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Esipuhe
Tämän toimintakertomuksen artikkelit kertovat 
yhdessä tekemisestä. Toimintakulttuurimme 
yhtenä tärkeänä elementtinä on yhdessä tekeminen 
ja sen jatkuva kehittäminen. Työyhteisömme 
ja oppilaiden valmiudet ovat tässä asiassa 
parantuneet lukuvuodesta toiseen. Lukuvuoden 
2018–2019 aikana nähtiin ilahduttavan useita 
oppilaiden kehittämiä yhteismusisointi-ideoita ja 
-kokoonpanoja.

Konsertit tavoittivat kuluneena lukuvuonna merkittävän 

määrän päiväkoti- ja kouluikäisiä espoolaisia. Tästä pitää antaa 

tunnustus ja kiitos opettajille, oppilaille, Espoon kaupungin 

varhaiskasvatukselle, opetustoimelle, päiväkodeille ja kouluille. 

Päivisin toteutetut konsertit Kannusalissa ovat jääneet mieleen 

niin esiintyjille kuin kuulijoille. Kohtaamisten ja konserttien 

järjestäminen on erityisen tärkeää aikana, jolloin oman 

älypuhelimen kanssa vietetty päivittäinen ruutuaika on tullut 

merkittävästi yhdessäolon ja perinteisen kanssakäymisen tilalle.

Kevätlukukauden 2019 päätteeksi jaettujen perustason 

todistusten ja päättötodistusten määrät osoittavat, että 

opetusjärjestelyt ovat vaikuttaneet positiivisesti oppilaiden 

opiskelumotivaatioon. Päättötodistusten saajien omat konsertit 

olivat korkeatasoisia tilaisuuksia, joissa oppilaiden keskinäinen 

yhteistyö oli merkittävää. Useampi päättötodistuksen saaja, 

opiskeltuaan yli 10 vuotta Avoniassa, antoi positiivista palautetta 

joustavuudesta ja mahdollisuudesta toteuttaa opiskelussaan 

omia musiikillisia mieltymyksiä. Tämä lämmittää sydäntä, sillä 

uskon musiikin ja taiteen tekemisen tärkeäksi lähtökohdaksi 

vapauden ja aidon mahdollisuuden seurata omia musiikillisia 

mielenkiinnon kohteita.

Ensimmäiset vuodet musiikkiopistossa ja ahkera 

harjoittelu ovat kaiken perusta. Laadukas ja perusteellinen 

pohjatyö tuo osaamisen esille. Vapaus musiikissa tuottaa 

hedelmää vain, mikäli se rakentuu osaamiselle. 

Opetushallituksessa erinomaisesti laaditut uudet Taiteen 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tulivat 

virallisesti voimaan 1.8.2018. Tämä antoi Musiikkiopisto Avonialle 

entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa perusteellisesti 

valmisteltuja uudistuksia käytännön opetustoimintaan. 

Lukuvuonna 2018–2019 taitokansiot toimivat 

erinomaisesti oppilaiden arvioinnin pohjana ja tukena, sillä 

ne sisälsivät huomattavat määrät taltiointeja. Noin 10 000 

videotallennetta on tämän kokoisella musiikkiopistolla (754 

opiskelijaa) maailmanennätys, näin uskaltaisin arvata. Oppilaiden 

oppimisprosesseja on tunnollisesti dokumentoitu, ja se tuottaa 

opiskelijoille paljon iloa tulevaisuudessa.

Avonian verkkosivuilla julkaistuja taitokansioita ja 

oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa on luettu ja ladattu 

runsaasti.

”Mitä oppiminen tarkoittaa? Sitäkö, että kerää tietoa, vai 

sitä, että muuttaa omaa elämäänsä?”

Ainut, mikä on pysyvää, on muutos. Tämän asian 

hyväksyminen ja hetkessä eläminen on vapauttava kokemus. 

Muutoksessa on aina mahdollisuus. Opettajien ideat ja uudet 

avaukset musiikkikasvatukseen liittyen tulevat hyvin esille tässä 

toimintakertomuksessa. Olen syvästi kiitollinen työyhteisömme 

jäsenille, opettajille ja oppilaille, jotka lukuvuodesta toiseen 

yllättävät uusilla ideoilla ja positiivisella asenteella tekemiseen.

”Ensin ihmiset kieltäytyvät uskomasta, että jokin outo, 

uusi asia voidaan tehdä, sitten he alkavat toivoa, että se voitaisiin 

tehdä, sen jälkeen he ymmärtävät, että se voidaan tehdä – sitten 

se tehdään, ja koko maailma ihmettelee, miksei sitä tehty jos 

vuosikymmeniä sitten.”

”Ellei milloinkaan tarjoudu ottamaan vastaan myös 

ylivoimaista tehtävää, ei koskaan tee kaikkea sitä, mihin pystyy.”

”Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista, se 

on tekemistä, olemista ja joksikin tulemista. Se on sitä, mitä aiot 

tehdä, kun olet lukenut tämän.”

Ilari Iivonen
rehtori

4

Lukuvuoteen sisältyi muun muassa tilausteoksen Serenata 

Nocturna kantaesitys ja orkesteriemme konserttivierailu 

Tukholman Kuninkaalliseen Musiikkikorkeakouluun. Konsertin 

jälkeisenä päivänä korkeakoulun opettajille ja opiskelijoille 

järjestettiin luento Musiikkiopisto Avonian opetusjärjestelyistä ja 

toimintakulttuurista. 

Espoon kaupungin opetustoimen myötävaikutuksella 

4.–9.-luokkalaisille järjestettiin keväisenä perjantaina 2019 

Kannusalissa Abba-konsertit. Avonian rytmimusiikkilinjan 

opiskelijat saivat soittaa kolme konserttia saman päivän aikana 

täydelle salille. 
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Avonian taitotaulut 
ja taitokansiot 

- 2020-luvun musiikkiopisto

Musiikkiopisto Avonian suunnitelmallinen 
opetus- ja toimintakulttuurin uudistaminen on 
jatkunut vuodesta 2015 lähtien. Opetushallituksen 
vahvistamat uudet Opetussuunnitelman 
perusteet mahdollistavat entistä laadukkaamman 
musiikkikasvatuksen järjestämisen. Avoniassa 
opetus- ja toimintakulttuurin uudistaminen on 
tarkoittanut konkreettisia muutoksia erityisesti 
arviointityöhön.

Arviointiin liittyvät käytänteet asettavat puitteet ja 

määrittävät musiikkiopiston opetustoimintaa käytännössä. 

Kokemuksemme mukaan opetus- ja toimintakulttuurin 

uudistaminen on mahdollista vain, jos arvioinnin menetelmiä 

uudistetaan käytännön tasolla. Musiikkiopisto Avonia 

luopui pääasiallisena arviointimenetelmänä käytetyistä 

yksinsoitettavista tasosuorituksista keväällä 2015. Tämän 

muutoksen seurauksena ovat oppimistulokset parantuneet, 

oppimiskäsitys kirkastunut ja ajatusmalli oppimisprosessista 

kehittynyt. Oppilaiden välinen yhteistyö on lisääntynyt 

ja konserttien ja esiintymisten määrä on kasvanut. Myös 

musiikkikilpailuihin omaehtoisesti haluavien oppilaiden ja eri 

kokoonpanojen määrä on kasvanut.

 Uudenlaisten arviointimenetelmien käyttö on 

mahdollistanut erilaisten oppijoiden huomioimisen tavalla, 

joka tukee oppimisprosessia parhaiten. Verrattuna entiseen 

voidaan todeta, että kevätlukukauden viimeisten viikkojen 

energia ja tunnelma musiikkiopistossa oli huomattavasti 

vapautuneempi verrattuna aikaan, jolloin tasosuoritustapahtumat 

täyttivät kevätlukukauden viimeiset viikot. On selvää, että 

luovuus ja tekemisen ilo kumpuavat huomattavasti paremmin 

paineettomassa ilmanalassa. 

Olen toiminut 19 vuotta musiikkiopistossa rehtorina ja 

koskaan aiemmin en ole nähnyt niin paljon mahdollisuuksia ja 

menetelmiä tuen, arvioinnin ja rakentavan palautteen antamiseen 

oppilaille kuin tällä hetkellä. Esimerkiksi Avonian taitokansioiden 

ja taitotaulujen avulla kaikki opettajat, kollegiot ja koko työyhteisö 

saavat käyttöönsä tiedon, jonka avulla oppilaiden oppimisprosessia 

voidaan tukea. Huoltajat ja vanhemmat voivat osallistua ja tukea 

huomattavasti entistä paremmin lastensa musiikkiopintoja. Tämä 

tapahtuu kuuntelemalla ja tarkastelemalla lapsen taitokansiota 

sopivana ajankohtana kännykällä, tabletilla tai tietokoneella.

Tuntui lähes uskomattomalta, että yhden 
kuukauden aikana voi saada niin kattavan ja 

perusteellisen kokonaiskuvan koko musiikkiopiston 
toiminnasta ja pedagogisesta tilanteesta.
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perusteellisen kokonaiskuvan koko musiikkiopiston toiminnasta ja 

pedagogisesta tilanteesta. Tuhansien taltiointien videokirjasto luo 

arviointiin ja opetustoiminnan kehittämiseen todella vahvan pohjan. 

Vietin suurimman osan helmikuusta pienen 

andalusialaisen kylän kirjaston autiossa lukusalissa kuulokkeet 

korvilla. Arvelen, että tämä paikka korosti entisestään sitä 

ainutlaatuista tilannetta, jonka nykyteknologia mahdollistaa: 

siirtyä ajassa ja paikassa toiseen silmänräpäyksessä. Espoolaisen 

peruskoulun luokassa tehdyt tuntitallenteet etydeistä, 

luokkatunneista ja matineoista näyttäytyivät eksoottisina 

ja mielenkiintoisina ikkunoina toiseen maailmaan johtuen 

ympäristöstä, josta käsin niitä tarkastelin – eteläespanjalaisen 

kirjaston lukusalissa ja espoolaisen peruskoulun luokkatilassa 

on iso ero. Saattaa olla, että päivästä toiseen jatkunut satojen 

ja satojen taltiointien tarkastelu ei olisi ollut mahdollista, 

jos tarkastelupaikkana olisi ollut samankaltainen tila, jossa 

taltioinnit oli tehty. Etäisyys ja kontrastit toimivat hyvin vahvana 

voimavarana kuuntelutyössäni. 

Pidin kirjaa tarkasteltujen tallenteiden määrästä 

ja olin enemmän kuin hämmästynyt noin 1 500 taltioinnin 

kohdalla, kun mahdollisen kyllästymisen sijasta nousi entistä 

suurempi mielenkiinto taltiointeja kohtaan. Opettaja-, 

lukuvuosi- ja oppilaskohtaiset taltioinnit alkoivat lokeroitua 

mieleeni. Helmikuun päätteeksi tein pienen testin, jossa 

tarkastelin opettajien lukujärjestyksiä. Ilokseni huomasin, että 

lukujärjestyksen katsominen tapahtui uusin silmin. Useiden 

oppilaiden nimet olivat saaneet soivan ja visuaalisen muodon. 

Kymmenien ja kymmenien oppilaiden nimiä katsoessani silmien 

ohitse lipuivat menneet lukuvuodet taltiointien näkökulmasta. 

Kappaleiden ja esitysten kehittyminen lukukausittain oli 

merkillepantavaa. 

Oppimisympäristöjen ja hankkeiden vaikutukset ovat 

selkeästi nähtävissä taitokansioiden taltioinneissa, jotka ovat 

koottu useammalta lukuvuodelta. Oppilaiden omat kokemukset 

osallisuudesta nousevat taitokansioiden tallenteiden avulla 

uudelle tasolle. Tuntikohtaisissa tallenteissa on selvästi 

havaittavissa oppilaiden omat mielipiteet siitä, laitetaanko 

video taitokansioon vai ei. Havaintoni mukaan harjoittelun 

määrä ja oman instrumentin kanssa vietetty aika ovat 

erityisesti nousseet niillä oppilailla, joilla on paljon tallenteita 

taitokansiossa. Oman edistymisen kuuleminen ja näkeminen 

on selvästi nostanut opiskelumotivaatiota useiden oppilaiden 

kohdalla. Useille oppilaille on selvästi konkretisoitunut, että 

säännöllinen instrumentin harjoitteleminen on keino tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

Oppimistaidoissa tapahtuu kehittymistä, kun oppilas oppii 

ja ymmärtää oppimisprosessin eri vaiheet. Oman soittamisen 

tarkastelu ikään kuin ulkopuolisen silmin on taitokansioissa 

olevien tallenteiden käytön yksi suurimmista eduista. Oppilas voi 

tehdä havaintoja ja tarkkailla omaa edistymistään ja kiinnittää 

huomiota edistymistä vaativiin asioihin uudella tavalla. Hyvin 

harva alakouluikäinen pystyy samaan aikaan itse soittaessaan 

tekemään analyyttistä havainnointia tekemisestään soiton 

aikana. Taltiointien tarkastelu antaa tähän uuden lähtökohdan ja 

mahdollisuuden.

Lopuksi on todettava oppilaskohtaisten taitokansioiden 

perehtymisen jälkeen yleisesti havaittavasta kehityssuunnasta. 

Oppilaista on yhä enenevässä määrin tullut aktiivisia toimijoita, 

jotka asettavat itse tavoitteita ja toimivat niiden saavuttamiseksi 

aktiivisesti. Omaehtoinen yhteistyö oppilaiden kesken on 

lisääntynyt, erityisesti musiikkiopiston päättötodistusta 

tehneiden oppilaiden syventävissä opinnoissa.

Ilari Iivonen
rehtori

Vilkaisu linja-autossa tai junassa istuviin matkustajiin 

kertoo, että älypuhelimet ovat ahkerassa käytössä. Ajatuksemme 

on, että musiikkiopiston tulee olla siellä, missä ihmiset ovat ja 

viettävät aikaa. Taitotaulut ja taitokansiot ovat tarkasteltavissa 

älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla.

Taitotauluun (sähköisessä muodossa oleva taulukko) on 

listattu asiat, jotka kuuluvat musiikkiopintoihin. Se on työväline, 

josta oppilas ja vanhemmat näkevät opintojen tavoitteet ja 

oppilas edistymisensä. Soittimen opiskeluun liittyvien asioiden 

ymmärtäminen tukee myönteistä kehitystä ja motivaatiota.

Taitotaulu on jaettu oppilaan, huoltajien, opettajan ja 

musiikkiopiston kanslian kanssa. Taitotaulu konkretisoi jo opittuja 

ja opeteltaviksi tulevia asioita oppilaalle, huoltajille ja opettajalle. 

Oppilas voi itse vaikuttaa edistymiseensä. Tämä edellyttää 

opintoihin kuuluvien asioiden tietämistä ja käsitystä siitä, mitkä 

osa-alueet ovat vahvoja ja mitkä vaativat vielä harjoitusta. 

Oppilaasta tulee oppija. Tietämällä harjoiteltavien taitojen 

sisällöt huoltajat osallistuvat oppimisprosessiin tukien oppijaa ja 

opettajaa.

Avonian lanseeraamat taitotaulut ovat tuoneet 

melkoisen määrän positiivista palautetta eri puolilta maamme 

musiikkiopistoja. Opetushallituksen rahoituksella tehty 

ensimmäinen taitotauluversio on saanut jatkoa. Tällä hetkellä 

Avoniassa on käytössä versio 4.0. Olemme alusta lähtien 

päivittäneet opistomme kotisivuilla olevaa OPS-välilehteä, 

jossa kehittämämme taitotaulun eri versiot ovat olleet vapaasti 

luettavissa ja kopioitavissa. On ollut ilahduttavaa tarkastella 

runsasta verkkovierailujen määrää Avonian kotisivujen OPS-

osiossa. Moni maamme musiikkiopisto onkin tehnyt omaan 

käyttöönsä olevan taitotauluversion Avonian taitotaulun pohjalta. 

Opettajamme kävivät lukuvuosina 2016–2018 yhteensä lähes 

40:ssä maamme musiikkioppilaitoksessa esittelemässä Avonian 

taitotauluja ja toimintakulttuuria. Yhteistyössä on voimaa. Mitä 

enemmän musiikkiopistot jakavat avoimesti kehittämiään 

sovelluksia, sen paremmat vaikutukset sillä on maamme 

musiikkikasvatuksen tasoon.

Taitokansio on oppilaan henkilökohtainen (ei julkinen) 

kansio Google Drivessä. Oppilaskohtaiset taitokansiot on jaettu 

oppilaan, huoltajien, opettajan, apulaisrehtorin ja rehtorin 

kanssa. Tämä taitokansio pitää sisällään taitotaulun, videointeja 

oppitunneilta, arkisista harjoittelutilanteista, matineoista ja 

konserteista. Taitokansioon voidaan tallentaa soittotunnilla 

esimerkiksi kohtia läksyistä, vaikeasti muistettavista sormituksista 

ja teknisesti haasteellisista kohdista.

Useat opettajat ovat tehneet mallivideointeja 

soittoläksyistä. Instrumenttikohtaisten kollegioiden yhteistyön 

mahdollisuudet voivat nousta uudelle tasolle. Yhden opettajan 

tekemän mallivideon jakaminen useamman eri opettajan 

oppilaille on helppoa ja nopeaa. 

Taitokansion käyttö auttaa muistamaan harjoiteltavat 

asiat konkreettisesti, ja sen avulla oppilas voi tehdä itsearviointia 

ja havainnoida kehitystään pitkällä aikavälillä.

Yhteissoittoharjoitusten järjestäminen ja harjoituttaminen 

suljetun YouTube-kanavan avulla on auttanut tilanteessa, jossa 

yhteisen tilan ja harjoitusajan löytäminen on ollut haastavaa. 

Linkki tälle suljetulle kanavalle on voitu liittää niiden oppilaiden 

taitokansioon, jotka sitä tarvitsevat.

Videointeja on Avonialle kertynyt noin 10 000. Tämä on 

melkoinen dokumenttikirjasto. Taitokansiot ovat haettavissa 

opettajan nimen, oppilaan nimen ja lukukauden mukaan. 

Taitokansiot ovat tarkasteltavissa älypuhelimella, tabletilla ja 

tietokoneella.

Henkilökohtaisesti yksi tämän lukuvuoden 2018–2019 

kohokohta oli helmikuu 2019, jonka olin erityisesti varannut 

taitokansioiden tarkastelua varten. Tuntui lähes uskomattomalta, 

että yhden kuukauden aikana voi saada niin kattavan ja 
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Avonian kehittämishankkeet
TÄYDENNYSKOULUTUS
Viime vuosina Avonia on järjestänyt merkittävässä määrin 

opettajille täydennyskoulutusta. Osa koulutuksista on järjestetty 

yhteistyössä muiden musiikkiopistojen kanssa, osa Avonian 

omina hankkeina. Täydennyskoulutuksen tarvetta on lisännyt 

uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomat sisällölliset 

muutokset sekä uusien tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien 

mukanaan tuomat mahdollisuudet musiikin opettamisen 

kehittämiseksi. Suurin sisällöllinen muutos opetussuunnitelmassa 

on painotus säveltämiseen ja improvisointiin. Avonia on 

ennakoinut tätä muutosta aloittamalla Luova impro -hankkeen jo 

hyvissä ajoin ennen opetussuunnitelman voimaan tulemista. 

Tällä hetkellä menossa on Luova impro 2 -hanke, jossa 

painopisteenä on laajentaa improvisoinnin opettamisen 

keinovalikoimaa talon ulkopuolelta tulleiden kouluttajien 

avustuksella. Eri kouluttajat tuovat koulutukseen oman 

lähestymistavan, ja tähän mennessä kokonaisuus on ollut 

varsin monipuolinen. Luova Impro 2 alkoi syyskaudella 2018 ja 

päättyy vuoden 2019 loppuun. Hanke toteutetaan yhteistyössä 

Juvenalian ja Kungsvägenin kanssa. 

Musiikkiteknologian täydennyskoulutus -hankkeen 

aikana tutustuttiin nuotin kirjoittamiseen kosketusnäytöllä 

sekä perinteisellä tietokoneella. Hankkeen kouluttajana toimi 

Avonian musiikkiteknologiaguru Arto Ruotsala. Koulutuksessa 

käytettiin seuraavia nuotinkirjoitusohjelmia: Musescore, Notion 

ja TouchNotation. Musiikin hahmottamisaineiden opettamisen, 

perinteisemmin musiikin teorian, opettamiseen käytettiin 

Tenuto-ohjelmaa, joka onkin mainio oppilaiden opettamiseen sen 

mahdollistaman pelillisyyden vuoksi. Koulutuksessa harjoiteltiin 

myös ääni- ja kuvatiedostojen editoimista, arkistorakenteen 

luomista, tiedostojen jakamista jne. Koulutus päättyi syksyllä 2018. 

Säveltämisen täydennyskoulutuksessa Avonialla on ollut 

omana hankkeena Säveltämisen täydennyskoulutus sähköisessä 

ja mobiililaitteiden toimintaympäristössä. Hankkeessa on 

tutustuttu säveltämisen pedagogiikkaan. Kouluttajina on 

toiminut Avonian oma säveltäjä, piano-opettaja Esa Ylivaara, 

biisinkirjoitusta on harjoiteltu Laura Sippolan johdolla ja 

säveltämisen pedagogiasta eri näkökulmista on kertonut 

Suomen Säveltäjät ry:n jäsen, säveltäjä Markku Klami. Hanke alkoi 

syyskaudella 2018 ja jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka.

KÄRKIHANKE
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kärkihankkeen 

tähtäimenä oli musiikin opetuksen saavutettavuuden 

parantaminen. Hankkeen aikana järjestimme 

bändikerhotoimintaa ja kitaransoiton ryhmäopetusta. 

Yhteistyökouluina olivat Kirkkojärven koulu, Vanttilan koulu ja 

Laurinlahden koulu. Hanke alkoi kevätkaudella 2018 ja päättyi 

kevätkauden 2019 loppuun. Hankkeen aikana opetukseen 

osallistui noin 70 ala- ja yläkouluikäistä oppilasta. 

Mikko Antikainen
apulaisrehtori

Koko opetushenkilökunnan 
jatkuva täydennyskouluttaminen 
on edellytys sille, että muutokset 

siirtyvät käytännön tasolla 
opetusluokkiin.
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Piano-opettajien 
vaihtoviikko

Suurimmat elämykset koettiin klassisen ja rytmimusiikin 

opettajien vaihdossa, kun opettajat pääsivät tutustumaan 

toistensa opetuspisteissä työskentelyyn. Toki Avoniassa opettajat 

sijaistavat myös tarvittaessa toisiaan, ja yhteistyötä opettajien 

välillä on muussakin muodossa, joten ihan tuntemattomia 

opettajat ja oppilaat eivät toisilleen ole. Luokkatyöskentelyssä 

opettajat pystyvät kuitenkin keskittymään työskentelyyn rauhassa 

yhden oppilaan kanssa kerrallaan, ja palautteen antaminen on 

yksityiskohtaisempaa ja varmasti hedelmällisempää.

Pääsin tutustumaan rytmimusiikin opetuspisteeseen 

Olariin, kun menin opettamaan kollegani Santeri Kaipiaisen 

oppilaita. Bändikeitaan opetustilat ovat ihanteelliset siinä 

mielessä, että opetusluokat ovat saman käytävän varrella ja 

käytävällä ja aulassa on jatkuvaa liikennettä, jolloin kollegoihin 

törmääminen on mahdollista. Yhteydenpito opettajien välillä 

on tällä tavoin helppoa, ja kahvikupposen äärelle löytyy aina 

juttukaveri. Siinä on helppo vaihtaa kuulumisia, keksiä uusia 

ideoita ja kehitellä yhteistyötä. 

Santerin oppilaiden kanssa työskentely oli helppoa, ja 

vaikka kyseisiä oppilaita en ollut ennen tavannutkaan, tulimme heti 

hyvin toimeen ja puolen tunnin soittotunnillakin saimme paljon 

aikaan. Paras tunne opettajalle on aina se, kun oppilas oivaltaa 

jotakin. 

Uuden opetussuunnitelman myötä Avoniassa on 

entisestään korostunut ajatus, että oppilaamme eivät ole 

kenenkään opettajan ”omia” vaan talon oppilaita, joiden 

laadukkaasta musiikkikasvatuksesta me kaikki opettajat olemme 

yhteisvastuussa. Tämä tarkoittaa, että oppilailla on oikeus saada 

monipuolista palautetta työskentelystään monilta eri opettajilta 

opintojensa eri vaiheissa. Avoniassa keinot tähän ovat monet. 

Opettajavaihdon lisäksi Avoniassa järjestetään esimerkiksi 

opettajien yhteisiä luokkatunteja ja konsertteja, mestarikursseja 

ja kesäkursseja. Myös viikoittainen Sali soi -tapahtuma 

on hyvä tilaisuus palautteen antamiseen ja saamiseen. 

Opettajienvaihtoviikosta tuli paljon hyviä kokemuksia, ja niitä 

tullaan jatkamaan. 

Anna Tastula
pianonsoiton opettaja

luottamusmies

Avoniassa on entisestään 

korostunut ajatus, että

  oppilaamme eivät ole kenenkään 

opettajan ”omia” vaan talon  

    oppilaita, joiden laadukkaasta 

musiikkikasvatuksesta me kaikki 

  opettajat olemme yhteisvastuussa. 

Syksyllä 2018 Avonian piano-opettajat ja -oppilaat saivat 

vaihtelua työskentelyynsä, kun marraskuussa järjestettiin 

opettajien vaihtoviikko. Lukkarit pantiin sekaisin, ja luokkiin 

rantautuivat ihan eri opettajat kuin normaalisti. 
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BÄNDIKEITAAN PROJEKTIVIIKKO

16  —18 
MuseScore                         
Kuulokeluokka                                   
Jussi

16—17 
Apua kotona treenaamiseen 
Laululuokka                                           
Saima

15.30—16.30 
Pianosäestyksen alkeet                              
Pianoluokka                                               
Markus

16—17 
Sivusoitinbändi                                  
Bändiluokka                                          
Otso

17—18 
Bänditoiminta laulajan 
näkökulmasta                                      
Laululuokka                                           
Saima

16—17.30 
Musiikkiaiheisia pelejä sekä 
muita hauskoja ja hyödyllisiä 
sovelluksia Ipadille                                                
Pianoluokka                                            
Markus

16—17 
Alkeisbändipaja                             
Bändiluokka                                                  
Otso

16—19 
A cappella-lauluyhtyeen perusteet                                   
Laululuokka                                                    
Saima

17—19 
Laiteoppia laulajille             
Bändiluokka                                               
Antti

16.30—18 
Kitaran säestyksen alkeet 
Bändiluokka                                                    
Jussi

16.30—18 
Kitaran säestyksen alkeet 
Laululuokka                                               
Jussi

16.30—17.30 
Duoimprovisaatio 
Pianoluokka                                               
Santeri

18.30—20.30 
MuseScore                           
Kuulokeluokka                                           
Jussi

17—18.30 
Oman kitaran/basson säätäminen 
hyvään soittokuntoon 
Kitaraluokka                                            
Antti / Veli-Matti

17—18.30 
Ipad-notaatio ja muita 
hyviä musiikkisovelluksia                    
Pianoluokka                                            
Markus

17—18 
Kuulokeluokan Zoom 
kitaraefektin käyttäminen                                        
Bändiluokka                                             
Antti

19—20 
Jännitys kuriin ja ääni haltuun                                 
Laululuokka                                             
Saima

17—20 
Perkussio workshop                         
Rumpuluokka                                      
Tomi / Severi / Mikko

17—18.30 
Ipad-notaatio ja muita 
hyviä musiikkisovelluksia                      
Kuulokeluokka                                
Veli-Matti

18—19.30 
Kosketinsoitinten soundit 
(kosketinsoittajille)                              
Pianoluokka                                                
Santeri

17.30—19 
Duo workshop                             
Laululuokka                                               
Saima

17—20 
Rumpuäänitys workshop 
Rumpuluokka                                              
Antti / Tomi

18—19 
Kitarayhtye (Prima vista -talkoot)                             
Kitaraluokka                                              
Otso

1.— 4.10.2018

MA TI KE TO

Avonian rytmimusiikkilinjan Bändikeitaalla 
pidettiin lokakuun 2018 alussa ensimmäistä kertaa 
Projektiviikko. 1.–4. lokakuuta tavalliset soittotunnit 
oli korvattu joukolla työpajoja, joista oppilaat 
saivat soittimensa, taitotasonsa ja kiinnostuksensa 
mukaan valita aikatauluihinsa sopivia työpajoja eri 
aihealueista.

Antti Jokinen järjesti laiteoppia laulajille, Bändikeitaan 

kuulokeluokan kitaraefektilaitteen käyttötunnin sekä yhdessä basso-

opettaja Veli-Matti Silanterän kanssa oppitunnin omien soittimien 

säädöistä. ”Kitaraa tuli säätämään niin paljon oppilaita, että siitä olisi 

melkein voinut järjestää kaksi erillistä työpajaa. Se kiinnosti todella, 

ja oli kyllä hyödyllistä, kun kaikki oppilaat saivat opetella säätämään 

omaa soitintaan. Kuusi laulajaa tuli opettelemaan äänentoiston 

käyttöä ja olivat kyllä motivoituneita. Kuulokeluokan Zoom-efektiä 

opetettiin ihan käytännön syistä bänditunteja varten.” 

Lisäksi yhdessä rumpuopettaja Tomi Saikkosen kanssa 

Antti opetti oppilaita äänittämään ja miksaamaan rumpusettiä. 

”Kun paikalla oli vain kolme oppilasta loppuun saakka, he pääsivät 

tekemään tosi paljon itse.”

Saima Hyökin työpajoissa annettiin välineitä 

kotiharjoitteluun, käsiteltiin esiintymisjännitystä, lauluilmaisua 

ja -tulkintaa sekä a cappella -laulun perusteita. Lisäksi yksi 

työpajoista oli omistettu laulu- ja säestäjäduoille. Kuten kaikissa 

pedagogisissa kokeiluissa on tapana, oppivat myös opettajat 

jotain. ”Ilmaisu ja tulkinta laulussa -työpajan osallistujista löytyi 

aivan yllättäviä ilmaisullisia puolia – vaikka he kaikki olivat jo omia 

oppilaitani!” Saima kertoo.

Otso Summanen järjesti kaksi bändipajaa ja yhden 

alkeisbändipajan sekä ”prima vista -talkoot” -nimellä kulkeneen 

kitarayhtyeen. ”Ne oppilaat, jotka eivät vielä ole soittaneet 

bändissä, olivat kiinnostuneita bändisoitosta. Sille ainakin oli 

tarvetta, samoin kiinnostusta oli myös sivusoitinbändiin. On 

tärkeä päästä kokeilemaan yhteissoittoa”, Otso miettii.

Markus Haimelinin ja Santeri Kaipiaisen pitämissä 

kosketinsoitinsaundien työpajoissa osallistujat saivat 

tarpeisiinsa räätälöityä tietoa syntetisaattorien äänipankeista 

ja käyttöominaisuuksista. Lisäksi Markus piti pianosäestyksen 

tutustuivat toisiinsa, musisoivat yhdessä yli soitinrajojen sekä 

saattoivat myös saada opetusta muiltakin opettajilta kuin niiltä 

tutuimmilta. ”Ryhmäytyminen lisää oppilaiden oma-aloitteista 

toimintaa. Se on oikeaa muusikkoutta, että tehdään myös 

yhdessä eikä aina puurreta yksinään”, totesi Saima projektiviikon 

vaikutuksista.

Opettajat totesivat yksimielisesti, että projektiviikko 

kannattaa järjestää uudestaan, kenties keskimäärin kerran 

vuodessa – tosin mielipiteet jakautuivat sen suhteen, onko 

syksy- vai kevätlukukausi parempi. Opiskelijoiden kiinnostusten 

ja tarpeiden kartoittaminen on tärkeää, sillä siten voidaan välttää 

sekä mahdolliset osallistujavajeet että ruuhka suosituimpiin 

työpajoihin. Rytmimusiikkikollegio onkin alkanut jo pohtia 

seuraavaan projektiviikkoon muun muassa enemmän työpajoja 

nuorimmille oppilaille sekä enemmän soitinrajat ylittäviä sisältöjä. 

”Aktiiviset oppilaat voivat saada todella paljon tällaisesta viikosta 

irti”, Otso muistuttaa.

Santeri Kaipiainen
pianonsoiton opettaja

alkeispajan ja jakoi Veli-Matin kanssa kaksi pelillisten iPad-

musiikkisovellusten sessiota. Santeri puolestaan järjesti 

duoimprovisaatio-työpajan. ”Kiinnostus oli kovaa varsinkin 

musiikkipelejä kohtaan”, Markus sanoo.

Jussi Kontinen järjesti kitarasäestyspajan, äänityspajan 

ja MuseScore-työpajan. ”Äänityspaja perustettiin vain viikko 

aikaisemmin. MuseScore-paja oli loistava, koska oppilaat 

joutuivat nuotintaessaan heti tekemisiin teoria-asioiden kanssa, 

jotka ratkottiin heti, kun ne tulivat eteen: instrumentaatio, 

rakennesymbolit, sävel- ja tahtilajit ja niin edelleen”, Jussi 

hehkuttaa. Projektiviikko päättyi Bändikeitaan aulassa 

järjestettyyn konserttiin, jossa kuultiin sekä työpajoissa 

valmisteltuja esityksiä että soolonumeroita.

Projektiviikko toi vaihtelua syksyyn sekä oppilaille että 

opettajille, ja yleistunnelma osallistujilla oli positiivinen. Valinnaiset 

työpajat takasivat motivoituneita osallistujia, ja työpajojen 

tavallista pidempi kesto teki oppimistilanteista kiireettömiä. 

Oppilaat pääsivät tutustumaan aiheisiin, joita normaaleilla 

soittotunneilla ei yleensä ehditä käsitellä. Lisäksi oppilaat 

Bändikeitaan projektiviikko
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Bändit 
musisoivat 
Vanttilassa
Vanttilan vanhempainyhdistys ehdotti 
Vanttilan koululle, että koulu aloittaisi yhteisen 
projektin Musiikkiopisto Avonian kanssa. 
Vanhempainyhdistykselle on tärkeää, että 
alueen lapsille ja nuorille on mahdollisuus tarjota 
monipuolisia mahdollisuuksia musiikkiharrastuksiin. 

Avonia, Vanttilan koulu ja Vanttilan vanhempainyhdistys 
pitivät syksyllä 2018 yhteisen suunnittelupalaverin, jossa 

innostuneista ideoista ja yhteisestä motivaatiosta syntyi konsepti, 

jota on toteutettu koulussa keväällä 2019.

 Vanttilan koulun ja Avonian yhteistyö lähti liikkeelle 

siitä, että musiikkiopiston opettajat pitivät kaikille koulun luokille 

bändisoitinesittelyn. Nämä esittelyt olivat koululle antoisia luovan 

inspiroitumisen hetkiä, sillä oppilaat innostuivat bändisoittimista 

ja laulamisesta. Koulumaailmaa ajatellen tällainen yhteistyö, 

jossa oman alansa upeat osaajat tulevat kouluun esiintymään, 

on todella arvokasta. Kaikki koulun oppilaat, joita on yli 500, 

kävivät esittelyssä. Opettajana oli hienoa seurata, kuinka oppilaat 

eläytyivät musiikin maailmaan ja lauloivat välillä jopa itse mukana.

Onnistuneiden bändisoitinesittelyjen myötä 

bändikerhoihin ilmoittautui mukaan lähes 70 oppilasta kaikilta 

luokka-asteilta alakoulusta yläkouluun. 

Määrä yllätti kaikki. Avonia jousti ja järjesti bändikerhoja niin, 

että lähes kaikki pääsivät mukaan. Suurin osa kerholaisista on 

osallistunut pitkäjänteisesti toimintaan koko kevätlukukauden. 

Tämä osoittaa sen, että bändikerhotoiminnalle on ollut selvästi 

tilausta. Vanhemmilta onkin tullut runsaasti kiitosta tällaisesta 

toiminnasta, jossa lapsi pääsee tuttuun kouluun oman kodin 

lähelle mieluisaan harrastukseen. 

Bändikerhoja toimii Vanttilan koulussa yhteensä 10. 

Toiminta on ollut perheille ilmaista. Bändit ovat harjoitelleet 

ahkerasti, ja nyt keväällä on tarkoitus pitää esityksiä 

vanhemmille ja mahdollisesti kevätjuhlayleisölle. Koulun 

näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää on se, että alueen lapsilla ja 

nuorilla on tasapuolinen mahdollisuus päästä mielenkiintoisen 

harrastuksen pariin. Erityisen hienoa on ollut nähdä 

innostuneet ja motivoituneet kerholaiset, joista osa saattaa 

löytää bänditoiminnasta jopa elämänpituisen harrastuksen.

Heli Haaro
apulaisrehtori

Vanttilan koulu
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Olipa kerran junarata ja taskulamppu. Leikin 
päätteeksi lamppu jäi vahingossa palamaan 
pimeän huoneen lattialle, ja sen takaa puksutti 
päälle jäänyt paristoilla toimiva leikkijuna. Seinälle 
heijastui junan varjo, ja kuinka ollakaan, päässäni 
alkoi soida ”Pienen pieni veturi, aamulla kerran…” 
Siitä se ajatus sitten lähti. 

Olen usein miettinyt opetustyössäni, kuinka voisin auttaa 

oppilasta pääsemään paremmin käsiksi kappaleen tunnelmaan. 

Kuinka voisimme välittää kuulijalle vielä paremmin sen, mitä 

haluamme musiikilla kertoa? Musiikin kuuluu herättää tunteita 

ja luoda tunnelmaa. Mikä olisikaan parempi lisä esitykseen 

tunnelman luomiseksi kuin valo ja väri? Mikä olisikaan 

mukavampaa kylminä, pimeinä iltoina kuin tunnelmallinen 

valaistukseen perustuva konsertti? Niin syntyi LUX Breida, joka 

pidettiin Villa Breidablickissä marraskuussa 2018. 

Konsertin tarkoitus oli tuoda oppilaiden esitykset 

aivan uudelle tasolle. Ohjelmistosuunnittelu lähti liikkeelle 

valaistusideasta, ja jokaisen esityksen lähtökohta oli ajatus 

tunnelmasta. Oppilaat kehittelivät ajatuksia yhdessä tunneilla 

opettajien kanssa. Tarvetta tällaiselle konsertille oli selvästi, 

sillä runsaan ilmoittautumisten määrän vuoksi päädyimme 

järjestämään saman tien kaksi täyttä konserttia. Valoja haalittiin 

jouluvaloista, lasten yövaloista aina lyhtyihin ja valoständeihin 

saakka. Hankimme lisää spotteja, kun huomasimme, etteivät 

olemassa olevat valot riittäneetkään. 

Oppilaat soittivat ensi kertoja pimeässä, ilman kirkkaita 

esiintymislavavalaistuksia, jossa näkee nuotit hyvin. Meillä 

klassisella puolella on hyvin pitkälti totuttu siihen, että lavalla 

on kirkas valaistus. Nyt yleisökin keskittyi pimeässä aivan 

muuhun kuin esiintyjän naaman liikkeisiin. Kappaleet esitettiin 

pääosin ulkoa, ja tilanne mahdollisti esiintyjille keskittymisen 

musiikkiin, esiintymiseen ja yhteissoittoon aivan uudella tavalla 

– korvat edellä. Saimme aikaan tunnelmaa ja uudenlaisen 

esiintymiskokemuksen oppilaille, mistä sekä yleisö että esiintyjät 

olivat aivan innoissaan. Värit ja valot vaihtuivat esiintymisten 

mukaan ja loivat ehjiä kokonaisuuksia. Tästä on selvästi tehtävä 

perinne, ja uudet kujeet pyörivät jo mielessä seuraavien vuosien 

konsertteja ajatellen. 

Pia Tiainen
huilunsoiton opettaja

LUX 
BREIDA 

VOL.1
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Pianistien yhteisvoimin järjestämän konsertin 
teemana oli tänä vuonna Halloween, ja konsertissa 
kuultiin tunnelmia ja musiikkia loppusyksyisenä 
perjantaina sumuisen ja sateisen illan lämmikkeeksi.

 Tärkeä osa musiikin esittämistä on eri tunnelmien ja 

ajatusten välittäminen yleisölle – ja se, että oppii soittaessaan 

miettimään, miten jonkin tietyn ajatuksen tai tunnelman voisi 

välittää muille. Miltä voisi kuulostaa syksyinen ilta? Entä pimeä yö? 

Millainen musiikki luo jännitystä? Millaista on kummitusmusiikki? 

Tai millainen on marraskuun alku musiikin keinoin kerrottuna?

 Tällaisista pohdinnoista aloimme pianonsoiton 

opettajien kesken rakentaa konserttia, jossa pianistit pääsevät 

uppoutumaan näihin tunnelmiin lavalla. Yhteistyö niin opettajien 

kuin oppilaidenkin kesken on oleellinen osa Avonian toimintaa: 

toisten soittamisen näkeminen ja kuuleminen on kaikille tärkeää, 

ja yhdessä tekeminen on aina antoisaa.

 Konsertin visuaalisen puolen suunnittelu ja Halloween-

koristeiden keksiminen oli varmaankin yksi järjestelyjen 

hauskimmista osista. Suurkiitos konsertin visuaalisen ilmeen 

suunnittelusta Anna Tastulalle. Tunnelmallisen valaistuksen, 

kurpitsakoristeiden ja ennen kaikkea hämähäkinseitin virittäminen 

saliin sopivan karmivasti (mutta niin, että soittaminen oli 

mahdollista ja flyygeli on turvassa!) aiheutti opettajille sopivasti 

päänvaivaa. Tarkkasilmäisimmät saattoivat nähdä lavalla myös (ei 

ehkä aivan aidon) kummituksen...

Haamuja esiintyi toisaalta myös monissa konsertin 

kappaleissa. Montakohan niitä oli yhteensä?

Karatalon akustiikka sopii pianisteille loistavasti, ja tila loi 

mainiot puitteet tunnelmalliselle konsertille. Tunnelmaa kohotti 

osaltaan myös se, että soittajien oli mahdollista pukeutua teeman 

mukaan. Lavalla nähtiin monenlaisia vaikuttavia hahmoja, huolella 

harkittuja ja runsaalla mielikuvituksella valmistettuja pukuja. 

Konsertissa soittaneet äänestivät myös itse keskuudestaan illan 

parhaan asun!

Kaikkien mahtavien esitysten joukossa yksi mieleen 

jäänyt oli Anne-Marie Malmelinin oppilaidensa kanssa toteuttama 

improvisaatio "Hylätty kartano". Eri sointien, sointivärien ja 

äänitehosteiden kautta yleisö pääsi mukaan jännittävälle matkalle 

kartanoon: jokaisen nurkan takana odotti uusia yllätyksiä. 

Improvisaatio on monella tavalla juuri tunnelmien luomista ja 

niiden välittämistä yleisölle. Oppilaiden keskittynyt musisoiminen, 

hetkessä eläminen ja kokonaan uuden teoksen syntyminen 

katsojien silmien edessä olivat hieno osa upeaa konserttia. 

Kirsi Aittola
pianonsoiton opettaja

Halloween
Pianistien marraskuiset

-hulinat
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Tarmo Peltokosken mestarikurssi
– pianistien mestarikurssin maistelumenu

Marraskuisena lauantaina 10.11.2018 saimme ilon 
toivottaa tervetulleeksi Villa Breidablick -saliin Tarmo 
Peltokosken, 18-vuotiaan pianistilahjakkuuden. 
Tarmon tie pianonsoiton opiskelussa alkoi Vaasassa 
Kuula-opistossa vuonna 2008. Tällä hetkellä hän 
opiskelee pianonsoittoa Antti Hotin johdolla sekä 
Sibelius-Akatemiassa kapellimestariluokalla. Nuoren 
pianistin rooli mestarikurssin pitäjänä oli sekä 
oppilaille että meille opettajille kuten myös kaikille 
salissa olleille kuulijoille uskoakseni erilainen kokemus, 
uusia näkökulmia avaava hetki ja jotain, mitä ei voi 
sanoin kertoa. 

MILLAISTA OLI OPETTAA ELÄMÄSI ENSIMMÄISELLÄ 
MESTARIKURSSILLA MUSIIKKIOPISTO AVONIASSA?
Koen, että sain tästä arvokkaan kokemuksen. Olen seurannut 

useiden huippupianistien opetusta ja opiskellut monien 

pedagogien johdolla, joten pyrin poimimaan jokaisen ajatuksista 

ne kristallinjyväset, joita sitten parhaani mukaan jaan eteenpäin. 

Erittäin mieltä avartavaa!

MINKÄ KOET ITSE TÄRKEÄKSI OPETTAMISESSA?
Opettaminen on aina iso haaste, eikä ole kahta samanlaista 

omaksujaa. Oppimisen perusidea kiehtoo minua valtavasti, 

sillä opetustilanne on aina ainutkertainen ja juuri siinä 

hetkessä on mahdollista välittää eteenpäin musiikin filosofiaa, 

kokonaisvaltaista muusikkoutta ja tietoa. Ideaalitilanteessa 

oppilas tulee tietoisemmaksi itsestään ja tekemisistään. 

Uskoisin, että tämä on oppimisen ydin! Vaikka soittaminen 

opetustilanteessa on oletettu välttämättömyys, joskus vain on 

puhuttava oppilaan kanssa ja päästävä yhteiselle verbaliikan 

tasolle. Mielestäni ilman tietoa ei voi syntyä helmeilevää 

soittotaitoa. Tieto on avainsana, ja se on yksi opettajan 

velvollisuuksista. Opettaja ei voi olettaa, että oppilas tietää 

automaattisesti asian, vaan se on otettava sanallisesti esille. 

Tämän jälkeen opettajan roolissa on tärkeää pikku hiljaa siirtää 

vastuuta eteenpäin oppilaalle. Tästä ketjusta syntyy luottamus!

MITÄ AJATTELET IMPROVISOINNISTA JA SEN 
VÄLITTÄMISESTÄ ETEENPÄIN OPPILAILLE?
Improvisoinnilla on suuri merkitys muusikkopersoonan 

kehittymisessä. Jo pelkästään se, että improvisoinnilla on 

pitkä historia, kertoo siitä, että entisaikojen suuret mestarit 

ovat pitäneet improvisointia yhtenä luonnollisena osana 

musiikin tekemisessä niin säveltämisessä kuin esittämisessä. 

Improvisoinnin opettaminen tai siirtäminen eteenpäin on 

haastavaa. Koen itse, että improvisoinnin opettaminen olisi 

luontevampaa, jos soittajalla olisi jo jokin henkilökohtainen 

suhde omaan soittimeensa. Korvakuulolta soittamista pidän 

erityisen tärkeänä improvisoinnin ohjauksessa – on pyrittävä 

avaamaan soittajan sisäisen korvan ja konkreettisen äänen 

tuottamisen yhteys. Mielestäni innostus improvisointiin voi syttyä 

milloin vain, mutta sen eteen on nähtävä vaivaa ja käytettävä 

aikaa. Vain soittamalla ja kokeilemalla ja luottaen ensi alkuun 

sattumanvaraisuuteen voi syntyä jotain, jolle soittaja lopulta itse 

osaa antaa määritelmän – mitä minä juuri soitin. Voidaan toki 

lähteä improvisoinnin ohjauksessa liikkeelle vain muutamalla 

elementillä: esimerkiksi kolme säveltä ja kaksi erilaista rytmiä, 

joista rakennetaan pieni kokonaisuus. Myös eri aikakausien ja 

eri tyylejä edustavan musiikin kuunteleminen on äärimmäisen 

tärkeää nuorelle soittajalle, joka ikään kuin kerää itselleen 

”äänipankkia” tulevaisuutta varten. 

Kiitos Musiikkiopisto Avonialle hienosta mestarikurssipäivästä 

sekä inspiroivia hetkiä niin opettamisen, oppimisen, 

improvisoinnin ja yhdessä tekemisen parissa!

Annalina Backman
pianonsoiton lehtori

Mestari–kisälli-perinteen siirtyminen sukupolvelta toiselle on 

erityisesti taiteessa varsin tärkeä elementti. Syvästä pianismista 

on mielestäni luontevinta saada ote kuuntelemalla, seuraamalla, 

matkimalla ja nauttimalla muiden pianistien musisoinnista. 

Ja juuri tästä saimme osamme, kun Tarmo Peltokoski avasi 

mestarikurssin esittämällä Alban Bergin sonaatin op. 1. 

Elävän musiikin sytyttämä innostus ja ihmetys jatkuivat 

luontevasti kohti odotettua opetushetkeä. Viisi onnekasta 

opiskelijaamme olivat mestarikurssin aktiiviosallistujina, ja 

jokaisella oli mahdollisuus saada tunti ohjattua opetusta. 

Tämä tunti jaettiin osapuilleen kahtia: valmistetun kappaleen 

tutkimiseen puoli tuntia ja loppuosa vietettiin improvisoinnin 

saloissa kuljeskellen. 

Seuraavassa ajatuksia ja tunnelmia mestarikurssista 

Tarmo Peltokosken haastattelun pohjalta:
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Minä 
soitan 
harmonikkaa

Keväällä 2019 oli useita kiinnostavia kilpailutapahtumia 

harmonikansoittajien ulottuvilla eri puolella Suomea. Harmonikka 

Soikoon! -kilpailutapahtuma järjestettiin 2.2.2019 Jokioisilla, ja 

tapahtuma keräsi noin 70 soittajaa. Arthur Kokko (9 v.) osallistui 

edellisvuoden tapaan kisaan ja saavutti jaetun 2. sijan C-sarjassa 

(2008–2009 syntyneet). Arthur sai myös erikoispalkinnon erityisen 

puhtaasta esityksestä. Jokainen soittaja sai myös kirjallisen 

palautteen soitostaan. Opettajaa lämmitti erityisesti palautteessa 

olleet kehut palkeenkäytöstä, nyansseista sekä erinomaisesta 

soittoasennosta. Tehty työ palkitsi sekä oppilaan että opettajan.

”Minä Soitan Harmonikkaa...” -kilpailu järjestettiin 

5.–7.4.2019 Espoon kulttuurikeskuksessa. Osallistujia kisa 

keräsi pitkälti yli sata. Kilpailu on merkittävin harmonikkakilpailu 

Suomessa, ja sen vanhimmat osallistujat ovat taidoiltaan 

kansainvälistä tasoa. Monesti heidät nähdäänkin muun muassa 

Sibelius-Akatemian ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoina 

myöhemmin. Olli Pakkala (6 v.) osallistui E-sarjaan (2012 ja 

myöhemmin syntyneet). Tässä nuorimmaisten sarjassa kaikki 

12 osallistujaa palkittiin 1. sijalla. Olli oli soittanut harmonikkaa 

kilpailuun osallistuessaan noin 8 kuukautta. Kahden teoksen 

ohjelman olin räätälöinyt soittajan taitojen mukaan tarkasti. 

Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa järjestetty kisatapahtuma 

oli vasta-alkaneelle soittajalle iso juttu, ja se sytytti melkoisesti 

lisäroihua soittoharrastukseen. Osallistujat saivat myös kirjalliset 

palautteet ja esitysten videotallenteet. Ollin palkinnoista 

mieleisin oli varmaankin komea pokaali, joka oli seuraavalla 

tunnilla pelimannilla kädessä lähes koko oppitunnin ajan. 

Joidenkin lähteiden mukaan pokaalin kanssa olisi myös nukuttu 

ensimmäinen yö...

Alexander Kokko (17 v.) osallistui valtakunnalliseen 

SAKUstars 2019 -kulttuurikilpailuun Sastamalassa 9.–11.4.2019. 

SAKUstars on avoin kaikille ammattiin opiskeleville. Vuosittaisissa 

kolmipäiväisissä kisoissa on eri kulttuurialojen kilpasarjoja hurja 

määrä. Mukana on myös kaikille soittimille vapaa soolosoitin 

-sarja. Kisaan vinkki tuli alun perin Alexanderin ammatillisen 

koulutuksen opettajalta Omniassa. Tartuimme kiinnostavaan 

projektiin ja valmistimme lyhyen ohjelman kisasääntöjen mukaan. 

Sooloharmonikalle sävelletty Antti Nissilän Swarm oli oiva 

valinta ohjelmaan. Teoksesta löytyy rockia, vaativaa rytmiikkaa ja 

draamaa. Alexander oli tyytyväinen esitykseensä, ja ensi vuoden 

kilpailuun valmistautuminen on jo käynnissä. SAKUstars 2020 

järjestetään Helsingissä.

Uusi harmonikkatrio kokoontui myös musisoimaan 

keväällä 2019 maanantaisin periodityyppisesti. Trion soittajat 

olivat iältään 6–9-vuotiaita. Treeneissä on muun muassa 

improvisoitu ja sävelletty pieniä tunnelmakuvia. Soittajat 

omaksuivat ihailtavan helposti hyvinkin monipuolisia musiikillisia 

seikkailuja. Avonian opettajan Esa Ylivaaran sävellystyöpajojen 

erinomaiset ideat ovat olleet vahvasti läsnä. Harjoituksissa on 

ollut myös ”perinteisiä” nuottejakin mukana, mutta pääpaino 

on ollut korvan kehittämisessä ja ryhmässä toimimisessa. 

Pedagogisesti mainio Blues (säv. Lars Holm) on jälleen ollut 

suosittu sekä trio- että sooloversiona. Kevään aikana harmonikkaa 

on kuultu myös kansanmusiikkivetoisessa Näppäribändissä.

Harmonikansoittajien mukaan mahtuu uusia opiskelijoita. 

Pienet soittimet on suunniteltu 5-vuotiaiden syliin, ja soitin kasvaa 

soittajan mukana. Tervetuloa mukaan!

Jukka Kaakkomäki
harmonikansoiton opettaja

Kilpailutoimintaa, omia sävellyksiä, improvisointia, 
yhteissoittoa... HARMONIKKA!
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laulunopettaja Saima Hyökin johtaman laulukvartetin kanssa. 

Orkesteri ja laulajat esittivät Harri Wessmannin säveltämän Vesi 

väsyy lumen alle. Teoksen huilusoolot soitti opistomme huilunsoiton 

opettaja Pia Tiainen. Avonian esityksen loppuhuipennuksena 

kuulimme Liisa Akimoffin ja Sari Kaasisen teoksen Niin korkea oli 

taivas. Sävellyksen oli sovittanut Saima Hyökki. 

Avonian oppilaiden komea esiintyminen Concerto Grosso 

– Viking barokk -projektin Aulatapahtumassa oli hieno osoitus 

opistomme opettajien välisestä yhteistyöstä. Räätälöimme 

yhdessä tapahtumaan oivan kattauksen musiikkiesityksiä ja 

esittelimme samalla yleisölle hyvän siivun opistomme osaamista. 

Yhteistyössä on voimaa!

Hanna Haapamäki
nokkahuilunsoiton opettaja

freelancer-muusikko

Concerto 
Grosso 
– Viking Barokk 

Olin mukana koulutus- ja yleisötyöryhmäni FiBO 
Collegiumin kanssa järjestämässä jo neljättä 
kertaa suurta Concerto Grosso -tapahtumaa 
Helsingin Musiikkitalossa 17.11.2018. Tällä kertaa 
tapahtumamme oli kansainvälinen suurproduktio 
eli neljässä Pohjoismaassa kiertävä Concerto 
Grosso – Viking Barokk -niminen tarinallinen 
suurkonsertti, joka yhdisti Pohjoismaiden 
kansanmusiikkia ja barokkimusiikkia viikinkiretki-
teemalla.

esiintyivät monipuolisella ja korkeatasoisella ohjelmalla 

Aulatapahtumassa. Avonian esityksen aloitti opistomme 

kitaralehtori Antti Ignatiuksen johtama kitaraorkesteri. 

Aloitusnumerona oli Antin kitaraorkesterille ja kahdelle 

nokkahuilusolistille sovittama kaunis Henry Purcellin teos Two 

in One Upon a Ground. Nokkahuilusolisteina toimivat kaksi 

opinnoissaan jo pitkälle edennyttä Avonian oppilastani Inari 

Torniainen ja Sohvi Kemppi. Tämän jälkeen ohjelma jatkui 

kitaraorkesterin ja nokkahuilistien esityksillä Antonio Vivaldin 

Vuodenaikojen Talvi- ja Kevät-osista. Kitaraorkesterin osuuden 

päätti Avonian kitarakvartetin ja kitaraorkesterin yhteisesitys Antonio 

Vivaldin Vuodenaikojen Talvi-osasta. Kitaraorkesterin ohjauksesta 

vastasivat sekä mukana orkesterissa soittivat Antin ohella myös 

opistomme opettajat Rody van Gemert sekä Jose Casallas.

Tämän jälkeen lavalle astui opistomme viulunsoiton opettaja 

Jarno Koivusen johtama Kamariorkesteri yhdessä opistomme 

Tapahtuma kokosi musiikkiopistojen lapsia ja nuoria sekä 

ammattimuusikoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. 

Helsingin Musiikkitalon lavalla nähtiin yli 300 muusikkoa. 

Mukana lavalla oli myös muun muassa rytmisen voimistelun 

maajoukkue Team Kisakallio sekä joukkuevoimistelijoita 

Olarin Voimistelijoista, Tapiolan Voimistelijoista ja Vantaan 

Voimisteluseurasta. Vastasin konsertin musiikillisesta 

ohjauksesta yhdessä FiBO Collegium -yleisö- ja 

koulutustyöryhmäni kanssa. 

Tapahtumapäivänä järjestimme tuttuun tapaan myös 

suuren suosion saavuttaneen Aulatapahtuman Helsingin 

Musiikkitalon aulatiloissa. Aulatapahtumassa nähtiin ja 

kuultiin paitsi monenlaisia konsertteja, myös muun muassa 

taidenäyttelyitä, tanssia ja voimistelua. Myös Avonian oppilaat 

26
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Tillsammans!
- kitaristit ja jousisoittajat Tukholmassa 4.–6.5.2019
Musiikkiopisto Avonia tilasi vuonna 2017 säveltäjä Graham 

Lynchiltä kolmiosaisen teoksen kitaraorkesterille, jossa yhtenä 

pedagogisena tavoitteena on intervallien harjoittelu omalla 

instrumentilla. Kiitos Rody van Gemertille upeasta ideasta!

Teos Serenata Nocturna on todella nerokkaasti 

sävelletty, ja intervallit esiintyvät stemmoissa ns. 

horisontaalisesti, ei vertikaalisesti. Stemmoja soittaessa 

tämän intervallien harjoitteluun liittyvän pedagogisen 

tavoitteen huomaa, mutta koko teoksen soivasta kuvasta sitä 

on mahdoton havaita. Teos on harmonisesti tasapainoinen ja 

mielenkiintoisen kuuloinen. 

Kolmiosaisen teoksen Serenata Nocturnan 

ensimmäinen osa kantaesitettiin Espoon kulttuurikeskuksen 

Tapiola-salissa 8.4.2018. Serenata Nocturna kantaesitettiin 

kokonaisuudessaan Turun konservatorion juhlasali Sigyndissä 

28.4.2018.

Tämä tilausteos ja siihen liittyneet pedagogiset 

tavoitteet onnistuivat niin upeasti, että kysyimme 

mahdollisuutta lisätä teokseen jousiorkesteri. Säveltäjä 

innostui ajatuksesta ja kirjoitti jousiorkesterille stemmat. Näin 

pystyimme yhdistämään kitaraorkesterin ja jousiorkesterin 

yhdeksi 80 soittajan orkesteriksi. 

Seuraavana haasteena olikin riittävän suuren 

konserttisalin löytäminen.

Serenata Nocturna -teoksen toinen kantaesitys 

(yhdistetty kitaraorkesteri ja jousiorkesteri) pidettiin Helsingin 

tuomiokirkossa lauantaina 4.5.2019. Konsertin jälkeen 

koko 80-jäseninen orkesteri siirtyi Helsingin satamassa 

ruotsinlaivoille, ja sunnuntaina 5.5.2019 pidettiin konsertti 

Tukholman kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun uudessa 

konserttisalissa. Avonian kitaransoiton opettaja Jose Casallas 

oli yhteyshenkilönä musiikkikorkeakoulun ja Avonian välillä. 

Konserttijärjestelyt toimivat esimerkillisesti. Mielenkiintoista 

tässä konsertissa oli, että osa konsertin ohjelmistosta soitettiin 

yhdessä musiikkikorkeakoulun kitaransoiton opiskelijoiden 

kanssa. 

Konsertin jälkeisenä maanantaina 6.5. Antti Ignatius ja 

Jose Casallas pitivät luennon Avonian opetusjärjestelyistä 

ja toimintakulttuurista musiikkikorkeakoulun opettajille ja 

opiskelijoille.

Aivan jokapäiväistä ei ole, että 80-jäseninen orkesteri 

koostuu iältään 6–19-vuotiaista jousisoittajista ja klassisista 

kitaristeista. Kun tähän lisätään moniosainen tilausteos, joka 

pohjautuu intervallien harjoitteluun omalle instrumentille 

luontaisella tavalla, voidaan hyvällä omallatunnolla sanoa tehdyn 

jotakin ainutkertaista.

Ilari Iivonen
rehtori

28 29
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ABBA
-konsertit 
Mamma Mia -musikaalin innoittamana Musiikkiopisto 

Avonian rytmimusiikkilinjan laulajat ihastuivat Abban musiikkiin 

niin paljon, että halusivat järjestää oman Abba-konsertin. 

Avonian laulunopettaja Saima Hyökki pyysi nuoria valitsemaan 

omat Abba-suosikkikappaleensa. Tämän jälkeen kappaleita 

sovitettiin yhdessä. Avonian rytmimusiikkilinjan Abba-konsertit 

toteutettiin 15.3.2019 Kannusalissa. Espoon kaupungin 

viestintäasiantuntija Tytti Tyrväisen avustuksella espoolaisille 

4.–9.-luokkalaisille lähti kutsu ilmoittautua koululaiskonsertteihin. 

Perjantain koululaiskonsertit olivat kello 10 ja klo 11.30. Tunnelma 

molemmissa koululaiskonserteissa oli huikea! Päivä huipentui 

illan päätöskonserttiin klo 19. Abba-konsertteihin osallistui yli 

30 soittajaa ja laulajaa opettajineen. Perjantaipäivän päätteeksi 

kahdeksan bändiä oli esiintynyt noin 600 kuulijalle.

Päivi Elomaa
opintosihteeri

30 31
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Suomi tunnetaan kansainvälisesti laadukkaasta 
koulutusjärjestelmästään ja sen mahdollistamista 
laaja-alaisesta huippuosaamisesta ja 
menestystarinoista. Yksi näitä menestystarinoita on 
suomalainen musiikkikoulutus. 

1960-luvulla perustettu ja ympäri maata levittäytynyt 

musiikkiopistojen verkosto hakee vertaistaan 

maailmanlaajuisestikin tarkastellen. Usein on ympäri maailman 

ihmetelty, miten näin pienestä väestöstä on vuosikymmenien 

ajan noussut maailmankartalle niin lukuisia merkittäviä 

muusikoita, laulajia, kapellimestareita ja säveltäjiä. Vastaus 

on yksinkertainen: Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja 

musiikkikoulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa opiskelijat 

ovat päässeet hiomaan huippuunsa taitojaan, joille on luotu 

hedelmällinen kasvupohja musiikkiopistojemme tarjoaman 

laadukkaan opetuksen turvin.

Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Arkielämämme 

alati tiiviimpi elämänrytmi ja meitä kaikkialla ympäröivä 

ärsykkeiden ja keskeytysten määrä kasvaa huimaa vauhtia. 

Informaatiotulva voi tuntua pakahduttavalta, ja keskellä tätä 

myllerrystä sisällöntuotannon tärkeys ja merkitys voivat unohtua. 

Tiedon ja sisällön määrä kasvaa kasvamistaan, mikä asettaa 

yhä tärkeämmäksi mahdollisuuden laadukkaan sisällön pariin 

pääsemisestä eri elämänalueilla. Luovien ja humanististen alojen 

merkittävyys korostuu tänään kenties vahvemmin kuin koskaan 

aiemmin. Juuri tässä kehityksessä näen musiikkiopistoilla oman 

tärkeän roolinsa.

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat 

ovat nostaneet esiin luovan toiminnan, kuten musiikin kohdalla 

säveltämisen ja improvisaation. Samalla opetussuunnitelmien 

mukainen yhä oppilaslähtöisempi toimintakulttuuri luo 

pohjaa uusille mahdollisuuksille monipuolistaa ja syventää 

oppilaiden omaa musiikillista ilmaisua ja rohkaisee luovuuteen. 

Musiikkioppilaitoksemme ovat toki aiemminkin tarjonneet 

laadukasta ja tavoitteellista opetusta erittäin korkeasti 

koulutettujen opettajien ohjauksessa. Viime vuosiin asti tilanne 

on kuitenkin pääsääntöisesti ollut se, että oppilaan pääaineena 

musiikkiopistossa voi olla soitin tai laulu. Sävellys on pitkään, 

muutamia harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta, loistanut 

poissaolollaan. Uudet opetussuunnitelmat nostavat ensimmäistä 

kertaa säveltämisen näkyvästi esiin.

Opetustyössäni musiikkiopistokentällä toistuva 

havaintoni on ollut, että lapset ja nuoret ovat erittäin luovia. 

Musiikkiopistojen tarjoaman soiton- ja laulunopiskelun puitteissa 

tätä luovuutta on voitu kanavoida omaan muusikkouteen 

syventäen samalla eri musiikkityylien ja aikakausien tuntemusta. 

Soittamisen ja laulun ohella säveltäminen ja sen opiskelu tarjoaa 

oman merkittävän kanavansa luovuuden kasvulle. Samalla 

opiskelumahdollisuuksien laajentuminen ja oppilaslähtöisyys 

edesauttavat yhdenvertaisemman, monipuolisemman ja uusia 

näkökulmia avaavan kasvupohjan muodostumista tulevaisuuden 

luoville kyvyille. Säveltämisestä, aivan kuten soittamisesta ja 

laulamisestakin, voi löytyä merkittävä kanava kasvavan lapsen ja 

nuoren itseilmaisulle. Tämän mahdollisuuden avaaminen tukee 

lapsen ja nuoren henkistä kasvua ja taiteellista ilmaisua ja tarjoaa 

monipuoliset mahdollisuudet luovuuden kehittymiselle.

Perinteisesti säveltäminen tai edes sen opiskelu on usein 

nähty harvojen ja valittujen yksinoikeutena – jo romantiikan 

aikakaudelta periytyvä nerokultti on pitkään pitänyt pintansa 

säveltäjyyden kentällä, ja tähän ovat osaltaan vaikuttaneet myös 

tietyt säveltäjät itse. Todellisuudessa tilanne on jo pitkään tai 

oikeastaan aina ollut kuitenkin kovasti toisenlainen. Säveltäjä 

on aivan tavallinen ihminen, ja suurin osa säveltäjän tekemästä 

työstä pysyykin suuremmalle yleisölle näkymättömissä. 

Tämä näkymättömyys on osaltaan vaikuttanut säveltäjyyden 

myyttiseen verhoon, kun työstä kuultaville ja nähtäville on 

useimmiten saatu vain soiva lopputulos, pitkän työn hedelmänä 

syntynyt valmis sävelteos.

Säveltäjyyden myyttisyys on saattanut osaltaan 

vaikuttaa sävellysopetuksen tarjonnan vähäisyyteen menneinä 

vuosikymmeninä. On myös herännyt kysymyksiä siitä, voiko 

kuka vain opiskella sävellystä ja kuka voi opettaa sävellystä. 

Lyhyt vastaukseni on, että kuka vain voi opiskella sävellystä, ja 

sävellyksen alkuopetus eli ennen korkeakouluopintoja tarjottava 

sävellysopetus on luontevaa jakaa kahteen osaan: säveltämisen 

ohjaamiseen ja sävellysopetukseen.

Näistä ensimmäistä, säveltämisen ohjaamista voi antaa 

kuka vain pätevä musiikkipedagogi, ja ohjaaminen keskittyy 

rohkaisemaan oppilaita luovaan toimintaan ja musiikilliseen 

keksimiseen. Tällaisessa opetustavassa musiikkiopistojen 

ryhmäopetus on usein luonteva toimintamalli. 

Opetustyössäni 
musiikkiopistokentällä 
toistuva havaintoni 
on ollut, että lapset ja 
nuoret ovat erittäin 
luovia. Musiikkiopistojen 
tarjoaman soiton- 
ja laulunopiskelun 
puitteissa tätä luovuutta 
on voitu kanavoida 
omaan muusikkouteen 
syventäen samalla 
eri musiikkityylien 
ja aikakausien 
tuntemusta. 

Musiikkiopistot toimintakulttuurin 
muutoksen keskellä
  – sävellysopetuksella kohti luovaa ja 
  yhdenvertaista tulevaisuutta
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Toiseksi mainitun sävellysopetuksen taas miellän 

pitkäjänteiseksi ja tavoitteissa yhä pidemmälle eteneväksi 

opetustarjonnaksi. Tällainen opetus edellyttää opettajaltaan 

laajaa säveltämisen, säveltäjyyden ja sävellysopetuksen 

asiakokonaisuuksien hallintaa. Tällaista sävellysopetusta voi 

parhaiten tarjota ammattisäveltäjä. Sävellysopetuksessa 

korostuu yksityisopetuksen merkitys aivan kuten tavoitteellisessa 

soitonopiskelussa, ja tähänkin opetustapaan musiikkioppilaitoksilla 

on mahdollisuus tarjota hyvät resurssit ja puitteet.

Kuluvan vuosikymmenen aikana olen ollut monien 

kollegoideni kanssa myötävaikuttamassa sävellysopetuksen 

kehittämiseen ja laajenemiseen musiikkiopistokentälle, mihin 

lisää puhtia ovat antaneet pari vuotta sitten julkaistut Taiteen 

perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat. Toistuva huomioni 

ja saamani viesti kentältä on, että kiinnostus säveltämisen 

opiskeluun on selkeässä kasvussa. Tähän kehitykseen ovatkin jo 

monet musiikkiopistot ympäri maata tarttuneet.

Säveltämisen opetus hakee musiikkiopistojen muuttuvassa 

toimintakulttuurissa vielä suuntaansa, osaksi siksikin että 

sävellysopetukselle ei ole ollut olemassa suuntaviivoja ja omaa 

opetussuunnitelmaansa. Olen mukana Suomen Säveltäjät ry:n 

perustamassa työryhmässä, joka parhaillaan laatii suositusta 

säveltämisen opetussuunnitelmaksi musiikkioppilaitoskentälle. 

Suositus valmistuu alkusyksystä 2019. Ammattisäveltäjät ovat 

muutenkin viime vuosina tehneet monia merkittäviä avauksia 

sävellysopetuksen kentällä, esimerkkinä vaikkapa vuonna 2017 

käynnistynyt musiikkioppilaitoksiin suunnattu Suomen Säveltäjien 

Ääneni äärelle -hanke. Hankkeen piirissä jo pariinkymmeneen 

musiikkiopistoon ympäri maata on viety pedagogista 

täydennyskoulutusta saaneita ammattisäveltäjiä antamaan 

sävellysopetusta oppilaille sekä sävellyksen alkuopetuksen 

täydennyskoulutusta opiston opettajille. Hanke on saanut 

rahoitusta Teostolta, Musiikin edistämissäätiöltä ja Suomen 

kulttuurirahaston Pirkanmaan ja Uudenmaan maakuntarahastoilta.

Erilaisten ajaltaan ja kestoiltaan rajallisten avausten 

ja hankkeiden ohella on tärkeää luoda resursseja jatkuvalle ja 

tavoitteelliselle säveltämisen alkuopetukselle. Suomalaisessa 

koulutuskentässä luonteva rakenne monipuoliselle ja laadukkaalle 

sävellyksen alkuopetuksen tarjonnalle on jo olemassa, nimittäin 

kannuksensa jo moneen kertaan ansainnut musiikkiopistojen 

verkosto. Pidän erityisen tärkeänä, että musiikkiopistoille 

turvataan toimintansa kehittämiseen ja laajentamiseen 

riittävät resurssit myös tulevaisuudessa. Musiikkiopisto, 

kansainvälinen menestystarinamme, voi edetä yhä uusille urille 

sävellysopetuksen päästessä osaksi opistojen toiminnan arkea. 

Yhä monipuolisempi ja laaja-alaisempi opetustarjonta luo 

oppilaille entistä yhdenvertaisemmat opiskelumahdollisuudet 

ja räätälöidyt opintopolut. Satsaus musiikkiopistojen toiminnan 

turvaamiseen ja kehittämiseen on satsaus luovaan ja laaja-alaisen 

osaamisen tulevaisuuteen.

Kovaa vauhtia kehittyvässä maailmassamme luodaan ja 

keksitään jatkuvasti uutta. Tekoäly kehittyy huimin harppauksin, 

ja viime aikoina onkin jo visioitu siitä, miten tekoäly aikanaan tulee 

vaikkapa luomaan nopeammin ja parempaa taidetta kuin ihminen 

koskaan. Kaiken kehityksen keskellä saattaa vauhtisokeus iskeä. 

Siksi onkin hyvä pysähtyä miettimään, millaista tulevaisuutta 

haluamme rakentaa. On totta, että teknologinen kehitys on jo 

voimakkaasti muokannut työelämäämme sekä käsitystämme 

työnteosta ja tulee varmasti tekemään niin myös tulevaisuudessa. 

Tekoäly tulee hoitamaan yhä useampia työtehtäviä nopeammin 

kuin ihminen vailla uupumusta ja riskiä loppuun palamisesta. Juuri 

siksi onkin paikallaan pohtia, mitkä kaikki ominaisuudet meissä 

ihmisissä ovat ainutlaatuisia, jotain sellaista mitä teknologia ei 

voi kopioida taikka toisintaa. Uskon, että luovuus on yksi tällainen 

korvaamaton inhimillinen ominaisuutemme.

Luovuus ei synny tyhjästä. Se tarvitsee kasvaakseen 

ja kehittyäkseen monipuolisia virikkeitä, kokemuksia, 

vuorovaikutusta ja laadukasta opetusta. Samalla luovuus sisältää 

kaiken kokemamme ja tuntemamme sekä intuitiivisen mielen 

ennalta-arvaamattomat loikat. Mielemme tiedostamatonkin 

kyky luoda yhteyksiä asiakokonaisuuksien välille ja nähdä asioita 

uudessa valossa ja uusin merkityksin sekä rohkeus unelmoida 

uusia visioita ovat nähdäkseni juuri sellaista luovuutta ja 

inhimillisyyttä, jota teknologia ei voi korvata. Teknologisen ja 

luonnontieteellisen kehityksen rinnalla taiteiden sekä luovien ja 

humanististen alojen merkitys nousee merkityksellisemmäksi kuin 

koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa tärkeimpiä tavoitteitamme 

ovat inhimillisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen.

Musiikkiopisto Avoniassa on jo pitkään tehty merkittävää 

työtä toimintakulttuurin kehittämisen parissa. Soitonopetuksen 

kehittämisen ohella myös sävellyksenopetukseen on tartuttu 

innokkaasti. Suureksi ilokseni sainkin keväällä 2019 kutsun 

tulla pitämään kolmipäiväisen säveltämisen ohjaamisen 

täydennyskoulutuksen opiston soitonopettajille. Avonian 

opettajakunta tarttui innostuneesti uuteen haasteeseen, ja olen 

vakuuttunut siitä, että talossa tullaan myös sävellysopetuksen 

kentällä tekemään merkittävää työtä.

Markku Klami
Kirjoittaja on säveltäjä ja musiikkikentän monipuolinen 

toimija, jonka erityisalaa koulutuskentällä on säveltämisen 

pedagogiikka.

Luovuus ei synny 
tyhjästä. Se tarvitsee 
kasvaakseen ja 
kehittyäkseen 
monipuolisia 
virikkeitä, kokemuksia, 
vuorovaikutusta ja 
laadukasta opetusta. 
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Opettajien sävellystyöpajat
Syyslukukaudella 2018 järjestettiin Avoniassa 
opettajien improvisaatio- ja sävellystyöpajat. 

sovellettavaksi. Tavoitteena oli se, että kaikilla opettajilla olisi 

käytännön kokemusta säveltämisestä sekä sävellyksen ja 

improvisoinnin opettamisesta.

Kolmituntisissa perjantaisessioissa pääpaino oli 

monenlaisissa improvisaatioharjoituksissa. Työpajojen sisältö 

oli koottu 1900-luvun musiikkityylien pohjalta, ja harjoitusten 

pohjana olivat esimerkiksi aleatorisuus, konkreettinen musiikki, 

ekspressionismi, spektrimusiikki, minimalismi, ambient-musiikki, 

tekstuurimusiikki, graafinen notaatio, vapaapulsatiivisuus ja 

sarjallisuus. Harjoitukset oli suunniteltu siten, että niitä voi 

soveltaa kaikentasoisten oppilaiden kanssa improvisointiin 

ja säveltämiseen soittotunneilla tai ryhmäopetuksessa. Myös 

opettajien omia ideoita kokeiltiin käytännössä.

Improvisaatio on hyvä aloittaa pienistä ja helpoista 

harjoituksista, joissa on jokin selkeä päämäärä. Tällaisia 

harjoituksia voi tehdä pientenkin oppilaiden kanssa vaikkapa 

vain yhdellä sävelellä. Tällöin soittotekniset asiat eivät häiritse 

soittamista, vaan voi keskittyä itse musiikkiin, kuuntelemiseen ja 

reagoimiseen.

Kokeilimme myös sävellyksen ideoimiseen käytettävää 

”kyselytekniikkaa”, jossa opettaja haastattelee oppilasta. 

Haastattelu alkaa siitä, että opettaja kysyy oppilaalta, millaisen 

kappaleen tämä haluaisi tehdä. Tarkoituksena on, että kaikki ideat 

tulevat oppilaalta, ja opettajan tehtävä on vain tehdä tarkentavia 

kysymyksiä ilman johdattelua sekä kirjata kaikki paperille. 

Lopputuloksena on pitkälle viety suunnitelma, jonka pohjalta voi 

alkaa työstää kappaletta soittimen kanssa.

TYÖKALUJA IMPROVISAATIOON JA SÄVELTÄMISEEN
1) IMPROVISAATIO

- rytmin pohjalta (miten rytmiä voi muunnella?) 

- sävelaiheen eli motiivin pohjalta (miten motiivia voi muunnella?)

- asteikon pohjalta (miten asteikkoa voi muunnella?)

- sointukierron pohjalta (melodia + soinnut tai sointuvariaatiot)

- tunnelman pohjalta (myös esim. tunteet, ympäristö, eri maat...)

- soinnin pohjalta (myös esim. eri värit, soittotekniikat) 

- tekstuurin pohjalta

- tyylin pohjalta (esim. Bach, Mozart, Webern...)

- tarinan pohjalta (esim. tietty satu tai opettajan kertoma tarina) 

- kaavan pohjalta (esim. menuetti, sonatiini, muunnelmat, blues)

MOTIIVIN/RYTMIN MUUNTELUTEKNIIKOITA:

- transponointi

- inversio (ylösalaisin), retroversio (takaperin), retroinversio

- augmentaatio, diminuutio (aika-arvojen suurentaminen/

pienentäminen)

- sävelten, kuvioiden tai taukojen lisääminen 

- pilkkominen pienempiin osiin

- motiivin/rytmin osan toistaminen 

- intervallien laajentaminen tai supistaminen 

- dynamiikka

- sointiväri

2) SÄVELTÄMINEN

-improvisaation tuloksena, soittamalla

-ideatasolla mielessä suunnitellen (ideoina/sanoina)

-paperilla luonnostellen (sanallisesti/graafisesti/

aikajanalla)

-kaavaa käyttäen (esim. 4 tahdin sointukaava, menuetti, 

sonaatti, muunnelmat) 

-tiettyä tyyliä käyttäen (esim. barokki- tai samba-tyyliin)

-aleatorisesti (tuottamalla materiaalia arpomalla tai 

muuten satunnaisesti) 

-ankaraa tekniikkaa noudattaen (esim. koraalisatsi, fuuga)

-ennalta määritellyn matemaattisen/loogisen kaavan 

mukaan (esim. sarjallisuus)

Opettajat tekivät parityöskentelynä myös lyhyitä 

suunniteltuja improvisaatioteoksia, joihin valmistamisaikaa oli 

noin 20 minuuttia. Nämä teokset esitettiin ja videoitiin.

Lauantain pienryhmissä tutkimme opettajien omia 

sävellyksiä. Opettajien oman tekemisen kautta pohdimme, 

miten oppilaiden sävellystä voi ohjata ja auttaa. Lähtökohtaisesti 

oppilaan sävellyksen kuuluisi kuulostaakin oppilaan sävellykseltä, 

ja opettajan rooli on auttaa oppilasta ilmaisemaan itseään. 

Kokeilimme myös esimerkin omaisesti graafista säveltämistä, 

jossa sävellys tehdään piirretyn kuvan, kuvion tai aikajanan 

pohjalta.

Työpajat videoitiin kokonaisuudessaan, ja kaikki materiaali 

on Google Drive -kansiossa opettajien käytössä. Myös opettajien 

omat valmistuneet sävellykset videoitiin. Yhteissessioiden 

päätteeksi kokosimme yhdessä pohtien kattavan mutta tiiviin 

A4-kokoisen listan erilaisista improvisaation ja säveltämisen 

työkaluista.

Improvisaatio ja sävellys ovat olennainen osa musiikin 

opiskelua, ja uuden opetussuunnitelman myötä näitä aiheita 

käsitellään oppilaan oman soittotunnin yhteydessä. Useat 

opettajat ovat toteuttaneetkin jo tänä lukuvuonna oppilaidensa 

kanssa kokonaisia sävellyskonsertteja, ja näitä kuulemme 

varmasti jatkossa lisää.

Esa Ylivaara
pianonsoiton ja sävellyksen opettaja

säestäjä

Kokoonnuimme kahtena viikonloppuna loka-marraskuussa 

Bändikeitaalle soittamaan ja tarkastelemaan opettajien 

omia sävellyksiä. Kevätlukukaudella 2018 järjestettiin 

Avonian opettajien ensimmäiset sävellyspajat, ja syksyn 

sessiot toteutettiin suurimmaksi osaksi samalla rungolla. 

Syksyn pajoihin osallistuivat ne opettajat, jotka eivät olleet 

mukana keväällä. Tällä kertaa mukana oli myös useita 

rytmimusiikkipuolen opettajia, mikä toi mukavasti uutta 

näkökulmaa harjoituksiin.

Työpajojen tarkoituksena oli antaa opettajille ideoita, 

vinkkejä ja työskentelymenetelmiä omaan opetukseen 
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Sävellysprojektit 
– uutta opetussuunnitelmaa 
käytännössä toteutettuna
Aikaisemmin kirjoitin kaikki sovitukseni käsin 
kauniilla käsialalla. Täydennyskoulutuksissa tutustuin 

nuotinkirjoitusohjelmiin, ja kun vuoden 2018 syyslukukauden 

ensimmäisellä tunnilla eräs oppilaani ylpeänä esitti lomalla 

tekemänsä oman kitarasävellyksensä, päätimme oitis kirjoittaa 

sen nuoteiksi koneellani.

Siitä seurasi lumipalloefekti: kun seuraava oppilas tuli 

luokkaan, kuuntelimme yhdessä valmiiksi kirjoitetun kappaleen 

tietokoneen ”soittamana”. Seuraavakin oppilas halusi kokeilla. 

Samaisella opetusviikolla kävin kaikkien oppilaideni kanssa 

läpi nuotinkirjoitusohjelman salaisuuksia. Lähetin myös 

kotiväelle pyynnön ladata kyseinen ohjelma ja nuotinkirjoittajille 

ohjeistuksen jatkaa kirjoitusharjoituksia kotona. Seuraavalla 

viikolla alkoi tulla sähköpostilla uusia versioita oppilaiden 

tekemistä töistä. 

Vielä tässä vaiheessa monet oppilaat luulivat, että 

kyseessä oli vain nuotinkirjoitusohjelman käytön opettelu. Aloin 

kuitenkin jo hahmotella sävellyskonserttia, jossa voisimme kuulla 

jonakin iltana jokaisen oppilaan oman sävellyksen kantaesityksen. 

Aloin ohjata oppilaita siten, että kaikki on sallittua, kunhan 

itse pystyy soittamaan kirjoittamansa. Toki oli oppilaita, jotka 

ideoiden puuttumisen, suorittamisen pelon tai tyhjän paperin 

kammon vuoksi summamutikassa painelivat näppäimistön 

nappeja, jolloin saattoi syntyä hauskan kuuloista mutta 

soitettavaksi mahdotonta materiaalia. Usein nuottisekamelskan 

keskeltä löytyi kuitenkin pieni aihe, joka kuulosti siistiltä ja jota 

kopioimalla saattaisi löytyä biisin alku. Pikkuhiljaa oppilaille selvisi, 

että kauden aikana oli tarkoitus saada valmiiksi kokonainen 

kappale, joka pitäisi itse esittää. Lisäksi sille oli keksittävä vielä 

nimikin, ja ”työnimiksi” annettiin esimerkiksi EI, Ei aavistusta, 

Ei mitään hajua, Jotain, En haluu, mutta osalla oli jo selkeämpi 

suunta: Driftwood, Kauhunkulma, Stay calm and play Roblox, 

Summer nightmare, Toccata, Rhapsody tai Missä kävinkään? 

Projekti kesti reilut kaksi kuukautta, ja tuona aikana käytiin 

läpi monenlaisia asioita, muun muassa intervalleja, sävellajeja, 

tahtilajeja, harmoniaoppia ja dynamiikkaa. Vaikka näitä käydään 

läpi tunneilla, tällä kertaa lähtökohta oli erilainen. Eräs oppilas 

halusi omaan, muutoin melko pelottavaan ja synkän kuuloiseen 

sävellykseensä iloisemman jakson, jolloin pohdittiin, mitkä 

harmoniat saisivat aikaan iloisemman vaikutelman ja miksi 

näin kävisi. Toinen oppilas oli valinnut 5/4-tahtilajin, ja hän teki 

tarkoituksella musiikkia, joka oli epästabiilia, jatkuvasti kysymyksiä 

herättävää ja eksyneen kuuloista. Sen jälkeen päätettiin muuttaa 

tahtilaji tasaiseen 4/4-tahtilajiin, jotta musiikki etenisi ikään kuin 

rauhalliseen kävelytahtiin. Tällä tavalla käsiteltiin oppilaan omaa 

kokemusta, kun hän oli eksynyt reitiltä ja alkoi olla pimeää. Ainoa 

keino oli kävellä eteenpäin toivoen, että tuttu paikka tulisi näkyviin. 

Kappale loppui onnellisesti C-duurisoinnulle.

Lapsilla on mahtava mielikuvitus, ja opettajalle vaikeinta 

olikin olla vaikuttamatta liikaa siihen, mihin suuntaan kappale 

kehittyisi.

Tämän projektin myötä olen huomannut, että oppilaiden 

suhtautuminen nuottikuvaan ja sen ymmärtäminen ylipäänsä 

ovat muuttuneet. Kun annan oppilaalle uuden kappaleen, se ei ole 

enää pelkästään uusi nuotti, vaan oppilaat ymmärtävät, että joku 

on säveltänyt, pohtinut ja kenties hikoillut sen aikaansaamiseksi 

aivan kuten he itsekin. Näin he huomaavat paremmin pienetkin 

ohjeet, kuten tempomerkinnät ja dynamiikan, koska ovat itsekin 

pohtineet niitä omaa kappaletta tehdessään ja huomanneet, 

miten paljon vaikutusta pienimmissäkin nyanssieroissa voi olla. 

Ja mikä kivointa, viime kevätkauden aikana useat oppilaat ovat 

yllättäneet minut uusilla kappaleillaan, joita he ovat tehneet ilman 

opastustani, jee!

Rody van Gemert
kitaransoiton opettaja
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Pienet, suuret ja ihmeelliset eläimet
– Antti Ignatiuksen kitaraluokan sävellyskonsertti Antti Ignatiuksen kitaraoppilaiden sävellyskonsertti

PIENET, SUURET JA 
IHMEELLISET ELÄIMET

VILLA BREIDABLICK 
2. 2. 2019 klo 16

Viime syksynä nuorimmat oppilaani sävelsivät teokset teemalla 

Pienet, suuret ja ihmeelliset eläimet. Ensin luotiin teos ilman 

nuotinkirjoituksen tuomia hidasteita ja rajoitteita. Sitten alettiin 

pohtia nuottikuvaa ja sitä, miten sävelet kirjoitetaan muistiin 

niin, että joku muukin voi soittaa kappaletta vain nuottikuvan 

perusteella. Mietimme esimerkiksi sitä, miten vapaan kielen 

voisi kirjoittaa nuotiksi niin, että sillä tarkoitetaan 

krokotiilin karjaisua. Lähestyimme nuotinlukua siis 

käänteisessä järjestyksessä.

Teemaksi valikoituivat eläimet, koska niiden 

karaktäärit on helposti tunnistettavia. Eläimellä on ääni, 

muoto, liike jne. Esa Ylivaaran sävellyskoulutuksesta 

saimme tähän projektiin hyviä käytännön ohjeita.

Annoin valmiit sävellykset vanhemmille 

oppilailleni, joiden tehtävä oli sovittaa teokset 

kitarayhtyeille (2–5 kitaraa). Tavoitteena oli rikastuttaa 

kappaletta entisestään niin karaktäärin, harmonian kuin 

rytminkin osalta. 

Vanhemmat oppilaat ottivat vastuuta myös  teoksien 

harjoituttamisesta ja säestämisestä konsertissa. Konsertti innoitti 

vanhempiakin oppilaita säveltämään, ja pöytälaatikoista löytyikin 

juuri tähän konserttiin sopivia teoksia. 

Viimeisenä numerona konsertissa esitettiin vielä kolme 

improvisaatiota kaikkien soittajien kesken.

Antti Ignatius 
kitaransoiton lehtori

KONSERTISSA OPISTON SALIN 
SEINÄLLE OLI HEIJASTETTUNA 
JOKAISEN SÄVELLYKSESSÄ 
ESIINTYVÄ ELÄIN.
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Yhteistyössä Esko 
ja Avonia
Kevätkaudella 2019 esimakua Musiikkiopisto 
Avonian ja Esittävän taiteen koulun Eskon 
yhteistyömahdollisuuksista tarjosivat lauluopettaja 
Minna-Sisko Mutanen ja teatteriopettaja Anna 
Taiponen. Avonian oppilaat pääsivät tutustumaan 
teatteri-ilmaisuun ja Eskon oppilaat äänenkäytön 
mahdollisuuksiin.

Yhdessä enemmän

Galleria Espoonsillalla ja Kuvataidetalo Suna ry:llä 
on ollut ilo tehdä yhteistyötä Musiikkiopisto Avonian kanssa. 

Näyttelytilassa pidetyt konsertit ovat olleet suosittuja ja tuoneet 

uutta yleisöä Galleria Espoonsillalle. Se on ainoa galleria Espoon 

keskuksessa, ja sen näyttelyt ja tapahtumat ovat olleet henkireikä 

monelle Espoon keskuksessa asuvalle. Yhteistyö Avonian kanssa 

on ehdottomasti elävöittänyt Espoon keskuksen kulttuurielämää. 

Vuonna 2018 galleriassa järjestettiin kolme Avonian konserttia, 

joista yksi oli Espoo-päivänä esitetty konserttisarja. Sillä oli tärkeä 

osuus ohjelmistossamme. 

Annimari Taivalsaari
Galleria Espoonsilta

Avonian yhteistyökerta oli todellinen menestys! Omat 

oppilaani saivat perustavanlaatuista tietoa ja harjoitusta 

äänentuottamisesta. Minna-Sisko oli räätälöinyt tapahtuman 

heitä varten, ja he saivat myös esittää kysymyksiä. Itse pidin 

esiintymisharjoituksia improvisaatiosta, ja kerta oli tosi upea. 

Avonian oppilaat, joita oli hyvin heterogeeninen joukko klassisen 

laulun opiskelijoita laajalla ikäskaalalla, heittäytyivät ja eläytyivät 

upeasti impron pariin – se meni kuten opettajan unelmoima 

opetuskerta! Oppilaat kertoivat saaneensa paljon tukea 

esiintyjyyteen ja kokivat, että kerta oli ollut hyödyllinen ja plussana 

oli vielä se, että heillä oli ollut tosi kivaa. Itsekin mietin tunnin 

aikana, miten kovasti tätä työtä rakastankaan!

Minna-Siskon kanssa olimme tyytyväisiä kerran kulkuun 

ja toivomme, että yhteistyö jatkuu. Hän pohti myös, että soitto-

oppilaillekin olisi tämän tyyppisestä harjoituksesta runsaasti 

hyötyä. Olisihan mahtavaa, jos meidän opiskelijamme saisivat 

näin ammattitaitoista äänenkäyttöopetusta osana opetustamme. 

Siitä on hyötyä elämän joka osa-alueella!

Anna Taiponen
teatteriopettaja

Espoon esittävän taiteen koulu
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Aula 
Soi
On kuun viimeinen torstai, kello lähenee puoli 
kahdeksaa. Bändikeitaan aula kuhisee ihmisiä: joku 
on tulossa soittotunnille, toinen kiirehtii jo kotiin, yksi 
opettajista uhmaa yöunia ottaen vielä kupin kahvia. 
Pieni joukko etsii istumapaikkaa sohvien nurkista, 
tuoleja kannetaan lisää käytävältä, muutamalla 
on soitin kädessään ja hieman hermostunut hymy 
kasvoillaan. Jotain on tekeillä. 

On Aula Soi -ilta. Vielä muutama minuutti, niin käytävävalot 

sammuvat ja stagevalot syttyvät. Seuraavan vajaan tunnin ajan 

lavalle nousee löyhästi koordinoidussa järjestyksessä niin laulajia, 

kitaristeja, pianisteja kuin basistejakin. He esittävät kappaleita yksin 

ja yhdessä. Toinen on hieronut biisinsä timanttikuntoon, toinen 

tuli testaamaan, joko laulu menisi ulkoa yleisön silmien alla. Kaikkia 

yhdistää musiikki ja halu jakaa se muiden kanssa.

Aula Soi on Villa Breidablickissä jo vuosia toimineen Sali 

Soin rempseä pikkusisko. Se perustettiin rytmimusiikkilinjalaisten 

matalan kynnyksen esiintymismahdollisuudeksi elokuussa 2018, 

ja se on pyörinyt siitä alkaen kuukausittain. Vaikka aula soikin 

rytmimusiikkilinjan kodissa Olarissa, ovat sinne tervetulleita myös 

vierailijat muista Avonian toimipisteistä.

Aula Soi on luonteeltaan vapaa ja rento tilaisuus, joka kuitenkin 

luo uskottavat puitteet esiintymistaitojen ja ilmaisun harjoittelulle. 

Aulan tunnelma on muodostunut olohuonemaiseksi, johon 

oppilaiden on turvallista tulla soittamaan ja laulamaan mutta 

myös vain kuuntelemaan ja tapaamaan muita soittajia. Ilmapiiri 

on kannustava ja rohkaisee vertaisarviointiin ja palautteen 

vastaanottamiseen muiltakin kuin omalta opettajalta. Yhteinen 

tekeminen kasvattaa luontevalla tavalla yhteisöllisyyttä, tiivistää 

ryhmähenkeä ja motivoi musiikkiopinnoissa eteenpäin.

”Tuutsä soittaa Aulikseen?” kuului juuri keskustelu 

käytävältä. Rakas lapsi on näköjään saanut jo ensimmäisen 

lempinimensä oppilaiden keskuudessa. Tästä on hyvä jatkaa!

Saima Hyökki
laulunopettaja, rytmimusiikki
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Avonian rytmimusiikkilinjan toimitiloissa tehtiin 
mittava akustointiremontti vuosina 2016–2017. 
Väliseinät saivat lisää massaa ja paksuutta. Seinien 
paino nousi yhteensä lähes 3000 kiloa. Luokkien 
ikkunoihin lisättiin paksut äänieristyslasit. Äänen 
kantautuminen käytävälle ja muihin luokkiin pieneni 
todella merkittävästi. Remontti onnistui hyvin, mutta 
toimitilojen ilme pysyi jotakuinkin samana.

Aiemmin Nokian toimistona ollut tila näytti edelleen enemmän 

toimistolta kuin musiikkiopistolta. Tilojen akustisten haasteiden 

ja visuaalisen ilmeen lisäksi oli noussut esille ajatus järjestää 

pienimuotoisia konsertteja ja matineoita rytmimusiikkilinjan 

tiloissa.

Opettajilta tullut palaute toimitilojen yleisestä ilmeestä ja 

konserttien järjestämiseen liittyvät ideat saivat minut viettämään 

muutaman kesäillan 2018 Olarissa rytmimusiikkilinjan tiloissa 

mietiskellen eri vaihtoehtoja.

Toimitilassa ei ole salia tai valtavan kokoista yhtenäistä 

tilaa mutta on noin 50 neliön aula. Toimistomaisessa aulassa 

soittaminen ei välttämättä ole unelmien täyttymys, inspiroiva 

eikä ikimuistoinen kokemus. Pienen pohdinnan jälkeen päätin 

tilata lavan, jossa esiintyminen olisi mahdollista. Selvitettyäni 

kustannuksia totesin, että jos haluaa akustisesti eristetyn 

ja sopivan kokoisen lavan, on sellainen rakennettava itse. 

Suunnittelussa otin huomioon muutamia vuosia aiemmin 

akustointiin erikoistuneen Helimäki Oy:n akustikkojen 

opistollemme tekemiä suunnitelmia ja akustiikkaratkaisuja. 

Akustikkojen tekemien laskelmien ja suunnitelmien käyttäminen 

sellaisenaan ei ollut kuitenkaan toteutettavissa tässä lavassa. Piti 

keksiä ja soveltaa uudenlaisia ratkaisuja. 

Olemme jo kerran vaihtaneet rytmimusiikkilinjan toimitilat 

vuotavan katon ja sitä seuranneiden sisäilmaongelmien vuoksi. 

Entisiin tiloihin jäi erinomaisesti akustoituja huoneita. Päätin, 

että mikäli nyt joutuisimme muuttamaan, tämä akustoitu lava 

saataisiin kohtuullisella vaivalla irrotettua ja otettua mukaan. 

Päädyin suunnitelmissa ja toteutuksessa moduuleihin, jotka ovat 

suhteellisen helposti liitettävissä ja tarvittaessa irrotettavissa. 

Ainoastaan yhtä asiaa en osannut ennakoida. Se oli työn 

määrä. 

Lavan rakennukseen meni loppujen lopuksi kahdeksan 

viikonloppua (pe-su) ja melkoinen määrä arki-iltoja. Moduulit ovat 

kooltaan 80 x 45 cm ja täytetty palovillalla. Moduulien alapohja 

on päällystetty 8 mm:n vanerilla ja yläpuolelta ne on päällystetty 

Bändikeitaan 
uusi ilme 

2 x 8 mm:n vanerilla. Lavan rakenteena olevat 16 tukevaa 

moduulia ovat yhteensä 200 sylomeeripalan avulla irti lattiasta. 

Samanlaisia sylomeeripohjaisia äänieristyksiä käytetään metro- ja 

raitiovaunukiskojen tärinän eristämiseen. Lava on päällystetty 

kokolattiamatolla, joka on kulutusta kestävää, vettä ja likaa 

hylkivää materiaalia.

Lavaa rakentaessa pidin taukoja ja katselin aulan 

valkoista seinää. Pohdin, miltä tuntuisi soittaa tällä lavalla tätä 

maisemaa katsoen. Palasin kysymykseen, mikä olisi inspiroivaa. 

Valkoista seinää katsellessa mieleeni palautui erään vuoden 

toimintakertomuksessa ollut erinomainen valokuva rytmilinjan 

Jailbreak-konsertista. Tilannekuva konsertista oli sähköbasson 

opettaja Dile Kolasen ikuistama. Miltähän se näyttäisi koko seinän 

kokoisena? Puhelu Pentti Hytille Sokkeli Oy:hyn, ja ratkaisu oli 

löytynyt. Kuvasta voitaisi teettää koko seinän kokoinen 3,5 x 

2,5 m:n kuva. Näin tehtiin. Samalla päätettiin teettää canvas-

tauluja Dilen ottamista konserttikuvista ja tehdä niistä pysyvä 

valokuvanäyttely toimitilan käytäville.

Aulassa olevan lavan ja seinän valmistuttua 

opettajat Saima, Antti ja Jussi jatkoivat aulan parantamista 

akustiikkaverhoilla ja esiintymisvaloilla, jotka tilattiin edullisesti 

Thomannilta. 

Yhteistyössä on voimaa – se tuli todistettua tässäkin 

projektissa. 

Ilari Iivonen 
rehtori
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Muksujen aamumusa -tapahtumat vaativat päiväkotien 

opettajilta ja Avonian toimistolta sujuvaa yhteistyötä, 

jotta ajankohta saadaan sopimaan mahdollisimman hyvin 

päiväkotien aikatauluun. Konsertin ohjelmiston suunnittelussa 

opettajat ovat avainasemassa. Tällä kaudella ensimmäisessä 

aamumusakonsertissa kuultiin rytmimusiikin opiskelijoiden 

esityksiä. Tutut popklassikot saivat yleisön jalat vipattamaan. 

Lapsille Abba-klassikot olivat varmasti uusia tuttavuuksia, 

mutta vanhemmalle yleisölle niissä oli tuttuja melodioita. 

Toisessa konsertissa kuultiin jousisoittajien esityksiä, ja mukana 

oli myös muutama sooloesitys. Kauden konserttisarja päättyi 

rytmimusiikkilinjan ja jousikollegion hienona yhteistyönä 

toteutettuun konserttiin. Konsertissa kuultiin bändejä ja 

orkesteriesityksiä, ja mukaan mahtui myös sellistin sooloesitys. 

Konserttien järjestelyssä tärkeässä roolissa ovat olleet 

innovatiiviset opettajamme, mutta vanhempien tuki ja apu ovat 

olleet välttämättömiä, jotta esiintyjien konsertit ovat voineet 

onnistua. 

- TO 7.2.2019 MUKSUJEN AAMUMUSA – RYTMIMUSIIKKILINJAN 
OPPILAAT

- TO 28.3.2019 MUKSUJEN AAMUMUSA – AVONIAN JOUSISOITTAJAT 

- PE 29.3.2019 MUKSUJEN AAMUMUSA - AVONIAN JOUSISOITTAJAT JA 
RYTMIMUSIIKKILINJA

Muksujen aamumusa
Espoon keskuksen Kannusalissa järjestetyt Muksujen aamumusa -tapahtumat ovat tulleet 

jäädäkseen Avonian konserttitarjontaan. Nyt jo kolmantena lukukautena järjestetyt konsertit ovat 
koonneet Kannusaliin täpötäydet katsomot. Päiväkoti-ikäisille suunnatuille tapahtumille on selvästi 

kysyntää Espoon keskuksen alueella.
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Vierailut ovat muun muassa pienimuotoisia konsertteja, 

tanssi- ja teatteriesityksiä, runo- ja kirjallisuushetkiä, tansseja 

tanssimusiikin tahtiin ja työpajoja. Niin taiteen ja kulttuurin 

ammattilaiset kuin taidetta harrastavat lapset, nuoret ja aikuiset 

tarjoavat virikkeitä ja ilahduttavia kulttuurikohtaamisia. Toiminta 

on Espoon kulttuuripalvelujen koordinoimaa.”

Avonian opintosihteeri Päivi Elomaa esitti tammi-, helmi- 

ja maaliskuussa 2019 lapinlauluja kymmenellä palvelutalolla 

eri puolilla Espoota. Laulujen lomassa hän kertoi asukkaille 

elämästään pienessä Puljun kylässä. Ohjelmisto koostui 

perinteisistä lappilaisista lauluista ja Päivin edesmenneen 

äidin sävellyksistä. Tilaisuuden lopuksi laulettiin yhteislauluja ja 

opeteltiin yhdessä joiku.

Päivi Elomaa
opintosihteeri

Lapinlauluja palvelutaloissa 
”Espoon kaupungin Kulttuuriketju välittää taide- ja kulttuurielämyksiä 

espoolaisille vanhuksille ja hoitohenkilökunnalle hoivakodeissa, 
palvelutaloissa ja -keskuksissa.

50 51
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Valokeilassa 
Elisa Nokelainen

Nimeni on Elisa Nokelainen ja olen soittanut viulua Avoniassa 

vuodesta 2016 lähtien, jolloin aloitin viulunsoiton. Ennen harrastin 

tanssia, kuvataidetta ja kuoroa Turun konservatoriossa, mutta 

tykkäsin musiikista ja päätin aloittaa viulunsoiton.

Käyn viikoittain musiikinhahmotusaineessa, orkesterissa 

sekä omalla viulutunnilla. 

Harjoittelen asteikkoja, etydejä ja kappaleiden soittoa. 

Kotona harjoitellessani aloitan lämmittelyllä, jossa yritän 

rentoutua mahdollisimman paljon. Lämmittelyyni kuuluu 

tunnin asteikkojen soitto ja tunnin etydien soitto. Kaksi tuntia 

soitan kappaleita. Soitan niin paljon päivässä kuin minusta 

tuntuu hyvältä. Pidän pieniä taukoja useasti. Joskus myös soitan 

kahdessa ”osassa”, aamulla ja sitten illalla. Harjoittelu kuuluu 

minun jokaiseen päivään. Loma-aikojen välillä ei ole kovin suurta 

eroa, vaan harjoittelu on aina läsnä. Mielestäni pienikin määrä 

hyvin käytettyä harjoitteluaikaa voi johtaa suurempiin tuloksiin 

kuin harjoitteleminen pitkään ilman keskittymistä.

Ennen kuin aloitan harjoittelemaan uutta kappaletta, 

kuuntelen netistä, miltä se kuulostaa. Tietenkin soitan kappaleen 

omalla tavalla ja kuuntelen opettajien mielipiteitä ja yritän 

toteuttaa niitä.

Minulle on myös tärkeää löytää harjoittelupaikka, jossa 

on rauhallista. Kovan metelin keskellä minun on vaikea keskittyä. 

Yritän löytää harjoittelutilan, jossa en väsy tai pitkästy siihen, mitä 

olen tekemässä.

Osallistuin maaliskuussa 2019 Jyväskylässä Juhani 

Heinonen -viulukilpailuun, josta sain tunnustuspalkinnon. Ennen 

kilpailua harjoittelin kappaleita tarkkaan. Kappaleen jakaminen 

osiin auttoi minua keskittymään siihen, mitä tein. En aloittanut 

harjoittelua nopeista ja monimutkaisista osioista kappaleessa 

vaan rauhallisista, sillä kädet lämpenevät silloin. Hitaasti 

soittaminen auttoi minua kuulemaan epäpuhtaat nuotit. 

Tein paljon harjoituksia, joissa kuvittelin seisovani 

kilpailupaikalla soittamassa tuomareille. Myöskin ulkoa 

muistamiseen minua auttoi se, että esimerkiksi koulumatkalla 

muistelin, miten kappaleen sormitukset menivät ilman viulua. Jos 

muisti pätki enkä tiennyt, mitä tuli seuraavaksi, se tarkoitti, että 

paikkaa piti vielä harjoitella ainakin muistamisen kannalta.

Pääsin soittamaan toukokuussa 2019 solistina Wegelius 

Kammarstråkar -orkesterin nuorten solistien konsertissa. Siellä 

näin samoja ihmisiä kuin kilpailussa, ja oli mukavaa tutustua heihin 

paremmin. Orkesterin kanssa soittamisessa on tärkeää osata 

soittaa oma nuotti hyvin, mutta kuunnella myös orkesteria ja 

seurata kapellimestaria. Sieltä sain hyvää kokemusta.

Viulunsoitto on minulle tärkeää aikaa. Se on kivaa, hauskaa 

ja iloista ja saa minut rauhoittumaan. Tykkään käydä vapaa-ajallani 

ulkoilemassa, koska silloin pystyn nauttimaan luonnosta.

Kukaan ei pakota minua harjoittelemaan ja soittamaan 

viulua, vaan teen sen itseäni varten. Nautin siitä, kuinka viulu soi ja 

mitä se voi tuottaa.

Löytämällä oikean tekniikan ja nuottien oikean lukemisen 

kautta toivon tulevani myös paremmaksi soittajaksi. Haluaisin 

opinnäytetyöni voivan auttaa myös muita nauttimaan enemmän 

tekemistään asioista.

Elisa Nokelainen
viulunsoiton oppilas 
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 TALOUS
 
Tilikausi 1.1.2018–31.12.2018
 
Menot       1 396 460 €    100 %
 
Tulot
Valtionosuus                                                 715 330 €                                   51 %
Erityisavustus, Opetushallitus                                16 421 €                                      1 %
Espoon kaupungin toiminta-avustus                   303 000 €                                   21 %
Lukukausimaksut                                                     382 392 €                                  27 %

 
 
LUKUKAUSIMAKSUT
 
Perusopinnot, solistinen aine
30 min             290 €
45 min           350 €
 
Syventävät opinnot, solistinen aine
60 min                         350 €
 
Musiikkileikkikoulu, ryhmäopetus
30–45 min   110 €
soitinvalmennus              130 €
 

Ryhmäopetus
30–45 min soitinvalmennus (kitara, piano, viulu)                              190 €

 
Muut ryhmäopetusaineet                90 €
 
Avoin osasto 2 (12 opetusviikkoa)
30 min                  385 €
45 min              580 €
 
Avoin osasto 1 (17 opetusviikkoa)
30 min                 560 €
45 min               840 €

 
Muut maksut
Soitinvuokra                 50 €
Kirjaamismaksu/ uusi oppilas       15 €
Maksukehoitus             5 €

KAHDEKSASTOISTA TOIMINTAVUOSI
 

PERUSOPINNOT, SYVENTÄVÄT OPINNOT, MUSIIKKILEIKKIKOULU, AVOIN OSASTO 1

Syyslukukausi 2018  ma 13.8.–pe 14.12.  loma-ajat: syysloma ma 16.10.–pe 20.10.
Kevätlukukausi 2019   ma 7.1.–ke 22.5.                                  talviloma ma 18.2.–pe 22.2.
                                                                                                 pääsiäinen pe 19.4.–ma 22.4.
AVOIN OSASTO 2  (12 opetusviikkoa)
Syyslukukausi 2018  ma 17.9.–pe 14.12. loma-ajat:    syysloma ma 16.10.–pe 20.10.
Kevätlukukausi 2019   ma 7.1.–pe 5.4.   talviloma ma 18.2.–pe 22.2.

 
Opetuspaikat                  Bändikeidas, Pihatörmä 1
    Kirkkojärven koulu, Kotikyläntie 6
    Laurinlahden koulu, Merisaapas 2-4
    Matinlahden koulu, Aapelinkatu 2-4
    Vanttilan koulu, Nissintie 2
    Villa Breidablick, Kannusillanmäki 6
    Westendinpuiston koulu, Hiiralantie 6
    Honey Monsters päiväkoti Olari, Avaruuskatu 1
    Honey Monsters päiväkoti Tuomarila, Joupinpuisto 2
    Hösmärinpuiston päiväkoti, Hösmärinahde 5
    Karhusuon koulu, Karhuniitynkuja 6
    Nupurin päiväkoti, Brobackantie 1
    Ymmerstan päiväkoti, Ullantorppa 6
                                        
 Toimihenkilöt                 Ilari Iivonen, rehtori
                                     Mikko Antikainen, apulaisrehtori
                                     Tuula Iivonen, talouspäällikkö
                                     Päivi Elomaa, opintosihteeri
                                     Gudni Lehtinen, iltavahtimestari
                                     Oskar Hillman, iltavahtimestari
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Aittola Kirsi
PIANO

OPETTAJAT

Kaakkomäki Jukka 
HARMONIKKA

Backman Annalina
PIANO

Casallas Jose
KLASSINEN KITARA

Ignatius Antti
KLASSINEN KITARA

Gemert van Rody
KLASSINEN KITARA

Haapamäki Hanna
NOKKAHUILU

Hietava Maria
MUSIIKKILEIKKIKOULU

Desimpelaere Eva
PIANO

Koivunen Jarno
VIULU

Kangaskokko Taija
VIULU

Koivunen Aya
VIULU,  ALTTOVIULU

Arlin Mikko
RUMMUT

Hyökki Saima
LAULU RYTMIMUSIIKKI

Haimelin Markus
PIANO, KEYBOARD

Jokinen Antti
SÄHKÖKITARA 
AMP

Lehtonen Katja
PIANO

Laivuori Martti
SELLO

Koivusalo Severi
RUMMUT

Kontinen Jussi
SÄHKÖKITARA
AMP

Kolanen Jari 
SÄHKÖBASSO

Äijälä Heidi
KANTELE

Ruotsala Arto 
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET 
MUSIIKKITEKNOLOGIA

Mutanen Minna-Sisko
LAULU KLASSINEN

Malmelin Anne-Marie
PIANO

Pohjasniemi Soile
PIANO

Rautio-Härkönen Heta 
PIANO

Tastula Anna
PIANO
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET

Ylivaara Esa
PIANO, SÄVELLYS, SÄESTYS

Salakka Aida
KONTRABASSO

Tiainen Pia
HUILU

Summanen Otso
KLASSINEN KITARA
SÄHKÖKITARA

Saikkonen Tomi 
RUMMUT

Almonkari Pauliina
NOKKAHUILU, HUILU

Kaipiainen Santeri
PIANO, KEYBOARD

Kumpulainen Katariina
MUSIIKKILEIKKIKOULU

Silanterä Veli-Matti
SÄHKÖBASSO
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HALLINTO

Elomaa Päivi
OPINTOSIHTEERI

Iivonen Ilari
REHTORI
KITARA

Antikainen Mikko
APULAISREHTORI
KLARINETTI

Iivonen Tuula
TALOUSPÄÄLLIKKÖ

Lehtinen Gudni 
ILTAVAHTIMESTARI
VILLA BREIDABLICK

Hillman Oskar 
ILTAVAHTIMESTARI
VILLA BREIDABLICK

Perustaso   577
Syventävät opinnot   41
Musiikkileikkikoulu   172
Avoin osasto  17
Kärkihanke musiikkikerhot 115

OPPILAAT TILASTOJA
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Musiikkiopisto Avonian kevätkonsertissa 22.5. Espoon tuomiokirkossa jaettiin päättötodistuksia. 
Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry myönsi kaikille todistuksen saajille stipendin.

EDISTYMINEN OPINNOISSA

10.11.2018
Mestarikurssi pianisteille

ohjaajana Tarmo Peltokoski

2.2.2019
Harmonikka soikoon, Jokioinen

C-sarja (2008–2009 syntyneet)

Arthur Kokko, jaettu 2. sija

Erikoispalkinto erityisen puhtaasta esityksestä

4.–5.3.2019
Juhani Heinonen viulukilpailu, Jyväskylä

Elisa Nokelainen, viulu

29.–30.3.2019
Mestarikurssi pianisteille

ohjaajana Paavali Jumppanen

5.–7.4.2019
Minä soitan harmonikkaa, Espoon kulttuuri-

keskus

(2012 ja myöhemmin syntyneet)

Olli Pakkala, harmonikka

Nuorimmaisten sarjassa kaikki osallistujat (12) 

palkittiin 1. sijalla

6.–10.4.2019
Young Musician - Tallinn 2019 

Elias Sundqvist, sello

MESTARIKURSSEJA JA KILPAILUJA

9.–11.4.2019 
SAKUstars 2019, Sastamala 

Alexander Kokko, harmonikka

24.–26.4.2019
Avonian 1. pianokilpailu, Villa Breidablick

Palkitut pianistit:

Sarja I (0–9-vuotiaat)

1. Nea Fagerström

2. Maija Nikus Sanchez

3. Eelis Iivonen

Erityismaininta, kiinnostavin oma 

sävellys:

Lili Kanerva

Sarja II (10–12-vuotiaat)

1. Sofia Suckcharoen

2. Siiri Sipilä

3. Hugo Hyppönen

Erityismaininta, kiinnostavin oma 

sävellys:

Atte Malinen

Sarja III (13–15-vuotiaat)

1. Essi Vuorenhela

2. Ada Tavaila

3. Venny Ervasti

Erityismaininta, kiinnostavin oma 

sävellys: 

Elli Lahtinen

Sarja IV (16–99-vuotiaat)

1. Katarina Pichnova

2. Tuomas Mellin

3. Helka Muraja

Erityismaininta, kiinnostavin oma 

sävellys:

Janette Huttunen

 

3.–5.5.2019
KanteleKimara, Turku

Isla Kielinen ja Olivia Korhonen, 

kantele 

4.6.2019
TGF-kitarakilpailu, Tampereen 

konservatorio

nuorten sarja 16–18-vuotiaat

Olli Jäske, klassinen kitara, 3. sija

“MUSIIKKIOPISTO AVONIAN KANNATUSYHDISTYS 
MYÖNTÄÄ STIPENDIN  TUNNUSTUKSENA 
AHKERUUDESTA JA EDISTYMISESTÄ 
MUSIIKKIOPINNOISSA”

  piano (2)
  sello (1)
  sähkökitara (1)

  kantele (1)
  nokkahuilu (1)
  laulu klassinen (1)
  viulu (2)
  piano (2)
  laulu rytmimusiikki (3)
  klassinen kitara (5)
  piano (11)
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ELOKUU
ma 13.8.     Sali Soi, Villa Breidablick

ma 20.8.     Sali Soi, Villa Breidablick

pe 24.8.      Espoo-päivän konsertti, Avonian laulajat ja 

  kitaristit, Galleria Espoonsilta

la 25.8.       Espoo-päivän konsertti, Avonian kantelistit ja  

  viulistit, Galleria Espoonsilta

ma 27.8.     Sali Soi, Villa Breidablick

to 30.8.      Aula Soi, Bändikeidas

SYYSKUU
ma 3.9.       Sali Soi, Villa Breidablick

ma 10.9.     Sali Soi, Villa Breidablick

su 16.9.      Avonian kitaristit ulkonuotiolla, Rastila Camping

ma 17.9.     Sali Soi, Villa Breidablick

ma 24.9.     Sali Soi, Villa Breidablick

ti 25.9.       Iltapäivän säveliä, pianistit, Aurorakoti

to 27.9.      Aula Soi, Bändikeidas

pe 28.9.      Musiikkituokio palvelutalolla, Attendo Vuoripirtti

pe 28.9.      Soitetaan yhdessä, Villa Breidablick

TAPAHTUMAKALENTERI

LOKAKUU
ma 1.10.     Sali Soi, Villa Breidablick

to 4.10.      Projektiviikon päätöskonsertti, Bändikeidas

pe 5.10.      Opettajien teknologiakoulutus, Villa Breidablick

pe 5.10.      Syysillan säveliä I, Villa Breidablick

ma 8.10. Luova Impro, Annika Gummerus-Putkinen, 

  Musikinstitutet Kungsvägen

ma 8.10.     Sali Soi, Villa Breidablick

ma 8.10.     Annan pianistit I-II, Westendinpuiston koulu

ma 22.10.  Sali Soi, Villa Breidablick

to 25.10.    Aula Soi, Bändikeidas

pe 26.10.    Opettajien sävellystyöpaja, Bändikeidas

pe 26.10.    Pianistien YouTube-videoiden äänityskonsertti, 

  Villa Breidablick

la 27.10.     Opettajien sävellystyöpaja, Bändikeidas

la 27.10.     Syksyn satoa, pianistien konsertti, 

  Villa Breidablick

ma 29.10.  Sali Soi, Villa Breidablick

ti 30.10. Luova Impro, Annika Gummerus-Putkinen,

  Musikinstitutet Kungsvägen

MARRASKUU
to 1.11.      Avonian jousisoittajien solistikonsertti, 

  Suvelan kappeli

pe 2.11.      Pianistien Halloween-hulinat, Karatalo

to 8.11.      Isänpäiväkonsertti, Ymmerstan päiväkoti

pe 9.11.      Opettajien sävellystyöpaja, Bändikeidas

la 10.11.     Opettajien sävellystyöpaja, Bändikeidas

la 10.11.     Mestarikurssi pianisteille, Tarmo Peltokoski, 

  Villa Breidablick

ti 13.11.     Klarinetti- ja pianomusiikkia, Villa Elämäntalo

pe 16.11.    Musiikkiopisto Avonia proudly presents: 

  Suulle ja sielulle herkkuja -hetki. Musiikkia 

  sellolle ja pianolle, Villa Angelica

pe 16.11.    Syysillan säveliä II, Villa Breidablick

la 17.11.     Concerto Grosso Aulatapahtuma, 

  Helsingin Musiikkitalo

la 17.11.     Huilujen syyspuhallus I-II, Villa Breidablick

su 18.11.    Sunnuntaisoitto, Villa Breidablick

ma 19.11.  Ayan viulistien konsertti I-II, Villa Breidablick

ti 20.11.     Lasten oikeuksien päiväkonsertti, 

  Hösmärinpuiston päiväkoti

ti 20.11.     Barokkia bianolla & Suzuki 1-vihko konsertti, 

  Villa Breidablick

ke 21.11.    Avonian pianistien musiikkituokio Kauklahden 

  eläkkeensaajien keskiviikko-kerhossa, 

  Espoon keskuksen palvelukeskus

ke 21.11.    Taijan viulistien syyskonsertti I-II, Villa Breidablick

pe 23.11.    Jailbreak! Rytmimusiikkilinjan konsertti, Kannusali

ke 23.11.    Mitä aarrearkusta löytyykään? -konsertti, 

  Villa Breidablick

la 24.11.     Musiikkiopisto Avonian viulistien, alttoviulistien ja 

  pianistien joulukonsertti, Kauklahden kappeli

la 24.11.     Huilut ja kanteleet syystunnelmissa I-II, 

  Villa Breidablick

ma 26.11.  Pianoseminaari Yhdessä, järjestäjänä Juvenalia ja 

  Kirkkonummen musiikkiopisto, Sellosali

ma 26.11.  Koreasti koskettimilla & Suzuki 1-vihko konsertti, 

  Villa Breidablick

ti 27.11.     Pianoseminaari Yhdessä, järjestäjänä Juvenalia ja 

  Kirkkonummen musiikkiopisto, Sellosali

ke 28.11. Luova Impro, Stefanie Tuurna, 

  Musikinstitutet Kungsvägen

ke 28.11.    Viulistien soittajaiset I-II, Villa Breidablick

to 29.11.    Aula Soi, Bändikeidas

to 29.11.    Avonian kitaristien konsertti, Kannusali

pe 30.11.    Lux Breida vol.1-2, Villa Breidablick

JOULUKUU
la 1.12.       Raketilla kohti flyygeliä, Villa Breidablick

su 2.12.      ”Talven tiellä” -rytmimusiikkilinjan laulajien 

  akustinen konsertti, Villa Breidablick

ma 3.12.     Annan piano-oppilaiden joulukonsertti, 

  Villa Breidablick

ti 4.12.       Otson kitaristien matinea, Villa Breidablick

ke 5.12.      Esan oppilaiden konsertti, Villa Breidablick

ke 5.12.      Antti Ignatiuksen oppilaiden soittajaiset, 

  Westendinpuiston koulu

la 8.12.       Sellistien joulukonsertti I-III, Villa Breidablick

ma 10.12.  Joulun säveliä I-II, Villa Breidablick
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ma 10.12.  Rytmiikkaryhmien avoimet ovet, 

  Ymmerstan päiväkoti

ti 11.12.     Rumpujamit, Bändikeidas

ti 11.12.     "Me käymme joulun viettohon" -klassisten 

  yksinlaulajien konsertti, Villa Breidablick

ti 11.12.     Rytmiikkaryhmien avoimet ovet, 

  Ymmerstan päiväkoti

ke 12.12.    Rytmimusiikkilinjan matinea I-II, Nekka

ke 12.12.    Jouluista jousimusiikkia sekä joululauluja 

  jousikvartetin säestyksellä, 

  Oulunkylän vanha kirkko

to 13.12.    Rytmimusiikkilinjan matinea I-II, Nekka

to 13.12.    Yhteinen joululauluhetki, Nupurin päiväkoti

pe 14.12.    Nokkahuilistien ja kantelistien jouluhelinät, 

  Villa Breidablick

la 15.12.     Avonian kitaristien konsertti I-II, 

  Galleria Espoonsilta

la 15.12.     Musiikkiopisto Avonian pianistien joulukonsertti,  

  Kauklahden kappeli

la 15.12.     Avonian opettajien konsertti, Villa Breidablick

TAMMIKUU
ma 14.1.     Sali Soi, Villa Breidablick

ti 15.1.  Luova Impro, Stefanie Tuurna, 

  Musikinstitutet Kungsvägen

su 20.1.      Avonian viulunsoiton opiskelija Elisa Nokelainen 

  esiintyy messun yhteydessä, Kauklahden kappeli

ma 21.1.     Sali Soi, Villa Breidablick

ke 23.1.      Sävellyspaja huilisteille, Villa Breidablick

to 24.1.      Musiikkituokio palvelutalolla, 

  Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus

ma 28.1.     Sali Soi, Villa Breidablick

ti 29.1.       Musiikkituokio palvelutalolla, Palvelukeskus 

  Puistokartano

ti 29.1.       Duo-konsertti, Villa Breidablick

to 31.1.      Aula Soi, Bändikeidas

to 31.1.      Musiikkituokio palvelutalolla, Hoivakoti 

  Villa Lauriina

HELMIKUU
la 2.2.         Antti Ignatiuksen oppilaiden Sävellys -konsertti, 

  Villa Breidablick

su 3.2.        Annalina Backmanin oppilaat esiintyy 

  messun yhteydessä, Suvelan kappeli

ma 4.2.       Sali Soi, Villa Breidablick

ke 6.2.        Lapinlaulutuokio - Saamelaisten kansallispäivä, 

  kansainvälinen kohtaamispaikka Trapesa

ke 6.2.        Pianoinen pianoilta -konsertti, Villa Breidablick

to 7.2.        Muksujen aamumusakonsertti I 

  Rytmimusiikkilinjan oppilaat esiintyvät 

  päiväkotilapsille, Kannusali

pe 8.2.        Musiikkituokio neurologian osastolla, 

  Espoon sairaala

pe 8.2.        Musiikkituokio Villa Glims kodilla, Espoon sairaala

la 9.2.         Omin sävelin - huilistien sävellyskonsertti, 

  Villa Breidablick

ma 11.2.     Sali Soi, Villa Breidablick

ti 12.2.       "Pianistien iltasoitto", Villa Breidablick

ke 13.2.      Lounaskonsertti Brunnsdalissa, osa I

ke 13.2.      Musiikkituokio palvelutalolla, Sateenkaarikoti

to 14.2.      Ystävänpäivän musiikkitervehdys, 

  Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus

pe 15.2.      Lounaskonsertti Brunnsdalissa, osa II

su 17.2.      Avonian viulunsoiton opiskelija Elisa Nokelainen 

  esiintyy messun yhteydessä, Suvelan kappeli

ma 25.2.     Sali Soi, Villa Breidablick

to 28.2.  Luova Impro, Teemu Viinikainen, Villa Breidablick

to 28.2.      Aula Soi, Bändikeidas

MAALISKUU
la 2.3.         Avonian opettajien konsertti, Karatalo

su 3.3.        Annalina Backmanin oppilaat esiintyvät 

  messun yhteydessä, Suvelan kappeli

ti 5.3.         Musiikkituokio palvelutalolla, 

  Attendo Harmaaniitty

ke 6.3.        Musiikkituokio palvelutalolla, Aurorakoti

to 7.3.  Luova Impro, Teemu Viinikainen, Villa Breidablick

ma 11.3.     Avonian kitaristit, Iso Omena kirjaston Stage

ma 11.3.     Musiikkituokio palvelutalolla, 

  Viherlaakson muistipalvelukeskus

ma 11.3.     Sali Soi, Villa Breidablick

ti 12.3.  Luova Impro, Frida Backman, 

  Musikinstitutet Kungsvägen

ti 12.3.       Pianistien pyjamakonsertti, Villa Breidablick

pe  15.3.     ABBA-koululaiskonsertti I-II, Kannusali

pe 15.3.  ABBA-konsertti, Kannusali

su 17.3.      Annalina Backmanin oppilaat esiintyvät messun 

  yhteydessä, Suvelan kappeli

ma 18.3.     Sali Soi, Villa Breidablick

ti 19.3.       Säveliä kuvista – sävellyskonsertti, 

  Villa Breidablick

ke 20.3.      Säveliä kuvista – sävellyskonsertti, Villa Haga, 

  Kirkkonummen musiikkiopisto

la 23.3.       ”Nokkisten ja kanteleiden kevätkarkelot”, 

  Villa Breidablick

la 23.3.       Pieni kamarimusiikkikonsertti, 

  Musiikkiopisto Avonian huilistit, Villa Breidablick

ma 25.3.     Sali Soi, Villa Breidablick

ti 26.3.  Luova Impro, Frida Backman, 

  Musikinstitutet Kungsvägen

to 28.3.      Aula Soi, perustason päättökonsertti, 

  Bändikeidas

to 28.3.      Muksujen aamumusakonsertti II Avonian 

  jousisoittajat esiintyvät päiväkotilapsille, 

  Kannusali

pe 29.3.      Muksujen aamumusakonsertti III Avonian 

  oppilaat esiintyvät päiväkotilapsille, Kannusali

pe 29.3.      Paavali Jumppasen mestarikurssi pianisteille, 

  Villa Breidablick

la 30.3.       Paavali Jumppasen mestarikurssi pianisteille, 

  Villa Breidablick

HUHTIKUU
ma  1.4.      Avonian oppilaat esiintyvät Entressen kirjaston 

  10-vuotisjuhlassa

ma 1.4.       Sali Soi, Villa Breidablick

ti 2.4.         Soitinesittely Laurinlahden koulun oppilaille, 

  Bändikeidas
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pe 5.4.        Kevään kaikuja I, Villa Breidablick

5.–7.4.       Olli Pakkanen, Minä soitan harmonikkaa 

  -tapahtuma, Espoon kulttuurikeskus

 6.–7.4.       Sellisti Elias Sundqvist, Young Musician -kilpailu, 

  Tallinna

su 7.4.        Annalina Backmanin oppilaat esiintyvät messun 

  yhteydessä, Suvelan kappeli

ti 9.4.  Luova Impro, Ari-Pekka Korhonen, 

  Villa Breidablick

to 11.4.      Soitinesittely Laurinlahden koulun oppilaille, 

  Bändikeidas

la  13.4.      Musiikkiopisto Avonian viulistien, alttoviulistien ja 

  pianistien pääsiäiskonsertti, Kauklahden kappeli

ma 15.4.     Kantelekoulutus henkilökunnalle, 

  Hösmärinpuiston päiväkoti

ti 16.4.       Huilistien musiikkituokio palvelutalolla, 

  Esperi Hoivakoti Opri ja Oleksi

ti 16.4.       Otson kitaristien kevätkonsertti, Villa Breidablick

ke 24.4.      Avonian 1. pianokilpailu, I sarja 0–9-vuotiaat, 

  Villa Breidablick

ke 24.4.      Avonian 1. pianokilpailu, II sarja 10–12-vuotiaat, 

  Villa Breidablick

to 25.4.      Aula Soi, Bändikeidas

to 25.4.      Jousisoittajien yhteisvastuukonsertti, 

  Suvelan kappeli

to 25.4.      Avonian 1. pianokilpailu, III sarja 13–15-vuotiaat, 

  Villa Breidablick

pe 26.4.      Soitinesittely Honey Monsters päiväkodin lapsille, 

  Bändikeidas

pe 26.4.      Jailbreak! Rytmimusiikkilinjan konsertti, 

  Kannusali

pe 26.4.      Avonian 1. pianokilpailu IV sarja 16–99-vuotiaat, 

  Villa Breidablick

la 27.4.       "Merituulia" kantelistit ja nokkahuilistit yhdessä, 

  Villa Breidablick

la 27.4.       "Kevättuulia" kantelistit ja nokkahuilistit yhdessä, 

  Villa Breidablick

ma 29.4.     Kantelekoulutus henkilökunnalle, 

  Hösmärinpuiston päiväkoti

ma 29.4.     Esa Ylivaaran oppilaiden kevätkonsertti, 

  Villa Breidablick

TOUKOKUU
to 2.5.  Luova Impro, Ari-Pekka Korhonen, Villa Breidablick

la 4.5.         Serenata Notturna - Musiikkiopisto Avonian 

  kitaraorkesterin ja jousiorkesterin yhteiskonsertti, 

  Helsingin tuomiokirkko

la 4.5.         Kantelekimaran päätöskonsertti, Sigyn-sali, 

  Turun konservatorio

la 4.5.         Kantelekimara, Avonian kantelistit Isla Kielinen ja 

  Olivia Korhonen, Turun konservatorio

su 5.5.        All together - Tillsammans - Yhdessä, 

  Kungl. Musikhögskolan, Tukholma

ma 6.5.       Soitinesittely Kuitinmäen koulun oppilaille, 

  Bändikeidas

ma 6.5.       Kantelekoulutus henkilökunnalle, 

  Hösmärinpuiston päiväkoti

ma 6.5.       "Läksin minä kesäyönä käymään", 

  Villa Breidablick

ti 7.5.         Pianistien konsertti "Kevään ääniä", 

  Villa Breidablick

ke 8.5.        Jarno Koivusen viulistien konsertti I-II, 

  Villa Breidablick

ke 8.5.  Lauluntekokurssi, ohjaajana Laura Sippola, 

  Bändikeidas

to 9.5.        Eurooppa-päivän lauluja, kansainvälinen 

  kohtaamispaikka Trapesa

to 9.5.        Äitienpäiväkonsertti, Ymmerstan päiväkoti

pe 10.5. Lauluntekokurssi, ohjaajana Laura Sippola, 

  Bändikeidas

pe 10.5.      Aya Koivusen viulistit I-II, Villa Breidablick

la 11.5.       Pianistien kevätkonsertti I-II, Villa Breidablick

la 11.5.       Taija Kangaskokon viulistit I-II, Villa Breidablick

su 12.5.      Elisa Nokelainen esiintyy Suvelan kappelin 

  äitienpäiväkonsertissa

ma 13.5.     Kantelekoulutus henkilökunnalle,  

  Hösmärinpuiston päiväkoti

ma 13.5.     Kitaristien konsertti I-II, Villa Breidablick

ti 14.5.       Kevätkonsertti, Hösmärinpuiston päiväkoti

ke 15.5.      Musiikkituokio palvelutalolla, Attendo 

  Harmaaniitty

ke 15.5.      Wegelius Kammarstråkar, Nuorten solistien 

  konsertti, Elisa Nokelainen, G-18 sali

to 16.5.      Kesän korvalla I-II, Villa Breidablick

to 16.5.      Musiikkituokio palvelutalolla, Villa Lauriina

pe 17.5.      Keväinen KantelePianoMix I-II, Karatalo

pe 17.5.      Kevään kaikuja II, Villa Breidablick

pe 17.5.      Pianistien impro ja oma sävellyskonsertti, 

  Westendinpuiston koulu

su 19.5.      Sellistien kevätkonsertti I-III, Villa Breidablick

ma 20.5.     Rytmimusiikkilinjan matinea I-II, Iso Omena  

  kirjaston Stage

ma 20.5.     Anna Tastulan oppilaiden kevätkonsertti, 

  Villa Breidablick

ma 20.5.     Avointen ovien muskari, Ymmerstan päiväkoti

ti 21.5.       Rytmimusiikkilinjan matinea I-II, Iso Omena 

  kirjaston Stage

ti 21.5.       Eskareiden kevätjuhla, Karhusuon koulu

ti 21.5.       Janette Huttusen päätöskonsertti, 

  Villa Breidablick

ti 21.5.       Antti Ignatiuksen oppilaiden konsertti, 

  Westendinpuiston koulu

ke 22.5.      Rumpujamit, Bändikeidas

ke 22.5.      Musiikkiopisto Avonian kevätkonsertti, 

  Espoon tuomiokirkko

to 23.5.      Kevätkonsertti muskarilaisille, Nupurin päiväkoti

ti 28.5.       Honey Monsters kevätjuhla, Jalavapuiston koulu

KESÄKUU
ti 4.6.         TGF-kitarakilpailu, nuorten sarja 16–18-vuotiaat, 

  Olli Jäske, Tampereen Musiikkiakatemia

pe 7.6.        Kesäleirin päätöskonsertti, Villa Breidablick
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YHTYE  YHTYEIDEN MÄÄRÄ OPPILAAT

6-kätinen pianolla 1 3

4-kätinen pianolla 14  28

Pianoduo (piano ja soolosoitin) 19  38

Pianotrio 2 6

Pianokvintetti (pf, vl, vl, vl, vla) 1 5

Kitaraduo 4 8

Kitaratrio 8 24

Kitarakvartetti 2 8

Viuluduo 7 14

Viulutrio 1 3

Selloduo 1 2

Sellotrio 1 3

Selloyhtye 2 8

HuiHai Huilaajat 1 6

Minihuilut 1 5

Mozart trio 1 3

Huiluduo 7 14

Huilu-kanteleduo 1 2

YHTEISMUSISOINTI
Musiikkiopisto Avoniassa yhteismusisointiin osallistui kokonaisuudessaan 616 oppilasta. 

Orkestereita, kokoonpanoja ja bändejä oli yhteensä 133. 

KLASSINEN
Kaudella 2018-2019 Avoniassa toimi seuraavat kamarimusiikkiyhtyeet ja orkesterit

Kamariyhtyeitä toimi 100 ja niissä soitti 261 oppilasta.

Huilu-klarinetti 1 2

Huilu-viulu 1 2

Klarinettikvartetti 1 4

Improryhmä 1 10

Nokkahuilu- ja kanteleyhtye 10 24

Nokkahuiluduo 1 2

Poplaulu-kanteleduo 2 4

Kantelekvartetti 1 4

Minisinfis, kantelistit 1 4

Laulu-piano 2 4

Lauluduo 2 4

Lauluensemble 1 6

Laulukvartetti 1 4

YhteissoittoMuHa 1 7

 YHTYE  YHTYEIDEN MÄÄRÄ OPPILAAT
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RYTMIMUSIIKKI
Kaudella 2018-2019 Avonian rytmimusiikkilinjalla toimi 14 kokoonpanoa, joihin osallistui yhteensä 102 oppilasta.   

Bändejä toimi 12 ja niissä soitti 83 oppilasta. 

AB/CD  7

E-typet 6

El Virus 6

Fufut  7

Megabest  6

Nuclear Swing  8

Putka Betrayal  7

Sugar Railroad  6

Syndicate 7

8H 6

Tap Tempo 7

The Pieces  10

Orkestereita toimi kuusi ja niissä soitti 156 oppilasta.     

 

Minisinfonia viulu 4

 alttoviulu 1

 sello 2

 kontrabasso 1

 huilu 2

 nokkahuilu 2

 klarinetti 1

 kantele 4

 yhteensä 18

Juniorijouset viulu 6

 sello 5

 kontrabasso 1 

 yhteensä 12

Kamariorkesteri  viulu 12

 alttoviulu 1

 sello 4

 yhteensä 17

Iso selloyhtye sello 19

 yhteensä 19

Westendin soittoniekat viulu 10

 yhteensä 10

Tillsammans viulu 9

(jousi- ja kitaraorkesteri) alttoviulu 1

 sello 4

 kitara 66

 yhteensä 80

 

Lauluyhtyeitä toimi kaksi ja niihin osallistui 19 oppilasta.

Lapsikuoro Ainova  11

Stemmapaja  8

KÄRKIHANKE
Kärkihanke-musiikkikerhoja toimi 13 ja niissä soitti yhteensä 97 oppilasta.

Bändikerhot Vanttila 10 78

Bändikerhot Laurinlahti 2 15

Kitarakerho Kirkkojärvi 1 4

ORKESTERI SOITIN OPPILAAT

BÄNDI OPPILAAT 

LAULUYHTYE OPPILAAT 

MUSIIKKIKERHO KERHOJEN MÄÄRÄ OPPILAAT 
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