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HELMIKUU 2023                                                                               

HELMIKUU - FEBRUARY 
6. - 10.2. Kaikki yhdessä -viikko. Tuntiajat normaalisti, mutta tuntien sisältö tavallisesta poikkeavaa. Tänä 
keväänä tutustutaan yhdessä kädentaitoihin. All together -week. Normal lesson times. 
10. - 11.2. Nuorten bändileiri. Pe klo 19-21 ja la klo 11-18. Band workshop for teenagers.  
20. - 26.2.  Talviloma, ei opetusta. Ski holiday, no lessons. 

MAALISKUU - MARCH 
 3. - 4.3   Musiikkitieto 1 (taide- ja jazzmusiikin historia) pe klo 17-18.30, la klo 12-13.30. Pakollinen kurssi 
laajan oppimäärän oppilaille, ja suositeltava yleisen oppimäärän oppilaille yläkouluikäisestä ylöspäin. Opena 

Timo Pekonen. Musiikkitieto 1 (classical and jazz music history). 
13. - 17.3. Kaverit mukaan -viikko. Omalle tunnille saa tuoda kaverin mukaan soittelemaan! Vanhemmat: 

mikäli olette kiinnostuneita seuraamaan tuntia etänä, pyydä opettajalta linkki. Bring a friend to your lesson 
13.-17.3. Parents: if you are interested to watch the lesson online, please contact the teacher. 

Tiedote julkaistaan helmi-, huhti-, syys- ja marraskuussa ja se on luettavissa 

osoitteessa www.tauko.com

HUHTIKUU - APRIL 
3.- 6.4. Matinea- ja pajaviikko. Matineat striimattuna Taukosta, livenä Ison Omenan kirjastossa ja F-musiikki 

Espoossa ma-ke. Maksuttomia työpajoja eri teemoilla järjestetään viikon aikana. Lisäinfoa tulossa 

lähempänä. Matinee week. Matinees from Mon to Wed streamed from Tauko, live at Iso Omena and F-

musiikki Espoo. Workshops during the week, more info coming. 

7. - 10.4. Pääsiäisloma, ei opetusta! Easter holiday, no lessons. 

Nuorten bändileiri 10.-11.2. pe klo 19-21 ja la 
klo 11-18 - Band workshop 
Viikonloppuleiri on tarkoitettu 13-19 -vuotiaille 

soittajille, jotka kohtalaisen hyvin hallitsevat 

instrumenttinsa. Leiripäivät ovat perjantai klo 19-21 ja 

lauantai klo 11-18. Leirin ideana on tuoda eri 

instrumenttien soittajia yhteen, ja soittaa yhdessä. 

Leirillä on etukäteen valitut kappaleet, joita viikonlopun 

aikana treenataan. Kaikki instrumentit ovat tervetulleita 

mukaan, sovitukset tehdään ilmoittautuneille sopiviksi. 

Leirin hinta on 60€ (sis. lounas), opeina Timo ja Liisa.  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 5.2. 
toimisto@tauko.com. 

Band workshops in Olari for students age 13 - 19 yrs.  
We play together and every workshop has a spesific 
music we play. 

UUTUUS! Aikuisten bändiworkshop 
24.-25.3. - Band workshop for adults 
Workshop on tarkoitettu aikuisoppilaille   

(17 -v. ->) 

Ja se toteutetaan pe klo 19-21 ja la klo 11-18. 

Viikonlopun aikana soitetaan ennalta 

valikoituja kappaleita. Kaikki instrumentit ovat 

tervetulleita mukaan, sovitukset tehdään 

ilmoittautuneille sopiviksi. Leirin hinta on 60€ 

(sis. lounas). Opeina Timo ja Liisa.  

Ilmoittaudu mukaan viim. 19.3. 
toimisto@tauko.com. 

Band workshops for adults in Olari. All 

instruments are welcome.  We play together 

and every workshop has a spesific music we 

play. 

http://www.tauko.com
http://www.tauko.com
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YHTEYSTIEDOT: CONTACT INFO: 

Toimisto, The office:  020 7815433 
tekstiviestit toimistoon, text message to the office: 0400 794621 
sähköposti, e-mail: toimisto@tauko.com 
kotisivut, home page: www.tauko.com 
Toimipisteet, Schools: 
Olari (Pihatörmä 1 A)  ja Karakallion koulu os. Kotkakuja 5 
Ilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiin, Sign up for all the events and 
classes: toimisto@tauko.com

Lauantaimuskarit keväällä 2023 

21.1,  11.2,  4.3,  25.3,  15.4,  6.5. 
Taaperomuskari (1-3 v.) ilman 

sitoutumista, kertamaksulla 15€ 

(MobilePay/käteinen). Joka kolmas 

lauantai klo 10.00-10.45. Opettajana Liisa 

Koskimies.

Päiväleiri alakouluikäisille 5.-9.6. 
Perinteinen päiväleiri Olarissa kesäloman 

ensimmäisellä viikolla. Leiripäivät ma-pe klo 10-15, 

perjantaina konsertti vanhemmille. Leirin hinta on 

190€ sisältäen lounaan päivittäin. Leirillä soitetaan 

bändeissä oppilaitten valitsemaa musiikkia. Opeina 

Liisa Koskimies ja Timo Pekonen. Ilmoittautumiset 

toimisto@tauko.com. Summer camp for students 

aged 8-12, mon-fri 5.-9.6. at 10-15. 190€ incl. lunch.

Uusia soittajia bändeihin 
Tiistain klo 16.15-17.00 bändiin etsitään alakouluikäistä kitaristia. 

Muihinkin bändeihin mahtuu lisää soittajia, tiedustelut 

toimisto@tauko.com. 

Weekly band lessons - we are searching for a guitar player (aged 

8-12) for Tuesdays band lessons at 16.15-17.00.  More info about 

bands from toimisto@tauko.com.

UUTUUS! Irkkukuoro aikuisille 
Irlantilaiseen musiikkiin keskittyvä kuoro aloittaa toimintansa 

Taukossa sunnuntaisin 12.2, 19.2. ja 19.3. klo 14-15. Kuorotunnille 

voi tulla mukaan myös kertaluontoisesti, osallistumismaksu 15€/

kerta (maksu MobilePaylla). Opena Pasi Hanhisalo.  

Irish music choir on Sundays 12.2, 19.2 and 19.3. at 14-15. 

UUTUUS! Asiakasportaali 
Oppilaat ja vanhemmat pääsevät nyt itse tarkkailemaan ja 

muuttamaan omia tietojaan. Tiedoissa näkyy myös 

opintokokonaisuus ja oppilaan suoritukset. 

Customer portal - you can now see and modify your personal 

info and progress of the studies. 

https://rmotauko.fmbetterforms.com/#/login

UUTUUS! Alakouluikäisten kuoro  
Taukossa aloitetaan kuoro alakouluikäisille 

keskiviikkoisin klo 16.15-17.00, mikäli kiinnostuneita 

ilmoittautuu tarpeeksi. Kuoro alkaa 1.3. ja kertoja on 

kevään aikana 10, kurssin hinta on Taukon oppilaille 

lisäaineena 75€. Opettajana Taru Ratilainen. 

Ilmoittautumiset toimisto@tauko.com. Choir for students 

aged 7-12 on Wednesdays at 16.15-17.00, starting March 

1st. Sign up at toimisto@tauko.com.

Kannusalin flyygelin testaamista joulukonsertissa

http://www.tauko.com
https://rmotauko.fmbetterforms.com/#/login
mailto:toimisto@tauko.com
http://www.tauko.com

