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ILMOITTAUTUMINEN 

 
• Rokkimuskariin ilmoittaudutaan osoitteessa www.rokkimuskari.fi/ilmoittautuminen o 

”Lisätietoja”-kenttään voi esittää toiveet esimerkiksi aikatauluihin ja kaveritoiveisiin liittyen 

• ”Vanhat” muskarilaiset voivat ilmoittautua myös vastaamalla jatkamis-sähköpostiviestiin 

(viesti lähetetään vanhemmille kauden lopussa) 

• Koska Rokkimuskarien tarkemmat aikataulut varmistuvat vasta kauden alussa, voi 

ilmoittautumisen perua, mikäli aikataulut eivät sovikaan. Peruminen ilmoitetaan 

sähköpostitse (mainitse lapsen nimi ja toimipaikka) osoitteeseen info@rokkimuskari.fi. 

• Toimipaikkakohtaiset opetuspäivät pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan 

samoina. Tilavarauksista ja opettajien aikatauluista johtuvat muutokset ovat kuitenkin 

mahdollisia. Ilmoitamme mahdollisista opetuspäivän vaihtumisista heti kun ne ovat 

tiedossa ja päivitämme muutokset nettisivuillemme. Ilmoitamme mahdollisten uusien 

toimipaikkojen opetuspäivän heti kun ne varmistuvat. 

• Viestintä sekä tiedotteiden lähettäminen vanhemmille tapahtuu pääasiassa sähköpostitse 

ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Suosittelemme 

tarkastamaan aika ajoin myös sähköpostinne roskaposti-kansion, mikäli viestejä ei ole 

kuulunut. 

 
ROKKIMUSKARIN KOKEILU JA KAUSIMAKSUT 

 
• Rokkimuskaria saa kokeilla ensimmäisellä kerralla riskittömästi kauden ensimmäisellä 

muskarikerralla. Kokeilukertaa voi siirtää seuraavaan viikkoon, mikäli lapsi esim. sairastuu 

eikä pääse kauden ensimmäiselle kerralle. 

• Kesken kauden mukaan tulevien kanssa sovitaan riskitön kokeilukerta kirjallisesti erikseen. 

• Kokeilukerran jälkeen on viikko aikaa perua kirjallisesti osallistuminen 

(info@rokkimuskari.fi) jolloin laskua ei lähetetä ja paikka luovutetaan mahdollisesti 

jonossa olevalle lapselle. 

• Jos muskaripaikkaa ei ole peruttu kirjallisesti ennen toista muskarikertaa, lähetämme 

laskun ensimmäisen erän automaattisesti 

• Jos jatkatte Rokkimuskaria kokeilun jälkeen, ei tarvitse ilmoittaa mitään, vaan lasku 1. 

erästä tulee automaattisesti sähköpostiin kauden puolessa välissä 

• Rokkimuskarin lukukausi maksaa 195e (Sisarusalennus 15% toisesta laskusta). Lasku 
lähetetään kahdessa erässä. 

• Jos lopetatte Rokkimuskarin ennen kauden puolta väliä, ei 2. maksuerää lähetetä. 

Lopettamisesta tulee aina ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen info@rokkimuskari.fi. 

• Otamme uusia muskarilaisia mukaan myös kesken kauden, mikäli ryhmissä on tilaa. Jos 

haluttu ryhmä on täynnä, voi ryhmään jäädä jonottamaan mahdollisten peruutusten 

varalta. 
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RYHMÄT 

 
• Pyrimme tarjoamaan jokaiselle halukkaalle mahdollisuuden harrastukseen ja pääsyn 

ryhmään 

• Jos saman ikäisten ilmoittautumisia tulee yli ryhmän maksimimäärän, pyrimme 

muodostamaan useamman saman ikäisten ryhmän 

• Ryhmät kootaan vasta kun olemme saaneet tarpeeksi ilmoittautumisia toimipaikkaan 

• Ryhmät kasataan mahdollisimman saman ikäisistä lapsista 

• Ilmoittautuneiden määrästä ja ikäjakaumasta riippuen voimme myös yhdistellä eri vuosina 

syntyneitä samaan ryhmään (esimerkiksi 1-3-vuotiaat tai 4-6-vuotiaat) 

• Ryhmien aikataulut sijoittuvat pääsääntöisesti arkipäiville aikavälille klo 17-20. Ryhmät 

aikataulutetaan sillä periaatteella, että nuorimpien ryhmät alkavat klo 17 ja siitä 

ikäjärjestyksessä eteenpäin. Yksi muskarikerta kestää 45 minuuttia ja yhteen iltaan mahtuu 

3-4 muskaria. Koska opetamme pääasiassa koulujen tiloissa, emme voi aloittaa opetusta 

aikaisemmin. 

 
TILAT 

 
• Rokkimuskareita järjestetään lukuisissa eri toimipisteissä mm. koulujen ja päiväkotien 

tiloissa 

• Toimipiste käynnistetään jos ilmoittautujia on tarpeeksi. 

• Rokkimuskarin kotisivuilla on listattu toimipaikat, joissa toiminta on tällä hetkellä 

mahdollista. Kaikissa toimipisteissä ei välttämättä ala Rokkimuskareita mikäli osallistujia ei 

ole tarpeeksi 

• Jos muskarilaisen toivomaan toimipaikkaan ei löydy tarpeeksi osallistujia ja toiminta ei 

täällä ala, pyrimme tarjoamaan paikkaa 2. tai 3. toimipaikkatoiveesta 

• Jos myöhemmin kauden aikana uuteen toimipaikkaan saadaan tarpeeksi osallistujia, 

voidaan toimipiste aloittaa myös kesken kauden 

• Uusia toimipaikkoja saa toivoa ja nämä toiveet pyritään toteuttamaan, mikäli osallistujia on 

tarpeeksi 

• Uusien toimipaikkojen opetuspäivät selviävät kauden alussa ja ne määräytyvät koulun tilan 

saatavuuden sekä opettajan aikataulujen mukaisesti. Otamme vanhempien aikataulutoiveet 

huomioon päivää valitessa aina kuin se on mahdollista. 

 
ROKKIMUSKARIN KAUSI 

 
• Rokkimuskarin syys- sekä kevätkausi sisältävät yhteensä 15 kertaa (14 muskarikertaa sekä 

yhteisen konsertin). 

• Kausi saattaa alkaa ja loppua toimipisteissä hieman eri aikoihin riippuen koulun ja opettajan 

aikatauluista. 



• Syyslukukauden aloitus sijoittuu viikoille 34-35 toimipaikasta riippuen ja loppuu 

viimeistään viikolla 50 

• Kevätlukukauden aloitus sijoittuu viikoille 2-3 toimipaikasta riippuen ja loppuu viimeistään 

viikolla 20 

• Opetusta EI ole seuraavina ajankohtina: 

• syysloma, itsenäisyyspäivä, talviloma, pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, vappuaatto ja -päivä 
sekä helatorstai. 

• Opettaja ilmoittaa mahdollisista muista ”taukoviikoista” kauden alussa, mikäli sellaisia on 

• Jokainen kausi huipentuu yhteiseen Rokkimuskarikonserttiin, jossa kaikkien toimipisteiden 

muskarilaiset pääsevät esiintymään. Konsertin ajankohta saattaa olla eri päivä kuin 

tavallinen muskaripäivä. Konsertin ajankohta ja paikka ilmoitetaan kauden alkupuolella 

heti kun se on tiedossa 

• Mikäli konserttia ei voida järjestää, viimeinen muskarikerta toteutetaan toimipistekohtaisesti 

pienimuotoisempana konserttina tai tavallisena muskarikertana 

 
POISSAOLOT 

 
• Muskarilaisen poissaoloja ei korvata. Poissaolosta voi ilmoittaa opettajalle tai toimistoon 

mutta tämä ei ole pakollista 

• Opettaja korvaa omat mahdolliset poissaolonsa. Mikäli opettaja sairastuu, hänelle pyritään 

ensisijaisesti aina järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada ajoissa ja tunti joudutaan 

perumaan, opettaja korvaa tunnin myöhempänä ajankohtana. Kaudessa voidaan korvata 

sairaspoissaolon takia myös max 2 muskarikertaa etäopetuksena (esim. jos opettaja on 

karanteenissa, mutta työkykyinen). Mikäli pandemiatilanne aiheuttaa sen, että kaikkien on 

siirryttävä etäopetukseen, toteutetaan kaikki poikkeusajan muskarit etämuskareina netin 

välityksellä. 


