
Etäopen tarinoita 

 

 

Ope: Moikka! Terveisiä täältä…ööö…kotoa sinne…kotiin! 

 Kiva nähdä! Hymyilee iloisesti. 

 Mitäpä sinne kuuluu? Miten on etäkoulu lähtenyt käyntiin? 

 

Oppilas: Hyvin! Hymyilee myös. 

Ope:  On onneksi ihanat ilmat. Oletko ollut paljon ulkona? 

Oppilas: Joo! 

Ope: Eiköhän aloiteta sitten. Otetaan se Potteri ensin. 

 Ope soittaa kappaletta samalla kun oppilas laittaa nuottia nuottitelineelle. 

 Oppilas soittaa. 

Kivasti meni! Mites se kuulosti vähän jännältä. Soitapa keski-C! 

Oppilas soittaa. 

 Ope soittaa saman. 

Oho! Meillä onkin vähän eri vireessä pianot. Taitaa olla melkein kokosävelaskeleen 

matalampi tuo sun piano verrattuna mun pianoon. Kuule, tarkistetaas pari nuottia. Toisen 

rivin e-kan tah-din toi-nen nuot-ti pitäisi olla G. Huomaa puhuvansa kuin hidastetussa 

elokuvassa. 

Oppilas: Jaa D? 

Ope: Ei D vaan G. G niin kuin Gorilla. No nyt pätkii, yhteys on vähän huono.  

 Otetaas vielä kerran… GEE niin kuin… 

 

Oppilas: Aha. Oke! 

 Jatkavat kappaleen opettelua. 

Ope: Soitettaisko seuraavaksi… 

Oppilas keskeyttää. 

Oppilas: Mulla on pyörinyt monta päivää yks juttu mielessä. Sellainen biisi vaan... Se pyörii ja pyörii 

siellä eikä lähde pois. Mä sitten ajattelin, että jos soitan sen, niin se ei niin paljon pyörisi 

siellä. 

 

Ope: No voisitko sä soittaa sen mullekin? 

 Opettaja kuuntelee iloisen sävelmän. 

 Toihan on hieno. Hyvä idea soittaa se... 

 

 Yht´äkkiä oppilaan katse ja huomio kiinnittyy muualle. 

Oppilas: Paloauto! 

Ope: Ai sielläkö? 

 



 

Oppilas: Menee tuolla tiellä… 

 Katselee muualle. Häviää kuvasta. 

 Jossain palaa! Palaakohan joku talo? Palaakohan toi metsä? Tuleekohan se tänne? 

 

Äiti: Ei se tule, se on siellä kaukana. Äidin pehmeä ääni kuuluu taustalta. 

Ope:  No niin... Soitetaas taas. Hymyilee. 

 Opiskelevat seuraavaa kappaletta. 

Katsopa, tämän kohdan voisi soittaa näin. Tee tähän komea crescendo, niin kuulostaa 

hyvältä. Näyttää malliksi. Merkitse se siihen nuottiin. 

 Onko sulla kynää? 

 

Oppilas: Öö... hetki. 

Lähtee hakemaan kynää. Aikaa kuluu. Ope viihdyttää itseään soittamalla Kissanpolkkaa. 

Katselee samalla itseään näytöltä. Vähän mökkiintyneet kasvot katsovat takaisin. 

Oppilas palaa kynän kanssa. 

 

Ope: Kiva! Nyt löytyi. Piirrä tuohon kohtaan crescendo. Näyttää nuotista. 

 Miltä kuulostaa, jos soitat uudestaan? 

 Hienoa! Loistavaa! 

 

Tällä välin pikkuveli on saapunut paikalle. Nojautuu lempeästi soittajan selkää vasten ja 

rapsuttelee tätä päästä. On kuin kotonaan ja niinhän hän onkin. 

Terve Kalle!  

 Kalle vilkuttaa. 

 Lopetellaan tässä… Nyt olisi enää jäljellä läksyjen kirjoitus. Onko sulla läksyvihko siinä lähellä? 

Oppilas ponkaisee jo tottuneesti hakemaan läksyvihkoa. Nyt haku tapahtuu ripeästi. Sitten 

kirjoitetaan läksyt. 

Olipa kiva soittaa näin etänä! Hymyilee leveästi. Nähdään ensi viikolla sitten taas samaan 

aikaan! 

Heippa! Heiluttaa kättä ja hymyilee vielä kerran. 

 

Oppilas:  Heippa! 

 

Kirjoitti Maija V etäopetuksen tunnelmissa. Totta vai tarua – kenpä tietää.. 

 

 

 

 

 


