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Syyskuu - September 
Kaikki yhdessä -viikko 19.9.-23.9.Kaikki yhdessä -viikolla pelaamme, 
leikimme ja tutustumme muihin taiteenlajeihin yhdessä muiden 
oppilaiden kanssa. All together -week 19.9.-23.9. 
Musiikkitieto III - sävellys ja improvisointi: pe 30.9. 17.00-18.30 ja la 1.10. 
klo 12.00-13.30. Music knowledge III:  composing and improvising (in 
finnish): Friday 30th September at 17.00 - 18.30 and Saturday 1st October at 12.00 . 13.30. 

Lokakuu - October 
Kaverit mukaan -viikko 10.-14.10. Omalle tunnille saa tuoda kaverin mukaan soittelemaan! Vanhemmat: mikäli 
olette kiinnostuneita seuraamaan tuntia etänä, pyydä opettajalta linkki. Bring a friend to your lesson 10.-14.10. 
Parents: if you are interested to watch the lesson online, please contact the teacher. 
Syysloma, viikko 42 (17. - 21.10.), ei opetusta. 17.-21.10. Fall break, no lessons. 

Marraskuu - November 
Matinea- ja pajaviikko, viikko 44 (31.10. - 4.11. ) Tiistaina 1.11. matineat striimataan Olarin Taukon mini-tauko 
-luokkaan rakennetusta striimaustilasta.  Torstaina 3.11. on live-matinea Ison Omenan kirjaston Stagella. 
Viikolla ei ole normaaleja opetustunteja vaan ainoastaan esiintymisiä ja pajoja. Opettajat ohjeistavat omia 
oppilaitaan tarkemmin.  1.11. streamed matinees from Tauko and 3.11. live matinees from Iso Omena library. 
There will be no normal lessons this week. 

Tiedote ilmestyy helmi-, huhti-, syys- ja marraskuussa 

ja se on luettavissa osoitteessa www.tauko.com

MuHa -tunnit - Music Theory 
Musiikin hahmotusaineet eli teoria kuuluvat 
kaikkien oppilaiden lukukausimaksuun. Tunnit 
(45 min) ovat Olarissa: 

Maanantaisin klo 19.15 13 v. - aikuiset,  
ope Aimo Jalonen 

Keskiviikkoisin klo 18.30 uusi ryhmä 
yläkouluikäisille,  ope Mikko Salovaara 

Torstaisin klo 17.15 ja 19.00 alkeisryhmä, ope 
Aimo Jalonen 

Perjantaisin klo 17.45 alkeisryhmä, ope Aimo 
Jalonen 

You can sign up for music theory class for free! 
Classes in Olari on:  
Monday at 19.15 (from 13 years and up) 
Wednesday at 18.30 (13-16 yrs beginners)  
Thursday at 17.15 and 19.00 (a beginners class) 
Friday at 17.45 (a beginners class) 

Nuorten viikonloppuleirit  -  
Band workshops  

Nuorten bändileirit tulee taas! 

28.10.-29.10. ja 9.-10.12 

Perjantaina klo 19.00-21.00 ja lauantaina klo 
11.00-18.00 

Kullekin viikonlopulle määritellään muutama 
kappale joita leirin aikana soitetaan. Biisit 
sovitetaan osallistujien mukaan niin, että 
kaikilla on itselle sopivaa soitettavaa. Leiri on 
tarkoitettu 13-19 -vuotiaille Taukon oppilaille. 
Ilmoittautumiset viikkoa ennen leirin alkua 
toimistoon tai suoraan opeille. Opeina Timo 
Pekonen ja Liisa Koskimies. Lisäinfoa tulossa 
lähempänä 
Band workshops in Olari for students age 13 - 
19 yrs. We play together and every weekend 
has a spesific music we play.  

http://www.tauko.com


                   

www.tauko.com 
Kotisivumme ovat uudistuneet! Toimivat hyvin 

nyt myös mobiililaitteilla. Sivuilta löytyy 

ajankohtaista tietoa Taukon toiminnasta. 

Tulossa myös asiakasportaali perheiden 

käyttöön! 

Tauko has new websites! Check it out for all 

the latest updates!   
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 	 RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO 
          	 	  hyvinvointia musiikista! 
    
  	 Toimisto:  020 7815433 
  	  tekstiviestit toimistoon 0400 794621 
   	  e-mail: toimisto@tauko.com 
  	  kotisivut: www.tauko.com 

   	 Toimipisteet: 
   	  Olari           (Pihatörmä 1 A)   
   	  Karakallio   (Karakallion koulu, Kotkakuja 5)   
     

 Seuraa meitä! 
 @RYTMIMUSIIKKIOPISTOTAUKO

Bändeihin mahtuu mukaan!  

Aloittelijoiden bändi Olarissa tiistaina klo 16.05 ja 

edistyneet torstaina klo 19.00, opena on Timo Pekonen.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostilla 

toimisto@tauko.com. 

New players can apply to bands on Tuesdays and 

Thursdays. More info and register at toimisto@tauko.com.

Taaperomuskari  1-2 -vuotiaille joka kolmas 

lauantai Olarissa  

27.8, 10.9, 8.10, 29.10, 19.11, 10.12. 

Aina klo 10.00-10.45. Kertamaksu 15€ 

Mobilepay/käteinen. Ei vaadi ilmoittautumista. 

Ope Liisa Koskimies. Tervetuloa mukaan! 

Muskari for children aged 1-2 yrs on every third 

Saturday in Olari.  

Tämänhetkiset opiskelukäytännöt: 

- Tule tunnille vain täysin terveenä 

- Pese kädet vedellä ja saippualla ennen ja 

jälkeen soittotunnin 

- Suojaa suusi ja nenäsi nenäliinalla tai puserosi 

hihalla kun yskit tai aivastat  

- Wash your hands before and after your lesson 

- Come to your lesson only when you’re healthy 

- Use a handkerchief when coughing or 

sneezing

Kimmo oli taitava artisti ja 
kollega, josta tuli myös 
ystävä. Taukon 
lauluopettajana hän toimi 
vuosina 2003 - 2011. 
Noihin vuosiin mahtuu 
paljon, yhtenä isona 
projektina muistamme The 
Station musikaalin, joka oli 
Kimmon ja oppilaittensa 
läpisäveltämä teos. Kimmo 
jaksoi vaikeuksien 
keskelläkin olla 
positiivinen ja läsnä. Kiitos 
Kimmo, jäät muistiimme 
äänenä ja valona.

IN MEMORIAM Kimmo Blom (1970 - 2022)

Karakallion 
opetuspisteellä 

Karakallion koululla 

jatkamme 

ainoastaan kitara- ja 

ukuleleopetusta.

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

