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Lukuvuosi 2020-2021 tullaan parhaiten muistamaan siitä,
että keväällä 2020 alkanut koronapandemia jatkui koko
lukuvuoden ajan. Pandemia vaikutti vahvasti myös
musiikkiopistomme toimintaan. Kaikki opetus siirtyi
etäopetukseen marraskuun 2020 lopussa ja  lähiopetus
avattiin rajatusti alakouluikäisille helmikuun 2021 alussa.
Yläkoululaiset pääsivät lähiopetukseen vasta toukokuussa.

Näin jälkeenpäin arvioiden selvisimme vuodesta kuitenkin
yllättävänkin hyvin. Eniten ongelmia oli musiikin varhais-
kasvatuksessa, jossa etäopetus oli melko hankalaa.  
Instrumenttiopetuksessa jouduttiin rajoittamaan monia 
 yhteissoittomahdollisuuksia vielä lähiopetukseen
siirtymisen jälkeenkin. Konserttitoiminta ja esiintymiset
tapahtuivat lähes kokonaan videoiden välityksellä.
Keväällä 2021 uskottiin ja toivottiin, että pandemia olisi
syksyllä 2021 ohi, mutta aivan niin vähällä ei lopulta
päästy.  

Syksyllä 2021
Matti Jordman, rehtori



Joulukonsertit
2020 videolla

Joulukuussa 2020 koko opisto oli
etäopetuksessa. Kaikki konsertit
tapahtuivat tästä syystä videoiden
avulla.

Jo perinteeksi muodostunut
Tiernapojat-esitys, jossa klarinetistit
esiintyvät Lauttasaaren koululaisten
kanssa, tallennettiin useammassa
osassa ja niistä koottiin yhteinen
videoesitys.

Myös muskariopettajien joulukonsertti
välitettiin perheille videolla. Muskari-
opettajamme Krista, Laura, Aino ja
Riikka selvisivät etäopetusjaksoista
hienosti.



Uusien tilojen
remontointi
etenee
Opisto siirtyi kesällä 2019
väliaikaisiin tiloihin osoitteeseen
Vattuniemenkatu 5.

Pysyvät tilat on suunniteltu
Lauttasaaren kirkon yhteyteen ja
kevään 2021 aikana kirkon
peruskorjaus eteni vauhdilla.

Muutto uusiin tiloihin tapahtuu
vuoden 2022 aikana.



Kevään 2020 soitinesittely tapahtui
jo toista kertaa netissä. 

Myös oppilasvalinnat toteutettiin
tälläkin kertaa hakuvideoiden
perusteella.

 



Hauskaa vappua! toivotettiin
huhtikuun päättyessä koteihin
moninaisten videoiden välityksellä...



Digiosaamista
OPH-

hankkeessa

Videoneuvotteluohjelmistot
Videoiden kuvaaminen, siirtäminen
tietokoneelle ja jakaminen verkossa
Videoiden yksinkertainen editointi ja
split screen -videoiden tekeminen
Videoiden äänen parantelu
Verkossa olevat nuottipalvelut (mm.
Musescore.com)

Opettajien ja muun henkilöstön
digitaitoja kehitettiin koronavuoden
aikana aktiivisesti Opetushallituksen
rahoittamassa hankkeessa.

Hankkeeseen opeteltiin mm. seuraavia
sisältöjä:



Kevään
konsertit

Keväällä 2021 isommatkin
oppilaat pääsivät jo soitto-
tunneille. Konserttien
järjestäminen ei kuitenkaan
ollut mahdollista sisätiloissa.

Kevätjuhlakonsertti kuvattiin
seurakunnan väistötilassa ja
siihen osallistuivat merellisissä
tunnelmissa esiintyneet
kitaristit yhteisesityksellään
kappaleesta Kesäpäivä
Kangasalla.

Ilmojen salliessa kokeiltiin jopa
ikkunan kautta liveyleisölle
välitettyä konserttia!



Kesämuusikot
esiintyivät
aktiivisesti
Yhdeksän yhdeksäsluokkalaista
musiikkiopiston oppilasta työskenteli
kesäkuussa 2021 muusikkoina
kaupungin Kesäseteli-rahoituksella.
 
Koronaepidemia rajoitti esiintymiset
lähes kokonaan tapahtuvaksi ulkona.
Onneksi sää oli todella lämmin ja
aurinkoinen.  

Musiikin ja soittamisen iloa vietiin mm.
kolmeen palvelutaloon, yhteen
päiväkotiin ja kahteen rantakahvilaan.
Keikkapäivä Korkeasaaressa ja
juhannusviikon konsertti huipensivat
kuuman kesätyörupeaman.
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