.2021 alkaen  
  



 
 
 
Musiikkileikkikoulun opettajilla on puhelinaika joka kuukauden viimeisenä tiistaina klo 11–12 
(ei joulu-, kesä- ja heinäkuussa). Opettajat tavoittaa myös 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@porvoo.fi    
Musiikkiopiston kanslia puh. 019 520 2549, musiikkiopisto@porvoo.fi   
  
LUKUVUODEN 2021-2022 OPETUS- JA LOMA-AJAT  
  

Musiikkileikkikoulun vanhempaininfot viikolla 35, ma 23.8.- to 26.8.2021   
Opetus (30 viikkoa) alkaa lukujärjestyksen mukaisesti ma 30.8.2021  

• Syyslukukausi päättyy pe 17.12.2021  
• Kevätlukukausi alkaa ma 3.1.2022 ja päättyy pe 27.5.2022  

  
Musiikkileikkikoulun tapahtuma- ja juhlaviikot (5 viikkoa), jolloin ei ole 
lukujärjestyksen mukaista opetusta. Lapset perheineen osallistuvat kyseisiin tapahtumiin. 
Tapahtumat on tarkoitettu myös päiväkotiryhmäläisille.  

• Infot viikko 35  
• Joulujuhlat viikko 50  
• Kevätjuhlat viikko 21  

tämän lisäksi kaksi muuta tapahtumaa  
  
LOMA-AJAT  

Syysloma      18.10.2021–24.10.2021  
Joululoma      18.12.2021–02.01.2022  
Talviloma      21.02.2022–27.02.2022  
Pääsiäisloma   15.04.2022–18.04.2022  

  
Itsenäisyyspäivänä ma 6.12.2022, loppiaisena to 6.1.2022 ja vapun päivänä su 1.5.2021 ei 
ole opetusta. Em. päiviksi ajoittuvaa opetusta ei korvata erikseen oppilaille.   
Loma-ajat eivät vähennä annettavan opetuksen määrää.   

  
  

  
 
KÄYTÄNNÖN ASIOITA HUOMIOITAVAKSI   
Toivomme teidän huomioivan muutamia käytännön asioita yhteisen viihtymisen 
edistämiseksi ja asioiden sujumiseksi:   
  

• Toimintaan sisältyy paljon liikkumista, joten muskaritossut/jarrusukat ovat 
välttämättömät lapsen turvallisuuden vuoksi.  
• Olettehan ajoissa paikalla, niin koko muskariaika tulee hyödynnetyksi, kun 
pääsemme aloittamaan ja lopettamaan täsmällisesti.  
• Tulettehan hakemaan lapsenne ajoissa, jotta vältytään turhilta murheilta.   
• 3-vuotiaiden kanssa opettelemme olemaan ryhmässä ilman aikuista. Ikäväkin 
voi joskus yllättää, joten toivomme aikuisten odottavan luokan lähettyvillä 
varsinkin alkusyksystä.   
• Ennen muskaritunnin alkua on hyvä käydä vessassa ja pestä kädet sekä 
mahdollisesti syödä pieni välipala.   
• Karkit, purkat ym. syötävät/juotavat eivät kuulu muskaritunnille.    
• Voit kertoa mahdollisesta perheen vakaumuksesta ja muista toivomuksista 
opettajalle syyslukukauden alussa, niin pyrimme huomioimaan niitä 
mahdollisuuksien mukaan.   
• Ilmoitathan tarpeellisista lapsen terveyteen liittyvistä seikoista opettajalle 
(esimerkiksi sairaudet, allergiat ja lääkitykset)   
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• Ilmoitathan lapsen poissaolosta opettajalle mahdollisimman hyvissä ajoin. 
Tekstiviestillä tai sähköpostilla saat nopeimmin tiedon perille.  
• Ethän tuo sairasta lasta muskaritunnille, jotta muut lapset ja opettaja eivät 
sairastu   
• Opettajan äkillisestä sairastumisesta johtuvasta tunnin peruutuksesta 
ilmoitetaan ryhmätekstiviestillä. Päivittäkää kansliaan tieto puhelinnumerosta, 
josta viesti tavoittaa teidät.   
• Kaupunki on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalle. Vakuutus kattaa 
opetuksen sekä oppitunnille tulo- tai kotimatkan aikana sattuneet tapaturmat. 
Vahingon sattuessa ota yhteyttä mahdollisimman pian apulaisrehtori 
Maire Aakkoon puh. 040 4899 578 tai maire.aakko@porvoo.fi. Kiireellisissä 
tapauksissa hakeudutaan suoraan lääkärin hoitoon. Ilmoita sattuneesta myös 
omalle opettajalle.  

 
  

  
POISSAOLOT   
Opettajan poissaolo   
  
Opettajan poissaolosta pyritään ilmoittamaan mahdollisimman hyvissä ajoin, 
pääsääntöisesti ryhmätekstiviestillä.    
  
Käytäntö opetustuntien peruuntuessa:   

• Musiikkileikkikouluopetuksen (30 ov) osalta aletaan jyvittää/palauttaa 
maksuja kahden (2) peruuntuneen opetuskerran jälkeen. Maksut 
palautetaan pääsääntöisesti lukuvuoden lopussa ja/tai opintojen 
päätyttyä  

• Opetuksen (30 ov) sijaisjärjestelyt käynnistyvät viiden (5) peruuntuneen 
opetuskerran jälkeen.   

• Musiikkiopiston on mahdollista ohjata lapsi myös toisen opettajan 
vastaavaan ryhmään  

• Tapahtumilla (+5 ov) ei voida korvata peruuntuneita opetuskertoja.   
• Tapahtumakertoja ei korvata. Musiikkiopiston on mahdollista ohjata 

lapsi toisen opettajan vastaavaan tapahtumaan.   
• Sijaisjärjestelyt voivat pidentää lukukautta, korvaavia tunteja voidaan 

järjestää myös kesätoimintana ja kursseina   
  

Oppilaan poissaolo  
Mikäli joudut olemaan pois tunnilta, ilmoita siitä mahdollisimman hyvissä ajoin mielellään 
suoraan opettajallesi. Tuntia, joka jää saamatta oppilaan poissaolosta johtuen, ei korvata. 
Jos joudut olemaan poissa pidempään esim. terveydellisistä syistä, ota yhteyttä myös 
toimipisteesi apulaisrehtoriin.  
 
 
 
 
MUSIIKKILEIKKIKOULUN LUKUKAUSIMAKSUT 1.8.2021 alkaen   
  
Sivistyslautakunta on vahvistanut maksut kokouksessaan 11.6.2020.  
  
Uuden oppilaan kertaluonteinen kirjaamismaksu 20 €  
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Musiikkileikkikoulu (alle kouluikäiset)  
30 opintoviikkoa+5 tapahtuma-/juhlaviikkoa lukuvuodessa  
oppitunti 30 min.  81 €/lukukausi/oppilas   
oppitunti 45 min. (sis. perheryhmät) 105 €/lukukausi/oppilas   
oppitunti 60 min.  139 €/lukukausi/oppilas   
oppitunti 90 min. tai 2x45 min. 208 €/lukukausi/oppilas   
nokkahuilu-, kantele- ja djemberyhmät 125 €/lukukausi/oppilas  
tunnin pituus 30–60 min ryhmän koosta riippuen  
  
Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa  
31 opintoviikkoa + 3 tapahtumaa lukuvuodessa   
* alle 3-vuotiaat (perheryhmä: vanhempi + lapsi), 60 min/vko 170 €/lukukausi/oppilas  
* 3–10-vuotiaat 2 x 45 min/vko 170 €/lukukausi/oppilas  
  
Tanssiva muskari yhteistyössä tanssikoulu Tanssiva Porvoon kanssa  
30 opintoviikkoa ja 5 tapahtuma-/juhlaviikkoa 145 €/lukukausi/oppilas   
Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Maksuja ei palauteta, jos opinnot 
lopetetaan syyslukukaudella 30.9.2021 jälkeen tai kevätlukukaudella 20.2.2022 jälkeen. 
 
 Muista ilmoittaa kansliaan kirjallisesti, mikäli lapsesi lopettaa musiikkileikkikoulu 
harrastuksensa.  
Sisaralennus myönnetään oppilaan omasta lukukausimaksusta siten, että kallein 
lukukausimaksu laskutetaan täysimääräisenä ja muille sisaruksille myönnetään 10 % 
alennus heidän omista lukukausimaksuistaan. Sisaralennus ei koske varsinaisten 
oppilaiden lukukausimaksuja, joissa on oma sisaralennusjärjestelmä.  
Sisaralennuksen myöntämiseksi perheet toimittavat kansliaan erillisellä lomakkeella 
31.8.2021 mennessä tiedot musiikkiopistossa opiskelevista perheen sisaruksista.   
Opinto-oikeus voidaan keskeyttää maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi siihen 
saakka, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.   
  
MUKAVAA MUSIIKKIMATKAA LUKUVUONNA 2021-2022!  

  
  

  
  
 


