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Rehtorin tervehdys 
     

Rmo Tauko on rytmimusiikkiin erikoistunut musiikkikoulu, jossa annetaan 
taiteen 
 perusopetusta musiikin yleisen ja laajan oppimäärän mukaan.  

Olemme toimineet rytmimusiikin opetuksen edelläkävijänä Espoossa jo 35 vuoden 
ajan tehden tunnetuksi ryhmäopetusta. 
Rytmimusiikin piiriin kuuluvat kaikki jazz-, rock-, pop-, iskelmä-, tanssi- ja 
kansanmusiikeiksi mielletyt musiikin tyylilajit lukemattomissa eri muodoissaan. 

On aika taas aloittaa uusi lukuvuosi rytmimusisoinnin merkeissä. Käsissänne on 
uunituore Rmo Taukon opinto-opas lukuvuodelle 2021-2022. Sen on tarkoitus olla 
‘käsikirja’, jonka avulla pysytte ajan tasalla koulumme toiminnasta.  

Alkava lukuvuosi on edelleen lähtökohdiltaan erilainen vanhasta normaalista 
poikkeava, pandemiatilanne määrittää toiminnan perusehtoja ja asettaa 
vaatimuksia opetuksen turvalliselle tarjoamiselle. Se on kuitenkin luonut sille myös 
uusia mahdollisuuksia. Etäopetusvalmiutemme mahdollistavat yksittäisissäkin 
koronaan liittymättömissä tilanteissa opetuksen jatkumisen. 

Olemme kevään 2020 kokemusten pohjalta määrätietoisesti uudistaneet 
opetustilojamme ja -laitteistojamme, jotta voimme tarvittaessa siirtyä nopeasti ja 
tehokkaasti kokonaan etäopetukseen ja myös varmistaa aiempaa tehokkaammin 
yksittäisissäkin tilanteissa opetuksen jatkumisen.  

Verkkopohjainen etäopetusalustamme tuli oppilaille ja perheille tutuksi 
lukuvuoden 2020-2021 aikana. Uskomme edelleen, että etä- ja lähiopetuksen 
yhdistelmästä, ns. hybridimallista, alkaa muotoutua normaalioloihinkin oppimisen 
tuki ja tehostaja rytmimusiikin opiskeluun, yksin tai ryhmässä. Tavoitteenamme on 
olla edelläkävijä myös tässä musiikin opetuksen ”uudessa normaalissa”. Keväällä 
oppilaille ja huoltajille tehdyn kyselyn tuloksista ilmenee, että Rmo Tauko on 
suoriutunut tehtävästään hyvin uudessa tilanteessa. Kiitos tästä kuuluu mittavat 
uudistukset mahdollistaneen tukirahoituksen lisäksi etäopetukseen paneutuneille 
opettajille, ja erityisesti siihen osallistuneille oppilaille ja kotiväelle. 

Rmo Taukossa annetaan soitonopetusta seuraavissa soittimissa: kitara, ukulele, 
sähkökitara, sähköbasso, rummut, marssirummut, piano, koskettimet, laulu, 
poikkihuilu, saksofoni, klarinetti ja viulu. Toimintaamme kuuluu myös muskari 
espoolaisissa päiväkodeissa päivisin ja Taukon tiloissa Olarissa iltapäivällä. 

Lisäksi on mahdollista opiskella musiikin hahmotusaineita, musiikkiteknologiaa, 
digitaalista ilmaisua sekä soittaa ja laulaa bändissä. 

Toivotan Rmo Taukon puolesta kaikille antoisaa uutta lukuvuotta! 

Tuomas Heikkinen 
Rehtori 

16.8.2021



Taiteen perusopetuksen oppimäärät ja rakenne

Taiteen perusopetusluvan myöntää joko kunta tai opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Taiteen perusopetus jakautuu kahteen oppimäärään: 
yleinen ja laaja. Rmo Taukolla on Espoon kaupungin myöntämä molempien 

oppimäärien opetusoikeus. 

Yleinen oppimäärä 

Yleinen oppimäärä rakentuu yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista. Taukossa 
opinnot on jaettu neljään useamman vuoden opintokokonaisuuteen: 
tutustumisvaihe, harjaantumisvaihe, vakiintumisvaihe ja syventämisvaihe. 
Päättötodistuksen saa, kun sekä yhteiset että teemaopinnot on suoritettu, 
yhteenlaskettu tuntimäärä on 500 tuntia. Yleisessä oppimäärässä korostuu yhdessä 
oppiminen ja harrastamisen ilo. 

Laaja oppimäärä 

Laaja oppimäärä rakentuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opinnot 
muodostuvat viikottaisesta soitto- ja musiikin hahmotustunnista, bändistä / 
yhteismusisointiperiodeista, säännöllisistä esiintymisistä ja osaamisen näytöistä. 
Perusopintojen todistuksen saa kun on suorittanut perusopinnot ja laajan 
oppimäärän päättötodistuksen saa suoritettuaan lisäksi syventävät opinnot, 
tehtynä tulee olla myös vastaavat tiedot musiikin hahmotusaineissa. Laajan 
oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia. Laajassa oppimäärässä 
korostuu musiikin syväoppiminen ja määrätietoinen eteneminen opinnoissa. 

Sekä yleisen että laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytykset hyvän  
musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin pysyvälle harrastamiselle. Laaja 
oppimäärä  antaa myös valmiudet ammattiopintoihin. 



Rmo Taukon toimintaperiaatteet
Arvot ja oppimiskäsitys 
Rmo Taukon arvoja ovat inhimillisyys, opiskelijalähtöisyys, sosiaaliset taidot,  
yhteisöllisyys, ilmaisu, musiikin arvostaminen sekä kyky valita ja arvioida.  
Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja  
pitkäjänteiseen opiskeluun. Soittajan omien tavoitteiden ja mieltymysten 
huomioiminen vaikuttaa positiivisesti opettajan ja ryhmän väliseen 
vuorovaikutukseen auttaen oppimista. 
  

Opiskeluympäristö 
Oppimisympäristö on rakennettu turvalliseksi sekä oppilaan kasvua ja oppimista 
tukevaksi.   Lähtökohtana on myönteinen ja kannustava ilmapiiri sekä hyvä 
vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. 
Rmo Taukolla on Espoossa kaksi toimipistettä: Olarissa ja Karakalliossa. 
Pääasiassa opetus sijoittuu ilta-aikaan, joten luokissa saa musisoida rauhassa. 
Olarissa on kuusi luokkahuonetta ja Karatalossa yksi. Olarin rumpuluokka 
sijoitettu äänieristettyyn kellaritilaan.Tilamme ovat suuret, valoisat ja viihtyisät.  
   

Yhteistyö huoltajien kanssa 
Rmo Tauko on yhteydessä kotiväkeen verkkosivujen kautta ja sähköpostilla. 
Opettajiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai tekstiviestillä. Huoltajaan otetaan 
yhteyttä mikäli oppilaalle kertyy kaksi peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa.  

Konsertit ja esiintymiset 
Lukukausien aikana on matineoita, konsertteja ja muita pienimuotoisia 
esiintymisiä. Pyrimme siihen, että kaikki oppilaat olisivat lukuvuoden aikana läsnä 
jossakin konsertissa tai matineassa, joko yleisönä tai esiintyjänä. 
Laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan kuuluu esiintyminen joka lukukausi;  
yleisen oppimäärän oppilailla esiintymiset ovat vapaaehtoisia, erittäin suosittuja ja 
oppimiseen motivoivia. 

Arviointi 
Rmo Tauko arvioi toimintaansa jatkuvasti; palautekyselyt oppilailta ja vanhemmilta  
antavat arvokasta tietoa, joka ohjaa toimintaamme. Itsearviointi on tärkeä osa 
toiminnan kehittämistä, ja käytämme Taiteen perusopetusliiton Virvatuli-hankkeen 
rakentamia arviointityökaluja oppilaitoksemme itsearviointiin. 



Yhteystiedot ja toimipisteet

Toimisto:  
020 781 5433   
toimisto@tauko.com    
Valitettavasti emme aina ehdi vastaamaan puhelimeen, joten olethan ystävällinen 
ja jätät viestin vastaajaan tai lähetät sähköpostia, kiitos! 

Toimipisteet:  

Olari (O)  Pihatörmä 1 A, 02240 Espoo (myös parkkihallista hissillä 2. kerrokseen) 

Karakallio (K)  Kotkatie 4, 02620 Espoo (käynti Kotkakujan puolelta)  

Johtoryhmä: 
Yrjö Buckbee (hallinto, pj, tekniikka)  
yki@tauko.com, 0400 794 620   
  
Gunilla Strandman-Buckbee (hallinto, tj, muskari-asiat) 
nilla@tauko.com, 0400 794 621   
                 
Tuomas Heikkinen (hallinto, rehtori, kitara, O)                 
tuomas.heikkinen@tauko.com, 045 872 2850  

Virpi Koskinen (hallinto, piano, O, K)        
virpi.koskinen@tauko.com, 040 055 1477    

 Kotisivut: 
 www.tauko.com -> taukolaiset ->  kalenteri, johon päivitämme tapahtumia.  
 Kalenterissa  on myös merkittynä mahdolliset sijaiset ja tuntien muutokset  
 sekä rästituntien ajat. 

  
 Facebook:  
 tykkää sivusta Rytmimusiikkiopisto Tauko, niin saat etusivullesi muuta mukavaa                                
 tietoa! 

mailto:toimisto@tauko.com
mailto:yki@tauko.com
mailto:nilla@tauko.com
mailto:tuomas.heikkinen@tauko.com
mailto:virpi.koskinen@tauko.com
http://www.tauko.com


Opettajat:          Puhelinnumero ja opetuspiste: 

         (O= Olari, K= Karakallio, H= Haukilahden lukio, Pk= päiväkodit) 

 Basso, bändi ja musiikkitieto: 

 timo.pekonen@tauko.com      050 083 9310 O 

 Huilu, saksofoni, klarinetti: 

 sonja.tiiro@tauko.com      045 161 9494 O 

 Kitara, ukulele: 

 aimo.jalonen@tauko.com     040 849 3636 O, muha 
 mikko.salovaara@tauko.com               044 334 8911 O, muha 
 tuomas.heikkinen@tauko.com     045 872 2850 O 
 ville.pohjankoski@tauko.com     044 545 1751 K, O 

 Klarinetti, saksofoni: 

 saga.karpansalo@tauko.com     045 162 8714 O 

 Piano / koskettimet: 

 liisa.koskimies@tauko.com     044 355 7543 O,    
            muskari  
             
 virpi.koskinen@tauko.com     040 055 1477 O, K 
  
 Laulu: 

 pasi.hanhisalo@tauko.com     050 323 4995 O 
 taru.ratilainen@tauko.com     040 831 5710 O   

 Musiikkileikkikoulu: 
  
 suvi.jaaramaa@gmail.com     040 843 1444    pk    
           
 Rummut: 

 karoliina.laukola@tauko.com     040 839 2253 O 
 southsideboogy@mail.com  
 (marssirummut, Chris Sanders)    040 968 3567 H 
  

 Viulu, alttoviulu: 

 lotta.heiskanen@tauko.com      050 364 4125    O  

mailto:sonja.tiiro@tauko.com
mailto:aimo.jalonen@tauko.com
mailto:ville.pohjankoski@tauko.com
mailto:liisa.koskimies@tauko.com
mailto:virpi.koskinen@tauko.com
mailto:pasi.hanhisalo@gmail.com
mailto:suvi.jaaramaa@gmail.com
mailto:karoliina.laukola@tauko.com


Lukukaudet, aikataulu
Syyslukukausi 2021 (muutokset mahdollisia) 

Varsinainen opetus alkaa 16.8. ja päättyy 13.12. jonka jälkeen rästitunti. 
Lukukaudessa 15 opetuskertaa ja  striimattu matineaviikko. Musiikin 
hahmotusaineet tuntia (teoria) suosittelemme kouluikäisille, se sisältyy 
lukukausimaksuun. Korvaavat tunnit: tarkista opettajaltasi tai toimistosta. 

 1.-2.10.                    musiikkitieto 1 (taide- ja jazzmusiikin historia) 
 1.-5.11.                 striimattu matinea Olarin toimipisteessä (ei normaaliopetusta) 
 20.12.                      joulukonsertti Kannussa 
 viikolla 50        rästitunti (oppilaille, jotka haluavat korvata oman poissaolonsa) 

 Lomat:     
 18. - 22.10.               syysloma 
 6.12.    itsenäisyyspäivä   
 22.12.21- 7.1.2022  joululoma 

Kevätlukukausi 2022 (muutokset mahdollisia)  
     
Varsinainen opetus  alkaa 10.1. ja päättyy 9.5. Lukukaudessa on 15 opetuskertaa, 
joista yksi kaikki yhdessä -päivä (mikäli koronatilanne sallii) lisäksi matineaviikko. 
Musiikin hahmotustuntia suosittelemme kouluikäisille, se sisältyy 
lukukausimaksuun. Korvaavat tunnit: tarkista opettajaltasi tai toimistosta. 

    
 4.-5.3.                  musiikkitieto 2 (blues- ja rockmusiikin historia) 
 7.-11.2.  kaikki yhdessä viikko (mikäli tilanne sallii) 
 14.-18.3.              musisoi kanssamme; kaikki mukaan tunnille! (mikäli tilanne 
sallii) 
 11.-14.4.     matineat (ei normaaliopetusta)  
 toukokuussa     kevätkonsertti  
 viikoilla 19 ja 20   rästitunnit (oppilaille, jotka haluavat korvata poissaolonsa)    

 Lomat:       
  21. - 25.2.     hiihtoloma  
  15. - 18.4.       pääsiäisloma 

Kesälukukausi 2022 (viikoilla 21-25) 
• 5 x 30 minuuttia yksilöopetusta intensiivikurssina. 
Voit valita myös jonkin muun soittimen kuin mitä tavallisesti soitat. 
• Alakoululaisten päiväleiri Olarin toimipisteessä ensimmäisellä viikolla 

peruskoulujen päättymisen jälkeen. 



Lukukausimaksut

Lukukausimaksu sisältää 15 opetustuskertaa, johon sisältyy Kaikki yhdessä 
-päivä sekä vapaaehtoinen viikottainen musiikinhahmotustunti; lisäksi 
keskellä lukukautta on opetukseton matinea- ja pajaviikko.  

Musiikin yleinen oppimäärä (ryhmäopetus 45 min): 

Kitara, sähkökitara, ukulele                  320 euroa 
Sähköbasso, rummut, piano (koskettimet)     340 euroa 
Laulu, puhaltimet, viulu                   370 euroa 
  
Vanhempi-lapsi pariopetus 30 minuuttia     550 euroa/pari (max yksi 
lukuvuosi jonka jälkeen molemmat voivat jatkaa omalla tunnillaan) 
           45 minuuttia     675 euroa/pari/ (max yksi 
lukuvuosi jonka jälkeen molemmat voivat jatkaa omalla tunnillaan) 

Vauva/taaperomuskari                   140 euroa 

Yksilöopetus (oppilaille, joilla on erityistarpeita):     
 20 min         375 euroa 
 30 min         550 euroa 
 45 min         675 euroa 
 30 min (joka toinen viikko, 8 opetuskertaa/lukukausi)  300 euroa  

Lisäkurssit: 
 bändit  
 marssirumpuryhmä       
 musiikkiteknologia, digitaalinen ilmaisu 
 musiikinhahmotus   
   pääaineena    160 euroa    

Musiikin laaja oppimäärä (pariopetus 45 min tai yksilöopetus 30 
min)   
Kaikki soittimet      435 euroa 

Alennukset: 
Perhealennus                50 euroa / perheenjäsen 
Toinen soitin/sivuaine -alennus      50 euroa / soitin 
                     

Kesä 2022 
Yksilöopetus (5 x 30 min)      185 euroa 
Päiväleiri       185 euroa 



Oppilaana Taukossa

Ilmoittautuminen 

 Oppilaaksi voi ilmoittautua:  
 1) täyttämällä ilmoittautumislomake kotisivuillamme: www.tauko.com. 
 2) avointen ovien päivänä Olarissa; syyslukukaudella elokuussa,             
kevätlukukaudella tammikuussa.  

 Tiedustelut: toimisto@tauko.com tai 020 781 5433 

 Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Opiskelun jatkaminen 

Opiskelupaikka seuraavalle lukukaudelle varataan lukukausien vaihteessa 
postitettavalla (sähköpostitse) maksulomakkeella maksamalla varausmaksu 90 
euroa, joka on osa seuraavan lukukauden lukukausimaksua. Loppulasku 
postitetaan uuden lukukauden alkaessa. 

Ilmoittautumisen peruuttaminen 
  
Kahden kokeilutunnin jälkeen voi päättää jatkaako opiskelua vai peruuko 
opiskelupaikan ilmoittamalla asiasta toimistoon. Mikäli oppilas lopettaa kesken 
lukukauden, voidaan käyttämättä jääneiden tuntien erotus korvata 
harkinnanvaraisesti siitä päivästä lähtien, kun tieto lopettamisesta on tullut 
toimistoon.  
Lopettamisilmoitus tulee aina tehdä sähköpostitse toimistoon, pelkkä ilmoitus 
opettajalle ei riitä. 

Maksut 

Laskulomake postitetaan kotiin tai sähköpostiin, jos on valinnut sähköisen 
laskutuksen. 
Lukukausimaksun voi maksaa 1-4 erässä, jolloin osamaksueriin on lisätty 5 euroa 
käsittelykuluja. Maksu suoritetaan viimeistään eräpäivänä. Useammissa erissä 
maksavien on itse huolehdittava laskun maksamisesta ajallaan käyttäen samaa 
viitenumeroa jokaisessa erässä. Kaikki osamaksuerät löytyvät laskusta, säilytäthän 
lasku kunnes se on kokonaan maksettu. 

Käytä aina VIITENUMEROA maksaessasi. 

http://www.tauko.com


Maksukehotuksista peritään 5 euroa. 

Maksujen siirtyessä perintätoimistolle, huoltaja maksaa perintäkulut sekä 
voimassa olevan viivästyskoron.  Maksuhäiriötapauksissa oppilaan edellisen 
lukukauden maksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen uuden lukukauden 
alkua. 
Muista maksujärjestelyistä on sovittava erikseen: toimisto@tauko.com 

Tuntivarustus 
Tuo tunnille mukanasi: nuotit, kirjat, kansio monisteille, kapulat (rumpalit), 
soittimesi (kitarat, puhaltimet); vahvistimet ja piuhat löytyvät luokissa. 
Opettajat tilaavat koululle tarvittavat kirjat, kapulat, kielet, plektrat; niitä voi  ostaa 
opettajalta käteisellä, varaattehan tasarahan, kiitos! 

Tiedottaminen 
Verkkosivustomme www.tauko.com on tärkein tiedottamiskanavamme.  Päivitämme 
sivua jatkuvasti, joten viimeisin tieto tapahtumista yms. on kotisivullamme. Tauko-
Tiedote on luettavissa kotisivuilla kevätlukukaudella: helmi- ja huhtikuussa ja 
syyslukukaudella: syys- ja marraskuussa. 
Sivuilta löydät laajemmat tiedot opetuksesta ja opetussuunnitelmista. Tykkää 
Facebookissa sivusta Rytmimusiikkiopisto Tauko, niin saat etusivullesi päivityksiä 
muista kivoista tapahtumista! 

Poissaolot ja niiden korvaaminen 
Ilmoita oppilaan poissaolosta opettajalle tekstiviestillä tai @-postilla. Opettajalla ei 
ole velvollisuutta korvata oppilaiden yksittäisiä poissaoloja. Lukukausien lopussa 
voi oman poissaolon kuitenkin korvata ilmoittautumalla rästitunnille kirjoittamalla 
nimi luokan ovessa olevaan listaan. Pitkäaikaisen sairauspoissaolon takia voidaan 
maksumuutoksista sopia siitä päivästä lähtien, kun asiasta on otettu yhteyttä 
toimistoon. 
Opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan, mikäli oppilaalla on kaksi peräkkäistä 
selvittämätöntä poissaoloa. 

Opettajan poissaolo   
Opettajan poissaolosta tiedotetaan oppilaalle mahdollisimman ajoissa 
tekstiviestillä, jos emme pysty hankkimaan sijaista. 
Pitämättä jäänyt tunti korvataan erikseen ilmoitettuna ajankohtana tai jatkamalla 
lukukautta viikolla, jolloin tunti on samana viikonpäivänä ja samaan kellonaikaan 
kuin normaalistikin. 

mailto:toimisto@tauko.com
http://www.tauko.com


Vastuu 
Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan eikä oppilaita ole vakuutettu 
Taukon puolesta. Rmo Tauko ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä 
kadonneista tavaroista.  

MuHa-tunnit 
Musiikin hahmotustunnit (teoria) pidetään Olarissa ja sisältyvät 
lukukausimaksuun. Lukuvuonna 2021 - 2022 tunnit ovat maanantaisin klo 19:15 
(jatkava ryhmä) ja torstaisin klo 17 (alkava ryhmä) sekä perjantaisin klo 17.45 
(kitaristeille). 

Muuta 
Rytmimusiikkiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Opettaja/Rmo Tauko 
voi myös tehdä ryhmien kanssa konserttivierailun tai järjestää erillisen  
workshopin osana opetuskokonaisuutta, jolloin vierailu/workshop korvaa yhden 
oppitunnin. 

Erilainen arki ja pandemiaan varautuminen 

Lukuvuosi alkaa lähiopetuksena. Olemme tehneet tarvittavia toimenpiteitä 
luokissa, jotta opetus olisi kaikille turvallista ja tarkoituksenmukaista. Olemme 
myös varautuneet tilanteeseen jossa joutuisimme siirtymään uudestaan kokonaan 
etäopetukseen.  Etäopetusalustasta ja virtuaaliluokan käytöstä tiedotamme 
enemmän mikäli niiden käyttö tulee ajankohtaiseksi. 

 Muistathan: 

•  jäädä kotiin, mikäli olet kipeä 
•  pestä kädet saippualla tullessasi, lähtiessäsi voit käyttää käsidesiautomaattia 
•  yskiä hihaan tai nenäliinaan, jonka heität heti roska-astiaan ja peset kätesi  
•  huomioida turvaväli muihin 
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