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Tervetuloa mukaan Ala-Keiteleen musiikkiopiston 32. toimintavuoteen 2020-2021 

Kevät oli aikamoista hulabaloota, suuret kiitokset teille kaikille sopeutumisesta näihin 
poikkeuksellisiin aikoihin!  
 
Syyslukukausi käynnistyy normaaliin tapaan lähiopetuksena. Opettajat ottavat yhteyttä 
instrumenttioppilaisiin soitto/laulutuntien sopimiseksi. Omalta opettajaltasi voit kysyä neuvoa 
opintoihisi liittyvistä asioista, kuten valinnaisista oheisaineista. Ilmoittautuminen niin pakollisiin kuin 
valinnaisiin musapajoihin tapahtuu Eepoksessa. Keskustele oman soitonopettajasi kanssa 
musapajaopinnoistasi, sillä hän on päävastuussa kokonaisopintojesi etenemisestä. 

Nettisivuiltamme akmo.fi löydät lisätietoja lukuvuodesta 2020-2021 ja oman osastosi (mm. 
perusopetus, syventävät opinnot, musamajat ym.) käytänteistä. Eepokseen pääset kirjautumaan 
omilla tunnuksillasi nettisivujemme ”Eepos” -osiossa. 
 
AKMO:n toimintaa luotsaa tuttuun tapaan rehtori Sari Savolainen p.020 632 3224, jonka puoleen 
voit kääntyä asiassa kuin asiassa, mikäli et saa tarvittavaa tietoa toimistosta tai allekirjoittaneelta. 

Ennaltaehkäisemme flunssakautta ja tietysti koronaviruksen mahdollista toista aaltoa 
noudattamalla valtiovallan meille antamia turvallisuusohjeita ja käytänteitä. Käsienpesu ennen ja 
jälkeen soittotunnin on paras tapa ennaltaehkäistä pöpöjen leviämistä.  Jokaisesta 
opetustilastamme löytyy myös ainetta käsien desifiointiin. Myös oppilaiden ja opettajien välisiin 
turvaetäisyyksin kiinnitetään huomiota. Tärkeää on, että soittotunneille ei tulla, mikäli oppilaalla on 
vähänkään flunssaan tai muuhun sairastumiseen liittyviä oireita.  
 
Toistaiseksi AKMO:n toiminta jatkuu siis melko normaalisti. Hyvät valmiudet mahdollisiin uusiin 
etäjärjestelyihin ovat olemassa ja niihin on varauduttu kevään kokemuksista oppia ottaen.  

Uutena lisänä nopeaan yhteydenpitoon on vihdoin ja viimein ilmestynyt Eepos mobiilisovellus, 
jonka toivomme löytyvän mahdollisimman pian jokaisen huoltajan ja oppilaan puhelimesta. 
Yhteydenpito, omien opintojen seuraaminen ja AKMO:n kaiken toiminnan (tapahtumat, infot, 
aikataulut yms.) seuraaminen on nyt helppoa. Eepos mobiilisovellus on vähän niin kuin 
koulumaailman Wilma. Mikäli jotain tapahtuu opintoihisi tai muuhun liittyen, Eepos mobiilisovellus 
ilmoittaa siitä puhelimesi ruudulla. Jatkossa AKMO kulkee taskussasi! 

Voit ladata sovelluksen oman älypuhelimesi sovelluskaupasta (Google Play tai Apple App Store) ja 
ottaa sen heti käyttöön. Lataamisen jälkeen tarvitset käyttöönottoa varten omat Eepos-tunnuksesi. 
Mikäli ne ovat hukassa, tai et pysty palauttamaan niitä omatoimisesti, ota yhteys AKMO:n 
toimistoon joko puhelimitse tai sähköpostitse. Eepos-asioissa sinua auttavat toimistosihteeri  
Hertta Isoviita p. 020 632 3225 ja apulaisrehtori Kalle Santanen. 
  
Mukavia ja rentouttavia loppukesän päiviä sekä energiaa uuteen lukuvuoteen niin uusille kuin 
vanhoille oppilaille kotijoukkoineen! 

AKMO 
Kalle Santanen, apulaisrehtori 
p. 044 283 2579  /  kalle.santanen@akmo.fi 
 
ps. muista ladata Eepos -mobiilisovellus :) 


