
PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO –   24.4.2020  
BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT 
 
valmistelu: Musiikkiopisto  
 
TIEDOTE  
Toimipisteet: Porvoo, Askola   
Teksti: ap.rehtori Maire Aakko, 040-4899578, maire.aakko@porvoo.fi 
   
 

Musiikkiopiston etäopetus jatkuu edelleen koko musiikkiopiston toimialueella. Oppilaisiin ja 
perheisiin ollaan yhteydessä viikoittain ja tunnit toteutuvat suurelta osin kameravälityksen 
avulla, suorana yhteytenä. Harrastuksesta on tullut entistä enemmän koko perheen 
yhteinen harrastus, kun etenkin pienempien oppilaiden huoltajat toimivat kodeissa 
etäopetuksen teknisinä avustajina. Välillä soittotuntien taustalla piipahtaa myös sisaruksia 
ja perheen lemmikkejä, ja huoltajat kommentoivat soittotuntiin liittyviä asioita.  
Lapsen soittoharrastus avautuu myös vanhemmille uudella tavalla, kun päästään oikeasti 
seuraamaan tuntien kulkua.  

 
Muskarilaisille on perustettu oma blogi, josta löytyy lauluja ja leikkejä koko perheen iloksi. 
Myös ryhmäopetus saadaan toteutettua etänä. Perheiltä on tullut paljon kiitosta sitä, että 
tärkeä harrastus on voinut jatkua. Oppilaat harjoittelevat enemmän, kun muut harrastukset 
on keskeytetty.   
 
 

Kuuden etäopetusviikon aikana sekä opettajat että oppilaat ovat oppineet paljon uutta ja 
löytäneet uusia mielenkiintoisia työtapoja, joita on mahdollista hyödyntää myös 
tulevaisuudessa. Luovuus lähtee lentoon sitä mukaa, kun tekniset mahdollisuudet 
kehittyvät.  
 
Etäopetus tuo toki myös haasteita opiskeluun. Soittoasentojen korjaaminen sekä äänen 
tasoon ja sävyihin liittyvät asiat eivät ole tässä tilanteessa ne tärkeimmät asiat. 
Kappaleiden viimeistelyn sijaan tällä hetkellä kerätään ja harjoitellaan uutta ohjelmistoa 
varastoon.  
 
Keväälle suunnitellut tasosuoritukset saadaan toteutettua etänä ja opinnot etenevät.  

Vaikka etäopetus toimiikin, ei se kuitenkaan korvaa sitä, että tavataan ihan oikeasti. 

Lukuvuoden opetus päättyy 29.5. ja kaikki kevään konsertit ja tapahtumat on peruttu 31.5. 
saakka. Odotamme maan hallituksen päätöksiä 13.5. jälkeisestä ajasta siitä, jatkuuko 
etäopetus edelleen. Musiikkiopistolla on valmiudet tarvittaessa palata lähiopetukseen 
lyhyelläkin varotusajalla.   
  
Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 ja sisäänpääsytestiin on käynnissä.   
Sähköiset ilmoittautumislomakkeet löytyvät osoitteesta www.psmo.fi.  
Sisäänpääsytestit järjestetään 1.-4.6. Mikäli poikkeusolot jatkuvat, siirtyvät testit 
pidettäväksi 10.8. alkaen.  
 

Musikinstitutets distansundervisning fortsätter ännu på hela verksamhetsområdet. Elever 
och familjerna kontaktas varje vecka och till största delen förverkligas timmarna som live-
distansundervisning med kameraförbindelse. Musikhobby har till en större del nu blivit 
familjens gemensamma hobby, då föräldrarna, speciellt för de mindre eleverna, fungerar 
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som tekniska assistenter där hemma. Ibland dyker det upp syskon och familjens husdjur i 
bakgrunden och vårdnadshavare kommenterar saker som hör till spellektionen. Barnets 
musikhobby har öppnats för föräldrarna på ett nytt sätt, när de kan följa med lektionerna. 
  
För musiklekbarnen har grundats en egen blogg, som innehåller sånger och leker till hela 
familjens glädje. Även gruppundervisningen har förverkligats som distansundervisning. 
Familjerna har varit tacksamma, då det viktiga hobby har kunnat fortsätta. Eleverna övar 
mer, då andra hobbyn har avbrutits. 
 
Under sex distansveckor har både lärare och elever lärt sig mycket nytt och har hittat nya 
intressanta arbetssätt, som kan användas även i framtiden. Kreativiteten får vingar, an 
enligt som de tekniska möjligheterna utvecklas. 
 
Distansundervisningen hämtar dock även utmaningar i studierna. Att korrigera 
spelställningar och saker som ljudet och klangernas kvalitet är inte de viktigaste. I stället 
för att finslipa stycken, så ägnar man sig åt att samla och öva nytt material.  
 
På våren hålls nivåprestationerna som distans och studierna fortsätter. 
Fast distansundervisningen fungerar, så ersätter den inte det, att läraren och eleven träffar 
varandra. 
 
Undervisningen slutar den 29.5 och alla vårens konserter och evenemang är inhiberade 
ända till den 31.5. Vi väntar på regeringens beslut den 13.5, om distansundervisningen 
fortsätter. Musikinstitutet har förutsättningar att gå till närundervisning med mycket kort 
varsel. 
 
Anmälningar till läsåret 2020–2021 och inträdestest är på gång. 
Elektroniska blanketter finns på www.psmo.fi 
Inträdestesterna hålls 1–4.6. Om undantagstillståndet fortsätter, så flyttas testerna att 
börja den 10.8.2020.  
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Musikinstitutets undervisning fortsätter trots undantagstillståndet. Musiken ljuder, vi 

sjunger och spelar och studerar nästan normalt enligt läroplanen även om undervisningen 

sker helt och hållet på distans, hemma hos eleverna. Genom det otroliga digitala språnget 

har alla lärare fått skolning i det nya arbetssättet och undervisningen pågår nu redan andra 

månaden i rad på distans, med hjälp av olika program för distansundervisning.  

Då undervisningen flyttade till hemmen, har också föräldrarna fått bekanta sig mera med 

sina barns musikhobby. Kontakten mellan lärare och elever är på veckobasis och 

däremellan har eleverna vid intresse också möjlighet att skicka videon med sina 

hemövningsuppgifter till lärarna. Många olika sätt att fungera på distans finns att tillgå 

inom musikundervisning, video- och ljudinspelning, live-distansundervisning i realtid, olika 

inspelningsprogram, bloggar och videohälsningar mellan lärare och elever är nu det som 

utgör undervisningen under dessa förhållanden. Musiklekfamiljerna har fått en egen blogg 

och här finns trevliga tips för hela familjen i form av sånger och lekar.  

Det har varit glädjande och t.o.m. överraskande att se hur väl allt fungerar, efter den första 

chocken av att inte kunna ha närundervisning. Musikundervisning grundar sig på god 

växelverkan mellan lärare och elev eller elevgrupp och det här förverkligas lyckligtvis 

också genom undervisning på distans. Även om nätförbindelserna ibland blir 

överbelastade har musikinstitutets undervisning i sin helhet kunnat fortsätta och elevernas 

nivåprestationer och slutarbeten kan förverkligas också i vår trots allt. 

Närundervisningen är fortfarande det centrala i musikundervisningens läroplan men den 

nya fungerande distansundervisningen finns kvar också i framtiden som en 

kompletterande arbetsmetod, vid behov. Också gruppundervisningen har förverkligats på 

distans och många familjer har varit glada över att musikhobbyn har kunnat fortsätta, då 

andra hobbyer är på is. 

Anmälningen till undervisningen för läsåret 2020–2021 samt inträdestesten pågår. 

Elektronisk anmälning sker på nätet www.psmo.fi. Inträdestesten är 1-4-6. Om 

undantagstillståndet fortsätter flyttas inträdestesten till början av augusti.  

Undervisningen slutar 29.5 och alla vårens konserter är inhiberade ända till 31.5. En del av 

evenemangen förverkligas i höst. Vi väntar på regeringens beslut gällande tiden efter 13.5 

och distansundervisningens fortsättning. Musikinstitutet har möjlighet att återgå till 

närundervisning på kort varsel. 

Ny verksamhet startar i Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Närmare information: biträdande 

rektor Johanna Lönnfors, johanna.lonnfors@porvoo.fi 
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TIEDOTE 

toimipisteet: Loviisa, Lapinjärvi, Sipoo 

ap.rehtori Johanna Lönnfors  

Musiikkiopistossa opetus jatkuu edelleen poikkeusoloista riippumatta. Musiikki soi, 

lauletaan, soitetaan ja opiskellaan lähes normaalisti opintosuunnitelmien mukaisesti, 

vaikka toiminta on nyt siirtynyt kokonaan oppilaiden koteihin, etäopetuksen muodossa.  

Opiston huikean digiloikan myötä kaikki opettajat ovat saaneet koulutusta uuteen 

opetusmuotoon ja opetus toteutuukin jo toista kuukautta etänä käyttäen hyödyksi erilaisia 

etäopetukseen sopivia ohjelmia.  

Opetuksen siirtyessä koteihin myös vanhemmat ovat saaneet tutustua enemmän lastensa 

soittoharrastukseen. Yhteydenotto opettajan ja oppilaan välissä on viikoittaista ja osittain 

siinä välissäkin on vaihdettu videoita kotiharjoittelun edetessä.  Monenlaisia 

etäopetuskeinoja on kehitetty opettajien kesken, on videointia, äänityksiä ja live-

videotunnit reaali- ajassa, erilaiset äänitysalustat sekä blogit ja videotervehdykset 

opettajien ja oppilaiden välissä.   

Muskarilaisille on perustettu oma blogi ja tässä onkin kivoja vinkkejä koko perheelle 

muskariopettajien laulujen ja leikkien muodossa. On ollut ilahduttavaa ja yllättävääkin 

seurata miten hyvin opetus on saatu toimimaan, kunhan ensi järkytykseltä päästiin 

eteenpäin. Musiikinopetus perustuu hyvään vuorovaikutukseen opettajan ja oppilaan tai 

oppilasryhmän välillä ja se on onneksi saatu toimimaan myös etäopetuksen raameissa. 

Vaikka nettiyhteydet välillä ylikuormittuvat on musiikkiopiston opetustoiminta 

kokonaisuudessaan jatkunut ja oppilaiden tasosuoritukset ja opinnäytteet voidaan 

toteuttaa myös tänä keväänä.  

Lähiopetus on edelleen keskiössä musiikkiopiston opintosuunnitelmassa mutta uusi 

toimiva etäopetus toteutuu jatkossakin tarvittaessa täydentävänä opetuspalveluna. Myös 

ryhmäopetus saadaan toteutettua etänä ja perheiltä on tullut paljon kiitosta sitä, että 

musiikinharrastus on voinut jatkua, kun muut harrastukset on keskeytetty.   

Lukuvuoden opetus päättyy 29.5. ja kaikki kevään konsertit ja tapahtumat on peruttu 31.5. 

saakka. Osa konserteista toteutetaan syksyllä. Odotamme hallituksen päätöksiä 13.5. 

jälkeisestä ajasta, jatkuuko etäopetus edelleen. Musiikkiopistolla on valmiudet tarvittaessa 

palata lähiopetukseen lyhyelläkin varotusajalla.   

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 ja sisäänpääsytestiin on käynnissä. Sähköinen 

ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.psmo.fi. Sisäänpääsytestit järjestetään 1.-4.6. 

Mikäli poikkeusolot jatkuvat, siirtyvät testit pidettäväksi 10.8. alkaen.  

Syksyllä alkaa uusia ryhmiä Koskenkylässä Loviisassa, Lapinjärvellä ja Söderkullassa 

Sipoossa. Lisätietoja: apulaisrehtori Johanna Lönnfors, johanna.lonnfors@porvoo.fi 
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TIEDOTE 23.4.2020  
toimipisteet: Mäntsälä, Pukkila, Pornainen 
ap.rehtori Sauli Tyni 040-4899581, sauli.tyni@porvoo.fi 
 
 

  
Musiikkiopiston opetustoiminta siirtyi kokonaan etäopetukseen maaliskuun puolessa 
välissä. Tällä hetkellä etäopetus on edelleen käynnissä ja se on osoittautunut erittäin 
toimivaksi opetuksen muodoksi. Musiikkiopisto kouluttaa viikoittain henkilökuntaa 
etäopetuksen tekniikan käytössä. Koulutus on tehostettua, kohdennettua ja interaktiivista. 
Koulutuksen avulla henkilökunta on saavuttanut hyvän teknisen osaamistason eri 
sovelluksien ja laitteiden käytössä. Ainoana ongelmatekijänä etäopetuksessa on 
muodostunut valtakunnallisestikin havaittu operaattorien verkkojen ylikuormittuminen, joka 
on aiheuttanut videokuvan ja äänen laadullista huononemista ja yhteyksien katkeamista. 
Onneksemme tämä on kuitenkin ollut ilmiönä marginaalinen.  
  
Mäntsälässä opetus jatkuu niin ikään etänä kohti kevätlukukauden loppua. Musiikkiopisto 
seuraa kuitenkin aktiivisesti Suomen hallituksen ja Porvoon kaupungin ohjeistusta siinä 
kohtaa, kun etäopetus on katkolla 13.5.2020. Noudatamme tässä ohjeistusta siitä, 
siirrymmekö lähiopetukseen vai jatkammeko etäopetuksessa. Opetussuunnitelmien 
mukainen opetus saadaan toteutettua riippumatta siitä, mitkä ovat edellä mainittuun 
päivämäärään kohdennetut valtakunnalliset ohjeet.  
  
Valmistaudumme parasta aikaa sisäänpääsytesteihin, jotka toteutetaan joko kesäkuun tai 
elokuun alussa, riippuen poikkeustilanteen etenemisestä. Suunnitelmat myös lukuvuodelle 
2020-2021 ovat jo pitkällä. Tulevan suunnittelu antaa musiikkiopistolle ja sen 
henkilökunnalle innoitusta ja motivaatiota tämän hetkisessä tilanteessa olemiseen. 
Musiikkiopisto aikoo jatkaa hyväksi havaitun palveluvalikoiman kehittämistä ja digiloikan 
mahdollisuuksien toteuttamista Valtiovarainministeriön myöntämän hankerahan turvin. 
Kaikki digitaalinen kehitystyö tulee näkymään jo ensi lukuvuoden aikana mäntsäläläisille 
oppilaille, kouluille, päiväkodeille ja kuntalaisille digitaalisena oppimisympäristönä ja 
tehtävämaailmana, joka tarjoaa ensi vaiheessa, ikäryhmään katsomatta, musiikin 
alkeisopetusta.   
  
Mäntsälässä tapahtuvalle musiikin taiteen perusopetukselle on tärkeää, että uudistilojen 
hankkeeseen ja suunnitteluun liittyvät asiat etenevät määrätietoisesti. Musiikkiopisto kiittää 
tuesta erityisesti Mäntsälän kuntaa kaikessa selvitystyössä ja vuokrakompensaation 
edistämisessä. Katseet ovat tässä vaiheessa kääntyneet Porvoon kaupungin 
toimitilajohdon ja sivistystoimen suuntaan. Musiikkiopisto edistää omalta osaltaan 
hankkeen etenemistä ja toivoo asiassa hyvää lopputulosta.  
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