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PMO:N TOIMINTA KORONAVIRUSTILANTEESSA 
 
Ajantasainen päivittyvä tieto on kotisivuillamme www.pmo.fi. 
 
Yleisen koronavirustilanteen vuoksi kaikki PMO:n opetus ja konserttitoiminta keskeytetään perjantaiksi 
13.3. ja ensi viikoksi ma 16.3. – su 22.3. Sen jälkeen opetus jatkuu mahdollisesti muulla tavoin kuin 
lähiopetuksena. Seuraamme viranomaisten ohjeistusta ja tiedotamme opetuksen jatkumisesta kotisivulla 
viimeistään perjantaina 20.3. 
 
Opiston toimisto on pe 13.3. avoinna klo 18 saakka ja suljettu ma 16.3. – su 22.3. Toimistohenkilöstö on 
kuitenkin tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. 
 
Ensi viikko on kotiharjoitteluviikko. Opettajat valmistautuvat opetuksen jatkamiseen vaihtoehtoisin tavoin 
ja osa voi jo kokeilla etäopetusta. 
 
 
JATKAMIS/-LOPETTAMISILMOITUS LUKUVUODELLE 2020–2021 
 
Jatkamis/-lopettamisilmoitus lukuvuodelle 2020–2021 tehdään sähköisesti ma 30.3. klo 18 alkaen Eepos-
palvelussa (https://pmo.eepos.fi). Kirjautumista varten tarvittavat tunnukset lähetetään ma 23.3. niille tänä 
lukuvuonna aloittaneille oppilaille, jotka eivät vielä ole saaneet tunnuksia.  
Tunnukset lähetetään sähköpostitse alaikäisen ensisijaiseksi merkitylle huoltajalle tai täysi-ikäiselle 
oppilaalle itselleen. Viestin lähettäjä on Eepos-postitus (postitus@eepos.fi). 
Jos tunnuksesi ovat kadonneet, ota sähköpostitse yhteyttä koordinaattori Niina Haapaseen 
niina.haapanen@pmo.fi. 
 
Jatkamisilmoitus tulee täyttää viimeistään su 19.4. Ohjeet julkaistaan viimeistään ma 23.3. sivulla 
www.pmo.fi/jatkamisilmoitus. 
 
 
PMO:N JUHLAVUODEN IDEOINTI ON EDELLEEN KÄYNNISSÄ 
 
Laitetaan ideat liikkeelle! Kirjoita omasi nimettömästi Answergarden-taululle osoitteessa 
www.answergarden.ch/1115906. Taululle mahtuu enintään 40 merkin teksti, mutta pidemmät tekstit voi 
lähettää lomakkeella www.bit.ly/pmo50ideat halutessasi myös nimettömästi. 
Jos voit / haluat olla mukana tekemässä jotakin edellä mainituista tai jossakin ihan uudessa ideassa, 
ilmoittaudu lomakkeella www.bit.ly/pmo50ideat. Tehdään yhdessä hieno juhlasyksy! 
 
 
NUORISON ORKESTERIKURSSI 1.–7.6. TAMPEREELLA  
 
Legendaarinen Nuorison orkesterikurssi järjestetään kesäkuun alussa Ahlmanilla (Hallilantie 24, Tampere). 
Leirillä toimii kaksi eritasoista sinfoniaorkesteria, joista toisessa on runkona Sinfoniaorkesteri Vivo. Lisäksi 
tarjolla on puhallin- ja jousiorkesterit n. Windus 2 -tasoisille ja Mini/Juniorijouset -tasoisille soittajille. PMO:n 
oppilaita toivotaan mukaan kaikkiin leiriorkestereihin, osallistua voi myös ilman yöpymistä. Viikko tarjoaa 
yhdessä soittamista, kivaa meininkiä ja tietenkin huippuopettajat. Päätöskonsertti järjestetään Tampere-
talolla su 7.6. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.nuorisonorkesterikurssi.fi. 
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