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Avoimet ovet

Kiinnostuneet pääsivät heti
lukuvuoden alkajaisiksi tutustumaan
musiikkiopiston uusiin toimitiloihin
Vattuniemenkadulle lauantaina 14.9.
Ohjelmassa oli mm. esityksiä, avoimia
harjoituksia sekä lattiapianokisoja. 

Lauttasaaren
katujuhla

Opiston puhallinorkesteri Gummy
Bear Winds toi soivan tervehdyksen
Lauttasaaren katujuhlaan lauantaina
7.9. Iloista orkesteria johti Ville
Koponen.

Lukuvuoden
aloitus



Uusi lukuvuosi päästiin
aloittamaan uusissa tiloissa
Vattuniemenkadulla. Uuteen
merelliseen sijaintiin kotiuduttiin
hyvin. Syyslukukauden ajan
opetusta annettiin osin myös
Myllykalliolla.

Uudet
toimitilat



Pianistit
Tapiolassa

Tapiola-pianokilpailu
4.–9.11.2019

Lauttasaaren musiikkiopiston oppilaat Elvi Timonen, Otto Ranta sekä
Aino Martelius osallistuivat osana PianoEspoo-festivaalia
järjestettyyn Tapiola-pianokilpailuun. Hymyt olivat kaikilla herkässä
hienosti menneiden esiysten jälkeen. Mukana kannustamassa olivat
tietenkin opettajat Taru Myöhänen-Mäkelä sekä Risto-Matti Marin.



Oboistit
rööritapahtumissa

Ruoholahden ruokopillit
30.11.–1.12.2019

Joensuun rööritapahtuma
24.–26.1.2019

Lauttasaaren musiikkiopiston oboistit osallistuvat säännöllisesti
Suomen oboe- ja fagottiseuran järjestämiin tapahtumiin opettajansa
Soineli Suomelan johdolla. Syyslukukaudella röörisoittajat
kokoontuivat Helsingin Ruoholahdessa, jossa viikonloppu huipentui
satapäisen rööriorkesterin konserttiin. Tammikuussa suunnattiin
Joensuuhun, jossa rööritapahtuma järjestettiin yhteistyönä Joensuun
konservatorion, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sekä Suomen
oboe- ja fagottiseuran kanssa.



Orkestereiden
konsertti

Lauttasaaren kirkko
3.12.2019

Orkestereiden ja yhtyeiden perinteiseen konserttiin kokoonnuttiin
joulukuun alussa Lauttasaaren kirkolle. Esityksiä kuultiin
jousiorkestereilta ja puhallinorkesterilta sekä pienyhtyeiltä.
Tunnelman kirkossa teki erityiseksi se seikka, että perinteikäs
orkesterikonsertti pidettiin viimeistä kertaa tunnelmallisesti
valaistussa kirkkosalissa ennen kirkon peruskorjausta. 



Kamariorkesteri esiintyi itsenäisyyspäivän juhlassa
Lauttasaaren kirkossa 6.12.2019.



Kevätlukukaudella sukellettiin elokuvien ja pelien
maailmaan. Työpajoissa ja konserteissa inspiroiduttiin

leffasävelmistä ja pelitunnareista. Disneyn iki-ihana
Fantasia-elokuva pyöri usein näytöksin Pilates-salissa.

PROJEKTIVIIKOISTA VAIHTELUA ARKEEN

Opetusohjelmaan jo pitkän aikaa kuuluneet projektiviikot
järjestettiin jälleen sekä kevät- että syyslukukaudella.

Projektiviikoilla lukujärjestys laitetaan uusiksi, ja oppilaat
keskittyvät yhteissoittoon ja improvisaatioon teeman

mukaisissa työpajoissa – monen muun aktiviteetin lisäksi.
Syyslukukaudella teemana oli aikamme musiikki. 



Musiikki Nyt! Leffat ja pelit



Muskarin
lukuvuosi

Musiikkileikkikoulusta
pohja elinikäiselle
musiikkisuhteelle

Muskarissa tarjotaan varhaisiän musiikkikasvatusta
kaikille alle kouluikäisille lapsille. Pilvi Szilvay-Monto
aloitti lukuvuoden alussa uutena
muskariopettajana Riikka Helskeen työparina.
Uuden toimipaikan aulatilaan saatiin myös
sisustettua viihtyisä leikkinurkka muskarilaisten
iloksi. Päiväkotimuskareita pidettiin Päiväkoti
Ankkalammessa.



Etäopetus

Koronavirustilanne ajoi koko
musiikkiopiston opetuksen nopealla

aikataululla verkkovälitteiseksi
loppukevään ajaksi. Vaikka tilanne

olikin monin tavoin ikävä ja
haasteellinen, saatiin pitkästä
etäopetusjaksosta hyödyllisiä

kokemuksia erilaisista digitaalisista
opetusmenetelmistä. Myös opettajien
kokoukset sekä vapaamuotoisemmat

kahvitteluhetket toteutettiin etänä.
Konsertit, soittimiin tutustuminen sekä

oppilasvalinnat saatiin myös
järjestettyä virtuaalisesti.

Poikkeuksellisen kevään
nopea digiloikka
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