Opas avoimien opintojen oppilaalle
lukuvuosi 2022–2023

Tervetuloa avoimiin opintoihin soittaen tai laulaen!
LUKUVUODEN OPETUS JA LOMA-AJAT
Lukuvuoden opetus järjestetään 22.8.2022–2.6.2023 välisenä aikana noudattaen
musiikkiopiston työ- ja loma-aikoja.
Syyslukukauden opetus alkaa ma 22.8.2022 ja päättyy pe 16.12.2022
Kevätlukukauden opetus alkaa ma 9.1.2023 ja päättyy pe 2.6.2023
LOMA-AJAT
Syysloma 17.10.2022–23.10.2022
Joululoma 17.12.2022–05.01.2023
Talviloma 20.02.2023–26.02.2023
Pääsiäisloma 07.04.2023–10.04.2023
Itsenäisyyspäivänä ti 6.12.2022, loppiaisena pe 6.1.2023 ja vapun päivänä ma 1.5.2023 ei
ole opetusta. Em. päiviksi ajoittuvaa opetusta ei korvata erikseen oppilaille.
Loma-ajat eivät vähennä annettavan opetuksen määrää.
TUNTIEN SOPIMINEN
Soitto-/laulutunnin tarkempi aika sovitaan puhelimitse.
Opettajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse
• ti 16.8.2022 klo 16-18
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.
Ethän tule sairaana soittotunnille, niin et tartuta muita oppilaita ja opettajaa.
OPETTAJAN POISSAOLOT
Opettajan poissaolot sijaistetaan.
Maksut jyvitetään/palautetaan, mikäli sijaisjärjestelyjä ei ole voitu tehdä. Maksut palautetaan
pääsääntöisesti lukuvuoden lopussa ja/tai opetuksen päätyttyä.

OPETUSKERRAT JA MAKSUT
4 opetuskertaa 100 €
6 opetuskertaa 150 €
8 opetuskertaa 200 €
10 opetuskertaa 250 €
12 opetuskertaa 300 €
14 opetuskertaa 350 €
16 opetuskertaa 400 €
20 opetuskertaa 500 €
24 opetuskertaa 600 €
28 opetuskertaa 700 €
32 opetuskertaa 800 €
35 opetuskertaa 875 €
Maksun maksamisesta useammassa erässä on mahdollista neuvotella. Ole tarvittaessa
yhteydessä kansliaan.
SOITINVUOKRAUS
Musiikkiopistolla on vuokrasoittimia, joista saat lisätietoa omalta opettajaltasi. Soittimesta
tehdään kirjallinen vuokrasopimus lukuvuodeksi kerrallaan. Opettaja tarkistaa yhdessä
kanssasi lainattavan soittimen kunnon ennen kuin saat sen käyttöösi. Opettajalta saat myös
tietoa ja opastusta siihen, kuinka pidät soittimesta mahdollisimman hyvää huolta.
Vahinkoja voi aina sattua. Ole silloin mahdollisimman pian yhteydessä omaan opettajaasi
tai musiikkiopiston kansliaan. Musiikkiopisto ei ole vakuuttanut vuokrasoittimiaan. Oppilas
korvaa kaikki soittimelle aiheutuneet vahingot sekä normaalissa käytössä kuluvat osat.
Perheesi voi halutessaan vakuuttaa soittimen itse. Lasten harrastuskäytössä olevat
soittimet voidaan liittää useissa vakuutusyhtiöissä perheen kotivakuutuksen piiriin.
Olet saanut soittimen vain henkilökohtaiseen käyttöösi, joten älä luovuta sitä eteenpäin.
Kun et enää tarvitse vuokrasoitinta, palauta se omalle opettajallesi tai musiikkiopiston
kansliaan. Soitinvuokra laskutetaan lukukausittain. Perittyä soitinvuokraa ei palauteta,
vaikka soitin palautettaisiin kesken lukukauden.
TAPAHTUMAKALENTERI
Tiedot kaikkien toimipisteiden tapahtumista ja konserteista löydät toimipisteiden
sivuilta. Tarjoamme moniin konsertteihin oppilaillemme lippuja erikoishintaan. Tiedustelut
kansliasta.

HYVÄÄ LUKUVUOTTA 2022-2023!

