TIEDOTE syyskausi 2020
Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7, 62900 Alajärvi
Rehtori 044 2970 460, toimisto 040 6372 002
http://www.alajarvi.fi -> Varhaiskasvatus ja opetus -> Alajärven musiikkiopisto
https://www.facebook.com/AlajarvenMusiikkiopisto/
OPETUS- JA LOMA-AJAT VUONNA 2020–2021
Syysloma pidetään 12.–16.10.2020. Syyslukukausi päättyy 18.12.2020. Kevätlukukausi alkaa
torstaina 7.1.2021, talviloma pidetään 1.–5.3. ja opetus päättyy perjantaihin 28.5.2021 mennessä.
MUSIIKIN PERUSTEIDEN, HAHMOTUSOPINTOJEN YMS. OPETUSRYHMÄT
Kaikille yhteiset opinnot uuden OPS:n mukaan ovat Muha 1–5.
ALAJÄRVI
Maanantai, yläkerran teorialuokka (Ritva Siirilä)
klo 16.00–17.00
Muha 3
klo 17.00–18.00
Muha 4
klo 18.00–19.00
Muha 5 A (kaksivuotinen)
Tiistai, yläkerran teorialuokka (Heikki Jokiaho)
klo 15.15–16.15
Muha 4
klo 16.15–17.00
Muha 2
klo 17.15–18.15
Muha 3
klo 18.15–19.00
Muha 2
Tiistai, Paavolan koulu (Eeva-Liisa Kolonen)
klo 18.00–18.30
Muha 1
Keskiviikko, yläkerran teorialuokka
klo 18.00–19.00
Aikuisten teoriaryhmä, Muha 2–3 (Ritva Siirilä)
Torstai, yläkerran teorialuokka (Heikki Jokiaho)
klo 14.45–15.30
Muha 2
klo 15.30–16.30
Muha 3
klo 17.30–18.30
Muha 3
klo 17.30–18.00
Muha 1/Pikkutaiturit, jousisoittajat (Saija-Leena Ojutkangas)
klo 18.15–19.00
Jousiorkesteri (Saija-Leena Ojutkangas)
Perjantai

Muha 1–2, pienryhmä, kellonaika sovitaan erikseen (Ritva Siirilä)

SOINI
Maanantai, yhtenäiskoulu (Heikki Jokiaho)
klo 15.00–16.00
Muha 3
klo 16.00–16.30
Muha 1
Ilmoittautuminen Muha-ryhmiin välittömästi Eepoksen kautta: https://amo.eepos.fi ->
hakeudu oppilaaksi (HUOM! tässä ei käytetä henkilökohtaisia Eepos-tunnuksia).
Jos et tiedä, mihin ryhmään sinun tulisi mennä, kysy Muha-opettajilta tai koulusihteeri Anne-Mari
Joensuulta puh. 040 6372 002.

ORKESTERIT, YHTEISSOITTO, LAULURYHMÄ JA VAPAASTI VALITTAVAT KURSSIT
Jousiorkesteria ja Pikkutaitureita johtaa Saija-Leena Ojutkangas, ajat ks. yllä. Pikkutaitureiden
ohjelma sisältää jousisoittajille sekä yhteissoiton että hahmotusopinnot 1 -osuuden. Lukuvuoden
aikana toteutetaan myös laulu- ja orkesteriprojekteja sekä vapaan säestyksen opetusta pianolla
(oppilaan pääinstrumentista riippumatta), esimerkiksi Ulla Pihlaisen ryhmä torstaisin klo
18.15–19.00. Lisätietoja myöhemmin.
OPPILASKONSERTIT
Oppilaskonsertteja järjestetään syyskaudella 2020
seuraavasti Alajärvi-salissa, jollei toisin mainittu:
17.9. to klo 19.00 Nelimarkka-museolla
28.9. klo 19.00 maanantaimusiikki
8.10. to klo 19.00 Satukonsertti
26.10. klo 19.00 maanantaimusiikki
10.11. ti klo 19.00 oppilaskonsertti
30.11. klo 19.00 maanantaimusiikki
4.12. pe klo 18.00 oppilaskonsertti
9.12. ke klo 18.00 oppilaskonsertti
9.12. ke klo 19.00 oppilaskonsertti Soinin yhtenäiskoululla
14.12. ma klo 19.00 joulukonsertti Alajärven kirkossa
17.12. to klo 19 Beethoven 250 vuotta -konsertti
Muutokset mahdollisia.
MENETTELYT KORONAPANDEMIAN JOHDOSTA
Musiikkiopistolla noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, joita seurataan jatkuvasti.
Sairaana tai oireisena musiikkiopiston tiloihin ei saa tulla. Lähiopetusta ei anneta oireisille
oppilaille, vaan heidät lähetetään kotiin. Tarvittaessa opetusta voidaan antaa etäyhteyksin. Joka
tapauksessa oppilaiden tulee pestä kädet huolellisesti ennen tunneille tuloa tai vähintään
puhdistaa ne käsihuuhteella. Jos yskittää, yski nenäliinaan tai hihaasi. Laita nenäliina jäteastiaan.
Älä koskaan yski kämmeneesi. Muutenkin noudatetaan hyvää hygieniaa. Opetusryhmiin jätetään
tavanomaista enemmän väljyyttä turvavälien mahdollistamiseksi. Riskiryhmiin kuuluvien kohdalla
sovitaan erikseen tilanteen edellyttämistä järjestelyistä. Poikkeusoloista huolimatta opetus pyritään
järjestämään opetussuunnitelman mukaisesti.
Järvi-Pohjanmaan musiikkiyhdistys tiedottaa:
Järvi-Pohjanmaan musiikkiyhdistys toimii musiikkiopiston rinnalla ja tukee oppilaiden ja
opiston toimintaa mm. järjestämällä kahvituksia ja välittämällä soittajille mukavia
esiintymistilaisuuksia (keikkatoiminta). Kaikenlaiset esiintymiset tuovat lisää kokemusta ja
motivoivat oppilaita soittamiseen. Yhdistys jakaa lukukausien lopussa myös
kannustusstipendejä päättötodistuksen saaville oppilaille mahdollisuuksien mukaan.
Toivotamme tervetulleeksi kaikki nykyiset ja uudet jäsenet sekä toiminnasta
kiinnostuneet syksyn kokoukseen musiikkiopistolla, jonka tarkka ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksessa suunnittelemme alkavan syyskauden toimintaa
sekä varainhankintaa toiminnan pyörittämiseksi. Tule mukaan toimintaan!
Tervetuloa opiskelemaan! Intoa ja iloa musiikkiopintoihisi ja alkavaan lukukauteen!
Markku Pöyhönen
rehtori

