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OPPILASTIEDOTE nro 9 / 2019–20 
3.4.2020 
  
 
TIEDOTTEIDEN POSTITUS 
 
Sähköpostien joukkolähetyksissä on tänä lukuvuonna ollut ongelmia, jotka on nyt saatu ratkaistua. Edellinen 
oppilastiedote (nro 8) ei ollut mennyt kaikille perille, mutta se samoin kuin muutkin aikaisemmat tiedotteet 
löytyvät sivulta https://pmo.fi/oppilaille. Tiedotteessa oli mm. infoa mm. koronavirustilanteen vaikutuksesta 
opetukseen ja ohjeet jatkoilmoittautumisesta, jotka kertaamme tässä tiedotteessa. 
Mikäli tiedotteemme ovat menneet roskapostilaatikkoonne, lisäättehän osoitteen postitus@pmo.fi 
sähköpostiohjelmanne sallittuihin / luotettaviin lähettäjiin, ks. esim. GMailin ohje 
https://support.google.com/mail/answer/1366858. 
 
 
JATKAMIS/-LOPETTAMISILMOITUS LUKUVUODELLE 2020–2021 
  
Jatkamis/-lopettamisilmoitus lukuvuodelle 2020–2021 tehdään sähköisesti Eepos-palvelussa 
(https://pmo.eepos.fi). Kirjautumista varten tarvittavat tunnukset lähetettiin ma 23.3. niille tänä lukuvuonna 
aloittaneille oppilaille, jotka eivät vielä olleet saaneet tunnuksia. 
Tunnukset lähetettiin 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. Täyttöohjeet ovat sivulla www.pmo.fi/jatkamisilmoitus. 
 
 
HUOLTAJIEN ETÄTAPAAMISVIIKKO 
 
on ollut käynnissä tällä viikolla, mutta sitä jatketaan vielä ensi keskiviikkoon 8.4. saakka. Etätapaamisessa 
huoltajat ja oppilaat voivat keskustella pääaineen opettajan kanssa opetustunnin aikana ”vanhempainvartin” 
tapaan opiskeluun liittyvistä asioista, kuten edistymisestä ja ensi lukuvuoden jatkamisilmoituksen 
täyttämisestä. 
 
 
OPETUSJÄRJESTELYT POIKKEUSTILANTEEN AIKANA 
 
Ajantasainen päivittyvä tieto on kotisivujemme www.pmo.fi etusivulla. 
  
PMO:n opetus jatkuu etäopetuksena opettajakohtaisin tavoin. Konsertit on peruttu kevätlukukauden loppuun 
saakka. Opiston päätalo ja muut toimipisteet on suljettu toistaiseksi, mutta toimistohenkilöstö on 
tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse arkisin klo 9–16. 
  
Musiikin hahmotusaineiden opetus jatkuu opettajakohtaisesti toteutettuna. Opetusta varten 
- lisätkää tai tarvittaessa päivittäkää oppilaan yhteystiedot (oppilaan oma sähköposti ja puhelinnumero) 
Eepokseen. Eepos-tunnusten puuttuessa yhteydenotot niina.haapanen@pmo.fi. 
- huomioikaa, että poikkeustilanteesta huolimatta opetukseen tulee osallistua normaalisti. 
 
Yhteismusisointia järjestetään vain osittain opettajien ilmoittamalla tavalla. Osa orkesterien, bändien ja 
kuorojen kevään toiminnasta järjestetään alkusyksystä periodeina ja ylimääräisinä harjoituksina. 
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Loppukevään päivitetyt opetus- ja loma-ajat: 
to 9.4. – ma 13.4. Pääsiäisloma 
ti 14.4. – ke 15.4. Etäopetus normaalisti (oppilasvalinnat näiltä päiviltä on peruttu) 
to 30.4. – pe 1.5. Ei opetusta (vappu) 
to 21.5. Ei opetusta (helatorstai) 
ti 26.5. – ke 27.5. Ei opetusta (opettajien koulutus- ja suunnittelupäivät) 
pe 29.5. Lukuvuoden viimeinen opetuspäivä 

 
 
OPPILASVALINNAT 
 
Kevään hakuaikaan ja uusien oppilaiden valintaan on tehty seuraavat muutokset: 
– hakuaikaa on jatkettu 30.4. saakka 
– oppilasvalintapäivät 14.–15.4. on peruttu. Valintamenettelystä tiedotetaan myöhemmin. 
Ohjeet uusille hakijoille: https://pmo.fi/info/hakuohjeet 
 
 
ETÄOPETUSALUSTOJEN OHJEITA 
 
Alla olevat ohjeet ovat myös sivulla www.pmo.fi/etaopetus. 
 
Googlen alustat toimivat tietokoneella parhaiten tai ainoastaan Chrome-selaimella. 
 
Google Classroom 
kotisivu https://edu.google.com/products/classroom 
Oppilasohje mobiili ja selain 
Google-tilin luominen 
Miten kirjaudun Classroomiin?  
Ryhmään liittyminen  
 
Zoom (Zoom Cloud Meeting) 
kotisivu https://zoom.us 
Käyttöohje (tekijä Lauri Pulakka) 
Käyttöohje (tekijä Pietu Halonen) 
Pikaopas (tekijä Timo Korhonen) 
Opasvideo (englanniksi) 
 
Google (Hangouts) Meet 
kotisivu https://meet.google.com 
Google-tilin luominen 
Osallistuminen 
 
WhatsApp 
kotisivu https://www.whatsapp.com 
15 parasta WhatsApp-niksiä 
Tietokoneversio viestien ja tiedostojen vaihtoa varten, mutta videopuhelut eivät onnistu 
 
Skype 
kotisivu https://www.skype.com/fi 
Asennus ja käyttö 
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