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Musiikin iloa ja leikkimieltä 

Varhaisiän musiikinopetuksen järjestäminen ei ole lukemattomista myönteisistä 

puolistaan huolimatta aina vain iloa ja leikkimieltä. Olemme kohdanneet siinä 16 

toimintavuotemme aikana monenlaisia huolia, ikäviä yllätyksiä ja esteitä. Ryhmien 

normaalia kokoontumista ovat vaikeuttaneet ja ratkaisujen nopeaa improvisointia 

ovat edellyttäneet niin tilavuorojen äkilliset muutokset, opettajien (onneksi 

lyhytaikaiset) sairauspoissaolot, toimitilojen vesivahingot kuin sähkökatkoksetkin. 

Vuonna 2007 jouduimme peruuttamaan tuntejamme Jokelassa koulusurmien vuoksi.  

Sikainfluenssaepidemia vuoden 2010 alussa ei sen sijaan varautumisestamme 

huolimatta edellyttänyt toimintamme keskeyttämistä. Kuluvan vuoden maaliskuun 

alussa Kiinasta kantautuneiden tietojen perusteella vaikutti siltä, että selviäisimme 

uudesta sieltä Eurooppaan ja edelleen Suomeen levinneestä koronaviruksestakin 

hygieniaohjeistamme muistuttamalla. 

Korvaavan opetuksen järjestäminen keväällä 2020 

Vaikka jouduimme keskeyttämään lähiopetuksen toimipaikoissamme nopeasti 

ylivoimaiseksi osoittautuneen esteen edessä maaliskuun puolivälissä, pystyimme 

aloittamaan korvaavan etäopetuksen järjestämisen jo viikon kuluttua. Varhaisiän 

musiikin etäopetusta oli kehitetty jo vuosina 2016-2017 Virtuaalimuskari – 

varhaisiän musiikkikasvatus digitaalisessa toimintaympäristössä-hankkeessa.  

Poikkeustilassa monet musiikkileikkikoulut päätyivät hankkeen viitoittamina 

toimittamaan kaikenikäisille oppilaille yhteisen 20-30 minuutin mittaisen 

videotallenteen kerran viikossa. Tästä television ja videokanavien lastenohjelmiin 

rinnastuvasta ratkaisusta puuttuu kuitenkin hyvin keskeisiä, yhteisöllisyyteen, 

vuorovaikutukseen, kokemusten jakamiseen, yksilöiden huomioimiseen ja tasolta 

toiselle etenevään toimintaan liittyviä varhaisiän musiikinopetuksen 

peruselementtejä. Siinä kuvitteellisen yleisön edessä eläytyvän ammattipätevänkin 

opettajan työ pelkistyy vääjäämättömässä yksipuolisuudessaan passivoivaksi 

ruutuajaksi. Päädyimme siksi joidenkin toisten musiikkioppilaitosten tavoin 

hankkimaan ja ottamaan käyttöön tekniikan, jolla voimme antaa mahdollisimman 

päätelaiteriippumatonta, reaaliaikaista ja vuorovaikutteista etäopetusta.  

Perinteitä kunnioittaen, uutta luoden 

Ennakkoluuloista ja joistakin uuteen opetusympäristöön siirtymisen ja 

totuttelemisen vaihtelevista ja yksilöllisistä haasteista ja teknisistä rajoituksista 

huolimatta etäopetus on moninaisine hyötyineen lunastanut paikkansa pysyvänä 

toimintamuotonamme. Se mahdollistaa tunneille osallistumisen joustavasti paikasta 

riippumatta, esimerkiksi kyydin puuttuessa, matkoilla, lievästi sairaana, muissa 

poikkeustilanteissa tai sieltä, jossa lähiopetusta ei ole tarjolla lainkaan tai sopivaan 

aikaan, aamupäivisin tai iltaisin.  Ujoimmatkin muskarilaiset rohkaistuvat 

keskustelemaan ja esiintymään. Heidän soittonsa ja laulunsa eivät hautaudu 



yhteismusisoinnissa. Soitin-, musiikkivalmennus- ja pianon alkeisopetusryhmissä 

kaikki voivat keskittyä rauhassa itsenäisiin harjoitustehtäviinsä. Kaikenikäisillä 

osallistujilla on joiltain osin jopa paremmat mahdollisuudet tutustua muihin 

ryhmäläisiinsä kuin lähiopetuksessa. 

Turvallinen ja laadukas opetus lukuvuonna 2020-2021  

Syyslukukauden tunnit on määrä aloittaa elokuun jälkipuoliskolla viikolla 34. Vaikka 

parhaimmat asiantuntijatkaan eivät osaa arvioida, millaisessa maailmassa elämme 

tuolloin, luotamme siihen, että voimme jälleen järjestää myös lähiopetusta 

turvallisesti eri toimipaikoissamme, joiden tilat olemme jo nyt tuttuun tapaan 

kaikesta huolimatta joutuneet varaamaan käyttöömme.  

Haluamme olla edelläkävijöitä myös taudinaiheuttajien leviämisen minimoinnissa. 

Otamme käyttöön tekniikan, jolla voimme desinfioida oppivälineet tunneillamme 

erittäin nopeasti ja ilman kemikaaleja. Selvitämme myös mahdollisuuksia 

luokkatilojen ilman puhdistamiseksi mahdollisimman häiriöttömästi. Normaalit 

hygieniakäytäntömme jatkuvat tehostettuina, ja hengityssuojaimiakin saa käyttää 

tunneillamme. Lisäksi kiinnitämme tietenkin huomiota myös paikan päälle tulevien 

osallistujien riittävään etäisyyteen toisistaan. Jos kokoontumiset kielletään jälleen, 

palaamme pakon edessä yksinomaiseen etäopetukseen. 

 


