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Esipuhe

4

Musiikkiopiston 
perustamisesta 20 vuotta

Marraskuun 16. päivänä vuonna 2000 
toimitin musiikkioppilaitosta ylläpitävän 
kannatusyhdistyksen perustamisilmoituksen 
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Palataan hetkeksi ajassa vielä kauemmas 
taaksepäin.

Espoon Vilniemessä vuonna 1987 kiinnitin nastoilla 

puisiin puhelinpylväisiin ”Kitaratunteja annetaan” -ilmoituksia 

aavistamatta, mihin kaikkeen tämä voisi johtaa. Espoossa 

oli tuolloin noin 130 000 asukasta vähemmän nykyiseen 

verrattuna, ja yleinen tunnelma oli lähempänä maalaispitäjää kuin 

varsinaista kaupunkia. Mieleeni ovat erityisesti jääneet puiset 

puhelinpylväät ja niissä olleet moninaiset ilmoitukset. Yllättävän 

pitkään ilmoitukset aina saivatkin olla paikallaan, ja vaihtelevat 

sääolosuhteet taisivat olla suurin haaste niiden pysyvyydelle. 

Muistan hyvin, kuinka lankapuhelin alkoi piristä jo saman 

päivän iltana, kun ensimmäiset ilmoitukset puhelinpylväisiin 

oli kiinnitetty. Työllistyminen ja pienen ansiotulon saaminen 

nuorena musiikinopiskelijana 1980-luvun lopussa oli yksityisten 

soittotuntien antamisen varassa. Kitaratuntien pitopaikaksi 

valikoitui Rastaalan koulun ala-asteen kirjasto. Koulujen iltakäyttö 

oli Espoossa 80-luvulla pienimuotoisempaa nykyiseen verrattuna. 

Vein koulun iltasiivoojien taukotilaan pullat kerran viikossa, ja he 

avasivat ovet kirjastoon. Mikäli syntyisi järjestyshäiriöitä tai kirjasto 

olisi epäsiistissä kunnossa käytön jälkeen, iltakäyttö päättyisi 

siihen. Tämä järjestely sopi minulle erinomaisesti. 

90-luvun alkupuolella muuttui moni asia. Suomi ajautui 

talouskriisiin, joka oli talousvaikutuksiltaan pahempi kuin 

1930-luvun lama. Bruttokansantuote laski 13 prosenttia, ja 

työttömyys nousi 3,5 prosentista yli 18 prosenttiin. Henkinen 

ilmapiiri oli vähintäänkin lamaantunut, jopa ahdistunut. 

Ymmärrettävästi taloudellinen tilanne oli monessa perheessä 

vaikea eikä tragedioiltakaan vältytty. Tämänkaltaisessa 

tilanteessa moni haki kulttuuriharrastuksista uudenlaista sisältöä 

elämäänsä. Kulttuurin merkitys nousee usein kriisiaikoina 

arvoon arvaamattomaan. Kaikilla niillä, jotka olisivat halunneet 

soittotunteja, ei yksinkertaisesti ollut rahaa maksaa yksityisestä 

opetuksesta. Muistan saaneeni korvauksena pidetyistä 

kitaratunneista muun muassa talvitakin, partavettä, astioita ja 

auton talvirenkaat (2 kpl). Kekseliäisyys ja luovuus saavat uuden 

ulottuvuuden ääriolosuhteissa.

Syksyllä 1990 laitoin pienen rivi-ilmoituksen ”Kitaratunteja 

annetaan” paikallislehti Länsiväylään. Tapahtui jotain todella 

odottamatonta. Kitaratuntien lisäksi kysyttiin pianonsoiton 

opetusta, jousisoitinten opetusta ja bändisoittimien opetusta. 

Olin enemmän kuin hämmästynyt. Puhelin jatkoi soimistaan, 

ja viikon jälkeen perheen muut jäsenet alkoivat kyllästyä 

jatkuvasti soivaan puhelimeen. Tilanne johti siihen, että 

lankapuhelimen johto otettiin pois seinästä pariksi viikoksi.

Puhelimen käyttö edellytti puhelinjohdon kytkemistä seinässä 

olevaan puhelinpistorasiaan. – Nuoremmille lukijoille tiedoksi, 

että ennen kännyköitä puhelin oli kiinteästi kotona oleva laite, joka 

toimiakseen tarvitsi puhelinlankajohdon, joka kytkettiin seinässä 

olevaan puhelinpistorasiaan.

Ajatukset erilaisen musiikkioppilaitoksen perustamisesta 

heräsivät ensimmäisen kerran niiden kymmenien 

puhelinkeskustelujen aikana, joissa tiedusteltiin soittotunnille 

pääsemisen lisäksi soittotaidon saamisen edellytyksistä. 

Yleisimpiä kysymyksiä oli, voiko oppia soittamaan, jos 

pääsykokeiden kautta ei ole onnistunut pääsemään 

musiikkiopistoon. Voiko oppia soittamaan, jos koulun 

laulukokeessa ei ole pärjännyt? Onko musiikin teorian opiskelu 

pakollista, jos haluaa käydä soittotunneilla?

Talouden voimakas elpyminen 90-luvun 
puolessavälissä voimisti entisestään lapsiperheiden 
muuttoliikettä pääkaupunkiseudulle. 
Merkillepantavaa on, että lasten ja nuorten määrä 
oli voimakkaasti kasvanut pääkaupunkiseudulla 
koko 90-luvun ilman, että musiikinopiskelupaikkojen 
määrä olisi lisääntynyt samassa suhteessa.

Valtion elvyttävien toimien ansiosta oli samanaikaisesti 

pääkaupunkiseudulle saatu merkittävä määrä musiikkialan 

ammattiin (esittävä taide + opetus) valmistavia opiskelupaikkoja 

90-luvulla. Useat musiikkipedagogit ja musiikin maisterit olivat 

valmistuttuaan jääneet pääkaupunkiseudulle työnhakuun. 

Meitä 90-luvun lopulla musiikin ammattiopintonsa valmiiksi 

saaneita oli useita, eikä työpaikkaa pääkaupunkiseudulta löytynyt. 

Keskustelimme tilanteesta ja pohdimme, että jotakin on tehtävä. 

Ennen varsinaisia toimenpiteitä keräsin Helsingin seudun 

aluesarjoista tietoja pääkaupunkiseudulle kohdistuneesta 

muuttoliikkeestä ja väestömuutoksista. Samalla selvitettiin 

muutokset koulua käyvien lasten ja nuorten määrissä ja 

eri kaupunkien kouluverkkojen laajennukset viiden vuoden 

ajalta. Ammattiin valmistavista oppilaitoksista kerättiin tietoja 

Musiikkiopiston ensimmäinen 
”toimisto” sijaitsi Lauttasaaressa 
Vaskiniementiellä vuokrayksiöni 
keittiön syvennyksessä. 
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valmistuneiden musiikkipedagogien ja maistereiden määristä. 

Eri musiikkioppilaitosten toimintakertomuksista koottiin tietoja 

musiikinopiskelupaikkojen määristä.

Espoon kaupungin alueella oli erityisesti lapsiperheiden määrä 

noussut merkittävästi useita vuosia jatkuneen voimakkaan 

muuttoliikkeen seurauksena. Tällä oli luonnollisesti suora 

vaikutus kysyntään eri harrastusmahdollisuuksista, kuten 

musiikinopiskelupaikoista. 

Esitin 2000-luvun alussa useille yhteiskunnallisille toimijoille 

ja tahoille ideaa musiikkioppilaitoksen perustamisesta. 

Perusajatuksena oli yhdistää opetuksen tarvitsijat (lapset ja 

nuoret), koulutetut nuoret opettajat ja olemassa olevat tilat 

(koulurakennukset), jossa opetus voitaisiin aloittaa. On selvää, 

että musiikkiopiston orkesteri- ja konserttitoiminta tarvitsee 

omia tiloja, mutta jostain oli aloitettava. Into tehdä konkreettisia 

toimenpiteitä uuden musiikkioppilaitoksen perustamiseen 

liittyen oli hyvin rajallista. Tässä tapauksessa se rajoittui pääosin 

henkilöihin, joita asia koski henkilökohtaisesti. 

Lukuvuonna 2001–2002 oppilaita oli 106 ja opettajia 14. 

Lukuvuosi oli tapahtumarikas. Espoon kaupunki myönsi 

ensimmäisen yleisavustuksen vuonna 2002 suuruudeltaan 

1000 euroa. Päiväkodeille suunnattu musiikkisatukonserttisarja 

esitettiin 7.–14.10.2002 Jousenkaaren, Metsolan ja Silkkiniityn 

päiväkotien lisäksi Jousenkaaren ja Sepon ala-asteella. Espoon 

Suvisaariston Matasaaren leirikeskuksessa järjestettiin 

kamarimusiikkileiri, joka huipentui 20.10.2002 päätöskonserttiin 

Matasaaren kappelissa. Opettajakonsertti järjestettiin 27.11.2002 

Tapiolan kirkossa. Kevätkaudella 2002 järjestettiin mestarikurssi 

kitaristeille ja viulunsoiton oppilaat tekivät kevätretken Ylen 

M1-studioon 4.5.2002, jossa tehtiin ensilevytys 15 viulistin 

voimin. Tarkastellessani juuri perustetun oppilaitoksemme 

toimintakertomusta lukuvuodelta 2001–2002 on todettava, että 

toiminnan laatu ja laajuus on edelleen vaikuttavaa luettavaa. 

Kysyntä soittotunneista oli suurta, ja toiminta kasvoi nopeasti. 

Lukuvuonna 2003–2004 oppilaita oli 434 ja opettajia 43. 

Opetettavien soitinten määrä oli lisääntynyt. Klassisen musiikin 

lisäksi oli aloitettu rytmimusiikin opetus. Bändisoittimille 

tapahtuvan opetuspaikan löytyminen oli haasteellista. Ratkaisu 

löytyi yllättäen Tapiolan keskustasta. 

Merituulentiellä, Tapiolan ”keskustunnelin”, 

bussipysäkkien jälkeen huomaamattoman ja pienen sisäpihan 

kautta pääsi katutasossa sijaitseviin noin 150 neliön tiloihin. Tilat 

olivat alun perin rakennettu poliisin putkatiloiksi. Tässä käytössä 

ne olivatkin useita vuosia ennen niiden siirtymistä Espoon 

nuorisotoimelle. Sain tiedon näiden tilojen olemassaolosta 

nuorisotoimen henkilökunnalta. Tilat olivat olleet pitkään 

käyttämättä ja tyhjillään. Nuorisotoimi oli luopunut tiloista 

niissä olleiden puutteiden takia. Yritin kaikin tavoin saada tietoa 

tilojen vuokraamisesta ja mahdollisen käytön aloittamisesta 

rytmimusiikin opettamiseen.  

Lahjoituksena saatu 
kannettava tietokone toimi 
vain, jos laturi oli kytkettynä.

Merituulentien bänditilat olivat 
alun perin rakennettu poliisin 
putkatiloiksi.

Rody van Gemert ja Lauri Saksa

Vallitseva tilanne olisi hämmästyttänyt vielä enemmän, 

mutta olin ehtinyt lukea muutaman pahvilaatikollisen verran 

maamme eri musiikkioppilaitosten toimintakertomuksia, 

joita reilu 20 vuotta sitten oli runsaasti saatavilla. Useilla 

musiikkiopistoilla oli 80- ja 90-luvuilla tapana tehdä vuosittain 

painettu toimintakertomus. Näistä toimintakertomuksista 

löysin musiikkiopistojen perustamisesta kertovia artikkeleita. 

Nämä historiikit ja artikkelit muistuttivat monella tapaa toisiaan 

riippumatta musiikkiopiston maantieteellisestä sijainnista. 

Pääsääntöisesti musiikkiopiston perustaminen on ollut 

seurausta paikkakunnan vallitsevasta tilanteesta. Käytännön 

tasolla ”tulisieluiset opettajat” tai ”kylän aktiivit” ovat päättäneet 

perustaa musiikkioppilaitoksen auttaakseen soittotunneille 

haluavia lapsia ja nuoria. Asian eteneminen on usein noudattanut 

perinteistä kaavaa:

1) asiaa pidetään naurettavana, 2) asiaa vastustetaan ankarasti ja 

3) asiaa pidetään itsestäänselvyytenä. 

Arkistoidut sähköpostit, kokousmuistiot, lehtileikkeet ja 

päiväkirjamerkinnät 2000-luvun alusta vuoteen 2010 osoittavat, 

että musiikkiopistomme perustaminen ja toiminnan ensimmäiset 

vuodet etenivät perinteisesti ”maan tapaa” noudatellen.

Torstaina 16.11.2000 toimitettiin 
musiikkioppilaitosta ylläpitävän 
kannatusyhdistyksen perustamisilmoitus Patentti- 
ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Musiikkiopiston ensimmäinen ”toimisto” sijaitsi 

Lauttasaaressa Vaskiniementiellä vuokrayksiöni keittiön 

syvennyksessä. Lahjoituksena saatu kannettava tietokone toimi 

vain, jos laturi oli kytkettynä. Opiston ensimmäisten oppilaiden 

opetus oli järjestetty Revontulen koululla Espoon Tapiolassa.
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Muutamien kuukausien sitkeiden yritysten jälkeen oli 

tunnustettava, että näiden tilojen hallinta ei näyttänyt kuuluvan 

kenellekään. Päätimme mennä katsomaan tiloja kaikesta 

huolimatta. Tiloihin pääsy oli valtavan kokoisen riippulukon 

takana, eikä kukaan tiennyt, milloin se oli siihen laitettu tai kenellä 

siihen olisi avain. Asia ratkaistiin sillä, että ”avain” haettiin Tapiolan 

keskustassa olevasta Rake-rautakaupasta. Tämä ”avain” oli 

metalliterällä oleva kulmahiomakone eli rälläkkä. Niin suurta 

riippulukkoa ei olekaan, joka ei tällä työkalulla aukeaisi. Kun kirkas 

metallisuihku valaisi syksyistä iltaa, muistan elävästi mukana 

olleen sähkökitaransoitonopettaja Jussi Kontisen toteavan, että 

”sovitaanko, etten ollut tässä hommassa mukana ja tuleekohan 

tästä vielä sanomista”. Ovi entisiin poliisin putkatiloihin aukesi, 

ja opistomme rytmimusiikkilinja järjesti näissä tiloissa opetusta 

syyskuusta 2004 maaliskuuhun 2011 saakka 120 oppilaalle 

viikoittain.

Sanomisia ei tullut, mutta Jussille tuli seitsemän vuoden 

”putkareissu”. Näistä tiloista ja niiden käyttöön liittyvistä 

sattumuksista voisi kirjoittaa monta sivua. Jokainen kaltereilla ja 

jykevällä ovella varustettu putka toimi pienenä luokkana. Harvalla 

opettajalla on niin monen vuoden putkareissu takana kuin 

rytmimusiikkilinjamme opettajilla! 

”Kohtalon vuodet”

Vuosina 2005 ja 2006 toiminnan jatkuminen oli ajoittain 

hiuskarvan varassa. Toiminta oli nopeasti laajentunut ja 

opetustyön järjestämisen kustannukset kasvaneet merkittävästi. 

Koulutilojen iltakäytöstä oli kertynyt 20 000 euron velka Espoon 

kaupungille, ja kouluille hankitut pianot olivat rasittaneet opiston 

taloutta merkittävästi. Koulutilojen vuokrahuojennukset ja Espoon 

toiminta-avustuksen kasvu olivat ratkaisevassa merkityksessä 

musiikkiopiston toiminnan jatkumisen kannalta vuosina 2005 

ja 2006. Yli hallintorajojen tapahtuvan päätöksenteon hyötyjä 

ja taloudellisia kokonaisvaikutuksia on usein vaikea havaita. 

Vielä haasteellisempaa on saada kaikkia hyödyttävä laajempi 

kokonaisuus rakennettua, jos tietyn tulosyksikön osalla 

toiminta näkyy pelkästään kuluina. Kaukonäköisyydestä ja 

kumppanuudesta on lausuttava iso kiitos Espoon kaupungin 

virkamiehille ja kunnallispoliitikoille. Ilman Espoon kaupungin 

tukea ja kumppanuutta oppilaitoksemme tarina olisi hyvin 

erilainen.

Tiloihin pääsy oli 
valtavan kokoisen 
riippulukon 
takana, eikä 
kukaan tiennyt, 
milloin se oli siihen 
laitettu tai kenellä 
siihen olisi avain.

Lukuvuonna 2007–2008 oppilaita oli jo 800 ja opettajia 62. 

Oppilaskonsertteja järjestettiin keskimäärin 15 joka kuukausi. 

Konsertteja, joihin oli vapaa pääsy, järjestettiin espoolaisissa 

palvelutaloissa, museoissa, kirkoissa, kappeleissa ja eri 

oppilaitosten auditorioissa. Ruusutorpan koululla esitettiin 

27.4.2008 ensimmäinen musikaali PieniSuuri muurahainen. 

Yhteistyöproduktio oli toteutettu yhteistyössä Teatteri Juuren 

kanssa.

Vuoden 2009 aikana musiikkiopistossa oli enimmillään 

oppilaita 970 ja opettajia 70. Opetuspisteitä oli 13. Toiminnan 

kuluista rahoitettiin lukukausimaksuilla 87 prosenttia, ja 

Espoon kaupungin toiminta-avustus kattoi 13 prosenttia 

kuluista. Konsertteja järjestettiin lukuvuoden aikana 120, ja 

orkesteritoimintaa oli useilla toimipisteillä. Arvelen, että tämän 

suuruisen musiikkiopiston toiminta ilman valtion tukea on 

ainutkertainen jakso suomalaisessa musiikkikasvatuskentässä.

Opetustyön kulurakenteesta

Työn järjestämisen, verotuksen ja opetustiloihin liittyvät 

kustannukset tulivat tutuiksi ensimmäisten vuosien aikana. 

Nopeasti laajeneva toiminta ja useiden uusien opettajien 

palkkaaminen aiheutti haasteellisia tilanteita. Oppilaitoksen 

kulut koostuvat valtaosin palkkakustannuksista (n. 86 % 

kaikista menoista). Voimassa oleva työehtosopimus velvoittaa 

työnantajalle melkoisen määrän vastuita. 

Musiikkiopistojen työehtosopimusjärjestelmään olennaisesti 

liittyvä asia oli 1.1.1969 voimaan tullut musiikkioppilaitoksia 

koskeva ensimmäinen valtionavustuslaki (laki 

musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta, 147/68). Tämän 

valtionosuusjärjestelmän piiriin on otettu yksityisiä ja kunnallisia 

oppilaitoksia vuodesta 1969 lähtien. Järjestelmän piirissä 

olevien musiikkioppilaitosten menot katetaan pääsääntöisesti 

seuraavasti: Valtionosuus noin 50–70 prosenttia, kunnan/

kaupungin toiminta-avustus noin 20–30 prosenttia ja 

lukukausimaksut noin 15–30 prosenttia. On huomioitava, että 

oppilaitos- ja paikkakuntakohtaiset erot voivat olla merkittäviä.

Voimassa olevan alan työehtosopimuksen yhtenä elementtinä oli 

valtionosuusjärjestelmän taloudellinen tuki musiikkioppilaitoksille 

(työnantajille). Vähintäänkin mielenkiintoinen jakso on ollut 

lähes jokaisen maahamme perustetun musiikkioppilaitoksen 

ensimmäisinä toimintavuosina, jolloin toiminta on järjestetty 

ilman valtion taloudellista tukea.

Miten toimitaan tilanteessa, jossa rahoituksesta 

puuttuu kokonaan valtionosuus, suuruudeltaan 50–70 

prosenttia vuosittaisista kuluista? Tämä tilanne kesti meidän 

oppilaitoksemme kohdalla ensimmäiset kymmenen vuotta. 

Aiheesta ja siihen liittyvistä käänteistä saisi kirjoitettua melko 

paksun kirjan. Näin jälkeenpäin ei voi kuin ihmetellä, miten noista 

vuosista selvittiin. Elämyksellisiä ne kyllä olivat ja mieleenpainuvia. 

Ehkä jotkin elämykset olisivat voineet jäädä kokematta, mutta 

harvoin aivan kaikkia elämyksiä voikaan valita. Sopeutuminen 

vallitsevaan tilanteeseen ja parhaansa tekemiseen vallitsevista 

lähtökohdista käsin oli ”päivän teema” ensimmäiset kymmenen 

vuotta. Tarkemmin ajatellen päivän teema on edelleen sama näin 

20 vuoden jälkeen.

Talvella 2009 alkoi kantautua uutisia, että opetus- ja 

kulttuuriministeriössä valmisteltiin valtionosuusjärjestelmän 

laajentamista. Tällä tiedolla oli sähköistävää vaikutusta koko 

musiikkioppilaitoskenttään. Julkisuudessa ei ollut tietoa, 

kuinka paljon lisätunteja kokonaisuudessaan tulisi ja miten se 

mahdollisesti jaettaisiin. Useat maamme musiikkioppilaitokset 

olivat ymmärrettävästi hyvin kiinnostuneita tästä asiasta. Useiden 

eri musiikkioppilaitosten edustajat kävivät tapaamassa vuoden 

Vuosina 2004-2010 opiston kanslia 
oli kahdessa toimistohuoneessa 
Olarissa. Kuvassa muuttopäivä 
Espoon keskukseen Villa 
Breidablickiin.
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2009 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä tähän 

asiaan liittyen. Oman musiikkiopistomme kohdalla luotimme, että 

kymmenen vuoden työnäyttö olisi riittävä. Tapaamisia emme 

järjestäneet, vaan keskityimme mahdollisimman laadukkaaseen 

opetustyöhön ja arkeen niillä resursseilla, jotka olivat käytössä. 

Tietysti huolehdimme, että asianmukaisesti tehty hakemus oli 

toimitettu määräaikaan mennessä valtionosuuden saamiseksi.

 

Täysin yllättäen 18.11.2009 klo 13:34 sain Opetushallituksen 

tieto- ja rahoitusosastolta sähköpostin, jossa tiedusteltiin 

tilinumeroa, johon valtionosuus voitaisiin maksaa. Mitään 

virallista ilmoitusta saadusta opetuksen järjestämisluvasta tai 

valtionosuudesta ei tätä ennen ollut tullut. Olo oli epätodellinen. 

Päätin soittaa sähköpostin lähettäneen viranomaisen numeroon, 

mutta kukaan ei vastannut. Puhelu yhdistyi puhelinvaihteeseen, 

jossa kerrottiin kyseisen henkilön olevan seuraavat kaksi päivää 

koulutuksessa. Luonnollisesti puhelinvaihteessa ei osattu sanoa 

tuon taivaallista saamaani sähköpostin sisällöstä tai aiheesta. 

Lyhyen keskustelun jälkeen sain matkapuhelinnumeron, josta 

asiaa voisin tiedustella. Tähän numeroon soitettuani pääsin 

keskustelemaan puhelinvastaajan kanssa. Noin 30 minuutin 

kuluttua minulle soitettiin takaisin ja pahoiteltiin, ettei lounaalla 

ollut tilaisuutta vastata puheluun. Hetken keskusteltuani 

sain varmistuksen ja lisätietoa asiaan liittyen. Totta se oli: 

vuosikausien uuttera ja peräänantamaton työnteko ja ponnistelu 

musiikkikasvatuksen eteen oli nyt huomioitu valtiovallan 

toimesta ja opetuksen järjestämislupa ja valtionosuus toiminnan 

järjestämistä varten oli myönnetty meille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli tehnyt päätöksen 4.11.2009 

ja toimittanut siitä asianmukaisen tiedonannon postitse. Tämä 

tiedonanto tuli kirjallisesti postin välityksellä juuri ennen vuoden 

2009 joulunpyhiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 

koulutuksen järjestämislupa ja valtionosuus myönnettiin 

musiikkiopistollemme 1.1.2010 alkaen. Tällä päätöksellä oli erittäin 

ratkaiseva merkitys oppilaitoksen toiminnan kehittämisen ja 

jatkuvuuden kannalta.

Tammikuussa 2010 sain kutsun Espoon kaupungin 

apulaiskaupunginjohtajan toimistoon. Muistan miettineeni 

matkalla kohti virastotaloa, mihin saamani tapaamispyyntö 

mahtoi liittyä. Tämä oli neljäs musiikkioppilaitos Espoon 

kaupungissa, jolle oli myönnetty valtionosuus. Hissin noustessa 

kohti Kamreerintiellä olleen virastotalon yläkerroksia arvelin, 

että ehkä Espoon kaupunki onnittelee saadusta opetuksen 

järjestämisluvasta ja valtionosuudesta. Apulaiskaupunginjohtajan 

työhuoneen neuvottelupöydälle oli katettu kaksi kahvikuppia, 

valkoinen pieni termospannu ja keksejä. Lyhyen ”hyvää päivää” 

ja ”onpas kuulas tammikuinen pakkasaamu” -sananvaihdon 

jälkeen päästiin asiaan. Kuultuani varsinaisen asian jouduin 

kysymään toisen kerran, olinko ymmärtänyt kuulemani 

oikein. Apulaiskaupunginjohtaja hyvin rauhallisesti ja tyynesti 

toisti juuri kertomansa asian uudelleen: ”Espoon kaupunki 

onnittelee saadusta valtionosuudesta ja on päättänyt myöntää 

Musiikkiopisto Avonian käyttöön toimitalon Espoon keskuksesta.”

Tiedoksi, että Espoon kunta hankki vuonna 1932 Jenny 

Weckströmiltä Breidablick-nimisen huvilan Kannusillanmäki 6:sta. 

Tämä toimi Espoon kunnantalona vuosina 1932–1971. Puinen 

huvila paloi vuonna 1933, ja tilalle rakennettiin uusi kunnantalo. 

Vuonna 1945 rakennus sai kolmannen kerroksen. Rakennus on 

Museoviraston suojelema.

Musiikkiopiston käyttöön osoitettu toimitalo on vienyt 

musiikkikasvatusta huomattavasti eteenpäin. Opetustilat 

ovat mahdollistaneet orkesteritoiminnan, eri kokoonpanojen 

harjoitusten ja konserttitoiminnan järjestämisen. Vuonna 2010 

alkanut opetus- ja konserttitoiminta Espoon keskuksessa, 

Vuonna 2010 saimme 
musiikkiopiston käyttöön 
oman toimitalon Espoon 
keskuksesta.
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Kannusillanmäki 6:ssa, Villa Breidablickissä on lisännyt 

merkittävästi musiikkikasvatuksen saatavuutta alueella. Talon 

kodinomainen tunnelma on saanut paljon kiitosta oppilailta, 

huoltajilta ja konsertissa kävijöiltä. 

Musiikkiopisto Avonian ja Espoon kaupungin yhteistyön 

tuloksena yli 100-vuotias Villa Breidablick on huippukunnossa. 

Vuosittain käyntikertoja taloon kertyy noin 22 000. Voidaan 

perustellusti sanoa, että Villa Breidablick on Espoon keskuksen 

alueen konsertti- ja kulttuurikeskus. 

Lopuksi

Muistellessa musiikkiopiston perustamista, ensimmäisiä 

vuosia ja kulunutta 20 vuotta on ensimmäiseksi esitettävä 

kiitos suurelle joukolle henkilöitä, jotka ovat mahdollistaneet 

kaiken tapahtuneen. Sopeutuminen vallitsevaan tilanteeseen ja 

parhaansa tekeminen vallitsevista lähtökohdista käsin päivittäin 

on ollut mottomme. Erityisen toimiva se on ollut tänä vuonna 

2020.

Olen syvästi kiitollinen etuoikeudesta saada aitiopaikalta 

todistaa jotakin ainutlaatuista tapahtuvan. Musiikkiopistossamme 

on 20 vuoden aikana opiskellut musiikkia noin 7 000 lasta 

ja nuorta yhteensä 200 opettajan ohjauksessa. Pidettyjä 

oppitunteja on ollut noin 400 000. Opettajat ansaitsevat 

aivan erityisen kiitoksen. Päivittäinen opetustyö on 

musiikkiopiston perusta ja kivijalka. Kiitän Avonian kanslian 

henkilökuntaa sitoutuneisuudesta ja uutterasta työskentelystä 

päivittäisessä arjen monenkirjavissa tilanteissa. Musiikkiopiston 

Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat aina varmistaneet 

oppilaitoksen toiminnan jatkuvuuden kaikissa tilanteissa, kiitos 

pitkäjänteisestä työstä.

Espoon kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt, 

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön viranhaltijat, 

eduskunnan sivistysvaliokunta ja espoolaiset kansanedustajat 

ovat luottaneet musiikkiopistomme toimintaan. Kiitos 

luottamuksesta!

Musiikki on viesti, joka kulkee ajasta toiseen ja sukupolvelta 

seuraavalle. Viestin matkaan mahtuu paljon tarinoita ja 

tapahtumia. Erityisesti torstaina 16. marraskuuta vuonna 2000 

päätimme voimistaa musiikkiviestin kulkeutumista.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin on todettava, että tästä 

ideasta on kannattanut pitää kiinni.

Inkoossa, aurinkoisena lokakuun 15. päivänä vuonna 2020

Ilari Iivonen
rehtori
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Espoo          -päivä 
15

Tapahtuma-alueena oli Musiikkiopisto Avonian piha-alue ja 

musiikkiopiston sisätilat. Avoimien ovien päivän ohjelmassa oli 

oppilaiden musiikkiesityksiä, tutustumista opiston toimintaan ja 

yhteislaulua. 

Espoo-päivä toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin 

kanssa. Saimme kaupungilta päivän ajaksi lainaan liikuteltavan 

ulkolavan Villa Breidablickin pihalle. Yleisöä varten vuokrasimme 

pihalle istuinpenkkejä. Järjestimme myös ilmaisen kahvitarjoilun 

konserttiyleisölle. 
Musiikkiopisto Avonia osallistui Espoo-päivän 
tapahtumaviikonloppuun järjestämällä 
avoimien ovien päivän perjantaina 30.8.2019. 
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Rytmimusiikkilinjan tulevia konsertteja: 

To 19.9. klo 19.30 Projektiviikon päätöskonsertti, 
Bändikeitaan aula 

To 26.9. klo 19.30 AulaSoi, Bändikeitaan aula 

To 11.10 klo 19 UltraBra -bändikonsertti, Karatalo 

To 31.10. klo 19.30 AulaSoi, Bändikeitaan aula 

La 23.11. Jailbreak! -bändikonsertti, Karatalo 

To 28.11. klo 19.30 AulaSoi, Bändikeitaan aula 

Ma 9.12. klo 18 & 19.30 Rytmimusiikkilinjan matineat,     
Ison Omenan Stage 

Ti 10.12. klo 18 & 19.30 Rytmimusiikkilinjan matineat,     
Ison Omenan stage 

Ke 11.12. klo 18 Rytmimusiikkilinjan matinea,    
Bändikeitaan aula 

Kotiliesi 

´68 
- t- tarinoita arinoita 

kuuskytluvultakuuskytluvulta

Syksyllä 2018 pohdin punaista lankaa laulajien 
sävellysprojektille. Lauluthan voivat syntyä ihan 
mistä tahansa, mutta jonkinlainen rajaus helpottaisi 
työhön ryhtymistä. Istuin pianon ääressä ja ikään 
kuin odotin, että vastaus hyppäisi koskettimilta. 

Ja ihme kyllä, niin kävi! Silmäni osuivat soittimen päällä lojuvaan 

vanhaan aikakauslehteen, joka oli edellisenä viikonloppuna 

kulkeutunut puolivahingossa isovanhempien mökiltä kotiimme. 

Kannessa oli iloisen värinen kuva ja vain hyvin vähän tekstiä. Mitä 

jos laulaisin päivämäärän? Entäpä miltä kuulostaisi Kotilieden 

hinta? Mistä kertoi kannessa mainostettu keskiaukeaman juttu? 

Päätin ottaa selvää ja niin tulin säveltäneeksi kappaleen Iloisia 

parsimuksia. 

Laulun intro saatesanoina esittelin idean laululuokkalaisille, ja 

seitsemän innokasta tarttui syöttiin. Joulun alla kokoonnuimme 

ja aloimme selata lehteä porukalla. Mistä vuonna 1968 kirjoitettiin, 

mitä lehdessä mainostettiin, millainen maailma ylipäänsä tuolloin 

oli? Jokainen valitsi itseään kiehtovia artikkeleita ja kuvia, ja niin 

alkoi sävellystyö niin kotona kuin laulutunneillakin. Yritin antaa 

laulajille mahdollisimman vapaat kädet ja ilokseni huomasinkin, 

että laulajat tarttuivat lehteen hyvin eri näkökulmista. Joku käytti 

artikkeleista suoria lainauksia, toinen otti vain otsikon ja kirjoitti 

aiheesta itse. Lauluja syntyi niin kyselypalstoilta, mainoksista kuin 

sanaristikoistakin. Ja mikä parasta, vaikka luova prosessi aina vaatii 

myös epätoivon hetkiä, sitä kuuluisaa luomisen tuskaa, kuullaan 

lopullisessa konsertissa jokaisen mukaan lähteneen sävelkieltä! 

Kotiliesi ’68 – tarinoita kuuskytluvulta -konsertti kertookin paitsi 

kuuskytluvusta, myös tavoitteiden saavuttamisesta ja yhdessä 

tekemisen voimasta! Ottakaapa siis mukava asento, sillä nyt 

lähdetään aikamatkalle. 

 

Tervetuloa vuoteen 1968!

 

Saima Hyökki
laulunopettaja, rytmimusiikkilinja
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Kirkkojärven 
koulu 
kitaraesittely

Musiikkiopisto Avonia ja englanninkielinen Honey 
Monsters -kielikylpypäiväkoti ovat tehneet 
yhteistyötä jo neljä vuotta. Yhteistyö alkoi, kun 
Honey Monsters haki yhteistyökumppaniksi 
musiikkiopistoa ja Avonia tarttui tilaisuuteen.

Erikoisuutena muihin päiväkoteihin verrattuna on se, 

että päiväkodin kaikki lapset osallistuvat muskaritunneille. 

Tämä helpottaa opetuksen järjestämistä päiväkodin ja 

muskariopettajan näkökulmasta. Kauden teemat ja ohjelmisto 

sovitaan päiväkodin henkilökunnan ja muskariopettaja Katariina 

Kumpulaisen kanssa syksyisin. Näin päiväkodin ja muskarin 

opetuksesta muodostuu eheä kauden kattava kokonaisuus. 

Toimintatavassa perinteeksi on muodostunut äitienpäivän ja 

isäinpäivän esiintymiset sekä päiväkodin kevätjuhla. Honey 

Monstersin kevätjuhlassa kiteytyy upeasti koko opetuskauden 

työn tulokset.

Yhteistyön tuloksena osalle lapsista musiikista on 

muodostunut harrastus myös päiväkotivuosien jälkeen. Harrastus 

on jatkunut Avoniassa soittotunneilla ja orkesterissa. 

Mikko Antikainen
apulaisrehtori

Honey 
Monsters 
ja Avonia 
yhteistyötä Espoolaisittain

Yhteistyöhön Musiikkiopisto Avonian kanssa hakeutumiseen 

johti tutkimustieto siitä, miten musiikilla ja kielenoppimisella 

on tosiaan tukeva yhteys. Päiväkoti Honey Monstersin lapset 

tulevat pääosin suomenkielisistä kodeista, ja päämääränä on 

mahdollisimman hyvä englannin kielen taito ennen koulun 

aloitusta. Haluamme tarjota lapsille monipuolisia keinoja omaksua 

kieltä, ja viikoittainen muskari tarjoaa tähän ihanaa ”aivojumppaa” 

ja mahdollisuuden.

 
Avonian henkilökunnan kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, ja 

uusia ideoita uskalletaan rohkeasti kokeilla. Keväällä 2020 alkanut 

poikkeusaika ei tehnyt tässä poikkeusta, vaan muskaria pystyttiin 

toteuttamaan hienosti videoyhteyden välityksellä. Alkavan 

kauden 2020–2021 toimintoja on taas uudistettu, ja jännityksellä 

voimme tulevaisuudessa todeta, mihin ne johtivat.

 
Iivi Kurki
päiväkodin johtaja

Musiikkiopisto Avonian kitaraopettaja Jose 
Casallas käy viikoittain opettamassa kitararyhmää 
Kirkkojärven koululla.

Syksyisenä torstai-iltapäivänä Jose ja kolme hänen 

kitaraoppilastaan järjestivät konsertin koulun neljäsluokkalaisille 

oppilaille. Konsertin yhteydessä kerrottiin kitaransoiton 

harrastemahdollisuuksista Kirkkojärven koululla. Mukana oli 

esiintymässä oppilas, jonka kipinä kitaransoittoon syttyi Josen 

kitarakerhossa. 

✗  Avonia järjestää kitaran ryhmäopetusta Kirkkojärven koululla.

✗  Opetus on oppilaille maksutonta.

✗  Ei vaadita aikaisempaa soittokokemusta.
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Konsertin ohjelmassa oli 12 kappaletta sisältäen 

suurimmat hitit parilla harvinaisemmalla ”deep cut” 

-kappaleella maustettuna. 

 Konsertissa kuultiin kuutta rytmimusiikkilinjan 

bändiä, ja kaiken kaikkiaan konserttiin osallistui lähes 40 

Avonian oppilasta ja opettajaa.

Jussi Kontinen
sähkökitaransoiton lehtori

Keväällä 2019 Avonian rytmimusiikkilinjan opiskelija, 
kitaristi ja laulaja Tuomas Hokkanen tutustui 
laulutunnillaan Ultra Bran kappaleisiin ja vaikuttui 
yhtyeen musiikista. Se tuntui sopivan haastavalta 
ja mielenkiintoiselta, ja hän ehdotti, että voisimme 
pitää Ultra Bra -konsertin.

Ultra Bra
Olihan tuoreessa muistissa toinen teemakonsertti, jossa 

keskityttiin Abban musiikkiin. Hetken aikaa arvelutti lähteä 

suunnittelemaan uutta isoa kokonaisuutta niin pian ison 

ABBA-konserttipanostuksen jälkeen. Lisäksi kappaleiden 

puhallinosuudet mietityttivät. Niitä on todella paljon, ja läheskään 

kaikkea ei voitu toteuttaa alkuperäisversioiden mukaisella 

instrumentaatiolla. Päätimme kuitenkin lähteä suunnittelemaan 

konserttia. 

Saimme vahvistukseksi huilunsoitonopiskelija Venla Alasen 

ja hänen opettajansa Pia Tiaisen. Kappaleiden puhallinosuudet 

toteutettiin yhdessä huilujen, koskettimien ja kitaroiden avulla, ja 

lopputuloksesta tuli oikein toimiva. 

Rytmimusiikkilinjan

-konsertti Karatalossa
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PianoEspoo2019
Joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen 
PianoEspoo-festivaali tarjosi jälleen vuoden 
2019 syksyllä upean tapahtuman pianomusiikin 
ystäville. Jo kolmannen kerran myös espoolaisten 
musiikkiopistojen nuorilla pianisteilla oli 
tilaisuus päästä festivaaleille esiintymään. 
Tapahtumaan osallistui oppilaita Musiikkiopisto 
Avoniasta, Musiikkiopisto Juvenaliasta, Espoon 
Musiikkiopistosta ja Musikinstitutet Kungsvägenistä.

Tällä kertaa opiston oppilailla oli kunnia käynnistää 

festivaali Lähtölaukaus-konsertilla Espoon kulttuurikeskuksessa 

Tapiolasalin lämpiössä. Konsertti toimi ikään kuin opistojen 

esittäytymistilaisuutena, jossa kuultiin pieniä maistiaisia 

festivaalin aikana pidetyistä oppilaskonserteista. Vuoden aikana 

PianoEspoo-tapahtuman oppilaskonsertteja laajennettiin 

pidettäväksi myös espoolaisilla palvelutaloilla, ja jokaisen 

konsertin ohjelmisto oli rakennettu tietyn teeman ympärille. 

Maanantaina kuultiin barokin ja wieniläisklassisen aikakauden 

tanssisävellyksiä, tiistai vietettiin Bachin inventioiden parissa, 

keskiviikkona vuorossa oli eri tyylikausien sonatiinit ja torstaina 

oppilaat esittivät impromptuja. Soolopianokappaleiden joukossa 

saatiin kuulla myös nelikätisiä esityksiä. 

Aamupäiväkonsertit ilahduttivat palvelutalojen väkeä ja 

toivat vaihtelua vanhusten arkeen. Palvelutaloilla esiintyminen 

kuuluu muutenkin musiikkiopistojen toimintaan, ja on hienoa, 

että lapset saavat kokemusta erilaisista esiintymisympäristöistä 

ja yleisöistä. Palvelutalokonsertteihin osallistuneilla oppilailla 

päivä jatkui vielä toisella esiintymisellä, sillä palvelutaloilta matka 

jatkui kohti Espoon kulttuurikeskusta, jossa sama konsertti 

pidettiin uudestaan. Nämä ns. lounaskonsertit kuultiin festivaalin 

yhteydessä järjestettyjen Tapiola-pianokilpailujen tauolla. Yleisöä 

saapui kivasti paikalle myös näihin tilaisuuksiin. Eri opistojen 

kesken järjestetyt yhteiset konsertit ovat harvinaisempia, joten oli 

hedelmällistä toteuttaa yhteistyössä kyseisiä tilaisuuksia ja kuulla 

oman opiston ohella myös naapuriopistojen oppilaiden esityksiä.

Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettyjen lounaskonserttien 

sarjan päätti perjantaina pidetty PianoLab-konsertti, jossa 

oppilaat saivat esittää omia sävellyksiään ja improvisaatioitaan. 

Oli ilahduttavaa kuulla, miten mielikuvituksellisia ja taitavia 

sävellyksiä nuoret muusikot olivat luoneet.

Festivaali tarjosi oppilaille myös erinomaisen tilaisuuden 

päästä kuuntelemaan ammattimuusikoiden huipputasoisia 

konsertteja. Opettajille konserttivierailut oppilaiden ja 

vanhempien kanssa ovat helmihetkiä, ja yhteiset konserttivierailut 

ovat arvokkaita kulttuurikokemuksia kaikille. Olin oppilaideni 

kanssa kuuntelemassa festivaalin konserttia ”Maailman 

valloittajat”, jossa nuoret suomalaiset pianistilahjakkuudet pistivät 

parastaan. Konsertti oli huikea. Pienetkin oppilaat jaksoivat 

kuunnella hienosti loppuun asti lähes kaksi ja puoli tuntia kestävän 

konsertin. Seuraavilla pianotunneilla meillä riitti puhuttavaa tästä 

mieleenpainuneesta elämyksestä :)

Kiitos jälleen hienosta festivaalista ja 

osallistumismahdollisuudesta PianoEspoo-festivaalin 

taiteelliselle johtajalle Paavali Jumppaselle ja koko festivaalin 

toimikunnalle! Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä myös 

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskukselle, jonka kanssa Avonia 

järjesti tanssiteemaisen konsertin festivaaliviikolla. 

Seuraavaa PianoEspoo-festivaalia innolla odottaen!

Anne-Marie Malmelin
pianonsoiton lehtori

”Esiinnyin PianoEspoo 
-konserteissa 
Kauklahden elä ja asu 
-seniorikeskuksessa sekä 
Espoon kulttuurikeskuksessa. 
Molemmissa oli mukava 
tunnelma ja soittaminen oli 
hauskaa.”

Essi Vuorenhela, 
Musiikkiopisto Avonian pianonsoiton opiskelija

kuvassa 
Nea Fagerström
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Avonian uusi flyygeli 
Espoon kaupungin toimesta Villa Breidablickin pieneen konserttisaliin tehtiin 

muutama vuosi sitten remontti. Salin lattia vaihdettiin kulutusta ja aikaa 
kestäväksi tammiparketiksi. Samalla koko seinän mittainen hyllykkö poistettiin. 

Näiden toimenpiteiden jälkeen salin akustiikka muuttui huomattavasti. 
Jousisoittajat, kantelistit ja kitaristit totesivat viikon kuluttua remontin 

valmistumisesta, että uusi lattia heijastaa ääntä tehokkaasti ja sointivärit tulevat 
paremmin esille, erityisesti pianissimossa soitettaessa.

Pianistit olivat ennen remonttia olleet jo vuosia haasteellisessa 

tilanteessa salin akustiikan vuoksi. Tämä johtuu siitä, että salin 

katon ja seinän yhtymäkohta on kaareva, ja se heijastaa äänen 

tehokkaasti takaisin kohti äänen lähdettä. Käytännössä tämä on 

tarkoittanut sitä, että salissa olevan flyygelin kansi on soittaessa 

pysynyt lähes poikkeuksetta kiinni. On tarkoituksenmukaista, että 

flyygelin kantta voitaisiin pitää auki riippumatta kokoonpanosta tai 

ohjelmistosta.

 Salin ääntä heijastavat ominaisuudet olivat korostuneet 

entisestään, joten useamman vuoden suunnitteilla ollut flyygelin 

vaihto tuli enemmän kuin ajankohtaiseksi. 

Otin yhteyttä Hellin Tapionlinnaan Steinway Galleria Helsinkiin, 

ja tämän yhteydenoton seurauksena Jörg Helmke, Steinway & 

Sonsin edustaja kävi vierailukäynnillä Avoniassa ja tutustui salin 

akustiikkaan. Keskustelimme eri vaihtoehdoista ja päädyimme 

A-malliin. Sovimme, että elokuun alkupuolella olisi mahdollista 

valita 4–5 soittimesta meidän mielestämme paras mahdollinen.

Pianotaiteilija Paavali Jumppanen on käynyt pitämässä 

mestarikursseja Avoniassa ja tuntee salin akustiikan erittäin hyvin. 

Steinway & Sons-artistina Jumppanen tuntee myös Steinwayn 

flyygelit erinomaisesti. Iloksemme Paavali lupautui koesoittamaan 

ja valitsemaan flyygelin. 

Kiireisestä konserttikiertueaikataulusta löytyi yksi välipäivä 

6.8.2020, jolloin onnistuimme tekemään matkan Helsingistä 

Hampuriin. Steinway & Sonsin tehtaan lipun viereen oli nostettuna 

Suomen lippu toivottamaan meidät tervetulleiksi. Tehtaanjohtaja 

otti meidät vieraanvaraisesti vastaan tarjoten kevyen lounaan 

neuvottelutiloissa. Olimme lopettelemassa lounasta, kun virittäjä 

saapui ja kertoi, että soittimet ovat valmiita koesoittoon.

Varsinainen valinta tapahtui nopeasti. Paavali ilmoitti 20 

minuutin jälkeen oman suosikkinsa. Olin kirjannut omaan listaani 

saman soittimen parhaaksi. Flyygelin valintaa seurannut Hellin 

Tapionlinna kysyi, kuinka päädyimme samaan soittimeen ja miksi. 

Hauskuuttelimme ajatuksella, että olisiko lapsuusaikana samaan 

säveltapailuteoriaryhmään kuuluminen musiikkiopistossa 

vaikuttanut asiaan? Taitaa olla niin, että soittimen ominaisuuksien 

ja soinnin lisäksi tietoisuus akustisesta tilasta, johon soitin oltiin 

sijoittamassa, vaikutti merkittävästi valintaan. Ehdimme vielä 

lyhyesti tutustumaan uuteen Elbphilharmonie-konserttitaloon 

ennen lentokentälle lähtöä. Elokuisen tiistai-illan viimeiset säteet 

laskeutuivat samaan aikaan kuin iltalentomme saapui Hampurista 

Helsinki-Vantaan kentälle. Päivä oli ollut kaikin puolin mukava ja 

onnistunut!

Ilari Iivonen
rehtori
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Perustimme improryhmän syksyllä 2018, ja siitä lähtien se on 

toiminut säännöllisesti joka lukukausi periodeittain. Kutsuimme 

ryhmään vastikään soiton aloittaneita sekä jo vähän soittaneita 

5–9-vuotiaita lapsia. Ajatuksena oli heti alussa päästä soittamaan 

yhdessä leikin ja mielikuvituksen siivittämänä. Samalla tietenkin 

oman soittimen keinovarat, oma keksiminen ja luovuuden käyttö 

tulevat luontevaksi osaksi soittamista alusta asti.

Lähestymme improvisaatiota tarinallisuuden kautta. 

Jokaisella periodilla on ollut oma teema: Salaperäinen yö, 

Seikkailu meren alla, Tonttutohinat ja Eläinten karnevaalit. 

Näitä olemme työstäneet yhdessä oppilaiden kanssa luoden 

äänisatuja teemojen ympärille. Omista soittimista on etsitty 

äänimaisemia: rahinoita, suhinoita, kopinoita, raksutusta ja 

ulinaa. Olemme luoneet valaiden kuoron, rapu-armeijan, ukkosen 

jyrinää ja salamointia, kuplia ja pulputusta, sadetta, tonttupajan 

pakettilinjaston ja kiehuvan joulupuuron sekä monia, monia muita 

äänikuvia. Ja hauskaa on ollut! 

Omien soittimien ja oman äänen lisäksi olemme 

hyödyntäneet tunnelman luomisessa lukuisia erilaisia rytmi- 

ja laattasoittimia, pukuja ja maskotteja sekä valoja. Olemme 

soittaneet kanteletta superpalloilla, lusikoilla, paperilla, 

koputtaneet lattiaa ja rytmitelleet riisitikuilla.

Eläinten 
karnevaalit 
—ja muita improryhmän 
touhuja
Viidakosta ilmestyy kolme eläintä: norsu, perhonen 
ja apina. Tulikärpäset leijailevat, jättiläiskäärme 
kiemurtelee sihisten ja suhisten ja sammakot 
pomppivat riemukkaasti. Siis mitä? No tietenkin 
asialla ovat Avonian huilistit, nokkahuilistit, 
pienkantelistit ja suurkantelistit. Improryhmä on 
vauhdissa!

Alusta asti olemme myös esiintyneet. Kaikista teemoista on 

rakennettu esityksiä, jotka ovat saaneet erittäin innostuneen ja 

positiivisen vastaanoton yleisöltä. Olemme esiintyneet omien 

konserttien lisäksi muun muassa Lux Breida -konsertissa. 

Kevään 2020 improesitys Eläinten karnevaalit peruuntui 

koronavirustilanteen takia. Konsertin muut esitykset toteutettiin 

etäkonserttina videoiden muodossa. Mutta ensi syksynä eläimet 

pääsevät jälleen valloilleen!

Omien havaintojemme mukaan improryhmän toiminnalla 

on ollut merkittävä vaikutus. Oppilaat ovat oppineet hienosti 

yhteissoiton periaatteita: kuuntelemista, toisen soittoon 

reagoimista ja musiikillista kommunikointia. Samoin on opittu 

kokonaisuuksien hahmottamista kuulokuvan perusteella – 

improvisaatioita ei kirjoiteta muistiin. Ryhmästä on muodostunut 

vuosien mittaan tiivis, iloinen porukka, jossa on hyvä yhteishenki. 

Heidän kanssaan on mahtava lentää mielikuvituksen siivin kohti 

uusia seikkailuja!

Pauliina Almonkari 
huilun ja nokkahuilunsoiton opettaja

Heidi Äijälä 
kanteleensoiton opettaja
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Keväällä 2019 lyötiin lukkoon konserttipäivät Avonian kitarakvartetin 

konserttikiertueesta, jonka oli tarkoitus käynnistyä huhtikuussa 2020 

Pyhätunturin Revontulikappelista. Kvartetti valmisteli jokaiseen 

konserttiin noin tunnin konserttiohjelmaa, joka sisälsi yhteissoiton 

lisäksi myös sooloja. Musiikillinen runko koostui 1500- ja 1600-luvun 

musiikista. Ajatus päivittäin vaihtuvista tunturimaisemista ja idyllisistä 

konserttipaikoista oli hyvä motivaattori harjoitella ahkerasti. Ja kun tiiviistä 

konserttiaikataulusta huolimatta päiviin oli suunnitteilla aktiviteettiakin, 

reissu oli kovasti odotettu. Korona muutti kuitenkin suunnitelmat, ja 

kiertue jouduttiin perumaan. Vaikka kiertue joutui jäihin, ei kova työ 

onneksi valunut hukkaan, koska konserttiohjelma on tarkoitus äänittää 

tammikuussa myös levylle. Ja kenties Lappi kutsuu myöhemmin, kun aika 

on suotuisampi.

Antti Ignatius
kitaransoiton lehtori

Lappi
15.4. Pyhätunturin revontulikappeli

16.4. saariselän tunturikappeli

17.4. rovaniemen kirkko

Konsertit alkaa klo 19.00 / liput ovelta 10€

J. Dowland / J.S. Bach / A. Vivaldi / G.F. Händel

avonian

kitarakvartetti
Hytti / Sallner / Jäske / Garam

Korona sekoitti 
kevään sävelet
Korona hiljensi opetusluokat, ja sen myötä kevään suunnitelmat menivät 
uusiksi myös Avoniassa. Näin kävi myös kitarakvartetin jo vuodenpäivät 
valmistellulle Lapin konserttikiertueelle.

Pelkkä ajatus päivittäin vaihtuvista 
tunturimaisemista ja idyllisistä 
konserttipaikoista oli hyvä 
motivaattori harjoitella ahkerasti. 

Kevään suurimpia 
haasteita oli 
yhteismusisoinnin 
järjestäminen. Erilaiset 
etäyhteyspalvelut 
tulivatkin tutuiksi.
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Suomen valtioneuvosto antoi torstaina 
12.3.2020 suosituksen, jossa lähikontakteja 
harrastustoiminnassa ja vapaa-ajalla tulisi 
rajoittaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. 
Musiikkiopisto Avonia lähetti perjantaina 
aamupäivällä 13.3.2020 tiedotteen, jossa 
ilmoitettiin kaiken opetus- ja konserttitoiminnan 
keskeyttämisestä kahden viikon ajaksi (13.3.–
27.3.2020) ja etäopetuksen järjestämisen 
aloittamisesta. On vaikea muistaa yhtä intensiivistä 
työviikonloppua kuin 14.–15.3.2020. Maanantaista 
16.3.2020 lähtien kaikki opetustoiminta tapahtui 
etänä.

Etäopetus toi mukanaan rutkasti uusia luovia työtapoja. 

Oppilaita pyydettiin videoimaan omaa soittoaan ja lähettämään 

videoita opettajalle. Videoidusta esityksestä keskusteltiin 

etäyhteyden avulla tunnilla. Videoiden lähettämisessä vastuu 

oppimisprosessista siirtyy enemmän oppilaalle. Taltioinnissa 

myös äänenlaatu on usein parempi kuin live-yhteyden kanssa 

toimittaessa. Etäopetuksessa samaan aikaan soittaminen ei ole 

yhteyksien viiveen vuoksi mahdollista. Yhteissoittoa korvaamaan 

syntyi lukuisia videoita, joissa oppilaat ovat soittaneet ja 

äänittäneet oman stemman kotona kuunnellen taustanauhaa 

kuulokkeilla ja opettaja on koonnut stemmat yhtenäiseksi 

esitykseksi. Esityksiä on mahdollista käydä kuuntelemassa 

Avonian YouTube-kanavalta. Näitä esityksiä näkyikin paljon kevään 

aikana sosiaalisessa mediassa.

https://www.youtube.com/watch?v=hYVXOHXAkdE

https://www.youtube.com/watch?v=pdGS7TzDtrw

Keväällä järjestettiin myös konsertteja, joissa oppilaiden kotona 

taltioimat esitykset on koostettu yhtenäiseksi konsertiksi. Näitä on 

voinut käydä kuuntelemassa opettajan jakaman linkin kautta.

https://www.youtube.com/watch?v=Ehrn8tpICMg

Keräsimme oppilaita ja opettajilta palautetta etäopetusjaksosta. 

Palaute oli runsasta, ja tähän kirjoitukseen on poimittu 

kommentteja, jotka toistuivat useissa vastauksissa. 

Vastauksia opettajilta

MITEN ETÄOPETUS MIELESTÄSI 
SUJUI?

”Oikein hyvin! Sain useita todella positiivisia palautteita. 

Mm. eräs äiti kertoi, että oppilas on päässyt aivan uudelle 

tasolle soittamisessa ja oivaltanut jotain uutta MuHan 

etäopiskelun ansiosta.”

”Pääosin oikein hyvin. Oppilaat olivat urheasti paikalla 

etätunneilla, useimmiten hyvin harjoitelleina ja reippaina. 

Teknisiä ongelmia esiintyi, mutta yksikään tunti ei jäänyt 

niiden takia pitämättä. Live-tunteja kuitenkin kaipailivat 

sekä oppilaat että opettaja, ja toivon mukaan niitä 

päästään syksyllä normaalisti jatkamaan.”

”Pienen alkushokin jälkeen sujui yllättävän hyvin.”

”Yllättävän hyvin. Moni asia pystytään hoitamaan näinkin, 

mutta se huomio mikä vahvistui koko kevään aikana; tässä 

työssä merkittävässä roolissa on lapsen kohtaaminen 

ihan oikeasti. Soittamisen lisäksi se kaikki muu tekeminen, 

juttelu jo siitä lähtien kun oppilas astuu sisään luokkaan 

tai tulee musiikkiopiston ovesta sisään, on jo osa 

soittotuntikokemusta – tätä ei verkko-opetus korvaa.”

”Alussa rutiinien puuttuminen näkyi niin omassa kuin 

oppilaidenkin työskentelyssä. Loppua kohden alkoi 

sujua helpommin. Haasteita asetti aikataulujen yhteen 

sovittaminen oman perheen kanssa. Optimaalisen ja 

toimivan opetusvälineistön sekä etäyhteysohjelmien 

löytämiseen tuli käytettyä alkuviikkoina kohtuuttoman 

paljon aikaa.”

”Opetus sujui melko hyvin. Yllättäviä haasteitakin ilmeni. 

Yhteydet olivat laadultaan hyvin vaihtelevia.

Se oli lähiopetusta huomattavasti työläämpää ja 

rankempaakin, mutta sujui lopulta enimmäkseen hyvin.”

Aluksi ohjeistimme ottamaan yhteyttä WhatsApp-

sovelluksella, koska kyseinen sovellus löytyy suurelta osalta 

oppilaistamme ja näin yhteyden pidossa päästiin heti alkuun. 

Hyvin pian opetuksessa siirryttiin käyttämään äänenlaadultaan 

parempia sovelluksia. Yleisesti palaverisovelluksissa haasteita 

aiheuttaa se, että ne on suunniteltu varsinaisesti puheäänelle. 

Näin erilaiset suotimet, jotka helpottavat puheen kuulumista 

selkeästi, poistavat soittamisesta tai laulamisesta juuri sen 

oleellisen tiedon, jota tarvitaan. Tähän haasteeseen helpotusta 

toi Avonian ja Telian yhteistyönä jalostettu palvelu, jossa äänen 

prosessointia pystyi tarvittaessa poistamaan. 

ETÄOPETUS
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ETÄOPETUS
Etäopetuksen positiivisina puolina oli mainittu seuraavia 

asioita: oppilas harjoittelee enemmän, vaihtelevat tehtävätyypit 

(mm. videohaaste) aktivoivat oppilaita tekemään enemmän, 

opettamisen sisältö kiteytyi ja rönsyily väheni, soittoharrastuksen 

säännöllisyys jatkui poikkeustilasta huolimatta ja poissaolot 

vähenivät etäopetuksessa. Jotkut opettajat näkivät positiivisena 

sen, että opetusta pystyttiin järjestämään ylipäätään. 

Etäopetuksen kautta opettajat pääsivät myös tutustumaan, 

millaisissa olosuhteissa musiikkia harjoitellaan, ja piano-opettajat 

kertoivatkin antaneensa kehotuksia soittimen virittämiseen. 

Etäopetukseen liittyi myös paljon haasteita. Eniten haastavaksi 

asiaksi mainittiin yhteyksien heikkous ja laitteistojen vaihtelevuus. 

Pätkivät yhteydet tekevät opetuksesta turhauttavaa niin 

oppilaalle kuin opettajalle. Etäyhteyden vuoksi äänen nyanssit 

ja voimakkuudet häviävät. Vasta-alkajien opetus on todella 

vaikeaa ilman fyysistä läsnäoloa. Soittotekniikan korjaaminen 

videoyhteydellä on vaikeaa. Kielisoittimissa virittäminen aiheutti 

hankaluuksia, jos oppilas ei ole tottunut virittämään soitinta 

itse. Luonnollisesti myös ”lähitunnilla” tapahtuvan läsnäolon 

välittäminen yhteyksien avulla oli haastavaa. Moni varmasti 

odottikin paluuta lähiopetukseen innolla!

MIKÄ ETÄOPETUKSESSA OLI 
PARASTA?
”Etäopetuksessa parasta oli ehdottomasti oleelliseen 

keskittyminen eli opettaminen vuorovaikutuksessa. 

Kaikki muu, "turha", karsiutui jostain syystä pois. 

Opetuksen oleellisiin asioihin tarttuminen oli mielestäni 

suoraviivaisempaa, puolin ja toisin.”

”Etäopetuksessa oli parasta se, että ylipäätään saatiin 

opetus jatkumaan tämän kevään aikana, ja se, että nyt 

kaikilla opettajilla on varmasti valmiudet etäopetuksen 

vaatimiin taitoihin, joita voi tarvittaessa hyödyntää 

jatkossa, esim. liveyhteydet, tarvittavat sovellukset, 

videoiden käsittely, äänitys jne. Henkilökohtaisesti olen 

kuitenkin sitä mieltä, että mikään videoyhteys ei silti korvaa 

lähiopetustilannetta, jos halutaan korkeaa musiikillista ja 

taiteellista tasoa.”

”Nähdä oppilaiden aktiivisuus, oma-aloitteisuus, 

kehittyminen ja innokkuus kokeilla uusia oppimistapoja 

etäopetuskauden aikana.

Parasta oli myös se miten upeasti opettajat ja kanslian väki 

auttoivat, tukivat ja tsemppasivat toisiaan tässä uudessa 

tilanteessa ”

”Parasta olivat oppilaat, joiden asenne ja ajoittaisten 

teknisten ongelmien sietokyky olivat huippuluokkaa. 

Samoin etätunteja varten ideoidut opetusmateriaalit 

ja tehtävät ovat nyt pääomaa, jota voi hyödyntää 

tulevaisuudessakin.”

”Sitoutuminen soittoharrastukseen säilyi haasteista 

huolimatta.”

”Etäopetuksen kautta pystyi näkemään oppilaiden 

harjoitteluolosuhteet kotioloissa ja pystyi vaikuttamaan 

tarvittaessa soittimen huoltoon tai ergonomiaan.”

MIKÄ ETÄOPETUKSESSA OLI 
VAIKEINTA?

”Vaikeinta oli yksinäisyys ja tutun kollegion tuen 

puuttuminen. Piti selvitä yksin niin monesta teknisestä 

ongelmasta, joiden osaaminen ei liity millään tavalla 

omaan ammattitaitoon.”

”Äänen laadun kestäminen. Virittäminen oli tosi haastavaa. 

Kosketuksen puute (pienten oppilaiden asennot oli hankala 

selittää suullisesti, kun tunnilla voi aina koskettamalla ja 

käsin muokkaamalla näyttää mallin). Vuorovaikutuksesta 

iso osa jäi matkan varrelle.”

”Ihmisten kohtaamisten puuttuminen…”

”Verbalisoida asioita, jonka normaalisti saan aikaan 

pienellä kosketuksella, esim. asentokorjaus. Etenkin ihan 

pienien oppilaiden kanssa. Yhtaikaa soittaminen ei ollut 

mahdollista. Keskittyminen jatkuvasti oli rasittavampi.”

”Tekniset ongelmat, kuten latenssi kuuntelussa ja yhteyden 

pätkiminen. Soivan musiikin päälle soittaminen oli 

oikeastaan mahdotonta.”
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ETÄOPETUSEtäopetuksen aikana opittiin paljon asioita, joita voimme 

hyödyntää opetuksessa myös jatkossa. Etätunteja tuli pidettyä 

niin paljon, että teknisten haasteiden ratkaiseminen on varmasti 

helpottunut kaikilla. Jatkossa oppitunnin voi pitää etänä, jos 

opettaja tai oppilas on lievästi kipeä. Myös tallenteiden käsittelyn 

taito on jalostunut sekä oppilailla että opettajilla uusien 

työtapojen myötä. Laitteiston tuntemus on myös harpannut 

eteenpäin, ja kaikki varmasti muistavat, ettei langattomia 

kuulokkeita voi käyttää soiton opettamisessa tai oppimisessa 

niiden lisäämän latenssin (viive) vuoksi. 

Varsinaista innostusta etäopetus ei saanut jatkoa ajatellen, 

mutta yllättävän moni olisi valmis satunnaisesti etäopetukseen. 

Kokemusta etäopetuksesta tuli puolin ja toisin, joten varmasti 

se jossain muodossa tulee jatkumaan ainakin tilanteissa, 

joissa oppilas tai opettaja on lievästi kipeä, mutta kuitenkin 

soittokuntoinen.

Tiedustelimme myös oppilailta, miten etäopetus sujui 

heidän mielestään. Saimme kyselyyn 91 vastausta. 

Vastanneista suurin osa koki etäopetuksen sujuneen 

hyvin tai kohtalaisesti. Yleisesti hyvänä pidettiin sitä, että 

soittoharrastus pystyi jatkumaan poikkeustilanteesta 

huolimatta. Vanhemmat pitivät myös etäopetuksen 

mahdollistamasta aikataulun helpottumisesta ja siitä, että 

aikaa ei mennyt matkustamiseen. 

”Se että tunnit pystyttiin pitämään, eikä tullut pitkää 

taukoa opetuksessa.”

”Siirtymiin ei tarvinnut varata aikaa, lapset soittivat 

enemmän selloa kun soitin oli esillä. Etätunteja voisi 

jatkossakin hyödyntää esim. silloin jos oppilas on 

flunssainen tms.”

”Sai jatkaa soittotunteja kivan opettajan kanssa.”

”Vanhemmilla oli mahdollisuus vaihtaa kuulumisia 

opettajan kanssa.”

”Ei mene aikaa matkoihin. Tallenteita tehdessä on oppinut 

paljon.”

Oppilaiden ja vanhempien mukaan opetuksen haasteet 

olivat hyvin samanlaisia, mitä opettajat kertoivat. 

”Heikot yhteydet, huono äänen laatu, kädestä pitäen 

ohjauksen puuttuminen. Sovittujen esiintymisten 

peruuntuminen. Vanhempana oli vähän haastavaa 

videoiden lataaminen etäopetuskansioon mutta 

onnistui lopulta.”

”Linjat joskus pätkii. On kivampi kun opettaja on oikeasti 

vieressä, eikä vaan puhelimen kautta neuvo.”

”Soitto-otteiden korjaaminen etänä välillä hankalaa 

mutta onnistui.”

hyvin

kohtalaisesti

huonosti

60,4 %

31,9 %

7,7 %

Miten etäopiskelu sujui? (91 vastausta)

ETÄOPETUS PERHEIDEN 
NÄKÖKULMASTA

satunnaisesti

ei

kyllä

52,7 %

40,7 %

6,6 %

Haluaisitko jatkaa etäopiskelua, mikäli se olisi 

mahdollista? (91 vastausta)
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#Resolution2020

Törmäsin joululomalla ruotsalaisen lauluyhtye The Real 

Groupin nauhoittamaan kappaleeseen World On Our Shoulders. 

Kappaleen yhteydessä ollut linkki vei www.resolution2020.

global-sivustolle, ja huomasin, ettei laulu ollutkaan alun perin 

heidän omansa vaan ilmastolaulu, jota sadat ihmiset ympäri 

maailmaa olivat versioineet omilla kokoonpanoillaan. Mukana 

oli niin ammattilaisia kuin harrastelijoitakin, kuoroja, bändejä 

ja solisteja. Kaikilla on yhteinen huoli ilmastosta ja laulu, jonka 

tarkoituksena oli paitsi herättää keskustelua myös levittää 

toivoa tulevasta. Videot veivät mukanaan maailman eri kolkkiin 

ja esittelivät pallomme moninaista luontoa ja eri kulttuureita. 

Mutta jotain puuttui – pieni pohjolan Suomi. Näin mielessäni 

oppilaitani laulamassa tätä laulua lumisessa metsässä kanteleen 

säestyksellä. Niinpä otin yhteyttä kanteleopettaja Heidi Äijälään, 

joka oli oppilaansa kanssa heti innolla mukana! Seuraavaksi 

keskustelin aiheesta sähkökitaraopettaja Antti Jokisen kanssa, 

jolta sain tarvitsemani avun äänitykseen ja miksaukseen. 

Kevätkauden alkaessa aloimme harjoitella laulua Bändikeitaalla, ja 

mukaan lähti toistakymmentä laulajaa. Lopputulos nauhoitettiin 

kolmessa osassa: kantele ja solistit erikseen ja lopuksi kuoro.

 Lunta ei toiveistamme huolimatta tullut vielä helmikuussakaan, 

mutta veimme kuvauksen silti Villa Breidablickin viereiseen 

metsään – kylmä oli epätalvesta huolimatta, sen oppilaat 

varmasti muistavat vielä pitkään. Kuvaajaksi saimme Avonian 

entisen oppilaan Matti Jäsken, joka visioi erilaisia kuvakulmia ja 

leikkauksia ja piti huolen kuvausten sujumisesta. Nyt odotamme 

jännittyneinä lopputulosta, vaikka aikataulua koronapandemia 

hiukan horjuttikin, mutta hyväähän kannattaa vähän odottaakin! 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZGoVKKDaEg

Saima Hyökki
laulunopettaja, rytmimusiikkilinja
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Sali Soi 
Sali Soi on Musiikkiopisto Avoniassa järjestettävä 
viikoittainen tapahtuma, johon oppilaat voivat 
vapaasti tulla soittamaan rennossa ilmapiirissä 
valmiita tai työn alla olevia kappaleita, 
harjoittelemaan esiintymistä, yhteissoittoa, 
improvisointia, vapaata säestystä tai vaikkapa 
asteikkoja. Kaikki on sallittua! Sali Soihin voi 
tulla opettajan kanssa tai omatoimisesti. Myös 
vanhemmat ovat tervetulleita kuuntelemaan. 

Sali Soi on järjestetty Musiikkiopisto Avoniassa vuodesta 2015 

asti, ja itse aloin ohjata tilaisuutta syksyllä 2016. Viime lukuvuosina 

Villa Breidablickin sali on soinut maanantaisin klo 17.00–19.30. 

Vuonna 2019 saimme saliin uuden Steinway-flyygelin, joka 

on parantanut soitto-olosuhteita upeasti. Toimin Sali Soissa 

tarvittaessa myös säestäjänä.

Koska tasosuorituksia ei enää Avoniassa järjestetä, on tärkeää 

varmistaa se, että oppilaat saavat palautetta myös muilta kuin 

omalta opettajaltaan. Yhteisten luokkatuntien, esiintymisten, 

mestarikurssien ja muiden tapahtumien ohella Sali Soi on 

palautteen saamiseen erinomainen foorumi. Palautetta antavat 

ohjaajan lisäksi usein myös muut paikalla olevat oppilaat ja 

opettajat. Palautteen vastaanottaminen ja antaminen on yksi 

musiikin esittämisessä olennainen osa-alue, joka sisältyy myös 

Avoniassa käytettäviin taitotauluihin. Sali Soissa on kannustava 

ja rohkaiseva ilmapiiri. Tavoitteena on se, että esiintymisen 

ja kuuntelemisen kokemukset ovat luontevia, positiivisia ja 

innostavia.

Monet oppilaat ovat käyneet Sali Soissa jopa viikoittain, 

opettajan kanssa tai ilman, ja tämä onkin loistava tilaisuus 

seurata edistymistä. Tyypillisesti Sali soihin tullaan kuitenkin siinä 

vaiheessa, kun kappale tai ohjelma on jo aika pitkällä ja oppilas 

tarvitsee harjoitusta ja varmuutta esiintymiseen tai vaikkapa uutta 

näkökulmaa kappaleen tulkintaan. Opintojansa aloittelevat pienet 

pianistit ovat myös usein käyneet ihmettelemässä flyygeliä ja 

tutustumassa sen toimintaan. Joskus opettajat ovat tulleet Sali 

Soihin oppilasryhmän kanssa.

Joka tilaisuuteen on tullut mukavasti soittajia. On selvää, 

että lukukauden alussa on väljempää, mutta tahti kiihtyy 

lukukauden loppua kohti, kun valmista ohjelmistoa alkaa olla 

enemmän ja oppilaat valmistautuvat tuleviin konsertteihin. 

Välillä sali saattaakin ruuhkautua, kun paljon oppilaita tupsahtaa 

yhtä aikaa soittamaan. Villa Breidablickin sali on loppukaudesta 

varattu konserteille, joten Sali Soin kausi loppuu varsin aikaisessa 

vaiheessa lukukautta. On toivottu, että Sali Soita voitaisiin 

järjestää eri viikonpäivinä ja ehkä myös Westendinpuiston 

koululla, jotta se palvelisi mahdollisimman monia oppilaita 

tasapuolisesti. Näitä asioita voidaan jatkossa pohtia Sali Soin 

kehittämisessä.

Sali Soin vetäminen on ollut minulle hieno kokemus ja tilaisuus 

seurata Avonian oppilaiden edistymistä. Voin ohjata oppilaita 

kiinnittämään huomiota kenties aivan erilaisiin asioihin kuin 

mihin tunnilla oman opettajan kanssa on keskitytty. Sali Soissa 

kiteytyy moni musiikinopiskelussa olennainen asia, esimerkiksi 

musiikin jakaminen ja siitä keskusteleminen toisten kanssa, 

itsensä ilmaiseminen musiikin avulla, luontevuus esiintymisessä ja 

pitkäjänteinen tavoitteellinen työskentely.

Esa Ylivaara
pianonsoiton ja sävellyksen opettaja, säestäjä
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Avonian kitaristit saivat mieluisan kutsun Sibelius-Akatemian 

järjestämään kansainväliseen kitaransoitonopettajien 

konferenssiin, joka järjestettiin helmikuussa 2020.

Otteita konferenssin ohjelmasta: Konferenssi esittelee 

soittoharrastuksen alkutaipaleen sekä ammatillista että 

elinikäistä oppimista koskevia aiheita. Klassinen kitara on 

vahvasti läsnä esityksissä, mutta ohjelma käsittelee laajemminkin 

soitonopetuksen eri aspekteja. Luentojen ja työpajojen lisäksi 

luvassa on paljon hienoja musiikkiesityksiä.

Viikonlopun avauskonsertissa 7.2. konserttisalissa, 

Pohjoinen Rautatiekatu 9, esiintyvät tapahtuman nuorimmat 

kitarataiteilijat kamarimusiikkiyhtyeineen opettajiensa Rody van 

Gemertin, Jose Casallasin, Antti Ignatiuksen, Ilkka Hammon, Osmo 

Palmun ja Juuso Niemisen johdolla. Konserttilavalla kuulemme 

myös Sibelius-Akatemian sekä Norjan musiikkiakatemian 

opiskelijoiden esityksiä.

Luennoitsijoina ja esiintyjinä viikonlopun aikana olivat 

muun muassa Euroopassa mainetta niittänyt Stefan Schmidt 

ja vaikuttavan elämäntyön nuorten muusikoiden kouluttajana 

tehnyt viulupedagogi Grażyna Gebert. Mielikuvituksen 

luoman todellisuuden vaikutusta musiikkiesitykseen osana 

oppimisprosessia pohtii Andrzej Wilkus ja lauantaipäivän 

päätteeksi arvostettu pianisti ja pianopedagogi Sanna Vaarni 

havainnollistaa pedagogisia metodejaan sekä opettaa muun 

muassa pikkukitaristeja – kielieroista huolimatta. 

 

kitaristien vierailu
Sibelius-Akatemiassa
International Guitar
Pedagogy Conference 7.–9.2.2020
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Taikahuilu
-projekti 

Lasten taikahuilukonsertti sai alkunsa keväällä 2019, kun 

löysin nuotin Frankfurtin musiikkimessuilta. Nuotti sisälsi 

seitsemän kamarimusiikkikatkelmaa oopperasta sekä pienet 

tekstit musiikin väliin. Syyslukukauden alussa otin yhteyttä 

sellonsoiton opettajaamme Marttiin, joka innostui ajatuksesta 

ja kehitteli mielessään jo runkoa esityksen toteutustavasta. 

Projekti lähti kasvamaan yhteistyössä edelleen laajentuen 

myös visuaalisesti sekä kuvan että valon kautta. Mukaan 

valitsin soittajiksi oppilaistani kaksi huilistia, joiden soittotunnit 

sain kätevästi sijoitettua lukujärjestykseen peräkkäin 

projektia ajatellen. Lisäksi tarvittiin vielä sellisti sekä pianisti. 

Tarinankertojaksi pyysimme mukaan muskariopettajamme 

Katariinan ja kohdeyleisöksi saimme opistomme muskarilaisia 

Honey Monsters -päiväkodista. 

 Lämpimät kiitokset harjoitusten johdosta, ideoinnista, 

tekstin kääntämisestä ja käytännön järjestelyistä Martille, 

hienosta tarinanmuokkauksesta ja esiintymisestä Katariinalle 

sekä pianistien harjoituttamisesta Anne-Marielle ja Evalle. 

Anne-Marielle erityiskiitos vielä huilistien säestyksestä. Oli ilo 

työskennellä projektissa kanssanne. 

Pia Tiainen
huilunsoiton opettaja

Teosta harjoiteltiin huilistien kanssa tunneilla syksyn mittaan 

yhdistäen tyttöjen soittotunnit. Koko ryhmän yhteisiä harjoituksia 

järjestettiin pääasiassa Martin johdolla syksyn aikana kahdet, 

ja lisää harjoiteltiin pariin kertaan vielä alkuvuodesta. Ennen 

konsertteja huomasimme huilistien ja toisen pianisteista 

olevan samaan aikaan soittotunneilla, joten pystyimme 

hiomaan osaamista vielä muutamilla täsmäharjoituksilla 

ennen konsertteja. Tammikuun harjoituksissa huomasimme 

englannin kielestä käännetyn tarinan olevan yllättävän lyhyt ja 

pyysimme Katariinaa muokkaamaan ja laajentamaan librettoa 

edelleen lapsille sopivammaksi. Samalla musiikki sai hieman 

lisäpituutta kertauksien muodossa. Lopulta hieno esityksemme 

valmistui muskarilaisia varten 12.2.2020, ja se päätettiin esittää 

muksujen aamumusan lisäksi vielä vanhemmille iltakonserttina 

3.3.2020, ja konsertin täytteeksi kokosimme oppilailtamme 

samansuuntaisten aikakausien musiikkiesityksiä. 

”Tämä Taikahuilu-projekti oli 
todella mielenkiintoinen, koska 
pianisteille tämmöiset isommat 
yhteissoittotapahtumat 
ovat aika harvinaisia, ellei ole 
orkesterissa.” 

”Projekti oli myös 
mielenkiintoinen siksi, koska 
mukana oli tarina. Monesti vain 
soitetaan kappaleita.”

”Tällaisten projektien kautta 
pääsee hyvin kehittämään 
taitoa kuunnella ja toimia 
yhdessä muiden soittajien 
kanssa.”
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”Chamber music – a conversation between friends”
-Catherine Drinker Bowen (1897–1973) 

MITÄ ON KAMARIMUSIIKKI?
Kamarimusiikki on taidemusiikin tyylilaji, jonka kappaleet on 

sävelletty sinfoniaorkesteria pienemmälle yhtyeelle, mutta 

kuitenkin vähintään kahden jäsenen yhtyeelle. Muusikkojen 

määrälle ei ole määritelty tarkkaa ylärajaa.

Kamarimusiikki sai alkunsa keskiajalla, ja yli sadan vuoden 

ajan kamarimusiikki rajoittui amatöörimuusikkojen kotonaan 

säveltämiin ja soittamiin kappaleisiin. Vaikka kamarimusiikin 

esittäminen onkin paljolti siirtynyt kodeista konserttisaleihin, 

nykyäänkin muusikot soittavat kamarimusiikkia ilahduttaakseen 

itseään ja yleisöään.

Kamarimusiikki on luonteeltaan intiimiä, ja sitä on 

kutsuttu nimellä ”musiikkia ystävien kesken”. Juuri siinä lienee 

myös kamarimusiikin soittamisen viehättävyys ja ilon ydin. 

Kamarimusiikin soittajat, niin amatöörit kuin ammattilaisetkin, 

jakavat intiimin musiikkikokemuksen, joka vie heidät 

taianomaiseen tilaan. Kyseessä on erittäin kaunis sekä soitto- 

että tunnetasolla rikastuttava kokemus.

KAMARIMUSIIKIN MERKITYS 
MUSIIKKIOPISTON OPPILAILLE
Kamarimusiikilla on suuri merkitys musiikkiopiston oppilaille sekä 

soittotaidon että sosiaalisen kehityksen ja motivaation tasolla. 

Tästä syystä olen jo yli kymmenen vuoden ajan järjestänyt 

yhdessä Avonian viuluopettajien kanssa lukukausittain 

oppilaskonsertteja Kauklahden kappelissa, ja painopiste on ollut 

kamarimusiikissa ja yhteissoitossa. Oppilaille on motivoivaa 

ja inspiroivaa harjoitella ja esiintyä yhdessä soittokavereiden 

kanssa. Lisäksi kamarimusiikkia soittaessaan he oppivat 

kuuntelemaan sekä omaa että muiden soittoa eri tavalla. Pianistit 

eivät pääse usein soittamaan orkesterissa, mutta kamarimusiikki 

mahdollistaa heillekin samanikäisten ja -tasoisten oppilaiden 

kanssa soittamisen.

Koska kamarimusiikki on keskustelua, hyvä vuorovaikutus 

yhtyeen soittajien välillä on erittäin tärkeää. Hyvät sosiaaliset 

taidot ovat välttämättömiä. Kamarimusiikkia soittaessaan yksilöt 

muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Soittajat keskustelevat 

tulkinnasta harjoituksissa, mutta usein tehdään spontaaneja 

muutoksia esityksen aikana, mikä vaatii muita soittajia 

reagoimaan hetkessä. Kamarimuusikon on tasapainoteltava 

jämäkkyyden ja joustavuuden välillä. 

Hyvän äänen balanssin saavuttaminen esityksen 

aikana ei ole aina yksinkertainen asia yhtyeen jäsenille. Muille 

kuin pianisteille kamarimusiikin soittaminen tuo myös esiin 

intonaation haasteita. Ilmaisullisen intonaation käyttäminen 

vaatii tarkkaa koordinointia soittajien kesken, erityisesti kun 

kappaleessa on harmonisia modulaatioita.

 

ILMARI HANNIKAINEN 
-PIANOKAMARIMUSIIKKIKILPAILU 2020
Oppilaani Viivi Song (s. 2005) aloitti pianonsoiton opintonsa 

Musiikkiopisto Avoniassa 6-vuotiaana. Hän on osallistunut lähes 

kaikkiin järjestämiini Kauklahden kappelin oppilaskonsertteihin 

erilaisissa kamarimusiikkikokoonpanoissa ja näin kerännyt paljon 

kokemusta kamarimusiikin soittamisesta. Vuonna 2016 hän 

osallistui myös Kokkolan Pianoensemble -festivaaliin.

Talvella 2020 Viivi osallistui yhdessä 

lapsuudenystävänsä, Espoon musiikkiopistossa Markku 

Hannikaisen johdolla opiskelevan viuluoppilaan Yinglei Chenin (s. 

2005) kanssa Ilmari Hannikainen -pianokamarimusiikkikilpailun 

kansalliseen sarjaan, joka oli suunnattu 13–17-vuotiaille 

Suomen musiikkioppilaitoksissa (myös Sibelius-Akatemiassa) 

opiskeleville pianisteille yhtyeineen. Kansallinen sarja oli 

kaksipäiväinen ja -eräinen, ja se pidettiin Jyväskylän yliopiston 

päärakennuksen juhlasalissa 25.–26.2.2020 karsintavideon 

pohjalta kilpailutoimikunnan päätöksellä kutsutuille yhtyeille. 

Viivin ja Yinglein yhtye Duo Song of Chen soitti ensimmäisessä 

erässä L. van Beethovenin Romanssia nro 2 F-duurissa op. 50 ja 

pääsi upeasti finaaliin, jossa duo esitti A. Järnefeltin, B. Martinůn 

sekä A. Piazzollan teoksia viululle ja pianolle.

Kilpailun kansallinen sarja oli katselmustyyppinen. Kaikille 

yhtyeille annettiin kunniakirjat, ja osallistujat saivat rakentavaa 

ja arvokasta, henkilökohtaista palautetta tuomaristolta. 

Kansallisen sarjan tuomaristoon kuuluivat Paavali Jumppanen pj, 

Ilkka Kauppi, Katariina Liimatainen ja Liisi Nuora-Kapanen.

Muutamia otteita tuomariston palautteesta Duo Song of 

Chenille:                                      

”Duolla on paljon tulkinta- ja ilmaisutahtoa. Järnefeltissä 

välittyi paljon vilpitöntä ja aitoa, kaunista tunnelmaa.”                                                                                                                       

”Iloista ilmettä lavalla on aina mukava nähdä! Halu soittaa 

väkevästi kuului.”                          

”Oli mukava seurata lavaesiintymistä, kun välittyi tunne, 

että se ei jännittänyt. Hymy oli kiva!”                                                                                                                                    

”Martinů: Vetävästi esitetty. Toisen osan keskiosassa oli 

hyvää kepeyttä.                 

Piazzolla: Viulisti tavoitti hienoja tummia sävyjä. Piano 

soi rohkeasti.”

VIIVI SONGIN OMIA AJATUKSIA KILPAILUSTA:                                                                                   
”Osallistuin kaverini kanssa Ilmari Hannikainen 

-pianokamarimusiikkikilpailuun helmikuussa 2020. 

Opin paljon uutta ja tutustuin uusiin henkilöihin kilpailun 

myötä. Kamarimusiikkikappaleiden harjoitteleminen on 

erilaista kuin soolokappaleiden harjoittelu. Ensinnäkin 

on paljon hauskempaa harjoitella kaverinkin kanssa, eikä 

pelkästään yksin. Lisäksi täytyy kuunnella toista osapuolta 

sekä soittoteknisestä että musikaalisesta näkökulmasta.                                                                                                                        

Mielestäni kamarimusiikkia on aina kiva soittaa välillä. 

Kamarimusiikkia soittaessa joutuu keskittymään 

sataprosenttisesti, mutta toisaalta kaverin kanssa esiintyminen 

ei jännitä niin paljon. Kamarimusiikin soittaminen on myös 

monipuolisempaa, mikä tuo ainakin minulle lisää motivaatiota 

jatkaa harjoittelua. Kamarimusiikkikilpailu kehitti soittotasoani 

erilaisella tavalla. Se oli kokonaisuudessaan kaikkien 

harjoitusten ja konserttien kera hauska kokemus.”

 

Eva Desimpelaere
pianonsoiton opettaja

Ilmari Hannikainen 
-pianokamarimusiikkikilpailu 2020 
– kamarimusiikin merkitys musiikkiopiston oppilaille
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Valokeilassa 
Elias Sundqvist

Minä olen Elias Sundqvist 11 vuotta. Aloitin sellonsoiton 

6-vuotiaana Avoniassa. Alun perin halusin päästä pianotunneille, 

mutta juuri silloin musiikkiopistossa ei ollut paikkoja tarjolla. Äitini 

ehdotti, että voisin soittaa pianon sijasta selloa. Tykkäsin ideasta 

ja olen tähän asti tykännyt myös sellon soitosta enkä ole katunut 

valintaa. 

Harjoittelen sellonsoittoa omalla tunnilla, selloyhtyeessä 

ja Legato-orkesterissa. Opettajani Martti on hauska, enkä ikinä 

ole kyllästynyt soittotunnilla. Ryhmässä soittaminen on mukavaa 

vaihtelua, ja on kiva nähdä soittokavereita kerran viikossa. 

Kotona harjoittelen päivittäin vähintään 45 minuuttia. 

Harjoituksen aluksi lämmittelen jousikäden ja sormet 

nopeusharjoituksilla. Minusta sellonsoitossa parasta on 

kappaleen soittaminen, mistä itse tykkää. Soitan usein selloa, jos 

on muuten tylsää, ja se piristää päivän. Tällä hetkellä harjoittelen 

Haydnin sellokonserttoa nro 1, C-duuri. Se on kivoin kappale, jota 

olen soittanut tähän asti. Siinä on kolme osaa, ja haluaisin soittaa 

ne kaikki yhdessä lähiaikoina.  

Lokakuussa 2019 osallistuin Salon kansalliseen 

sellokilpailuun solistien sarjassa 9–13-vuotiaiden ryhmässä ja 

pääsin siinä finaaliin asti. Harjoittelin ennen kilpailua normaalia 

enemmän ja luulen, että se auttoi pärjäämään. Mielestäni 

kilpailijoiden taso oli kova, enkä uskonut pääseväni finaaliin 

ennen kuin nimeni kuulutettiin. Vaikka voitto jäi saamatta, 

kokemus oli todella hieno. Tapahtuman kruunasi loppukonsertti, 

jossa kaikki kilpailun osallistujat sekä tuomarit soittivat yhdessä. 

Marraskuussa sain opiskelupaikan Selloakatemiaan 

koesoiton kautta. Selloakatemia on Porvoossa järjestetty 

kurssi lahjakkaille nuorille sellisteille. Se alkoi tammikuussa 

2020. Opetusta on kuusi kertaa vuodessa, ja se kestää 

kerralla aina koko viikonlopun. Sitä opettaa Helsingin 

kaupunginorkesterin soolosellisti Tuomas Ylinen ja Radion 

sinfoniaorkesterin soolosellisti Tuomas Lehto. Minulla on siellä 

oma oppitunti sekä ryhmäopetusta. 

Alussa minua jännitti paljon soittaa huippusellistien 

edessä ja muiden vanhempien opiskelijoiden kanssa. Nyt 

olen innoissani, koska Tuomakset ovat kivoja ja siellä on paljon 

opittavaa. He antavat hyvin hyödyllisiä neuvoja. Voin myös 

katsoa muiden oppilaiden tuntejakin. 

Minun lempisellonsoittajani on Rostropovitch. Hän oli 

kuuluisa venäläinen sellisti ja kapellimestari, joka syntyi vuonna 

1927 ja kuoli 2007. Rostropovitchin musiikkia on kuitenkin 

laajasti saatavilla YouTubesta, josta kuuntelen häntä usein. 

Hänen soittonsa kuulostaa korvaani paremmalta kuin muiden 

sellistien. 

Sellonsoitto on minulle tärkeä asia. Tulevaisuudessa 

haluaisin päästä osallistumaan uudelleen johonkin 

sellokilpailuun. Aion jatkaa sellonsoittoa samalla mallilla ja 

yritän kehittyä paremmaksi soittajaksi. 

Elias Sundqvist
sellisti
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Vanhemman näkökulma 
soitonopiskeluun
Valmistuin Helsingin konservatoriosta 
musiikkipedagogiksi pääaineenani klarinetti vuonna 
2002. Kokemusta soitonopettamisesta on kertynyt 
noin 25 vuotta. Musiikkiopisto Avoniassa olen 
työskennellyt vuodesta 2005 saakka. Tällä hetkellä 
pääosan työajastani vie musiikkiopiston hallinto, 
mutta opetan myös klarinetinsoittoa.
 
Viime vuosina olen päässyt näkemään soittoharrastusta 

myös toisesta näkökulmasta, nimittäin soitinta harrastavan 

lapsen vanhempana. Tämä näkökulma täydentää hyvin 

opetustyössä saatuja kokemuksia. Se, miten oppilaiden 

soittotunnit menevät, on monien tekijöiden summa, johon 

vanhemmat pystyvät myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan. 

Soittoharrastuksen eteen täytyy tehdä paljon työtä. Tärkein 

tekijä soiton oppimisessa on kotiharjoittelu. Oppilaan täytyy 

oppia harjoittelemaan säännöllisesti, ja tässä vanhempien 

tuki on merkittävä. Soittamiselle kannattaa löytää kotoa hyvä 

häiriötön paikka, sellainen, jossa soitinta on helppo käsitellä ja 

tarvittavat muut tavarat saa kätevästi esille. Näin järjestämällä 

soittamisen aloittaminen ei vaadi erikseen ponnisteluja, ja 

ehkäpä harjoittelua tulee myös tehneeksi helpommin. Lapsilla 

ajantaju on erilainen kuin vanhemmilla, siispä harjoittelusta voi 

myös muistuttaa. Vanha perusohje eli vähän kerrallaan usein 

on toimiva työskentelytapa. Harjoittelu on ilmiselvästi tärkein 

yksittäinen elementti soittotaidon hankkimisessa, mutta on 

myös muita pikkuasioita, joita olen koronakevään aikana päässyt 

läheltä havainnoimaan.

 

Perheemme eskari-ikäinen juniori Topias aloitti 

sähkökitaraharrastuksen kevätkaudella 2020 opettajamme 

Jussi Kontisen johdolla. Isovanhemmat ovat olleet oleellisessa 

roolissa soittotunnille viemisessä. Soittotunnille mentäessä 

heille muodostui hyviä käytänteitä, joista minullekin on kerrottu. 

Soittotunti osuu lähelle välipala-aikaa, joten opetuspaikkaan 

Bändikeitaalle päästyään pikkuoppilaalle on varattu välipalaa. 

Välipala ja päiväkodista aikaisemmin lähteminen on varmasti 

muodostunut eräänlaiseksi kohokohdaksi eskaripäivään. Minulle 

on raportoitu myös, että automatkan aikana on usein saatettu 

ottaa pienet torkut. Välipala ja torkut ovat asioita, jotka melko 

varmasti auttavat pienen oppilaan valmistautumista tuntia 

varten.

 

Korona ja sen mukanaan tuoma etäopetus rikkoivat tämän 

tutun ja odotetun kuvion, ainakin toistaiseksi. Pandemian 

aikana minulla oli mahdollisuus seurata läheltä, kuinka 

etäopetus sujuu. Yleensä pojan keskittyminen on kantanut 

hyvin puolen tunnin soittotunnin ajan, mutta kerran huomasin, 

että etätunnilla keskittyminen rakoili tuottaen rämpyttämistä 

jo muutenkin haastavan etäyhteyden päälle. Istuin hiljaa 

kotisohvalla kuunnellen tunnin etenemistä ja mietin, mitä ennen 

tuntia oli tullut tehtyä. Olin koonnut ”etästudion” eteiseemme 

kiireessä, ja Topias oli pelannut padilla jotain peliä. Määräajan 

tultua olin saanut juuri ja juuri kaikki paikoilleen ja suostuteltua 

pojan kameran eteen, eli valmistautuminen soittotuntiin oli 

ollut lähestulkoon olematonta. Päättelin, että tämä kaikki 

saattoi vaikuttaa keskittymiskyvyn puutteeseen. Seuraavalla 

kerralla rauhoitimme toimintaa reilusti ennen soittotuntia, 

söimme välipalaa, keskustelimme ja siirryimme etukäteen 

kasattuun etästudioon. Yllättäen keskittyminen opetukseen oli 

edellisviikkoa helpompaa, ja soittotunnin päätyttyä myös oppilas 

vaikutti tyytyväiseltä.

 

On inhimillistä, että aina asiat eivät suju toivotulla tavalla 

hyvästä yrityksestä huolimatta, mutta kehittyäkseen 

kannattaa toisinaan pysähtyä miettimään syitä onnistumiseen 

tai epäonnistumiseen. Kerran viikossa olevat soittotunnit 

muodostavat oleellisen osan soittoharrastusta, ja kaikki siellä 

saatu tieto on arvokasta seuraavan viikon kotiharjoittelussa. 

Tuntitilanteen onnistumiseen kannattaakin panostaa.

Haastan kaikki vanhemmat, joiden lapset harrastavat 

soittoa, miettimään, miten omalla toiminnallamme voisimme 

edesauttaa lapsen soittoharrastusta eteenpäin. Monet 

toimenpiteet ovat kaikkien ulottuvilla ja helppoja toteuttaa, eikä 

soittoharrastuksesta tarvitse olla välttämättä omaa kokemusta.

 

Mikko Antikainen
apulaisrehtori
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Musiikin perusopinnot
Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilasta musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen 

kehittämiseen. Lähtökohtana opiskelulle ovat oppilaan kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Monipuolinen musiikillinen toiminta 

kehittää oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. Keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen oppilaan instrumentin 

perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikinopiskelun työ-

välineisiin ja työtapoihin. Yhteismusisointitaitojen, musiikin hahmottamisaineiden ja historiatietoisuuden kehittäminen on tärkeä 

osa opintoja. Näiden sisältöalueiden integrointi oman soittimen opiskeluun luo vakaan pohjan ja perustuksen rakentaa osaamista 

edelleen. 

Tässä opintojen laajuudet on kuvattu laskennallisina laajuuksina. Oppilaiden henkilökohtaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet 

vaikuttavat toteutuviin tuntimääriin käytännössä.

Musiikin perusopinnot 6–7 vuotta

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 400 tuntia 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 150 tuntia 

Säveltäminen ja improvisointi 150 tuntia 

Esittäminen ja ilmaiseminen 100 tuntia

Kaudella 2019–2020 19 oppilasta on saanut perusopintojen todistuksen.

EDISTYMINEN OPINNOISSA
Musiikin syventävät opinnot
Syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla Musiikkiopisto Avonian opetustarjontaan 

perustuen. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka 

voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja 

päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa Musiikkiopisto Avonian opetustarjonnan pohjalta. 

Keskeisinä sisältöinä ovat oppilaan musiikillisten ilmaisukeinojen monipuolinen kehittäminen henkilökohtaisessa ohjauksessa, 

ohjelmiston laajentaminen sekä erilaisissa musiikillisissa kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- ja yhteistyötaitojen kehittäminen. 

Opintoihin sisältyy myös musiikin hahmotustaitojen, kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun monipuolista kehittämistä. 

Tässä opintojen laajuudet on kuvattu laskennallisina laajuuksina. Oppilaiden henkilökohtaiset valmiudet, kiinnostuksen kohteet ja 

lopputyön sisältö vaikuttavat syventävien opintojen opintokokonaisuuksien toteutuviin tuntimääriin käytännössä.

Musiikin syventävät opinnot 3–4 vuotta

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 250 tuntia 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 100 tuntia 

Säveltäminen ja improvisointi 100 tuntia 

Esittäminen ja ilmaiseminen 50 tuntia

Kaudella 2019–2020 kuusi oppilasta on saanut syventävät opinnot päätökseen ja saanut Taiteen perusopetuksen laajan 

oppimäärän päättötodistuksen.

  nokkahuilu (1)
  sello (1)
  sähkökitara (1)
  nokkahuilu (1)'
  laulu rytmimusiikki (5)
  piano (10)

  laulu rytmimusiikki (1)
  sello (1)
  sähkökitara (1)
  rummut (1)
  sähkökitara (2)
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MESTARIKURSSEJA JA KILPAILUJA

17.10.2019
Salon kansallinen sellokilpailu

Elias Sundqvist, sello

4.11.2019
Tapiola-pianokilpailu

Nea Fagerström, piano sarja II

8.2.2020
Harmonikka Soikoon -tapahtuma

Olli Pakkala, harmonikka E-sarja: 2013 ja myöhemmin 

syntyneet

25.2.–26.2.2020
Ilmari Hannikainen -pianokamarimusiikkikilpailu 2020

Viivi Song, piano ja Yinglei Chen, viulu (Espoon 

musiikkiopisto)

26.2.2020
OmniaTalent 2020

Alexander Kokko, harmonikka

4.5.2020
International quitar contest KTTNB 2020, Latvia 

Koronatilanteen vuoksi kilpailuun osallistuttiin 

videonauhojen perusteella.

Daniel Jonsson ja Joel Miettinen, jaettu 3. sija
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KLASSINEN
Kaudella 2019–2020 Avonian klassisen musiikin linjalla toimi 62 kokoonpanoa, 
joihin osallistui yhteensä 282 oppilasta.

Kamariyhtyeitä toimi 55, ja niissä soitti 149 oppilasta.

YHTYE YHTYEIDEN MÄÄRÄ OPPILAAT

6-kätinen pianolla                          1  3

4-kätinen pianolla                              14 28

Pianoduo (piano ja soolosoitin)    8 16

Kitaraduo                                           5 10

Kitaratrio                                          1 3

Kitarakvartetti                                    1 4

Kitara-huilu                                       2 4

Jousikvartetti                                    1 4

Viuluduo                                             1 2

Sellokvartetti                                      1 4

Taikahuilu-projekti                              1 5

Huiluduo                                            3 6

Huilukvartetti                                     1 4

Minihuilut                                           1 9

Nokkahuilu-kantele duot                     6 12

YHTEISMUSISOINTI
Musiikkiopisto Avoniassa yhteismusisointiin osallistui kokonaisuudessaan 424 oppilasta. 

Orkestereita, kokoonpanoja ja bändejä oli yhteensä 86.

YHTYE  YHTYEIDEN MÄÄRÄ OPPILAAT

Nokkahuilu-kantele triot                      2 6

Kantele-huilu impro                             1 13

Kanteleimpro                                      1 4

Klarinettiduo                                       1 2

Lauluduo                                            1 2

Laulusekstetti                                    1 6

Laulu-piano                                        1 2

 

Orkestereita toimi seitsemän, ja niissä soitti 133 oppilasta.

ORKESTERIT  OPPILAAT

Yhteissoittomuha  16

Westendin soittoniekat  10

Arco  17

Legato  15

Pizzicato  11

Selloyhtye  20

Kitarayhtye  44
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RYTMIMUSIIKKI

Kaudella 2019–2020 Avonian rytmimusiikkilinjalla toimi 23 kokoonpanoa, joihin osallistui yhteensä 128 

oppilasta.

Bändejä toimi 12, ja niissä soitti 78 oppilasta.

YHTYE OPPILAAT

AB/CD 7

E-Typet 4

El Virus 9

Fufut 7

Megabest 6

Nuclear Swing 5

Putka Betrayal 6

Sugar Railroad 7

Syndicate 8

8H 7

Tap Tempo 6

The Pieces 6

Lauluyhtyeitä toimi kaksi, ja niihin osallistui 13 oppilasta.

YHTYE OPPILAAT

Lapsikuoro Ainova 5

Stemmapaja 8

Musiikkikerhoja toimi kymmenen, ja niissä soitti 51 oppilasta.

MUSIIKKIKERHO KERHOJEN MÄÄRÄ OPPILAAT

Vanttilan koulun bändit 9 37

Kirkkojärven kitarakerho            1 14
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 TALOUS
 
Tilikausi 1.1.2019–31.12.2019
 
Menot        1 452 935 €   100 %
 
Tulot
Valtionosuus                                                                    712 515 € 49,0 %
Espoon kaupunki toiminta-avustus                                303 000 €                     21,0 %
Lukukausimaksut                                                           395 957 €                      27,0 %
Opetus- ja kulttuuriministeriö erityisavustus                         43 185 € 2,9 %
Espoon kaupunki kohde- ja projektiavustus                                1 750 € 0,1 %

 
 
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 €
Maksumuistutus  5 €

YHDEKSÄSTOISTA TOIMINTAVUOSI
 

PERUSOPINNOT, SYVENTÄVÄT OPINNOT, MUSIIKKILEIKKIKOULU, AVOIN OSASTO 1
Syyslukukausi 2019  ma 12.8. - pe 13.12.  loma-ajat: syysloma ma 14.10. - pe 18.10.
Kevätlukukausi 2020   ma 7.1. - ke 22.5.                                   talviloma ma 17.2. - pe 21.2.
                                                                                                 pääsiäinen pe 10.4. - ma 13.4.
AVOIN OSASTO 2  (12 opetusviikkoa)
Syyslukukausi 2019  ma 9.9. - pe 13.12. loma-ajat:    syysloma ma 14.10. - pe 18.10.
Kevätlukukausi 2020   ma 7.1. - pe 3.4.   talviloma ma 17.2. - pe 21.2.

 
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
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Aittola Kirsi
PIANO

OPETTAJAT

Kaakkomäki Jukka 
HARMONIKKA

Backman Annalina
PIANO

Casallas Jose
KLASSINEN KITARA

Gemert van Rody
KLASSINEN KITARA

Haapamäki Hanna
NOKKAHUILU

Desimpelaere Eva
PIANO

Arlin Mikko
RUMMUT

Ignatius Antti
KLASSINEN KITARA

Hyökki Saima
LAULU RYTMIMUSIIKKI

Haimelin Markus
PIANO, KEYBOARD

Jokinen Antti
SÄHKÖKITARA 
AMP

Almonkari Pauliina
NOKKAHUILU, HUILU

Koivunen Jarno
VIULU

Kangaskokko Taija
VIULU

Koivunen Aya
VIULU,  ALTTOVIULU

Koivusalo Severi
RUMMUT

Kolanen Jari 
SÄHKÖBASSO

Äijälä Heidi
KANTELE

Mutanen Minna-Sisko
LAULU KLASSINEN

Malmelin Anne-Marie
PIANO

Ylivaara Esa
PIANO, SÄVELLYS, SÄESTYS

Tiainen Pia
HUILU

Lehtonen Katja
PIANO

Laivuori Martti
SELLO

Kontinen Jussi
SÄHKÖKITARA
AMP

Kumpulainen Katariina
MUSIIKKILEIKKIKOULU

Tastula Anna
PIANO
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET

Pohjasniemi Soile
PIANO

Ruotsala Arto 
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET 
MUSIIKKITEKNOLOGIA

Saikkonen Tomi 
RUMMUT

Summanen Otso
KLASSINEN KITARA
SÄHKÖKITARA

Silanterä Veli-Matti
SÄHKÖBASSO

Kaipiainen Santeri
PIANO, KEYBOARD



62  63 

HALLINTO

Elomaa Päivi
OPINTOSIHTEERI

Iivonen Ilari
REHTORI
KITARA

Antikainen Mikko
APULAISREHTORI
KLARINETTI

Iivonen Tuula
TALOUSPÄÄLLIKKÖ

Lehtinen Gudni 
ILTAVAHTIMESTARI
VILLA BREIDABLICK

Perustaso  513
Syventävät opinnot 46
Musiikkileikkikoulu 172
Avoin osasto 10
Musiikkikerhot 51

OPPILAAT TILASTOJA
 tyttöjä
 poikia

46 %

54 %
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ELOKUU
ma 12.8. Sali Soi, Villa Breidablick

ma 19.8. Sali Soi, Villa Breidablick

ma 26.8. Sali Soi, Villa Breidablick

to 29.8. Aula Soi, Bändikeidas

pe 30.8. Muksujen aamumusakonsertti päiväkotilapsille, 

 Villa Breidablick

pe 30.8. Lauletaan yhdessä! Yhteislaulutapahtuma, 

 Villa Breidablick

pe 30.8. Musiikkihetki eskarilaisille I&II, Nupurin päiväkoti

pe 30.8. Sellokonsertti - solistina Elias Sundqvist, 

 Villa Breidablick

pe 30.8. Avonian huilistit ja pianistit esiintyvät,  

Villa Breidablick

pe 30.8. Harmonikansoittajat ja klarinetistit esiintyvät,  

Villa Breidablick

pe 30.8. Tarinallinen soittopaja, Villa Breidablick

pe 30.8. Kotiliesi '68 – tarinoita kuuskytluvulta, Villa Breidablick

pe 30.8. Kitarakonsertti – solistina Sampo Savijärvi

pe 30.8. Avonian kitaraduo Joel Miettinen ja Daniel Jonsson 

esiintyvät, Villa Breidablick

TAPAHTUMAKALENTERI

SYYSKUU
ma 2.9. Sali Soi, Villa Breidablick

ma 9.9. Sali Soi, Villa Breidablick

ma 16.9. Sali Soi, Villa Breidablick

to 19.9.  Rytmimusiikkilinjan projektiviikon päätöskonsertti, 

Bändikeidas

ma 23.9. Sali Soi, Villa Breidablick

to 26.9. Aula Soi, Bändikeidas

ma 30.9. Selloresitaali - solistina Elias Sundqvist, 

 Villa Breidablick

LOKAKUU
ma 7.10. Sali Soi, Villa Breidablick

ma 7.10.  Annan oppilaiden syyskonsertti,  

Westendinpuiston koulu

ke 9.10. Soilen oppilaiden pianokonsertti, Villa Breidablick

to 10.10. Ultra Bra, Avonian rytmimusiikkilinjan konsertti, 

Karatalo

la 12.10. Anna Niinimäen pianoinen iltapäivämatinea,  

Villa Breidablick

to 17.10. Sellisti Elias Sundqvist osallistui Salon kansalliseen 

sellokilpailuun

ma 21.10. Sali Soi, Villa Breidablick

pe 25.10. Pianistien konsertti, Villa Breidablick

la 26.10. Syyskonsertti, Kauklahden kappeli

ma 28.10. Sali Soi, Villa Breidablick

ti 29.10. Musiikkituokio palvelutalolla, Hoivakoti Kiltakallio

to 31.10. Aula Soi, Bändikeidas

MARRASKUU
pe 1.11.  Avonian pianisteja esiintymässä PianoEspoon 

ennakkokonsertissa, Espoon kulttuurikeskus

pe 1.11. Nokkahuilistien ja kantelistien konsertti,  

Villa Breidablick

la 2.11.  Nea, matkalla kohti kilpailua -konsertti,  

Villa Breidablick

su 3.11. Halloweenin iltapuhallus I-II, Villa Breidablick

ma 4.11.  Avonian pianisteja esiintymässä PianoEspoon 

palvelutalokonsertissa, Kauklahden elä ja asu 

-seniorikeskus

ma 4.11. Pianisti Nea Fagerström osallistui Tapiola 

-pianokilpailuun

ma 4.11. Sali Soi, Villa Breidablick

to 7.11. Isänpäiväkonsertti, Ymmerstan päiväkoti

pe 8.11. Avonian kitaristien konsertti, Karatalo

ma 11.11. Musiikkituokio palvelutalolla, Taavin 

muistipalvelukeskus

to 14.11. Musiikkiopisto Avonian orkestereiden solistikonsertti, 

Suvelan kappeli

pe 15.11. Pianistien iltasoitto I-II, Villa Breidablick

pe 15.11. Jousisoittajien palautekonsertti,  

Westendinpuiston koulu

ma 18.11. Pianistien iltasoitto, Villa Breidablick

ke 20.11. Soilen oppilaiden pianokonsertti, Villa Breidablick

ke 20.11. Barokki-Improa ”Vanhoista kuvioista uutta virtaa!” 

Ohjaajana Aira Maria Lehtipuu,  

Musiikkiopisto Juvenalia

pe 22.11. Ayan oppilaiden konsertti I-II, Villa Breidablick

la 23.11. Joulutohinat, Villa Breidablick

la 23.11. Jailbreak I-II, Karatalo

la 23.11. Syyssatoa, Villa Breidablick

ma 25.11. Anne-Marien piano-oppilaiden syyskonsertti

ti 26.11. Kamuimpron alkeet, ohjaajina Martin Gripentrog ja 

Tytti Metsä, Musiikkiopisto Juvenalia

to 28.11. Aula Soi, Bändikeidas

pe 29.11. Jarnon oppilaiden soittajaiset,  

Westendinpuiston koulu

pe 29.11. LuX Breida Vol I-II, Villa Breidablick

la 30.11. Piano-oppilaiden joulukonsertti, Villa Breidablick

la 30.11. Kampilootaimproa, ohjaajana Sopu Oksanen, 

Musiikkiopisto Juvenalia

JOULUKUU
ma 2.12. Otson oppilaiden konsertti

ti 3.12. Kamuimpron alkeet, ohjaajina Martin Gripentrog ja 

Tytti Metsä, Musiikkiopisto Juvenalia

ti 3.12. Jouluinen musiikkituokio hoivakodilla,  

Hoivakoti Villa Lauriina

ke 4.12. Musiikkiopisto Avonian itsenäisyyspäivän konsertti, 

Espoon tuomiokirkko
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pe 14.2. Ystävänpäiväkonsertti, Villa Breidablick

ma 24.2. Sali Soi, Villa Breidablick

ti 25.2. Ilmari Hannikainen -pianokamarimusiikkikilpailu, 

Jyväskylä.  Avoniasta osallistujana Viivi Song, piano

ke 26.2. OmniaTalent 2020, Espoo. Avoniasta osallistujana 

Alexander Kokko, harmonikka

to 27.2. Aula Soi, Bändikeidas

la 29.2. Pihlan laidasta laitaan -konsertti, Villa Breidablick

MAALISKUU
ma 2.3. Sali Soi, Villa Breidablick

ti 3.3. Mozartin Taikahuilu ja muut klassikot, Villa Breidablick

ma 9.3. Sali Soi, Villa Breidablick

to 12.3. Annan oppilaiden konsertti, Westendinpuiston koulu

la 28.3. ”Eläinten karnevaalit” – Annalina Backmanin piano-

oppilaiden etäkonsertti

HUHTIKUU
ke 1.4. ”Flyygeli-soikoon” – Annalina Backmanin piano-

oppilaiden etäkonsertti

to  2.4. ”Kantelekimmellys” etäkonsertti 

su 5.4. ”Eläinten karnevaalit” kantelistien ja nokkahuilistien 

etäkonsertti 

TOUKOKUU
su 10.5. Carcassin 25 etydiä, op 60 — Antti Ignatiuksen 

oppilaiden virtuaalikonsertti

ti 12.5. Esa Ylivaaran piano-oppilaiden etäkonsertti 

pe 15.5. Huilistien kotipuhallus etäkonsertti

ma 18.5. Saima Hyökin laulajien etämatineat 1-2

ti 19.5. Saima Hyökin laulajien etämatineat 3-4

ti 19.5. Minna-Sisko Mutasen laulajien ”Tulevaisuus ja toivo” 

-etäkonsertti

ke 20.5. Saima Hyökin laulajien etämatinea 5

ke 20.5. Martti Laivuoren sellistien etäkonsertit 1-2

pe 22.5. Martti Laivuoren sellistien etäkonsertit 3-4

la 23.5. Rody van Gemertin kitaraoppilaiden etäkonsertti

su 24.5. Jose Casallaksen kitaraoppilaiden videokonsertti 

”Kitarona”

ti 26.5. Aya Koivusen viuluoppilaiden etäkonsertti

ke 27.5. Otso Summasen kitaraoppilaiden etäkonsertti

ke 27.5. Hösmärinpuiston päiväkodin etäjuhla

ke 27.5. Ymmerstan päiväkodin etäjuhla

to 28.5. Rytmiikkaryhmien etäjuhla

to 28.5. Nupurin päiväkodin etäjuhla

pe 6.12. Avonian jousisoittajat esiintymässä 

itsenäisyyspäivän juhlassa, Niittylounas

la 7.12. Taijan viulistien joulukonsertti I-II, Villa Breidablick

ma 9.12. Annan oppilaiden joulukonsertti, Villa Breidablick

ma 9.12. Avonian rytmimusiikkilinjan matinea I-II

ti 10.12. Joululaulutuokio palvelutalolla, Sateenkaari-Koti

ti 10.12. Avonian rytmimusiikkilinjan matinea III-IV

ti 10.12. Karhusuonkoulun rytmiikkaryhmän joulukonsertti, 

Karhusuon koulu

ke 11.12. Hösmärinpuiston päiväkodin joulujuhla, 

Hösmärinpuiston päiväkoti

ke 11.12. Pianomusiikkia kuusen äärellä -konsertti,  

Villa Breidablick

to 12.12. Pianistien iltasoitto I-II, Westendinpuiston koulu

to 12.12. Rumpujamit, Bändikeidas

pe 13.12. Avonian laulajien joululaulutuokio palvelutalolla, 

Ryhmäkoti Puistohelmi

pe 13.12. Avonian laulajien joululaulutuokio palvelutalolla, 

Palvelutalo Puistokartano

pe 13.12. Sellokonsertti I-II, Villa Breidablick

la 14.12. Avonian kitaristien konserttipäivä Breidassa I-III,  

Villa Breidablick

ma 16.12. Ymmerstan rytmiikan joulukonsertti,  

Ymmerstan päiväkoti

ti 17.12. Päiväkodin joulujuhla, Honey Monsters -päiväkoti, 

Tuomarila

ke 18.12. Päiväkodin joulujuhla, Nupurin päiväkoti

to 19.12. Päiväkodin joulujuhla, Honey Monsters -päiväkoti, 

Olari

TAMMIKUU
ma 13.1. Sali Soi, Villa Breidablick

ma 20.1. Sali Soi, Villa Breidablick

ma 27.1. Musiikkituokio palvelutalolla, Mainiokoti Uuttu

ma 27.1. Sali Soi, Villa Breidablick

to 30.1. Aula Soi, Bändikeidas

HELMIKUU
la 1.2 Avonian opettajien konsertti, Karatalo

ma 3.2. Sali Soi, Villa Breidablick

ke 5.2. Musiikkituokio palvelutalolla, Kauklahden elä ja asu 

-seniorikeskus

ke 5.2. Soilen piano-oppilaiden konsertti, Villa Breidablick

to 6.2. Lapinlaulutuokio, Trapesa

to 6.2. Lapinlaulutuokio, Espoon keskuksen palvelukeskus

pe 7.2. Kitaraensemblet esiintyvät: Kitaroita 

kamarikokoonpanosta 60 henkiseen yhtyeeseen, 

Sibelius-Akatemian R-konserttisali

la 8.2.  Flyygeli soikoon -kamarimusiikkikonsertti, Villa 

Breidablick

la 8.2.  Harmonikka soikoon! Harmonikkakilpailu lapsille ja 

nuorille. Avoniasta osallistui Olli Pakkala, Jokioinen

ma 10.2. Sali Soi, Villa Breidablick

ti 11.2. Pianistien konsertti, Villa Breidablick

ke 12.2. Taikahuilu -lastenkonsertti päiväkotilapsille,  

Villa Breidablick

pe 14.2. Musiikkituokio palvelutalolla, Dementiakoti  

Villa Tapiola


