
RISTINUMMEN MUSIIKKIKOULU RY TIEDOTE 2 / 2022–2023               
 
Opetusjärjestelyt 
Opetusta annetaan kevätlukukaudella 13 kertaa ja aloitimme viikolla 36. Opetusta ei anneta 
hiihtolomaviikolla 9, ajalla 27.2-3.3.2023.  
Musiikkikoulu noudattaa Vaasan kaupungin koulujen loma-aikoja. Koulujen työajat 2022–2023: 

Lukuvuoden koulutyö alkaa ma 15.8.2022 ja päättyy la 3.6.2023. Syysloma 17.–21.10. Itsenäisyyspäivä ti 

6.12. Joululoma 22.12.–3.1. Talviloma 27.2.–3.3. Pääsiäinen 7.4.–10.4. Vappu ma 1.5. Helatorstai 18.5.  
Marraskuulla pidämme koulumme 40-vuotismatinean, josta ilmoitamme myöhemmin. 
Kesäleiri järjestetään perinteisesti kesäkuussa 2023. 
Soittosoi - päivän Vaasan kaupungin sairaalan vuodeosastoilla/ vanhustenpalvelutaloilla, korona tilanne 
huomioiden. Opettajat antavat näistä tarkempaa tietoa/tiedotteen lähempänä ajankohtaa.  
Soitonopetukseen sisältyy aina myös teoriaa. 
Erikseen järjestettävässä Musiikin- perusteet, ryhmässä käsitellään musiikin teoriaa käytännön 
näkökulmasta, josta ilmoitamme myöhemmin. Opetussuunnitelmaamme sisältyvät ryhmätunnit, 
matineat ja esiintymiset.               
Lukukausimaksut 

• 20 min soittoaika: 111 € 

• 30 min soittoaika: 167 € 

• 45 min soittoaika: 220 € 

• 2 henk. (30 min):    84 €/ henkilö 

• bändi (1,5 h) 75 €/ bändikoulu (1,5 h) 75 €/ kuoro: 60 € 

• muskari 45 min: 68 € 

• muskari 30 min: 55 € 
• sisaralennus: 17 € / sivuainealennus 17 € (sama henkilö voi saada vain toisen alennuksen) 

Jäsenmaksu on 15 € / perhe, joka maksetaan syyslukukauden laskun yhteydessä, jos 
aloittaa kevätlukukaudella maksetaan jäsenmaksu kevätlukukauden yhteydessä. 
Lukukausimaksun eräpäivän näet laskusta. Lukukausimaksuun sisältyy vakuutus, joka kattaa 
tunnilla tai matkalla aiheutuneet henkilövahingot. Yhdistyksen tilinumero on FI71 5224 0120 
0570 95 ja Y- 0593869-8. Kysymyksiinne vastaa puheenjohtaja Oili Airaksinen-Rajala 040 
828 1044, oairaksinenrajala@gmail.com tai rmkppj@gmail.com tutustu kotisivuihimme 
www.rmk.fi 

Tiedottaminen 
Musiikkiluokan vieressä Variskalla, ensimmäisessä kerroksessa on musiikkikoulun 
ilmoitustaulu, josta näet tiedotusluontoiset asiat. Oppilaiden mukana lähetetään kotiin 
tiedotteita ja/tai lähetetään tiedotteita sähköpostilla sekä opettajat käyttävät myös tähän 
tarkoitukseen oppilaiden opetusvihkoa. 
Lisäksi tulevista tapahtumista ilmoitetaan lehtien toimintapalstoilla ja www.rmk.fi kotisivuilla 
sekä koulun Facebook-sivustolla https://fi-fi.facebook.com/RistinummenMusiikkikoulu/ 

 Henkilökohtaisia tiedotteita emme postita kotiin. 
Opintokortti, opintosuunnitelma 

Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka allekirjoittavat 
opettaja, oppilas ja huoltaja. Opintokortti annetaan myös jokaiselle oppilaalle, josta voi seurata 
oppilaan edistymistä. Huolehdi siitä, että oppilas toimittaa kortin opettajalle lukukauden 
päätteeksi merkintöjä varten. Jos joku ei ole opintokorttia saanut, pyydä sitä opettajalta. 

Opettajat   
 

 

BROKVIST STEFAN  rummut, sähkök. kitara, bändit.   050 557 5131 
JÄRVINEN JIMI piano, vapaasäestys, soitinvalm.  040 059 5115 
LAHTI JARKKO  piano, koskettimet, soitinvalm.  040 671 1968 
LEHTINEN PEKKA rummut, sähkök. kitara.   044 360 7923 
RAJALA PÄIVI  piano, koskettimet, soitinvalm.  044 974 7297 
AIRAKSINEN ERIKA  kesäleiri laulu, laulupaja kesäleirit   
MASAR NICO  kesäleiri laulu, laulupaja kesäleirit  

    
 

Hyvää kevätlukukautta kaikille toivottaa johtokunta!           

Ristinummen Musiikkikoulu ry 
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