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Rytmi ei ole abstrakti käsite, vaan elämä itsessään.
-Carl Orff-

Tervetuloa aloittamaan musiikkimatkaa Seutuopiston varhaisiän
musiikinopetuksen ryhmässä! Tämä opas on koottu vastaamaan yleisimpiin
kysymyksiin ja antamaan ohjeita toimivaan yhteistyöhön.
Musiikkileikkikoulun tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus
musiikkiin sekä tukea ennen kaikkea lapsen musiikillista kehittymistä ja
edistää lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kasvua. Vanhempilapsi-ryhmissä vuorovaikutuksen tukemisella on suuri painoarvo.
Alle 3-vuotiaat käyvät tunneilla aina yhdessä aikuisen kanssa. Mukana voi
olla äiti, isä, kummi, mummi tai joku muu turvallinen aikuinen. Tunnilla
aikuinen on vastuussa lapsesta ja toimii aktiivisesti lapsen kanssa.
Perheryhmissä ja kylämuskarissa mukana on 1-3 lasta ja 1-2 aikuista /perhe.
Lapset voivat olla iältään 1kk-4v. Yli 4-vuotiaille on mielekkäämpää käydä
oman ikätasonsa ryhmässä. Poikkeuksista keskustellaan yhdessä opettajan
kanssa.
3-vuotiaden ryhmässä vanhemmat voivat olla mukana alkusyksystä. Pyritään
siihen, että syysloman jälkeen lapset tulevat tunnille yksin. Lapsen pitää
täyttää 3-vuotta lokakuun loppuun mennessä.
4-5-vuotiaat käyvät tunneilla ilman vanhempia.
5-6-vuotiaiden soittoryhmässä tutustutaan monipuolisesti lapsen käsiteltäviin
soittimiin, mm. 5-kielinen kantele, nokkahuilu ja ns. Orff-soittimet
(ksylofonit, kellopelit, metallofonit). Ryhmä tutustuu soitinesittelyiden myötä
mm. harmonikkaan, viuluun, pianoon ja huiluun.

Tulkaa tunnille ajoissa, näin lapsellakin on mukavampaa, kun pääsee heti
alkupiiristä ryhmän mukaan.
Vanhempien on oltava ajoissa paikalla tunnin päättyessä, jotta lapsi voidaan
turvallisesti päästää luokasta pois. Opettajalla ei ole mahdollisuutta jäädä
odottelemaan, sillä luokka pitää valmistella seuraavaa tuntia varten pikaisesti
ja ottaa uudet oppilaat sisään. Toivon myös, että käytte vessassa juuri ennen
tuntia, jotta vessarumbalta vältyttäisiin. J
Perhe-, vauva- ja taaperoryhmissä toivon, että vanhempien väliset
juttutuokiot jätetään luokan ulkopuolelle, jotta kaikki voivat keskittyä
lapseen ja musiikkiin täysipainoisesti. J

Mikäli lapsellanne on jokin sairaus, erityistarve tai muu vastaava, olisi se
opettajan hyvä tietää, meidän kaikkien parhaaksi. Toivon, että otatte yhteyttä
henkilökohtaisesti, jotta voimme luottamuksellisesti keskustella asiasta sekä
tarpeista ja toiveista.
Syksyllä kokoontumisia on 11 ja keväällä 13 kertaa. Yksi kevään
kokoontumisista on kaikille yhteinen Kevätkonsertti lauantaina 14.4.2017
Poleenin salissa. Siellä esiintyvät kaikki muskarilaiset ja ja MusaSoi-pajalaiset
sekä myös muita soitto-oppilaita.

Poissaolot:
Ilmoitathan tekstiviestillä/whatsappviestillä numeroon 044 788 4324 tai
Facebook-viestillä (Pieksämäen Seutuopiston Muskarit ja Pikkupelimannit)
ennen tunnin alkua mahdollisesta poissaolosta.
Jos opettaja sairastuu:
Toimistosta lähetetään tekstiviesti antamaanne matkapuhelinnumeroon,
mikäli tunti joudutaan perumaan. Siksi on tärkeää, että toimistossa on
ajantasaiset yhteystiedot jokaiselle.
Mikäli opettaja on pidempään sairaana, pyritään järjestämään sijainen tai
tunnit korvataan myöhemmin. (Kts. Opinto-opas s. 7)

Yhteystiedot:
opettaja
Piia Säpyskä-Hietala
044-788 4324
piia@poleeni.fi

Toimisto (laskutus)
Elise Loberg 044-588 2211

Pieksämäen Seutuopiston Muskarit ja Pikkupelimannit
Pieksämäen Lastenkulttuurifoorumi

Ei ole musiikkia ilman liikettä,
eikä liikettä ilman musiikkia.
-Carl Orff-

