
Netti-Rokkimuskarin säännöt  
 
Huomioithan, että nämä säännöt koskevat Netti-Rokkimuskaria. Alkuperäisen Rokkimuskarin, joka 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksessa, infon löydät osoitteesta 
www.rokkimuskari.fi/info  
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 

• Rokkimuskariin ilmoittaudutaan osoitteessa http://www.rokkimuskari.fi/netti-rokkimuskari 
o Sivulta sinut ohjataan Google-forms kaavakkeeseen, jolla ilmoittautuminen 

tapahtuu toistaiseksi. 
• Ilmoittautuminen on sitova, mutta valitettavasti emme voi luvata opetuspaikkaa 
• Opetuksen aloittamiseen tarvitaan riittävän iso ryhmä samaan opetuspäivään ja aikaan 

ilmoittautuneita.  
• Jos myöhemmin kauden aikana uuteen ryhmään saadaan tarpeeksi osallistujia, voidaan 

ryhmä aloittaa myös kesken kauden. 
• Viestintä sekä tiedotteiden lähettäminen vanhemmille tapahtuu pääasiassa sähköpostitse 

ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Suosittelemme 
tarkastamaan aika ajoin myös sähköpostinne roskaposti-kansion, mikäli viestejä ei ole 
kuulunut. 

 
NETTI-ROKKIMUSKARIN KOKEILU JA KAUSIMAKSUT 
 

• Rokkimuskarikausi maksaa 60e (Sisarusalennus 15%), lasku lähetetään kauden 
alkupuolella.  

• Jos lopetatte Netti-Rokkimuskarin kesken kauden, musiikkikoulu Groove ei korvaa 
saamatta jäämiä tunteja. Lopettamisesta tulee aina ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
info@rokkimuskari.fi, jotta paikka voidaan luovuttaa eteenpäin.  

• Otamme uusia muskarilaisia mukaan myös kesken kauden, mikäli ryhmissä on tilaa. 
Maksettavaksi jäävän laskun summa määritetään näissä tapauksissa tapauskohtaisesti.  
 

 
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) 
• Tarjoamme ilmoittautumisen yhteydessä isoja aikavälejä, joista toivomme asiakkaan 

valitsevan kaikki sopivat aikavälit. Yksi muskarikerta kestää 25 minuuttia, joten jos ilmoitat 



esimerkiksi klo 12-14 aikavälin sopivaksi tiistaisin voi lopullinen ryhmä olla siinä välillä, 
kestäen 25 minuuttia.  

ZOOM 
 

• Netti-Rokkimuskari järjestetään maksuttomassa Zoom-ympäristössä tai vaihtoehtoisessa 
samankaltaisessa videokeskusteluohjelmassa.  

• Zoomin voit ladata tietokoneellesi osoitteesta https://zoom.us tai esimerkiksi tabletille tai 
puhelimelle laitteesi sovelluskaupasta. 

• Suosittelemme mahdollisuuksien mukaan tietokoneen kytkemistä isompaan näyttöön 
kuten televisioon, jotta seuraaminen on lapsellesi helpompaa.  

• Ohjelman lisäksi tarvitset toimivan internetyhteyden. 
• Järjestäthän yhteytesi kuntoon ennen tunnin alkua, sillä yhteinen muskariaika kuluu 

nopeasti teknisten ongelmien ratkomiseen.  
• Pidä tunnin ajan lähtökohtaisesti mikki pois päältä (mutella), jotta kaikki kuulevat 

varmasti opettajan.  
• Opettaja lähettää linkin tunnille sähköpostiinne. Häneltä saat myös lisäohjeita ohjelman 

käytöstä.  
 
 
NETTI-ROKKIMUSKARIN KAUSI 
 

• Netti-Rokkimuskarin syys- sekä kevätkausi sisältävät 15 muskarikertaa  
• Kausi saattaa alkaa ja loppua toimipisteissä hieman eri aikoihin opettajan aikatauluista 

riippuen ja ryhmien täyttyessä eri aikoihin.   
o Syyslukukauden aloitus sijoittuu viikoille 34-35 toimipaikasta riippuen ja kausi 

loppuu viimeistään viikolla 50 
o Kevätlukukauden aloitus sijoittuu viikoille 2-3 toimipaikasta riippuen ja kausi loppuu 

viimeistään viikolla 20 
• Opetusta EI ole seuraavina ajankohtina: 

o Syyslukukausi 2021: syyslomaviikko 18.-22.10.2021 
o Kevätlukukausi 2022: talvilomaviikko 21.-25.2.2022, pitkäperjantai 15.4. sekä 2. 

pääsiäispäivä 18.4.  
• Opettaja ilmoittaa mahdollisista muista ”taukoviikoista” kauden alussa, mikäli sellaisia on 

 
 
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.  

 
 


