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1. Ylöjärven Pianokoulu pähkinänkuoressa 

• Soiamiseen suhtaudutaan lähtökohtaisesti vapaa-ajan harrastuksena, ja 
harrastuksen on tarkoitus olla rentoa ja hauskaa.

• Tunneilla saa kikkailla ja halutessa vaikka vaihdella soiimia. Opetus muuuu sitä mukaa
järjestelmällisemmäksi kun oppilas on siihen valmis.

• Ei pääsykokeita, kaikki tervetulleita!
• Hyvin opitun kappaleen voi tallentaa videolle tai äänieelle,

jos haluaa.
• Mahdollisuus harjoitella yleisimpiä bändisoiimia.
• ”Kuukausi kerrallaan”, ei siis tarvitse sitoutua koko

lukukaudeksi.
• Musiikillinen pääpaino on rytmimusiikissa, eli ”pop/jazz”.
• Opetus on taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän

mukaista, ja opinnoista saa todistuksen halutessaan.
(Oppimäärää voidaan tarpeen vaatiessa yksilöllistää esim. tavoieiden, sisältöjen, 
opiskeluajan, opetuksen toteuamistavan, tarviavien tukitoimien sekä 
arviointimeneelyiden osalta.)

2. Ensimmäistä kertaa tunnille saapuville

Ylöjärven Pianokoulu
sijaitsee Ylöjärven
liikekulmilla samassa
rakennuksessa kuin Touhula
päiväkoti ja Ylöjärven
Hiuskulma. Sisäänkäynti on
Kuruntien puolelta.
Pianokoulu ei näy siis
parkkipaikalta, vaan pitää
ensin kiertää talon toiselle
puolelle. Osoite on
Rauhalantie 4 B 115.



Pianokoululla ei valiteavasti ole odotustilaa. Hyvällä kelillä voi tunnin alkua odotella ulko-oven 
vieressä olevalla penkillä, tai pakkasen paukkuessa voi tulla suoraan sisään ja istua sohvalle 
odoamaan. Sisään voi tulla sen kummemmin kopuelemaa.

Suosielen, eä vanhemmat eivät jää tunnille mukaan. Tärkein syy siihen on se, eä 
kokemukseni mukaan oppilaat keskiyvät paremmin ja ovat luovempia silloin kun vanhemmat 
eivät seuraa heidän tekemisiään. Toki on ymmärreävää, eä jotkut lapset toivovat vanhempien 
voivan olla mukana ensimmäisillä tunneilla. Siitä kannaaa kuitenkin yriää irroiautua heti 
kun mahdollista.

Ensimmäiselle tunnille voi valmistautua mieimällä mitä haluaisi oppia soiamaan.  
Olisiko jo mielessä kappaleita, joita haluaisi oppia soiamaan? Kaikki toiveet pyritään oamaan 
huomioon. Jos ei vielä tiedä, niin ei se mitään – keksitään yhdessä! 

Ei ole tarpeen hankkia etukäteen mitään oppimateriaalia. Piano-
oppilaat käyävät yleisesti A Dozen a Day – kirjasarjaa. Niitä voi
halutessaan ostaa pianokoululta 10€ hintaan.

PS. Tullessasi sisään ethän kävele keltaiselle matolle kengillä,
kiitos! :)

3. Lukujärjestys ja lomapäivät

  Opetus ja vapaapäivät mukailevat Ylöjärven peruskoulujen 
kalenteria. Jos koululaisilla on vapaapäivä, niin silloin on yleensä vapaata 
myös pianokoulussa. Poikkeuksina ovat lähinnä kesälomalta paluun ja 
joululomalta paluun ajankohdat, joista tiedotetaan erikseen. Opetukseomista
päivistä tulee vielä varmuuden vuoksi tietoa sähköpostiin kun ajankohta 
lähestyy. Jos epäselvyyä tulee, niin saa aina kysyä, tai vaihtoehtoisesti voi 
tarkistaa koulun sivuilta www.ylojarvenpianokoulu.fi/oppilaille

4. Sairastumiset ym. poissaolot

• Jos poissaolosta sovitaan vähintään viikkoa ennen, niin tuntia ei veloteta. Tämä
sääntö toimii poikkeustapauksina. Jos kuitenkin poissaoloja alkaa tulla säännöllisesti,
niin on järkevämpää luopua vakkariajastaan ja alkaa sopia tunteja yksitellen.

• Lyhyen varoituksen poissaoloista (esim. sairastumiset) ei saa rahallista
hyvitystä. Pyritään kuitenkin järjestämään korvaava aika ennen seuraavaa tuntia jos
mahdollista.

• Jos poissaolosta ei ilmoiteta mitään ennen tunnin alkua (esim. unohdus), tuntia
ei korvata.

• Mikäli opeaja joutuu perumaan tunteja, niin niistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja 
tunteja ei luonnollisesti laskuteta.

VINKKI! TUNNEILLE SAA HANKKIA MYS TUURAAJAN. Esimerkiksi vanhempien on 
hyödyllistä tulla opeelemaan perusasioita lapsensa soiimeen liiyen, ja voihan tunnin myös 
lahjoiaa vaikka kaverille, sisarelle tai mummolle. Ties vaikka innostuisivat itsekin soiamaan :)



5. Raha-asiat

Lähetän laskuja aina kuun ensimmäisellä viikolla sähköpostitse.
Sähköpostin läheäjä on Isolta Verkkolaskupalvelu (e-invoices@isolta.com) –
siitä ei kannata hämääntyä. Laskut on mahdollista saada myös tunnilta
mukaan printauna jos haluaa.

6. Lopeaminen

Vaikka laskutus meneekin kuukauden jaksoissa, niin ilman 
erillistä ilmoitusta opetuksen oletetaan jatkuvan 
toistaiseksi. Ilmoitathan siis lopeamisesta hyvissä ajoin 
(vähintään viikkoa ennen)! Silloin tilalle saadaan sovituksi 
uusi oppilas. Jos lopeamisesta ei ilmoiteta ajoissa, 
laskutetaan vielä yksi lopeamisen jälkeinen 
oppitunti.

Siinä tärkeimmät! :) Jos jokin jäi askarruamaan, niin aina saa soiaa tai 
pistää viestiä!

Ari Karema
050 303 5624

Silja Kuoppala
050 300 8227

ylojarvenpianokoulu@gmail.com


