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TIEDOTE OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN 
 
 

TERVETULOA MUSIIKKI- JA TANSSIOPISTOON! 
 
TERVEYSTURVALLISUUS 
 
Koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi korostamme toiminnassam-
me käsihygieniaan (käsien pesu ennen ja jälkeen oppituntien), turvavälei-
hin sekä oireettomuuteen liittyviä asioita.  
Opetusta järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena. Opetusta voidaan 
kuitenkin järjestää myös tapauskohtaisesti tarvittaessa etäopetuksena.  
Ulkopuolisten henkilöiden oleskelua opiston tiloissa tulee välttää.  
 
Opiston tiloihin ei saa tulla sairaana. Mikäli oppilaalla ilmenee tunnin ai-
kana koronaan viittaavia oireita, on vanhemman tällöin tultava hakemaan 
oppilas viipymättä kotiin. 
Opiston ilmoitustauluilta ja nettisivuilta löytyvät ohjeistukset Savonlinnan 
musiikki- ja tanssiopiston koronakäytänteistä sekä käsihygieniasta. 
Seuraamme viranomaisten ohjeita sekä määräyksiä ja sopeutamme epide-
mian aikaisen opetuksen järjestämisen niiden mukaisesti. 
 

OPINTOJEN KULKU 
 
Oppilaan tulee osallistua opintoihin oppilaitoksen opetussuunnitelman 
mukaisesti. Lukuvuosi pitää sisällään opetusta varhaisiän ryhmille 30 ope-
tuskertaa ja perusopetuksen tasoryhmille 32–35 opetusviikkoa kalenteriin 
sattuvista pyhäpäivistä riippuen. Lisäksi opetukseen kuuluu oppilaitoksen 
tanssiesityksiin valmisteltavien koreografioiden esittäminen sekä esitystä 
valmisteleva kenraaliharjoitus.  
 
Tarkemmat tiedot opiskelusta ja opintokokonaisuuksista löytyvät opetus-
suunnitelmasta: slmo.fi/infoa/yleistatietoa. 



EEPOS 
 
Eepos on kouluilla käytössä olevaa Wilma-järjestelmää vastaava kodin ja 
oppilaitoksen välinen yhteydenpitojärjestelmä. Eepos-järjestelmässä teh-
dään mm. vuosittaiset jatkoilmoitukset. 
 
Uuden oppilaan tunnukset Eepos-järjestelmään kirjautumiseen lähetetään 
huoltajan sähköpostiin.  
Pidättehän tunnukset tallessa! Jos tunnukset syystä tai toisesta katoavat, 
uudet voi tilata osoitteesta: toimisto@slmo.fi. 
 

POISSAOLOT JA TUNTIEN PERUMINEN 
 
Mikäli oppilas on poissa tunnilta, on siitä ilmoitettava opettajalle soitta-
malla, tekstiviestillä tai sähköpostilla mahdollisimman ajoissa. Oppilaan 
omasta syystä johtuvaa poissaoloa ei korvata. 
Opettajan sairastuessa joko hän itse tai opiston toimisto ilmoittaa tuntien 
peruuntumisesta tai etäopetuksen järjestelyistä. On tärkeää, että toimis-
tossa on oppilaan ajantasainen yhteystieto, joten muistattehan päivittää 
yhteystiedoissanne lukuvuoden aikana tapahtuvat muutokset. Opettajan 
sairastuttua sijaista ei ole aina yksittäisille tunneille mahdollista hankkia 
eikä tunteja siten voida aina korvata. Pidemmän sairasloman sattuessa 
opisto pyrkii järjestämään opettajalle sijaisen. 
 

TANSSIVARUSTEET  
 
Lastentanssi- ja tanssieskari: oppilailla paljaat jalat tai tossut. 
 

Baletti: Kaikilla balettiluokilla on yhtenäiset luokkapuvut. Balettitunneille 
eivät kuulu ylimääräiset asusteet. Pitkät hiukset pidetään nutturalla ja 
lyhyet esim. hiuspannan avulla poissa kasvoilta. Balettioppilailla on sukka-
housut/ balettitrikoot ja tossut.  
Piruetti tanssitarvikeliikkeestä (piruetti.fi), Tampere, Helsinki, Turku – saa 
puvuista 10 % alennuksen, kun mainitsee olevansa Savonlinnan musiikki- 
ja tanssiopiston oppilas (alennus ei valitettavasti koske verkko-ostoksia). 

JazzShow: Mustat legginsit, musta puku/toppi/tiukka paita, jazztossut ja 
hiukset kiinni. (Keskustele opettajan kanssa ennen varusteiden ostamista). 
 

Katutanssi: Sisäliikuntaan soveltuvat vaatteet, sisäpelikengät/tennarit. 
 

Nykytanssi: Musta puku/toppi/tiukka paita, mustat shortsit, ihonväriset 
trikoot, hiukset kiinni. Tarvittaessa myös polvisuojat. (Keskustele opettajan 
kanssa ennen varusteiden ostamista). 
 

NykyJazz ja Aikuisjazz: Mukavat tanssivaatteet, jazztossut.  
 

TanssiMix: Mustat legginsit/shortsit, musta puku/toppi/tiukka paita, jazz-
tossut tai mustat harjoitustossut ja hiukset kiinni. 
 
Nämä ovat perustanssivaatteita, joita voidaan käyttää myös esiintymisissä. 
Tanssitunnilla on hyvä olla muitakin vaatteita (valintasi mukaan) lämmit-
telyä varten. Jos varusteista on kysyttävää, oma opettaja antaa mielellään 
lisätietoa. 
 

ESIINTYMINEN 
 
Esiintyminen on osa oppilaiden opintoja ja edellyttää säännöllistä osal-
listumista opetukseen. Esiintymisissä käytettävät puvut ja rekvisiitta 
palautetaan välittömästi esityksen jälkeen omalle opettajalle. 
 

TUNTIKÄYTÄNNÖT 
 

▪ Jos poistut tunnin aikana salista, ilmoita siitä aina opettajalle. 
▪ Tunneilla tulee olla mukana oma juomapullo (ei lasinen) ja oma pyyhe. 
▪ Älä jätä arvoesineitä pukuhuoneisiin. Opisto ei vastaa pukuhuoneisiin  
    jätetystä omaisuudesta. 
▪ Pukeudu tunnille opettajan ohjeiden mukaisesti. 
 
 
 

 



MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ 
 

Oppilaan matkapuhelimen tulee olla tunnin aikana suljettu tai äänettö-
mällä, eikä puhelinta tule käyttää ilman opettajan lupaa.   
 

YLEINEN KÄYTTÄYTYMINEN OPISTON TILOISSA 
 
▪ Oppilaan odotetaan käyttäytyvän asiallisesti ja kunnioittavasti opettajia   
    ja muita oppilaita kohtaan.  
▪ Oppilaan odotetaan noudattavan yleistä siisteyttä opiston tiloissa ja  
 niiden välittömässä läheisyydessä.  
▪ Päihteiden käyttö ja tupakointi opiston tiloissa ja ulkoalueilla on  
 kielletty. Näiden sääntöjen toistuva tai tahallinen rikkominen voi johtaa  
 oppilaspaikan menetykseen. 
 

YHTEYDENPITO 
 
Opettajien ja rehtorin sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@slmo.fi. 
Opetuksen aikana opettaja ei välttämättä voi vastata puhelimeen. 
 

LUKUKAUSIMAKSUKÄYTÄNNÖT 
 

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevät-
lukukauden). Oppilaspaikan peruuttamisesta koskeva lopettamis- tai 
keskeyttämisilmoitus on tehtävä syyslukukauden osalta kirjallisesti (esim. 
sähköpostilla) opiston toimistoon 15.8. mennessä, musiikkileikkikoulun ja 
varhaisiän tanssin 10.9. mennessä. Jos oppilas keskeyttää tai lopettaa 
opiskelun kevätlukukaudeksi, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus (esim. 
sähköpostilla) 15.12. mennessä. Jos ilmoitus tulee ao. ajankohtien jälkeen, 
seuraavan alkavan lukukauden maksu peritään. Tunneilta pois jääminen ei 
ole riittävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus. 
Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee aina pyytää lupa rehto-
rilta kirjallisesti em. määräaikoja noudattaen. 

HUOM! Olemme siirtyneet e-laskutukseen. Oppilaan ensimmäinen 
lukukausimaksu tulee paperisena postin kautta. Tee e-laskusopimus 
verkkopankkitunnuksillasi. Tilaa e-laskut > Laskuttajasi: Savonlinnan 
musiikki- ja tanssiopisto. Kohtaan laskuttajan pyytämät tiedot > Asiakas-
numerosi, esim. edellisestä laskusta. Huomaathan, jos taloudessa on 
useampia laskutettavia, pitää jokaiselle asiakasnumerolle tehdä oma sopi-
mus. Jatkossa veloitamme paperilaskusta palvelumaksun 6 €. 
Opintojen aloittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen lukukauden 
kestäessä ei tuota lukukausimaksun alentamista tai palautusta. Ainoan 
poikkeuksen muodostavat lääkärintodistuksella todettu pitkäaikainen 
sairaus tai tapaturma, jotka välittömästi estävät harrastuksen jatkamisen. 
 
Lukukausimaksu määräytyy oppilaan tanssituntivalintojen mukaan. Mikäli 
oppilas vaihtaa lukukauden aikana valintojaan, hänen tulee tiedustella 
omalta opettajaltaan, onko ryhmän vaihto mahdollinen. Oppilaan tulee 
ilmoittaa muutos opintosihteerille.  
 
Mahdollisista lukukausimaksujen maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen 
ennen eräpäivää toimiston kanssa, puh. 0440 518 253 (klo 9–16) tai sähkö-
postitse: toimisto@slmo.fi. Eriä maksaessa tulee käyttää ko. laskun viite-
numeroa. 
 
Lukukausimaksun laiminlyönti johtaa oppilaspaikan menettämiseen. 
Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut ovat ulosottokelpoisia ilman 
oikeuden päätöstä. Lisätietoja maksukäytänteistä löytyy nettisivuiltamme: 
slmo.fi. 
 

MATERIAALIMAKSU 
 
Lukukausimaksun yhteydessä perittävällä materiaalimaksulla katetaan 
opetuksessa käytettävistä mahdollisista tulosteista ja kopioista sekä esiin-
tymispukujen/-varusteiden hankinnasta ja varustevaraston ylläpidosta 
aiheutuvia kuluja. 
 
 



KANNATUSYHDISTYS 
 
Musiikki- ja tanssiopistoa ylläpitää Savonlinnan musiikkiopiston kannatus-
yhdistys ry. Kannatusyhdistyksen hallitus toimii opiston johtokuntana. 
Yhdistyksen jäsenenä voitte olla mukana vaikuttamassa opiston tule-
vaisuuteen.  
Kannatusyhdistykseen voi liittyä osoitteessa: slmo.fi/infoa/yleistatietoa. 
Kannatusyhdistyksen sääntöjen mukaan niiltä jäseniltä, jotka maksavat 
lukukausimaksua opistolle, ei peritä jäsenmaksua (vuosimaksuton jäsenyys 
yhdelle oppilaalle tai huoltajalle/perhe). Normaali kannatusyhdistyksen 
jäsenmaksu 25 €/vuosi. 
 

NETTISIVUT, FACEBOOK JA INSTAGRAM 
 
Opistolla on nettisivut osoitteessa: slmo.fi.  
Sieltä löytyvät tarkemmat tiedot opiskelusta, säännöistä, ajankohtaisista 
asioista ja konserteista.  
 
Meidät löytää myös Facebookista ja Instagramista. Niiden kautta saa myös 
tietoa musiikki- ja tanssiopiston ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. 
 

VAKUUTUKSET 
 
Musiikki- ja tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus, joka koskee kaik-
kia opiston oppilaita oppitunneilla.  
(Tarkempia tietoja vakuutuksesta saa opiston hallintopäälliköltä,  
puh. 0440 518 255). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

YHTEYSTIETOJA
 

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto 
Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna 

 

Tanssisalit  
Salit 1-2 Puistokatu 3, Wivi Lönn -sali Puistokatu 5,  

57100 Savonlinna 
 

TANSSINOPETTAJAT 
 

Mikko Ahlgrén 
Dãnut Cioatã 

Ramona Dancau 
 

Opiston toimisto (Sotilaspojankatu 1, 3. krs)  
avoinna ma–pe klo 9.00–16.00 

 
rehtori Arto Häyrynen, 0440 518257 

hallintopäällikkö Sanna Huttunen, 0440 518 255 
opintosihteeri (sij.) Susanna Lehtilä, 0440 518 253 

toimistosihteeri Irma Panuma, 0440 518 252 
 

Opettajien ja hallinnon sähköposti: 
etunimi.sukunimi@slmo.fi 


