Jyväskylän seurakunnan muskarien palveluehdot
Ilmoittautuessaan Jyväskylän seurakunnan muskareihin alaikäisen osallistujan eli muskarilaisen huoltaja
hyväksyy nämä musiikkileikkikoulun palveluehdot ja on vastuussa näiden ehtojen noudattamisesta.

Palvelun kuvaus
Muskareissa ollaan musiikkikasvatuksen äärellä yhdessä muiden kanssa pienehköissä ryhmissä, joissa
ohjaajana on varhaisiän musiikkikasvattaja tai muu musiikin osaaja. Opetuksessa ja ohjauksessa otetaan
huomioon muskarilaisten ikäkaudet ja käytetään niiden mukaisia menetelmiä. Muskaritoimintaa on tarjolla
eri-ikäisille lapsille.

Lukukausien ja muskarien pituudet
Jyväskylän musiikkileikkikoulujen lukukausi sisältää 13–16 muskaria. Jyväskylän seurakunnan
muskaritoiminta jakautuu syys- ja kevätkausiin. Kunkin kauden pituus määritellään vuosittain erikseen,
muskariryhmien tarkat ajankohdat käyvät ilmi muskarien kausisuunnitelmista. Muskareita ei kuitenkaan
pääsääntöisesti pidetä syys- ja talvilomien aikaan eikä pääsiäistä edeltävällä hiljaisella viikolla.
Yhden muskarikerran pituus on 45 minuuttia.

Etätoteutukset
Pakottavan viranomaismääräyksen tai seurakunnan oman turvallisuuslinjauksen seurauksena, esimerkiksi
vaikean tartuntatautitilanteen keskellä, muskarit voidaan siirtää toteutettavaksi verkko-opetuksena
etämuskareina. Tällöin etämuskari korvaa lähimuskarin. Etämuskarit toteutetaan pääsääntöisesti Zoomvideoneuvottelusovelluksen välityksellä. Zoom-muskarin pituus on noin 30 minuuttia. Zoom-muskariin
osallistutaan älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita
verkkomateriaaleja, kuten tuttujen muskariopettajien toteuttamia muskarivideoita.

Ilmoittautuminen
Muskareihin ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella Jyväskylän seurakunnan verkkosivujen kautta.
Muskariryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ryhmä tulee täyteen, voidaan muskarilaisia
ottaa peruutuspaikoille. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautumisen haluaa peruuttaa, tulee se
tehdä viimeistään 7 vuorokautta ennen kauden alkua.

Maksut ja laskutus
Jyväskylän seurakunnan muskareissa on voimassa Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan 9.3.2020
päättämä hinnoittelu:

•
•
•

Perusmaku on 70 € / kausi, sisaralennus 50%.
Perhehinta, kun ollaan useamman kuin yhden lapsen kanssa samassa ryhmässä, on 90 € / perhe.
Lukukauden alkaessa alle 6 kk ikäiset vauvat voivat olla muissa kuin vauvamuskareissa mukana
maksutta.

•

Pop up -ryhmien hinta vauvaryhmissä (yksi lapsi) 5 € / perhe / kerta, jokaisesta yhden lapsen lisäksi
tulevasta lapsesta veloitetaan 1 € / lapsi / kerta. Perheryhmät 6 € / perhe / kerta.

Syys- ja kevätkausi laskutetaan erikseen. Halutessaan voi olla mukana myös vain puolikkaan kauden.
Muskarien maksutapana on laskutus. Myöhässä olevasta maksusta lähetetään maksumuistutus.

Periodimuskarit
Jyväskylän seurakunta järjestää uutena toimintamuotona myös periodimuskareita. Usein
periodimuskareissa on jokin erityisteema. Periodimuskari ei kokoonnu koko syys- tai kevätkautta, vaan
kokoontumiskertoja on hieman vähemmän. Periodimuskarit käsittävät 7 kokoontumiskertaa. Hintana on
puolet muskarin kausimaksusta. Halutessaan perhe voi ilmoittaa lapsen useaankin periodiin.

Kokeilukerrat
Jyväskylän seurakunnan muskareita voi käydä kokeilemassa veloituksetta kauden yhtenä ensimmäisenä
kertana. Mikäli muskarilaisen huoltaja ei enää kokeilun jälkeen halua jatkaa muskaria, on hänen
ilmoitettava siitä kokeilukerran yhteydessä varhaisiän musiikkikasvattajalle kirjallisesti esimerkiksi
sähköpostilla tai tekstiviestillä. Muussa tapauksessa paikka tulkitaan vastaanotetuksi.

