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LUKUVUOSI 2018-2019
Katso koko opistoa koskevat tiedotteet lopusta!
PERUSLINJA
Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta peruslinjalla!
Tuntien sopiminen tapahtuu joko opettajan toimesta puhelimitse tai sähköpostitse, tai ennen
opetuksen alkamista opistolla. Ne opettajat, jotka eivät ole sopineet tunneista puhelimitse tai
sähköpostitse, ovat tavattavissa tuntien sopimista varten maanantaina 13.8.2018 klo 17-19
osoitteessa Taivaskalliontie 3.
Yksilöoppilaiden osalta opetus alkaa tiistaina 14.8.2018. Kaikki ryhmäopetus paitsi karuselli
alkaa maanantaina 20.8.2018. Loma-ajoista ja muista aikatauluista tiedotetaan opiston
nettisivuilla ja sähköpostitse.
Karuselliopetus alkaa maanantaina 13.8. klo 18.15 Ranskalaisessa salissa
Taivaskalliontiellä. Ensimmäisellä kerralla vanhempi/vanhemmat tulevat mukaan kuulemaan
opettajan infopaketin karuselliopetuksesta.
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kmo.fi
Orkesterit ja Suzuki-ryhmät
Jousiorkestereita ohjaa Ahti Valtonen. Harjoitusajat selviävät syyskauden alkaessa.
Puhallinorkesterit harjoittelevat keskiviikkoisin klo 16 alkaen Karjalatalolla. Puhallinorkesterin
ohjaajana toimii Ville Koponen.
Suzuki-ryhmien ajat ovat:
Viulut tiistai 17.45-18.45, Taivaskalliontie
Sellot tiistai 17.30-18.30, Koskelan kirkko
Huilut torstai 18.00-18.45, Taivaskalliontie

Kitarat maanantai 17.15-18.00, Taivaskalliontie
Pianot tiistai 16.45-17.30, Taivaskalliontie
Suzuki-oppilaiden opetusohjelmaan kuuluu tärkeänä osana ryhmätunnit, jotka eivät ole
vaihtoehto orkesterille. Orkesteriin osallistumisesta sovitaan oman opettajan kanssa.
Musiikin hahmotusaineet (muha) ja yleinen musiikkitieto (ymt)
Musiikin hahmotusaineiden opettajina toimivat Maija Helve ja Pekka Koivisto. He ovat
tavattavissa maanantaina 13.8.2018 klo 17-19 osoitteessa Taivaskalliontie 3.

Musiikin hahmotusaineiden lukujärjestys 2018-2019
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Rytmiikka
Kaikille 5-8-vuotiaille oppilaille (peruslinja ja kamulinja) suositellaan osallistumista
rytmiikkaryhmiin ennen musiikin hahmotusaineiden opintoja. Opettajana toimii Tytti Metsä, opetus
tapahtuu Karjalatalolla Kamusalissa. Ilmoittautuminen tehdään Eepoksessa.
Rytmiikkaryhmät 2018-2019:
Ti klo 15.00-15.45 rytmiikka 2.luokkalaisille
Ti klo 16.00-16.45 rytmiikka 1.luokkalaisille
Ti klo 17.00-17.45 rytmiikka eskarilaisille

Pianossimo- eli melodikaryhmät
Käpylän musiikkiopiston pianissimo- eli melodikaryhmät ovat osa kaikille pianisteille ja
haitaristeille suunniteltuja ryhmäopintoja. Melodikaryhmissä harjoitellaan yhteissoiton alkeita sekä
musiikin perusteiden alkeita laulaen, leikkien, liikkuen, soittaen ja kehorytmein. Melodikaryhmiä
opettaa Tytti Metsä. Melodikaryhmät pidetään keskiviikkoisin Karjalatalolla, os. Käpylänkuja 1,
luokassa nimeltä Sifferi (3. krs.) Ryhmät alkavat keskiviikkona 22.8.2018.
Ke klo 16.15-17.00 Aloittavat pianissimot (alle kouluikäiset ja suzukilaiset)
Ke klo 17.15-18.00 Jatkavat pianissimot
Ke klo 18.00-18:45 Aloittavat pianissimot (koululaiset)
HUOM! Ryhmiin ja niiden kokoonpainoihin voidaan joutua tekemään muutoksia vielä syksyllä.

KAMULINJA
Karjalatalo, Käpylänkuja 1
09 726 3306
kamu@kmo.fi
Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta kamulinjalla!
Apulaisrehtori Maija Karhinen-Ilo ja kamulinjan toimistosihteeri Kirsi Kähkönen ovat
tavoitettavissa 1.8. alkaen. Jos tulee kysyttävää niin ottakaa rohkeasti yhteyttä.
Puhelinpäivystysaika on elokuun ajan arkisin klo 13-16 ja sähköposteihin pyritään
vastaamaan rivakasti.
Yksilöopetus alkaa tiistaina 14.8. Opettajat tulevat olemaan suoraan yhteydessä
vanhempiin viimeistään edeltävänä maanantai-iltana sopiakseen soittotunnin
ajankohdasta. Tässä suuntaa antavaa listaa kamuopettajien opetuspäivistä:
Martin Gripentrog, kitara ja ukulele: ma-ke
Tytti Metsä, piano, jouhikko: ma-pe
Saija Teirikangas, viulu: ma-ke
Emmi Kujanpää, kantele ja laulu: ke-pe
Mira Törmälä, laulu: ma-to
Kirsi Ojala, nokkahuilu: ma
Teija Niku, harmonikka: to
Karuselliopetus alkaa ma 20.8. Uusi ryhmän kokoontumisaika on ma klo 18-18.45
Kamusalissa. Ryhmän vetäjänä toimii edelleen Saija Teirikangas. Syksyn kokeiltavat
soittimet ovat viulu ja harmonikka. Kokeiluaikataulusta tiedotetaan opetuksen alkaessa.

Ryhmäopetus alkaa ma 20.8. Syksyllä alkaa useita uusia ryhmäaineita, joihin
kannattaa ilmoittautua mukaan viimeistään heti opetuksen alettua. Ikärajat ovat
suosituksia joista voidaan mahdollisesti joustaa suuntaan tai toiseen.
Yhtyeitä, laulu- ja tanssiryhmiä
ma 16-17 Lauluryhmä (7-9-vuotiaille) op. Mira Törmälä
ma 16.45-17.30 Yhtye (7-10-vuotiaille) op. Kirsi Ojala
ke 15.30-16.15 Yhtye (9-12-vuotiaille) op. Mira Törmälä
ke 18-19 Kanteleorkesteri Satakieli (aikuisille ja lapsille yli 7v.) op. Emmi
Kujanpää
ke 18.45-19.45 Kitarabändi (yläaste- ja lukioikäisille) op. Martin Gripentrog
to 16.45-17.30 Kamutanssi (9-11-vuotiaille) op. Maija Karhinen-Ilo
to 16.50-17.50 Laulu- ja soitinyhtye Kera (yläaste- ja lukioikäisille) op. Veera
Voima
pe 16-17.30 (joka toinen viikko) Kamuorkesteri op. Maija Karhinen-Ilo
la 11-12.30 (joka toinen viikko) Kamukööri (kaiken ikäisille) op. Veera Voima
Musiikin hahmotusaineita
ma 15-16 mupe1 alkava op. Martin Gripentrog
ma 16-17 mupe 2-3 op. Martin Gripentrog
ti 15-15.45 rytmiikka 2-luokkalaisille op. Tytti Metsä
ti 16-16.45 rytmiikka 1-luokkalaisille op. Tytti Metsä
ti 17-17.45 rytmiikka eskareille op. Tytti Metsä
ke 17.45-18.45 mupe opistotaso op. Martin Gripentrog
Kamu-YMT -jaksosta tiedotetaan myöhemmin
SYYSSÄPINÄT la 1.9. (ap-ip)
Tervetuloa mukaan kamulinjan kauden avajaisiin! Ohjelma tarkentuu elokuussa, mutta
se tulee sisältämään yhteissoittoa, -laulua ja -tanssia niin pienryhmissä kuin isosti kaikki
yhdessä. Vanhemmat, sisarukset ja muut tärkeät ihmiset voivat osallistua menoon
mukaan. Päivän aikana infotaan myös muuttuvasta opetussuunnitelmasta sekä vuoden
tärkeistä tapahtumista.

YLEISTÄ
Lukukausimaksut 2018-2019
Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. HUOM! Laskut lähetetään aina
sähköpostitse siihen osoitteeseen, joka on merkitty Eepoksessa ensisijaiselle huoltajalle
tai täysi-ikäiselle oppilaalle. Kanslia tiedottaa erikseen, kun laskut on lähetetty. Jos lasku ei ole
tullut perille, kannattaa kurkistaa roskapostiin. Mikäli lasku ei ole tullut ollenkaan perille, ota
yhteyttä kansliaan niin lähetämme laskun uudestaan.

Laskuihin on mahdollista saada maksuaikaa. Maksusuunnitelmasta tulee sopia kanslian kanssa
ennen laskun erääntymistä kanslia@kmo.fi tai puh. 09 7206610. Myöhästyneestä maksusta
veloitetaan 5 € huomautuskulua. Maksumuistutuksen jälkeen avoimet laskut siirretään
perintätoimiston perittäväksi.

Lukukausimaksut ja laskutusaikataulu:

Pääaine
Karuselli-opetus

Eräpäivä ja summa:
1.8.2018
395 €
240 €

15.9.2018
Maksu toisesta aineesta 15 min 110 €
30 min 220 €
45 min 330 €

Eräpäivä ja summa:
15.1.2019
395 €
240 €
15.1.2019
110 €
220 €
330 €

Osa sivuaineista laskutetaan jo pääaineen laskutuksen yhteydessä (jatkavat sivuaineet sekä ne
uudet sivuaineet, jotka on myönnetty ennen tämän tiedotteen lähettämistä).
Sisaralennus koskee vain yksilöopetuksen pääainetta. Sisaralennukset per syys- ja
kevätlukukausi ovat 50 €. Sisarusten tulee asua samassa osoitteessa.
Vauva- ja taaperomuskarit (0-3v) 240€ / lukuvuosi, laskutetaan syys- ja tammikuussa
Musiikkileikkikoulu (3-6v.) 300 € / lukuvuosi, laskutetaan syys- ja tammikuussa
Sisarusmuskari 200€ / lapsi / lukuvuosi, laskutetaan syys- ja tammikuussa
Kirjaamismaksu (vain uudet oppilaat) 40 € (eräpäivä 1.8.2018), laskutetaan vain kerran
Välivuosimaksu 50 € (eräpäivä 1.8.2018) / lukuvuosi, laskutetaan vain kerran
Soitinlainat 100 € / lukuvuosi, laskutetaan syys- ja tammikuussa
Annetut eräpäivät voivat muuttua, lopulliset eräpäivät näkyvät laskuilla.

Eepos
Uusille oppilaille lähetetään tunnukset Eepos-palveluun viikon 26 aikana.
Ilmoittautuminen muha- ja rytmiikkaryhmiin on auki Eepoksessa. Ilmoittautuminen päättyy
elokuussa opetuksen alkamisen jälkeen, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Mikäli
sinulla ei ole enää jatkoilmoittautumisen yhteydessä lähetettyjä tunnuksia, voit pyytää tunnuksen
ja uuden salasanan kansliasta sähköpostitse (kanslia@kmo.fi).
Eepoksessa olevat oppilaan ja huoltajien yhteystiedot tulee pitää ajantasalla. Muistathan siis
käydä tekemässä tarvittavat muutokset, mikäli esimerkiksi puhelinnumerosi tai
sähköpostiosoitteesi muuttuu.

Nähdään syksyllä!

