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Hei, olen Konserttikeskuksen 
laululintu ja viserrän lasten 

kommentteja koulukonserteis-
ta vuosien varrelta. Joukossa 
on kaiken ikäisiä koululaisia 

peruskouluista eri puolil-
ta Suomea. Näiden vuoksi 
koulukonsertteja tehdään.
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Lastenmusiikki on kuulunut vuosikymmeniä keskeisiin kult-
tuuripoliittisiin iskusanoihin, joita kylvetään julkilausumiin, 
suunnitelmiin ja toimenpideohjelmiin. Poliittiseen käyttöön 
yhdyssana on ollut ihanteellinen: sen kaiku on yksiselitteisen 
myönteinen, mutta sisältö epämääräinen. Erityisen epäselvästi 
on määritelty ilmiön kaksi perustekijää, lapset ja musiikki.

Lapset eivät yleensä puhu musiikkiasioissa puolestaan, 
vaan sen tekee joku hyvää tarkoittava aikuinen. Sen vuoksi 
lastenmusiikkia koskevia käsityksiä leimaa usein projektii-
visuus: lapsille hahmotetaan sellainen lapsuus, jota aikuiset 
pitävät hyvänä tai olisivat toivoneet itselleen. Lapsien toivo-
taan puolustavan tai vastustavan niitä arvoja, joita aikuiset 
kannattavat tai torjuvat. Lapset syntyvät kuitenkin aina eri 
maailmaan kuin vanhempansa, heidän tarpeensa ja haasteensa 
voivat olla toisenlaiset.

Lapset tarvitsevat ja ansaitsevat hyvin monenlaista 
musiikkia, keskenään ristiriitaistakin. He tarvitsevat viihdet-
tä, mutta myös taitojaan ja luovaa kapasiteettiaan lisäävää ja 
syventävää taidetta. Musiikin innovatiivista, sivistyksellistä ja 
kulttuurista merkitystä ei voi kylliksi korostaa, vaikka samalla 
lapsille tulee tarjota mahdollisuus myös tulkita itsensä ja mu-
siikkinsa itsenäisesti. Sekin tapahtuu aikuisten maailmassa, ei 
tasaveroisten valintojen tyhjiössä.

Lapsen oikeutta musiikkiin tuskin kukaan haluaa ääneen 
kiistää. Silti tuo oikeus toteutuu epätasa-arvoisesti. Lapsia 
eriarvoistavat mm. koulutus, tuloerot, sosiaalinen ja kulttuu-
rinen tausta ja paikkakunta. Avaimena musiikilliseen tasa-ar-
voon on riittävän varhain aloitettu, kaikille lapsille tarkoitettu 
ja kaikkia musiikin alueita kattava musiikkikasvatus.

Konserttikeskus ry on järjestänyt viidenkymmenen vuo-
den ajan konsertteja suomalaisille kouluille ja päiväkodeille. 

Pääosassa  
lapset
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Tuossa toiminnassa ovat pääosassa olleet lapset ja heidän hen-
kiset tarpeensa. Yhteistyössä koulujen kanssa ja opetussuun-
nitelmia seuraten on pystytty luomaan alueellisesti kattava 
ja volyymiltään merkittävä palvelu, jonka kustannukset ovat 
kuitenkin varsin vaatimattomia. Viidessä vuosikymmenessä 
konsertit ovat saaneet yli neljä miljoonaa kuulijaa.

Lastenkulttuurin merkitys on kyllä tiedostettu. Musiikin 
opetussuunnitelmiin on upotettu kauniita ajatuksia sosiaalisten 
taitojen, vastuullisuuden, rakentavan kriittisyyden, kulttuurisen 
erilaisuuden arvostamisen ja omien mielikuvien toteuttamises-
ta musiikin avulla. Ne ovat kuitenkin törmänneet julkisen pe-
ruskoulutuksen supistuviin tuntimääriin, kuntien hupeneviin 
resursseihin ja julkisen vallan vaihtelevaan kulttuuritahtoon.

Lastenkulttuuri ja lastenmusiikki ovat edelleen kulttuuri-
poliittisia mahtisanoja, mutta käytännössä niiden määritelmät 
ja elinehdot kaventuvat koko ajan. Kaupallisen tarjonnan yksi-
puolistuessa yhä harvemmat lapset ja nuoret pääsevät osalli-
seksi kaikesta siitä musiikista, johon heillä tulisi olla oikeus. 

Konserttikeskuksen toiminta on vain rikka koulutuksen 
ja kasvatuksen sakeassa rokassa, mutta sen välitön ja konk-
reettinen vaikutus on kiistaton. Olen päässyt osallistumaan 
siihen Konserttikeskuksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2007 
lähtien. Vaikka olen tutkinut ja kirjoittanut työkseni historiaa, 
tässä tapauksessa olen ollut siinä myös osallisena. 

Musiikkiin ja sen historiaan olen saanut tutustua monien 
tehtävien ja instituutioiden kautta. Myös lastenmusiikin ja 
musiikkikasvatuksen historiaa olen käsitellyt aiemmin. Kon-
serttikeskuksen historia tarjoaa hyvin erityisen näkökulman, 
jossa monimuotoiseksi kasvanut musiikki kohtaa kaikenlaiset 
suomalaiset lapset ja nuoret. 

Sen vuoksi historiikki on rakennettu tavanomaisen krono-
logisen selostuksen sijaan kohtaamisiksi, jotka prisman tavoin 
näyttävät Konserttikeskuksen toiminnan eri puolet. Mielipiteet ja 
tulkinnat ovat omiani, eivät Konserttikeskuksen virallisia kantoja.

Kiitän Konserttikeskusta ja sen hallitusta minulle osoite-
tusta luottamuksesta. Toiminnanjohtaja Kari Vase ja tuottaja 
Jorma Kesseli ovat olleet suurena apuna tietojen keräämisessä 
ja arvioimisessa. Kirja on omistettu musiikkiliikunnan lehtori 
Inkeri Simola-Isakssonin (1930-2012) muistolle.

Antti Häyrynen

Hyvät sävelet ja hyvät 
soitot. Ei valittamista.
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Marraskuun 27. päivänä vuonna 1963 kokoontui Kouluhalli-
tuksessa arvovaltainen joukko musiikki- ja opetusalan vai-
kuttajia. Koollekutsujana toimi opetusministeriön Nuorison 
musiikkitoimikunta ja puheenjohtajana säveltäjä ja Koulu-
hallituksen musiikinopetuksen ylitarkastaja Olavi Pesonen. 
Tilaisuudessa perustetulle Koulujen Musiikkikeskukselle 
(vuodesta 1973 Konserttikeskus) valittiin vuosiksi 1963-67 
seuraavat henkilöt käsittänyt valtuuskunta1:

Joonas Kokkonen, säveltäjä, akateemikko, puheenjohtaja
Kauko Haahtela, varapuheenjohtaja, 
Kouluhallituksen koulutoimenjohtaja
Urpo Jokinen, musiikinopettaja, Koulujen 
Musiikinopettajat ry:n puheenjohtaja
Veikko Jussila, koulunjohtaja, kunnanvaltuutettu 
Helsingin maalaiskunta (Vantaa)
Heikki Klemola, opetusministeriön nuorisoasian esittelijä
Taneli Kuusisto, professori, säveltäjä 
ja Sibelius-Akatemian rehtori
Kai Maasalo, FM, Yleisradion musiikkipäällikkö
Paavo Malinen, Alppilan yhteislyseon vt. rehtori
Eero Nallinmaa, fil.lis., Tampereen konservatorion rehtori
Olavi Pesonen, Kouluhallituksen ylitarkastaja
Urpo Pesonen, Lahden kaupunginorkesterin 
kapellimestari 
L. Arvi P. Poijärvi, rehtori, maantiedon 
ja luonnonhistorian yliopettaja
Tauno Pylkkänen, säveltäjä, Suomen 
Kansallisoopperan taiteellinen johtaja
Matti Rautio, FM, säveltäjä ja Sibelius-
Akatemian koulumusiikkiosaston va. johtaja

1  Vuodesta 1964 valtuuskuntaan 

kuului myös opetusministe-

riön kansliapäällikkö Heikki 

Hosia.

Konserttikeskuksen 
perustaminen
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Martti Ruutu, professori, Helsingin väliaikaisen 
opettajakorkeakoulun rehtori
Vilho Ryymin, musiikinopettaja, ortodoksinen kanttori
Eero Sipilä, säveltäjä, Kajaanin seminaarin musiikin lehtori
Erik Tawaststjerna, Helsingin yliopiston 
musiikkitieteen professori
Klas Wallin, Kouluhallituksen kouluneuvos
Pentti Vasunta, kansakouluntarkastaja

Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen puheenjohtajana 
toimi Olavi Pesonen, varapuheenjohtajana kouluneuvos Olli 
Sampola ja jäseninä säveltäjä Seppo Nummi sekä lehtorit Eero 
Polas ja Ellen Urho. Ellen Urhosta tuli Sibelius-Akatemian 
koulumusiikkiosaston johtaja vuonna 1970 ja akatemian rehtori 
vuonna 1981, Eero Polas muistetaan myös Kaustisen Purppuri-
pelimannien perustajana. Hallituksen ensimmäinen sihteeri oli 
ylioppilas Tapio Metsä.

Valtuuskunnan ja hallituksen kokoonpano kertoo, että 
hankkeen takana olivat valtakunnan jokseenkin kaikki mer-
kittävät musiikista, kasvatuksesta ja molemmista yhdessä 
vastaavat tahot. Monet olivat kirjoittaneet musiikin oppikirjoja 
ja kaikki olivat sitoutuneet koulutuksen kehittämiseen. Yhdis-
tävänä tekijänä oli näkemys musiikista yleissivistykseen ja sen 
vuoksi julkiseen perusopetukseen kuuluvana ilmiönä. Tuollai-
nen ajatus oli 1960-luvun alussa uusi ja viisikymmentä vuotta 
myöhemmin, musiikkikoulutuksen suuren nousun jälkeen, se 
tuntuu jälleen olevan rapautumassa.

Konserttikeskuksen säännöistä päätettiin ensimmäisessä 
kokouksessa ja niiden ensimmäisessä pykälässä yhdistyksen 
toiminta perusteltiin seuraavasti:

Järjestön tarkoituksena on tukea ja edistää oppilaitosten 
kasvatus- ja opetusohjelmien kanssa sopusoinnussa olevaa 
musiikkitoimintaa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö:

1. Toimeenpanee kursseja järjestön tarkoitusperien edistä-
miseksi (opettajien kouluttamiseksi järjestön toimintaan)

2. Ohjaa oppilaitoksiin suuntautuvaa musiikkitoimintaa hy-
väksymällä sekä valvomalla kiertueiden toimintaa (hyväk-
syy oppilaitoksiin lähetettävät konserttikiertueet ja niiden 
ohjelman sekä valvoo kiertueiden toimintaa)

3. Toimittaa oppilaitosten käytettäväksi sopivaa  
musiikkiaineistoa
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4.  Pyrkii muillakin (myöh. samantapaisilla) keinoilla edistä-
mään koulujen musiikkitoimintaa ja herättämään nuori-
son harrastusta säveltaiteeseen2. 

Koulukonsertteja oli järjestetty Suomessa ainakin 
1940-luvulta lähtien, mutta nyt toiminta haluttiin muuttaa 
järjestelmälliseksi. Koulukonserttien tarve liittyi uudenlaiseen 
musiikkikasvatukseen, jossa koulussa opiskelemisen, laula-
misen ja soittamisen lisäksi haluttiin oppilaiden tutustuvan 
ammattilaisten valmistamaan musiikilliseen lopputuotteeseen 
elävässä tilanteessa. Yhdistyksen perustajiin olivat vedonneet 
eri oppilaitosten rehtorit ja opettajat, joiden resurssit eivät 
riittäneet koulukonserttien järjestämiseen.

Toiminnan esikuviksi oli otettu ulkomaiset esimerkit 
muista Pohjoismaista sekä Suomeen aiemmin perustettu 
Koulujen näyttämötoiminnan keskus. Pedagogisena joh-
toajatuksena oli koulukonserttien ohjelmien niveltäminen 
koulujen opetussuunnitelmiin ja sosiaalisena painotuksena oli 
syrjäisten seutujen ja pientenkin koulujen saaminen mukaan 
toiminnan piiriin. Näiden lisäksi arveltiin yhdistyksen sopi-
van ulkomailta tulevien esiintymistiedustelujen vastaajaksi ja 
esiintymisten organisoijaksi.

Käytännöllisenä ja ”seremoniallisena”3 haasteena Koulu-
jen Musiikkikeskusta motivoi Jean Sibeliuksen 100-vuotisjuh-
lat vuonna 1965: kuinka koululaitos pystyisi huomioimaan 
kansallissäveltäjän ja hänen orkesterimusiikkiin painottuneen 
taiteellisen tuotantonsa?

Koululaulusta koulukonserttiin 

Taustaa Konserttikeskuksen toiminnan käynnistämiselle on 
etsittävä suomalaisessa musiikkikasvatuksessa toisen maa-
ilmansodan jälkeen tapahtuneista muutoksista. Aina Uno 
Cygnaeuksen päivistä 1870-luvulta alkaen suomalaisen mu-
siikkikasvatuksen perustana oli ollut yleissivistävän koulun 
musiikinopetus oppiaineessa nimeltä laulu. Kansakoulun lau-
lutunti jäi monille oppilaille mieleen nostalgisena muistona 
herttaisista lauluista tai piinaavana suorituksena tuijottavien 
oppilaiden edessä.

Cygnaeuksen mallissa musiikinopetus oli ulottunut kai-
kille luokka-asteille, mutta nimensä mukaisesti kyse oli ollut 
laulamisesta, eikä musiikkikulttuurin laajemmasta esitte-
lystä. Laulunopetuksen saattoi nähdä osana fennomaanista 
kansallisromanttista koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena oli 

2  Kun sääntöjä uudistettiin 

vuonna 1971 toimintamuo-

doiksi tiivistettiin: 1) järjestää 

konsertteja, 2) suorittaa kon-

sertteihin liittyvää tutkimus- 

ja koulutustoimintaa.
3  Anu Karlson: Konserttikeskus  

1963-1988, s. 3.
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enemmänkin kansalaiskasvatus kuin varsinaisen musiikillisen 
sivistyksen lisääminen.

Toisen maailmansodan jälkeen kansallisromanttinen 
ideologia alkoi väistyä taideajattelusta, vaikkakin hitaammin 
kasvatustyön aatepohjasta. Musiikkikoulutuksessa pyrittiin 
1950-luvulta alkaen sitoutumaan yhä enemmän autonomiseen 
taideihanteeseen, jonka haluttiin kuuluvan myös lapsille. ”Mu-
siikki tulee käsittää itsenäiseksi kulttuuriarvoksi, jonka tuntemus 
on tarpeen jokaiselle kansalaiselle”, kirjoittivat musiikkipedagogit 
Egil Cederlöf, Matti Rautio ja Ahti Sonninen vuonna 1964.4  

Samansuuntaisia kantoja ilmaisivat monet Konserttikes-
kuksen perustajista. Olavi Pesonen oli tuonut esiin uudenlais-
ta laulupedagogiikkaa jo vuonna 1934 Aapislauluissaan, Matti 
Raution ja Jorma Pukkilan Musiikkia oppimaan (1957) edusti 
määrätietoisesti uutta musiikkipedagogiikkaa ja myös Joonas 
Kokkosen ja Jouko Pesolan toimittamassa kirjassa Laulamme 
ja leikimme (1958) puhalsivat uudet tuulet.

Luonnollisesti tällä ”itsenäisellä kulttuuriarvolla” oli vank-
ka kansallinen ulottuvuus, ei vähiten Jean Sibeliuksen musiikis-
sa ja sen kautta saavutetussa kansainvälisessä arvostuksessa. 

Kirjassaan Rytmikasvatus ja koulusoittimet (1959) Matti 
Rautio pohti, mikä on koulujen musiikinopetuksen varsinainen 
tarkoitus: ”Jos ajattelemme asiaa koulun kannalta, ei ensisijai-
sena kysymyksenä ole, kuinka koulujen musiikinopetus voi 
palvella maamme musiikkielämää, vaan musiikki on käsitettävä 
ennen kaikkea aineeksi, jolla on mitä suurin kasvatuksellinen 
merkitys.”5 Musiikki nähtiin nyt osana laajempaa kulttuuria 
– kuten se oli ns. vanhoissa sivistysmaissa nähty – ja Konsert-
tikeskus oli omiaan levittämään tätä näkemystä ei ainoastaan 
musiikkia harrastavien, vaan kaikkien koululaisten keskuuteen.

Uudenlainen musiikkikäsitys merkitsi Suomen koko 
musiikkielämän uudenlaista organisoitumista. Konserttikes-
kuksen perustamista enteileviä toimenpiteitä olivat kouluhal-
lituksen musiikinopetuksen viran täyttäminen pitkän tauon 
jälkeen vuonna 1959 (tehtävään Olavi Pesonen), sekä Sibelius-
Akatemian koulumusiikkiosaston perustaminen vuonna 1957 
(johtajaksi Matti Rautio). Konserttikeskuksen ja Sibelius-Aka-
temian koulumusiikkiosaston välille syntyi heti alussa kiinteä 
yhteys, joka jatkui yhdistyksen johtavien luottamushenkilöi-
den työssä yli neljäkymmentä vuotta.

Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto perustettiin vuon-
na 1956 ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry vuonna 1963. Myös 
musiikkilehti Rondo aloitettiin vuonna 1963. Uusia musiikki-
oppilaitoksia perustettiin ja koulujen musiikkiluokat aloittivat 

4  Rondo-lehti 1964/1, ss. 3-5.
5  Matti Rautio: Rytmikasvatus 

ja koulusoittimet, 1959, s. 5.
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toimintansa 1960-luvun lopulla. Vuonna 1969 voimaan tullut 
laki musiikkioppilaitosten valtionavusta käynnisti ennen nä-
kemättömän kasvun musiikkikoulutuksen määrässä ja tulok-
sissa. Myös kuntatasolla panostettiin 1960-luvulla kulttuuriin, 
perustettiin musiikkilautakuntia ja nähtiin kulttuurilla uuden-
lainen merkitys paikallisessa tai alueellisessa identiteetissä. 

Laajemmin oli kyse ajanjaksosta, jossa suomalaiseen 
koulutukseen, kulttuuriin ja niitä tukevaan lainsäädäntöön 
panostettiin voimakkaasti. Konserttikeskuksen perustaminen 
oli osa tuota muutosta, uudenlaisen sivistysvaltion rakenteita. 
Ei tietenkään ole sattumaa, että monet Konserttikeskuksen 
suunnannäyttäjistä olivat mukana uudistamassa musiikkikou-
lutusta ja taidekasvatusta myös muissa organisaatioissa.

Silti niin toiminnan alussa kuin usein myöhemminkin 
Konserttikeskuksen lausunnoissa on ilmaistu huoli suoma-
laisen kehityksen jälkeenjääneisyydestä. Erityisesti Ruotsin 
Rikskonserter-organisaatio (1968-2010) näyttäytyi esikuvana, 
jossa valtio investoi koulukonsertteihin voimakkaasti ja alu-
eellista tasapuolisuutta toteuttaen.

Konserttikeskuksen varhaiset vetäjät arvioivat, että meiltä 
ei löytyisi samanlaista poliittista tahtoa ja olivat oikeassa. Sen 
ohella, että poliittinen tahto investoida kulttuuriin oli Suo-
messa ylipäätään heikompi, se oli paljon lyhytjänteisempää. 
Konserttikeskus joutui vuodesta toiseen jännittämään vuotui-
sen avustuksensa määrää ja maksatuspäivää. 

Vähäisen taloudellisen tuen takia Konserttikeskuksen alku-
peräinen ajatus alueellisesti ja sosiaalisesti tasapuolisesta kon-
serttitarjonnasta viivästyi. 1960-luvun konsertit olikin järjestet-
tävä maksullisina (50 penniä ≈ 1 € /oppilas), minkä vuoksi ne 
oli myös suunnattava yksityisesti ylläpidettyihin oppilaitoksiin. 
1970-luvulla Nomus-järjestelmän puitteissa toteutetut yhteis-
pohjoismaiset konsertit ja kiertueet toivat erot eri maiden re-
sursseissa kipeästi esiin: Ruotsissa toimintaan osoitettiin 1969 
miljoonia kruunuja, Suomessa noin 10 000 markkaa.

Pohjoismaita ei kuitenkaan otettu uuden suomalaisen 
musiikkikasvatuksen esikuviksi, vaan meillä pyrittiin tiu-
kempaan ja tavoitteellisempaan koulutukseen, joka monissa 
suhteissa muistutti enemmän itäeurooppalaisia malleja. 
Jossain määrin tuo ajattelu heijastui myös koulukonsertteihin 
ja niiden tiiviisti opetussuunnitelmiin sidottuihin tavoitteisiin. 
Meillä Konserttikeskus pystyi myös huolehtimaan nopeasti 
kasvavasta koulukonserttitoiminnasta varsin pienellä henkilö-
kunnalla, kun taas Ruotsin Rikskonserter ajettiin 2000-luvulla 
alas mm. juuri massiiviseksi paisuneen hallintonsa vuoksi.
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Lapsuus oli Konserttikeskusta perustettaessa monin tavoin 
erilainen kuin viisikymmentä vuotta myöhemmin. Itsenäinen 
lastenkulttuuri otti Suomessa vasta ensi askeliaan, parhaim-
millaan pitkät perinteet omanneessa lastenkirjallisuudessa. 
1950-luvulla Tove Janssonin muumit ja Kirsi Kunnaksen las-
tenrunot edustivat uudenaikaista, korkeatasoista ja moniulot-
teista lastenkulttuuria parhaimmillaan. 

Muilla aloilla ei mennyt yhtä lujaa. Elokuvateattereis-
sa lapsille näytettiin enimmäkseen 1930-luvulla filmattuja 
Tarzan-leffoja tai 1950-luvulla tehtyjä Pekka Puupää -elokuvia. 
Lastenmusiikin hittejä olivat niinikään 1930-luvulla syntyneet 
Georg Malmsténin Mikki Hiiri -fantasiat tai USA:sta tuodut 
Saukki ja oravat. Koulumusiikkia hallitsivat yhä yhteislaulu ja 
nokkahuilunsoitto.

Lapsille ja koululaisille suunnattuja konsertteja oli ollut ai-
emminkin, mutta niiden toteuttaminen ei ollut suunnitelmal-
lista ja niiltä enimmäkseen puuttui pedagoginen valmistelu. 
Näkemys siitä, mikä oli lapsille sopivaa musiikkia oli rajoit-
tunut, vaikka koululaulukirjojen tarjoama musiikillinen kirjo 
oli laajempi kuin on aina haluttu ymmärtää. Siitä huolimatta 
lapsille jäi 1960-luvun alussa varsin suppea kokemus siitä, mitä 
kaikkea musiikki saattoi merkitä ja miltä se saattoi kuulostaa.

Konserttikeskuksen perustajien ajatuksena oli, että lapsilla 
on oikeus kaikkeen musiikkiin ja että yleissivistävä koulu oli 
oikea paikka lapsen ja musiikin on kohtaamiselle. Koulujen 
musiikinopetus pystyi tarjoamaan monenlaisia välineitä mu-
siikin ymmärtämiseksi ja harrastamiseksi, mutta ei tässä ja nyt 
syntyvää korkeatasoista konserttielämystä – sitä musiikillisen 
vuorovaikutuksen peruslähtökohtaa, jolle kaikkien musiikinla-
jien vaikutus halki vuosisatojen on perustunut.

Konserttikeskus  
kohtaa lapsen

Kun laittoi silmät kiinni, tuntui 
kuin keijut olisivat tanssineet 
ympärillä  En ole koskaan 
nähnyt sen vertaista soitta-
jaa. Oli suuri kunnia saada 
hänet meidän kouluumme. 
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Kasvava koulutus, pienenevät ikäluokat

Suomessa perustasoista koulutusta saavien koululaisten määrä 
oli suurimmillaan 1950-luvun lopulla, kun sodanjälkeiset 
suuret ikäluokat kansoittivat kouluja. Noiden huippuvuosien 
yli 800 000 oppilaasta on päädytty 2000-luvulla noin viiteen 
ja puoleensataan tuhanteen oppilaaseen. 1960-luvun alussa 
oppikouluun jatkoi kansakoulun jälkeen vain 40 % oppilaista, 
vaikka suuntaus oli vahvasti kasvava – lapsille pyrittiin hank-
kimaan enemmän koulutusta kuin vanhemmat olivat saaneet.

Oppikoulua pidettiin etenkin alueellisesti koulutuksellista 
epätasa-arvoa tuottavana, mikä oli Konserttikeskuksen alku-
aikojen, etupäässä oppikouluihin suunnattujen konserttien 
ongelma. Asia korjaantui, kun 1970-luvun alussa käynnistynyt 
peruskoulu takasi kaikille yhteisen 9-vuotisen yleissivistävän 
peruskoulutuksen. 2000-luvulla yli 80 % oppilaista suoritti 
myös jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon.

Konserttikeskuksen tavoitteet oli asetettu korkealle, 
mutta käytännössä toiminta oli koko 1960-luvun ajan kokeilu-
luontoista. Vuotuisten konserttien määrä saatiin vuonna 1969 
kohoamaan 68:aan, millä ei ollut huomattavaa sivistyksellistä 
vaikutusta. Sen sijaan toiminnalla pystyttiin jo vaikuttamaan 
yleiseen mielipiteeseen, joka kehittyi Konserttikeskukselle 
suotuisaksi. Näin Helsingin Sanomat 2.6.1969 otsikolla Kou-
lujen konsertit järjestelmällisiksi:

”Vanhastaan tunnettu tosiseikka on ollut se, että maam-
me tuhannet koulut ovat konserttien kannalta jonkinlaista 
ei-kenenkään maata, jota yksityiset taiteilijat ovat käyttä-
neet hyväkseen parhaan kykynsä ja näkemyksensä mukaan. 
Mahdollisten pettymysten eliminoimiseksi ja koko toiminnan 
organisoimiseksi toimii nyt kuudetta vuotta Koulujen Musiik-
kikeskus r.y., joka kevätkauden päättyessä saattoi kertoa varsin 
ilahduttavia numeroita toiminnastaan: konsertteja on järjes-
tetty yli puolensataa.”

Muuttuva lapsuus

Myös lapsuus muuttui 1960-luvun lopulla. Peruskoulu toi 
sekä käytännöllisiä että periaatteellisia haasteita. Uuden 
kouludemokratian hengessä Konserttikeskuksen valtuuskun-
taankin valittiin Suomen Teiniliiton edustaja. Vuonna 1973 
annettiin laki alle kouluikäisten lasten päivähoidosta, joka 
tarjosi Konserttikeskukselle aikaa myöten kanavan pikkulas-
ten tavoittamiseen.
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Ainakin teoriassa pyrittiin ottamaan huomioon lasten 
näkökulma, jota tietysti tulkitsivat aikuiset. Mutta vapauden 
lisääntyessä lapsi miellettiin myös yhä enemmän osaksi yh-
teiskuntaa, nuoreksi kansalaiseksi, joka oli osaltaan vastuussa 
omasta ja yhteisestä tulevaisuudesta. 

Vuonna 1969 Konserttikeskus järjesti Yleisradion kanssa 
ns. teiniluokkien (5-8) oppilaille tarkoitetun koulukonserttei-
hin liittyneen kirjoituskilpailun. Siihen tarjottu aihevalikoima 
kertoo, että suunnitteluportaan näkökulma koululaisiin ja 
heidän ajatusmaailmaansa oli vielä vähän etäinen: 1. Vanhoja 
mestareita. 2. Sinfoniakonserttini. 3. Pieni oopperakonsertti. 4. 
Toivekonserttini. Musiikkiin liittyi myös kansalaiskasvatusta 
ja normatiivista käytöskulttuuria, joka meillä oli konservatiivi-
sempaa kuin muissa Pohjoismaissa. 

Vuonna 1970 Love Records julkaisi lastenmusiikkilevynsä 
Isomies ja keijukainen, jonka voi sanoa symboloineen uuden 
suomalaisen aikakauden alkua lastenmusiikissa. Lasten miel-
tymykset, lapset taiteellisina toimijoina ja lasten oma luovuus 
alkoivat saada sijaa myös taidekasvatuksessa. Koulukonsertteja 
suunniteltiin tähän aikaan vielä ylhäältä ohjatun taidekäsityk-
sen nimissä, mutta käytännössä kouluissa esiintyneet Konsert-
tikeskuksen muusikot vaistosivat hyvin ajan muutokset.

Ruotsin vuonna 1968 perustettu Rikskonserter, jota edelsi 
vuosina 1963-68 toiminut Statens försöksverksamhet med Riks-
konserter (SFRK), toimi monessa asiassa Konserttikeskukselle 
usein mainittuna ja kadehdittuna esikuvana, mutta ei kuitenkaan 
kaikessa. ”Tuli lännestä sellaisiakin uutisia, jotka virittivät epä-
luuloa: kerrottiin, että tuotaessa oppilaita konserttiin ilman opet-
tajaa esiintyjät saivat tuta monenlaisia lentäviä tervehdyksiä…”6 

6  Karlson, 1989, s. 5.
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Hänellä oli varmaan kova 
urakka heilutella sormiaan, 
pianostakin kyllä ääntä lähti. 

Soittaminen oli kaikkein haus-
kinta: ison rummun soittaminen, 
pianon soittaminen, kellopelin 
ja kehärummun soittaminen, 
mukavaa oli kun saimme 
kuunnella äänitystänne.
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Näkemysero koulukonserttien toteuttamistavassa oli 
samansuuntainen kuin musiikkikasvatuksessa laajemminkin. 
Konserttikeskuksen Aulangon työryhmän mukaan ”kou-
lukonserttia ei voi pitää muusta koulutyöstä poikkeavana 
tilaisuutena” ja koulukonsertin on voitava ”muodostaa puitteet 
yhteiskäyttäytymisen opetukseen”.7 Musiikkiin jo kansallis-
romanttisella kaudella liitetty kansalaiskasvatuksen idea on 
elänyt opetussuunnitelmissa ja koulumusisoinnissa meidän 
päiviimme asti. Vaikka tuohon perinteeseen tulee suhtautua 
kriittisestikin, se voi antaa myös positiivisen lähtökohdan 
nykyaikaiselle tapakasvatukselle.

Aivan häiriötöntä ei konsertointi ollut aina Suomessakaan. 
Juhla- ja jumppasaliin ahdettiin usein suosituksiin nähden mo-
ninkertainen määrä koululaisia ja takarivissä pääasiaksi saattoi 
nousta kortinlyönti, jätkänshakin tai laivanupotuksen pelaa-
minen. Ruotsalainen käytöskulttuuri tulkittiin meillä usein 
seuraukseksi liiallisesta vapaamielisyydestä, vaikka enemmän 
kyse oli yhteiskunnallisesta muutoksen ja maahanmuuton 
vaikutuksista, jotka meillä tulivat ajankohtaisiksi vasta vuosi-
tuhannen vaihteessa. 

Ruotsissa koululaiset kuljetettiin konsertteihin, kun taas 
Konserttikeskuksen toimintaidea perustui siihen, että kon-
sertit tuotiin kouluihin. Ratkaisu perustui tietysti Suomen 
haja-asutukseen, pitkiin etäisyyksiin ja käyttökelpoisten kon-
serttisalien vähäisyyteen. Mutta asialla oli periaatteellisiakin 
seurauksia: Ruotsissa opetettiin konserttikulttuuria, musiikin 
kuuntelun sosiaalisia konventioita, kun taas meillä pääosaan 
nousi itse musiikki, sekä esittäjän ja kuulijan välinen suhde.

Meillä konserttikulttuuriin liitettyä kurinalaista käytöstä 
on pidetty koulukonserttien luonnollisena tavoitteena, mutta 
vuosituhannen vanhetessa se on voitu myös konsertissa käymi-
sen sosiaaliseksi esteeksi. Koulukonserteissa ei pukukoodeja tai 
pikkurillin ojennuksia ole opetettu, sen sijaan on ollut selvää että 
musiikin kuuntelu edellyttää rauhoittumista ja keskittymistä. 
Nykyisin olisi välillä tarpeen panostaa enemmän hiljaiseen ja aja-
teltavaan musiikkiin, enemmän reflektointiin kuin aktivointiin.

Niin kuin aikoinaan Ruotsissa meilläkin rauhattomuus 
koulussa tulee ulkopuolelta, yhteiskunnasta. Jos välimatka 
taiteen ja todellisuuden välillä kasvaa liian suureksi, esiintyjät 
menettävät kouluissa nopeasti uskottavuutensa. Konsertti-
keskuksen esiintyjille on vuosikymmenien varrella kasvanut 
aikamoinen teflon-pinta ja vuonna 2004 Konserttikeskuksen 
hallituksen puheenjohtaja Tuula Kotilainen saattoi luvata oh-
jelmien ja sekä niiden esittäjien olevan ”murkunkestäviä”.8 

7  Kotilainen, Jukka Jarvola ja 

Kauko Kuosma.
8  Koulukonsertit 2002-2003, 

Puheenjohtajan tervehdys.

Musiikkia täytyy pysähtyä 
kuuntelemaan. Se siis vaatii 
aikaa – ja sitähän meillä ei ole.
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Musiikkia kilpailuyhteiskunnassa

1980-luvulta lähtien koulukonsertit joutuivat kilpailemaan las-
ten huomiosta räjähdysmäisesti kasvavan ja kaikkiin ikäluokkiin 
kohdistetun viihdeteollisuuden kanssa. Sähköisen median voit-
tokulku, harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen ja ajankäytön 
rajallisuus merkitsivät viivytystaistelua, jossa laaja moniarvoinen 
ja monikulttuurinen musiikkikäsitys alkoi jäädä tappiolle.

25-vuotishistoriikissa torjuttiin ajatus ”nuorisomusiikis-
ta”: ”Keskustelua on usein käyty varsinaisen nuorisomusiikin 
ottamisesta mukaan, mutta toistaiseksi on liian moni asia 
puhunut tätä vastaan. Menestyvä rokkibändi käy jo taloudelli-
sestikin Konserttikeskukselle ylivoimaiseksi. Lisäksi tällainen 
’helppo’ vetonaula saattaisi tilausmäärissä syrjäyttää kohtuut-
tomasti muita ohjelmia.”9 Osittain vastavedoksi Konserttikes-
kuksen asenteelle perustettiin 1980-luvulla kevyttä musiikkia 
kouluille tarjonnut Musiikkia nuorille ry.

Mutta Konserttikeskuksen linjausten taustalla ei ollut 
ainoastaan huoli taidemusiikin asemasta, vaan lasten kuunte-
luympäristön ja kokemusmaailman surkastuminen: ”Tämän 
päivän lapsi ja nuori elää hämmentävässä ympäristössä. Virik-

Tuula Kotilainen
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9   Karlson, s. 16.

Hänellä oli hienoja liikkeitä. 
Monikaan meistä ei pääse niin 
lähelle taiteilijaa. Minus-
ta hänellä oli hieno kello. 
Minä istuin tokalla rivillä. 
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keitä on pikemminkin liikaa kuin liian vähän, mutta valtavasti 
suurin osa etenkin tarjolla olevasta musiikista on valmista 
säilyketavaraa. Pahimmassa tapauksessa se on tarkoitettu vain 
soivaksi taustaksi, ei aktiivisesti kuunneltavaksi.”10 

Konserttikeskuksen 25-vuotisjuhlapuheessaan syyskuussa 
1989 Tuula Kotilainen näki, että koulukonserttien ytimenä oli 
perinteisen ihmiseltä toiselle välittyvän musiikkitapahtuman 
tuominen lähelle lapsia: ”Olemme Konserttikeskuksessa to-
denneet, että korvalappujen ja melun keskellä eläville lapsille 
’elävä’ muusikko instrumentteineen, akustisena tapahtumana 
ilman mekaanisen äänentoiston apua, edelleen on ja tulee 
olemaan erikoinen, miltei eksoottinen elämys!”

1990-luvun alussa Suomi päätyi pankkikriisin seurauksena 
lamaan, joka näkyi pian myös Konserttikeskuksen toiminnassa. 
Koulujen ja päiväkotien määrärahat pienenivät ja lisäksi koulu-
jen musiikinopetuksen asema tuntijaossa heikkeni. Vuosikym-
menen lopulla pantiin merkille myös alueellisen eriarvoisuuden 
lisääntyminen vuosien tauon jälkeen. ”Se synnyttää katvealuei-
ta, joissa lapset ja nuoret joutuvat kasvatuksen ja koulutuksen 
suhteen muita huonompaan asemaan”, todettiin Konserttikes-
kuksen vuoden 1997 toimintakertomuksessa. Lama paljasti 
sekä lasten että koululaitoksen haavoittuvuuden, sen kuinka 
nopeasti säästöt ja leikkaukset muuttuvat yhteiskunnallisiksi 
ongelmiksi ja tukahduttavat tulevaisuuden näkymät.

Ennakkoluuloista kokeilunhaluun

Konserttikeskus saattoi 1990-luvulla kaikesta huolimatta to-
deta tavoittavansa suomalaiset lapset paremmin kuin koskaan: 
”Toiminta-alueena on koko Suomi, vuoden 1994 kuulijoissa 
oli lapsia niin Utöstä kuin Utsjoeltakin”11 Kartalla kaikki näyt-
ti hyvältä, mutta perimmäinen tavoite, konserttien tarjoami-
nen kaikille suomalaisille koululaisille jäi vielä kauas: ”Vaikka 
Konserttikeskus toteutti yhteistyössä paikallisten järjestäjien 
kanssa vuonna 2003 yli 700 musiikkitilaisuutta, niillä tavoitet-
tiin vain pieni osa kohdeyleisöstä.”12  

2010-luvulle tultaessa tuo luku oli kaksinkertaistunut ja 
Konserttikeskus tavoitti reaalisesti merkittävän osan suo-
malaisista koululaisista. Tilauskannan yksipuolistuminen on 
kuitenkin herättänyt huolen siitä, saavatko lapset konserttien 
kautta niin monipuolisen kuvan musiikista kuin ohjelmatar-
jonta mahdollistaisi.

”Lapsille suunnattu musiikki, kansan- ja maailmanmusiik-
ki ovat nykypäivänä selvästi suosituinta ohjelmistoa kun taas 

10  Karlson, s. 19.
11 Toimintakertomus 1994.
12 Toimintakertomus 2003.

Konsertti oli liian lyhyt. Jos 
se vaikka olisi ollut kaksi 
tuntia, niin olisi vaikka voinut 
tehdä pidemmän aineen.

Hän soitti hienosti ja niin 
lujaa, että välillä piti oikein 
säikähtää. Minusta tun-
tui, että hän tippuisi kohta 
tuolilta kun hän siinä heilui.
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esim. jazz ja taidemusiikki ovat saaneet kovin vähän tilauksia”, 
todettiin vuoden 1996 toimintakertomuksessa. 13

Toiminnanjohtaja Kari Vase jatkoi ajatustaan vuonna 1999: 
”Kouluilta ja päiväkodeilta toivon rohkeutta tutustuttaa lapsia 
myös sellaiseen musiikkiin, joka vaatii yleensä suurempaa kes-
kittymistä kuten jazz ja klassinen musiikki. Lasten ja nuorten 
vastaanottokykyä ei pidä aliarvioida.” 14 

Taidekäsitysten ja ohjelmiston vapautuminen 1970-luvulta 
lähtien johti 1990-luvulta lähtien uudenlaiseen yksipuolistumi-
seen, jossa pohdiskelua ja keskittymistä vaativa musiikki alkoi 
syrjäytyä. Konserttikeskus ei ole tyrkyttänyt tilaajille käsityk-
siään, mutta toivoo että kunnissa ja kouluissa löydettäisiin 
kaikki koulukonserttien tarjoamat mahdollisuudet: ”Asenteisiin 
vaikuttaminen monella tasolla onkin tärkeimpiä tehtäviämme. 
Joillekin tilaajille koulukonserttimme ovat virkistystoimintaa, 
luomme piristäviä tuokioita kovan pänttäämisen keskelle. Mut-
ta kyse on myös tärkeästä osasta musiikkikasvatusta.”15 Viime 
vuosina Konsertti joka kouluun -malli on taannut monipuoli-
sen musiikkivalikoiman tilaajakunnille.

Asennekasvatusta saattavat tarvita lasten lisäksi aikuiset. 
Tuottaja Jorma Kesseli on huomannut, että lapset eivät ole 
ennakkoluuloisia, mutta opettajat ja rehtorit usein ovat. Se joh-
taa liian varovaisiin ja normatiivisiin tilauksiin, kun halutaan 
valita ”turvallisia” ohjelmia josta kaikki lapset varmasti pitävät. 
Esimerkiksi klassinen musiikki oli aiemmin haaste oppilaille, 
mutta nykyään enemmänkin aikuisille. Vaativien ohjelmien 
kanssa on usein pelätty katastrofia, mutta esityksessä kaikki 
ovatkin istuneet hiiren hiljaa.16 

Lasten ja nuorten vastaanottokyvystä antavat hyvän kuvan 
näille sivuille kylvetyt koulukonserttien kuulijakommentit vuo-
sien varrelta. Mielikuvituksellisia, ennakkoluulottomia, inspi-
roituneita, kriittisiä ja hellyttäviä huomioita kaikesta musiikista, 
jota Konserttikeskus on kouluihin pystynyt tuomaan. Ne kerto-
vat kipinästä, jonka ammattitaitoisesti ja taiteellisella kunnian-
himolla toteutettu koulukonsertti pystyy lapsessa sytyttämään.

Ihanteellista olisi, jos jokaiseen suomalaiseen kouluun voisi 
viedä poikkileikkauksen Konserttikeskuksen koko ohjelmatar-
jonnasta. Sitä odotellessa on tähdättävä konserttien ulottami-
seksi kaikkiin kouluihin ja mielellään päiväkoteihinkin ainakin 
kerran lapsen hoitojakson ja oppilasuran aikana. Eli kuten 
toiminnanjohtaja Kari Vase visioi vuonna 1999: ”Koulukon-
sertit tulisi määrittää jokaiselle lapselle kuuluvaksi oikeudeksi 
muiden Pohjoismaiden tavoin.”17

13 Toimintakertomus 1996.
14 Toimintakertomus 1999.
15 Toimintakertomus 2012.
16 Jorma Kesselin haastattelu 

 14.6. 2013.
17 Toimintakertomus 1999.

Hän oli kuin luotu pia-
nistiksi. Toivoisin, että 
maailmasta löytyisi paljon 
enemmän hänen kaltaisia.

En ollut koskaan ennen kuullut 
noin upeaa pianonsoittoa. En 
pystynyt puhumaan yhtään sen 
upean pianokonsertin aikana. 
En unohda sitä koskaan 
ja kun minä avasin silmät, 
se meri nousi ja tuli hir-
muisen kova musiikki.
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Olet erityisen ihana soittaja. 
Kun kuuntelin sitä, mietin miltä 
itsestäsi tuntuu. On varmaan 
mukava osata soittaa niin 
hienosti. Oli ihana elämys 

Kyllä siellä konsertissa olisi 
ollut hauskaa, mutta kun toi 
Ari koko ajan hälisi ja sitten 
kun se potki Tainaa ja sitten 
Taina huusi meille ja sitten 
Ari sanoi, että Erkki se oli.

Se gampa oli niin vanha, ettei 
sitä edes muistakkaan.
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En nauttinut paljoakaan, sillä 
mä en dikkaa tollaisesta ollen-
kaan – mä dikkaan vaan Rokista 

Se oli hieno konsertti. Sitä kuun-
telisi vaikka koko päivän. Te 
olette hyviä soittajia. Minä olen 
toisella luokalla. Minä istuin 
Päivin vieressä. Hän on kiva tyt-
tö. Meillä on kani ja kissa. Kissa 
on oikein mukava eikä pure.

Kun erä mies heistä oli soittanut 
fagotin alinta ääntä ja kysynyt 
kuka oli kuullut tämän, niin pie-
ni oppilas oli sanonut ettei ollut 
kuullut, mutta pahalta haisi. 

Teillä oli sikamakee konsertti! 
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Taide edellä

Koulujen Musiikkikeskuksen valtuuskunta ja hallitus koostui 
1960-luvulla taidemusiikin, musiikkikasvatuksen ja koulutuk-
sen asiantuntijoista, joiden välittömänä tavoitteena oli saada 
mahdollisimman monille koululaisille ympäri Suomen jonkin-
lainen yhteys keskeisimmäksi koettuun musiikkiperintöön.

Ensimmäiseksi etapiksi valittiin kotimainen taidemusiik-
ki, jolla voitiin olettaa olevan enemmän kaikupohjaa koulu-
laisten piirissä kuin länsimaisen taidemusiikin klassikoilla. 
Suomalainen musiikki jatkoi myös luontevasti koulujen 
laulukirjojen kansallista linjaa.

Konserttikeskuksen perustajien välittömänä huolena oli 
saada Jean Sibeliuksen 100-vuotisjuhlat vuonna 1965 näky-
mään myös kouluissa. Avustusta haettiin valtiolta ja juhlavuo-
den neuvottelukunnalta viiteenkymmeneen orkesterikon-
serttiin, joista alle puolet toteutui. Koulujen musiikinopetus ei 
ollut tuolloin – eikä valitettavasti nykyisinkään – sillä tasolla, 
että oppilaalle olisi syntynyt yleissivistävän opetuksen kautta 
käsitystä kansallissäveltäjän nimestä tai teoksista. Se on sitä-
kin surullisempaa, kun Sibelius on edelleen kansainvälisesti 
tunnetuimpia suomalaisia.

Ensimmäiseksi pidettiin syksyllä 1964 kaksi kaksoiskon-
serttia. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin Helsingin Töölössä 
Taivallahden koululla, jossa esiintyjinä olivat laulajatar Marja 
Eskola, viulisti Heimo Haitto ja pianisti Cyril Szalkiewicz, ja oh-
jelmassa oli Sibeliusta. Etenkin Heimo Haitto oli ulkomaanvuo-
siensa jälkeen jälleen aallonharjalla levytettyään samana vuonna 
Sibeliuksen viulukonserton Paavo Berglundin ja RSO:n kanssa. 
Toinen konsertti pidettiin Kouvolan yhteiskoulussa, esiintyjänä 
pianotrio Erkki Kantola, Jarmo Vainio ja Ralf Gothóni.

Konserttikeskus  
kohtaa musiikin

Kun sulkee silmänsä ja kuun-
telee oikein hyvää musiikkia, 
voi kuvitella olevansa jossain 
ihanassa paikassa  että joku 
paimen soittaa huilulla jossakin 
kauniilla vihreällä kedolla.
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Näitä konsertteja voi pitää eräänlaisena pilottihankkeena 
vuodelle 1965, jolloin Sibeliuksen musiikkia kuultiin yh-
teistyössä eri orkesterien kanssa 19:ssä orkesterikonsertissa. 
Monet konserteista vietiin tavallista kaukaisemmille konsert-
tipaikoille, kouluihin, joissa tuskin aiemmin oli kuultu orkes-
terimusiikkia. Kotimaiseen musiikkiin keskittyneen kauden 
kuudessa muussa konsertissa esiintyivät mm. Marja Eskola, 
Onni Suhosen nimeä kantava jousikvartetti, kanteleensoittaja 
Urpo Pylvänäinen, sekä itäsaksalainen nuorisokuoro Die Kur-
rende der Markuskirche Zwickau Heinz Hoffmannin johdolla.

Sibeliuksen juhlavuosi oli nuorelta yhdistykseltä anka-
ra ponnistus ja seuraavalle alkuvuodelle ei kirjattu lainkaan 
konsertteja. Syynä oli valtion toiminta-avustuksen viivästy-
minen sekä tilausten vähäisyys. Anomuksista käy ilmi että 
talvikaudella 1966-67 järjestettiin kahdeksan konserttia. 
Seuraavana vuonna toiminta jälleen piristyi ja sai uusiakin 
muotoja kun yhdistys järjesti Suomen Nuorison Liiton kanssa 
kansanmusiikkileirin Skinnarilassa ja oli mukana Yleisradion 
järjestämässä Maakuntien pikku laulaja -kilpailuun. Pakolli-
sena numerona kilpailussa laulettiin Fredrik Paciuksen Laps’ 
Suomen älä vaihda pois. Koululaulu oli 1960-luvulla väistyvä 
koulumusiikin muoto, mutta Konserttikeskus on pyrkinyt 
viljelemään tätäkin sarkaa viime vuosiin saakka.

Esimerkiksi lukuvuodelle 1967-68 kertyi yhteensä 16 kon-
serttia ja 3300 kuulijaa. Ohjelmisto painottui taidemusiikkiin 
ja esiintyjäkaartista voisi mikä tahansa musiikkifestivaali olla 
ylpeä: bassobaritoni Matti Tuloisela, viulisti Hannele ja pia-
nisti Leif Segerstam Varkaudessa, sellisti Arto Noras ja pianisti 
Tapani Valsta Mikkelissä, Porrassalmella ja Ristiinassa, sekä 
huilisti Ilpo Mansnerus ja pianisti Liisa Pohjola Kurikassa ja 
Ilmajoella. Vuonna 1969 Einojuhani ja Mariaheidi Rautavaara 
tarjosivat musiikkikeskukselle ohjelmaa, joka olisi koostunut 
Rautavaaran pianosarjoista ja Orfeus-soneteista; valitettavasti 
heille sopivat vain esiintymiset lauantaisin.18 

Ankkuroituminen koulujen musiikinopetuksen opetus-
suunnitelmiin näkyi Aulangolla vuonna 1974 Tuula Kotilaisen 
johdolla kokoontuneen Konserttikeskuksen työryhmän rapor-
tissa. Siinä tiivistettiin Konserttikeskuksen ohjelmisto näin: 
”Konserttimusiikki. Hengellinen musiikki. Kansanmusiikki. 
Jazzmusiikki. Viihdemusiikki. Näyttämömusiikki. Latinalainen 
musiikki. Musiikin eri tyylien esittely: Länsimaisen musiikin 
tyylikaudet. Muiden kulttuurien musiikki.” Sitä seurannut ta-
voiteasettelu oli selkeä: ”Koulukonserttien tarkoituksena on op-
pilaiden tietojen, taitojen ja ilmaisuvalmiuden kehittäminen.”19 

18 1960-luvulla käytiin koulua 

lauantaisin, mutta ehkä Rau-

tavaaran ohjelma arvioitiin 

liian raskaaksi tavaksi päättää 

kouluviikko.
19 Musiikinopetuksen tavoittei-

den huomioonottaminen kou-

lukonserttien suunnittelussa 

ja toteutuksessa, Tuula Koti-

lainen, Jukka Jarvola ja Kauko 

Kuosma, 1974 (moniste).

He soittivat hyvin. Sitten kun 
he lähtivät, he vilkuttivat meille. 
Kaikki he olivat kiltin näköisiä. 
Se yhtyeen johtaja hymyili aina.
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Musiikkikäsitys avartuu

Vuosi 1968 ilmaisi käännettä Konserttikeskuksen toiminnan 
volyymissä ja sisällössä. Prahan kevään ja opiskelijaliikeh-
dinnän leimaama vuosi oli yleiseurooppalaisen muutoksen 
ja radikalisoitumisen aikaa. Konserttimäärän kasvu tarkoitti, 
ettei kyse ollut enää pelkistä neulanpistoista maan kartalle, 
vaan konsertit alkoivat haravoida jo laajempiakin alueita.

Yhdistyksen toimintaan ajan henki heijastui rytmimusii-
kin läpimurtona, mikä tarkoitti jazzin vakiintumista ohjel-
mistoon. Ensimmäinen maininta on kirjeestä vuodelta 1965, 
jossa kiitetään Heikki Sarmannon trion ”erittäin korkeata-
soista soittoa”. Uutta oli myös taidemusiikin suuntaaminen 
poikkeusyleisöille, kuten sellisti Erkki Raution ja pianisti Ralf 
Gothónin esiintyessä Suojarinteen vajaamielishoitolassa.

Yhdistys otti myös toimintansa alueellisen jakautumisen 
tarkemmin tarkasteltavaksi ja Mikko Kokkosen tutkimus pal-
jasti kartan valkoisiksi alueiksi Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja 
Keski-Suomen läänit sekä Ahvenanmaan maakunnan. Vuonna 
1969 yhdistyksen ohjelmistoon liittyi vanhan musiikin yhtye 
Sonores Antiqui, joka esitti historiallisin soittimin musiikkia 
1200-luvulta 1700-luvulle. Sonores Antiquin mukana yhdistys 
pääsi ajan hermolle Suomessa vasta orastaneessa musiikillisen 
historiatietoisuuden heräämisessä. ”Vanha musiikki” esitteli ja 
problematisoi historiallisia kysymyksiä ja opetti kulttuurihis-
toriaa laajemminkin.

Myös monet muut uusia tai nousevia musiikki-ilmiöitä 
edustavat taiteilijat ja yhtyeet näkivät jo varhain koulukonser-
teissa mahdollisuuden pitkäjänteiseen yleisökasvatukseen ja 
läpimurtoon nuorison piirissä, jossa asenteet eivät yleensä ole 
yhtä luutuneita kuin vanhemmalla väellä.

Tällainen lähetystehtävä näkyi jazzin airueeksi asettuneen 
Matti Koskialan trion toiminnasta. Koskialan trion soitto ei 
rajoittunut jazziin – Koskiala itse suuntautui myöhemmin lati-
nalaisrytmeihin – vaan tarjosi taustaa kaikelle rytmimusiikille.

Siten yhtyeen tarjoama oppimateriaali20 esitteli koulu-
laisille kaikkein tuoreimpiakin rytmimusiikin ilmiöitä sekä 
niihin olennaisesti kuuluvan lavaesiintymisen: ”Eurooppalaisen 
musiikkikulttuurin piirissä on yleensä totuttu ns. ”arvokkaaseen” 
esiintymistyyliin, jota 1950-luvulla jotkut jazzyhtyeetkin (MJQ) 
jäljittelivät. Liike on kuitenkin aina olennaisesti liittynyt afro-
amerikkalaiseen musiikkikulttuuriin. Rock and rollin aikakaudella 
valkoihoisetkin muusikot (Elvis Presley, Bill Haley) omaksuivat 

20 Afro-amerikkalaisen musiikin 

peruspiirteet, moniste.
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erittäin liikkuvan esiintymistyylin. Tämä draamallinen piirre 
hyväksyttiin tietoisesti useiden yhtyeiden musiikin osaksi. Jimi 
Hendrix nuoli kitaraansa, The Who -yhtye tuhosi kitaroitaan ja 
vahvistimiaan esiintymisiensä päätteeksi, The Doorsin Jim Morri-
son töni yhtä lailla soittokumppaneitaan, instrumentteja ja yleisöä, 
Jethro Tullin Ian Anderson on saavinaan sydänkipuja mikrofonista 
tulleen kuvitellun sähköiskun vuoksi siinä, missä oopperalaulajatar 
saa sydänsuruja onnettoman rakkauden johdosta.”

Samalla tavoin hahmotti Sonores Antiqui vanhan musii-
kin olemuksen taidemusiikin vaihtoehtokulttuurina, jonka 
ymmärtäminen edellytti myös musiikki-ihanteiden histo-
riallisuuden tajuamista. Heidän oppimateriaalinsa mukaan 
keskiajan ja renessanssin musiikissa ”ei välitetty äänenvoimasta 
tai edes ’kauneudesta’; sen sijaan pyrittiin selkeään, soittimelle 
luonteenomaiseen ääneen, joka soveltui eri soitinten vuorotteluun 
ja erottui tarpeeksi moniäänisessä musiikissa”.21 

Sonores Antiquin otti taustamonisteessaan esiin musii-
kin moniarvoisuuden, josta hyvin aikaisessa vaiheessa tuli 
osa Konserttikeskuksen lähetystehtävää: ”Samalla tavoin kun 
tunnustetaan ei-eurooppalaisen musiikin arvo, aletaan – yhä 
useammin ja useammin oman kokemuksen pohjalla – tajuta, että 
vanha musiikki, barokin, renessanssin tai keskiajan musiikki, ei 
ole lainkaan huonompaa kuin minkään muun aikakauden mu-
siikki; se on vain toisenlaista.”22

Forssan Lehti 1976:  Sonores 
antique -yhtye. Roy Asplund 
esittelee fideliään, erästä 
viola d’amourin muotoa. Va-
semmalla Kimmo Hakasalo 
takanaan cembalo ja käsis-
sään rummut. Asplundista 
oikealle Olli Ruottinen, jonka 
edessä oleva pötkö on har-
vinainen ns. makkarafagotti. 
Ruotisesta oikealle Arto 
Juusela ”vinkkelivartisine” 
luuttuineen ja Teppo Tuomi-
nen lähinnä selloa muistut-
tavine viola da gamboineen. 

21 Sonores Antiqui: Vanhan mu-

siikin soittamisesta, moniste.
22 Sonores Antiqui: Vanhan mu-

siikin soittamisesta, moniste.
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Crusell-kvintetti esitteli omassa oppimateriaalissaan 
puhallinsoittimia vähän samassa hengessä, orkesterin vä-
hemmän tunnettuina muukalaissoittimina. Pianistit, viulis-
tit tai jousikvartetit eivät yhtä usein kertoneet välineidensä 
historiallisesta roolista, eikä niillä ollut tarvetta perustella tai 
oikeuttaa olemassaoloaan. Ehkä siksi monet Konserttikeskuk-
sen pedagogisesti valveutuneimmista esiintyjistä ovat tulleet 
”nousevilta” tai marginaalisilta musiikin alueilta. 

Laajeneva ohjelmisto

Kansanmusiikki oli ollut mukana Konserttikeskuksen lähes 
alusta lähtien, mutta 1970-luvulla se tuli monien uusien hie-
nojen yhtyeiden voimalla ohjelmistoon. Painopiste oli pitkään 
suomalaisessa pelimannimusiikissa, mutta vähän kerrallaan 
ohjelmistoon ilmaantui myös eksoottisempia tuulahduksia.

1970-lukua luonnehtivat myös monet ennakkoluulotto-
masti kokeilevat hankkeet. Tällaisia olivat mm. Aulis Sallisen 
stereofoninen melodraama zulukuningas Chakasta, Herman 
Rechbergerin ja Otto Romanowskin elektroninen äänimobile, 
sekä Pirjo ja Matti Bergström, jotka ohjelmassaan kertoivat 
urastaan ja studiotyöskentelystä. Carita Holmströmin ja Paul 
von Weymarnin ohjelma oli nimetty ajan henkeen ”Luovaksi 
musiikilliseksi tapahtumaksi”. 

Weymarn toi omalla ohjelmallaan myöhemmin kuul-
tavaksi lastenlauluja eri maista ja kuulijoita lähelle pääsivät 
myös nokkahuilisti Rabbe Forsman ja kitaristi Pekka Vesanen 
otsikolla Koulusoittimet konsertissa. Sonores Antiquin jalan-
jäljillä liikkui ruotsinkielinen Li Joglars, eli Jarl Ahlbeck, Runar 
Erickson, Ros-Mari Djupsund ja Olle Söderholm.

Konserttikeskuksen 1970-luvun ohjelmistossa koros-
tui näkemys, jonka mukaan eri musiikinlajien klassikoiden 
rinnalla on oltava uusia, kokeilevia ja haastaviakin ohjelmia. 
Ohjelmaideat olivat etupäässä esiintyjiltä lähtöisin, mutta 
kitkaa saattoi syntyä kun kaikki esiintyjät eivät olleet erikois-
tuneet lapsiyleisöihin. 

Yksi 1970-luvun kestävimmäksi osoittautuneista ohjel-
mista oli Inkeri Simola-Isakssonin musiikkiliikunta, joka eri 
muodoissaan ja eri nimillä jatkui aina ”Inkun” kuolemaan vuon-
na 2012 saakka – 1000 esiintymistä tuli täyteen vuonna 2008! 
Musiikkiliikunnasta tuli Konserttikeskukselle ohjelmatyyppi, 
joka oli parhaiten toteutettavissa juuri koulukonserttien kautta. 
Se oli osallistavaa toimintaa, jonka vaikutus oli välitön, suoma-
laista umpimielisyyttä karkottava ja taatusti terveellinen.

Kun me menimme sinne or-
kesteriin, niin tuntui kurjalta. 
Menin ihan reunaan istumaan. 
Sieltä ei näkynyt mitään. Minä 
vaihdoin paikkaa. Kun alettiin 
soittamaan, tuntui hauskalta.
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Lastenmusiikin läpimurto 

Omaksi alalajikseen luokiteltua lastenmusiikkia oli Konsertti-
keskuksen ohjelmistossa 1970-luvulla vain vähän. Sibelius-Aka-
temian koulumusiikkiosaston opiskelijat olivat vuonna 1974 
liikkeellä ”musiikkiseikkailulla” Hommat seis – musaa tuodaan. 
Musiikkisatujen pioneerihankkeena oli vuonna 1975 ohjelmis-
toon tullut Timo Veijolan ja Kari Äikäksen esittämä australialai-
sen Malcolm Williamsonin (1931-2003) musiikkiin pohjautuva 
Lumisusi, miniatyyriooppera, jonka vastine 2000-luvulla voisi 
olla esimerkiksi sellisti Ulla Hammarbergin ja pianisti-kertoja 
Kati Bergmanin innostavasti aktivoiva Vino prinsessa.

1980-luvulla lastenmusiikki teki lopullisen läpimurtonsa, 
samaten monet lapsiyleisölle erikoistuneet esiintyjät. Liisa 
Lääverin ja Eeva-Leena Sariolan Tii-tii-tikanpoika (1980), Juk-
ka Jarvolan säveltämä polynesialainen kansansatu Ensimmäi-
nen auringonnousu, Hupulaisten (Anne Pihlajamäki, Hannu 
Annala, 1986) ”erilainen musiikkitunti maasta toiseen”, 
Rytmitunti orffilaisittain (Harri Setälä, 1989), tai vanhat 
koululaulut otsikolla Lehti puusta variseepi (1989) kertoivat 
myös lapsien kokemusmaailmaan entistä vahvemmin eläyty-
vän musiikkipedagogiikan noususta. Ne olivat myös ohjelmia, 
jotka yhdistellessään erilaista musiikkia, eri kulttuureja ja eri 
toimintoja vastasivat monipuolisesti koulujen tarpeisiin.

Monet Reijo Karvosen kehittämät ja vuosikausia jatku-
neet ohjelmat (Kuka lohduttaisi Nyytiä?, 1983, Kirpun matka 

Vino prinsessa

K
uv

a:
 P

ek
ka

 V
uo

ri



29

maailman ääriin, 1989, Midimusiikin konsertti, 1989) saivat 
Konserttikeskuksen ohjelmakartalla suuren ja kestävän suosi-
on. Lastenmusiikin läpimurrosta hyötyivät erityisesti nuo-
rimmat ikäluokat, jotka alkoivat ohjelmistossa eriytyä omaksi 
yleisöjoukokseen 1990-luvulla päiväkotikonserttien yleisty-
essä. Samalla Konserttikeskuksen ohjelmat alkoivat eriytyä 
koulujen ala- ja yläasteille. 

Yksi oli kuitenkin joukosta poissa. 1980-luvulla yleisty-
nyttä lasteniskelmää ei KK:n listoille otettu aikoihin, vaikka 
Pentti Rasinkangas ja Ohilyönti-yhtye tarjosivat palveluksiaan 
vuodesta 1986 alkaen. Tilanne muuttui vuonna 1995, kun yh-
tye sai valtionpalkinnon. Seuraavana vuonna Ohilyönti-yhtye 
oli mukana Konserttikeskuksen tarjonnassa. Omaksi genrek-
seen luokiteltuun lastenmusiikkiin erikoistuneita yhtyeitä 
Konserttikeskuksen listoilla ovat olleet mm. Mukaralla, Orf-
fit, Meritähden paatissa (Marjatta Meritähti, Kosti Kotiranta), 
Pellekaija Pum sekä Mikko Perkoila eri kokoonpanoissaan.

Lastenmusiikki tuli tarpeen toiminnan laajentuessa vah-
vasti päiväkotien ja esikoulujen puolelle 1990-luvulla. Lasten-
musiikki ei edusta selkeästi mitään musiikinlajia tai tyyliä, 
vaan Konserttikeskus käyttää edelleenkin paljon harkintaa 
siihen, minkälaista lastenmusiikkia kouluihin ja päiväkoteihin 
halutaan viedä.

Rentoa meininkiä

Muodollinen jäykkyys tai juhlallisuus eivät ole auttaneet mi-
tään musiikkia voittamaan koululaisia puolelleen. Elettiin Kor-
vat auki -yhdistyksen ja kamariorkesteri Avantin perustamisen 
aikoja ja musiikin taideperintöönkin alettiin suhtautumaan 
rennommin, vaikkakin yhtä laatutietoisesti kuin aiemmin. 

Musiikkikäsityksen väljeneminen kuvastui myös ohjelmi-
en otsikoista, jotka kertoivat että musiikki ulottuu niin San-
tiagosta Säkkijärvelle, Bourréesta ragtimeen kuin Machaut’sta 
Beatlesiin. Pianokonsertti voitiin suunnata varta vasten lap-
sille (Meri Louhos) tai se voi olla ”perinteinen” (Ilkka Paana-
nen), ja saattoipa joku edellyttää käyttöönsä konserttiflyygeliä 
(Risto Lauriala). Taidemusiikkikin pyrittiin useimmiten tarjoi-
lemaan tuttavallisessa hengessä: Viulisti vierailulla, Joutsenes-
ta kimalaiseen, Tervetuloa Mozarteille ja Sibelius sinuksi.

Vuonna 1985 Konserttikeskus osallistui Euroopan musii-
kin ja Kalevalan juhlavuoteen, joihin pyrittiin etsimään myös 
nykyaikainen näkökulma. Aivan perinteinenkin ohjelma, esi-
merkkeinä Meri Louhoksen tai Izumi Tatenon pianoresitaalit, 

Siinä minä näin kun ne soitti. 
Minä istuin ihan paikalla. 
Sitten minä koputin Hannua. 
Sitten opettaja piirsi taulul-
le kesä ja talvi ja syksy ja 
kevät. Sitten ne soitti hienoja 
lauluja ja tänään on rapar-
peririisipuuroa ja maitoa.
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saattoi päästä yksinkertaisin keinoin ja välittömällä esiintymi-
sellä lähelle kuulijoitaan.

Kansanmusiikkiohjelmisto laajentui 1980-luvulla ulko-
eurooppalaiseen musiikkiin, usein Suomeen asettuneiden 
ulkomaalaisten muusikoiden myötävaikutuksella. Silti voi 
sanoa että kansanmusiikkivalikoiman etninen kirjo oli vuosi-
kymmenellä hiukan sattumanvarainen – tarjolle tuli sitä, jolle 
maasta löytyi esittäjiä.

Kehittyvä esitystapahtuma

1990-luvulta lähtien Konserttikeskuksen ohjelmatarjonta on 
kasvanut niin paljon, ettei ole mielekästä käydä sitä läpi musii-
kinlajeittain. Se ei ollut enää mielekästä edes yhdistyksen vuo-
tuisessa ohjelmatiedotteessa. Konserttikeskus yritti 1990-lu-
vulla lajitella ohjelmistonsa eri genreihin ja sai luokiteltua 19 
eri genreä. Kun monet esitykset eivät mahtuneet noihinkaan 
lokeroihin tai osuivat niistä liian moniin, genreluokituksesta 
luovuttiin. Ehkä on vain hyvä, että musiikki ei mahdu myös-
kään tilaajien ja kuulijoiden ennalta rakentamaan lokerikkoon.
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Oppilaat konsertin tuottajina 
Sunan koulussa

1990-luvun trendeihin kuuluivat erilaiset workshopin ja 
osallistava toiminta. Tällainen oli vuosikymmenen lopussa 
Suomen Kulttuurirahaston tuella startannut Säveltäjä kou-
lussa, jonka luonne vaihteli huomattavasti ao. säveltäjästä 
riippuen. Kouluissa vierailleita säveltäjiä olivat mm. Markus 
Fagerudd, Herman Rechberger, Sanna Salmenkallio, Max 
Savikangas, Jovanka Trbojevic ja Harri Wessman. Saman-
tyyppinen, mutta pidemmälle ohjaava tapahtuma oli Herman 
Rechbergerin ja Kalevi Ahon Sävellämme yhdessä. Samaa 
ideaa seurasi kevyempään musiikkiin suuntautuen Biisintekijä 
koulussa -ohjelma, jossa oppaina toimivat mm. Ville Pusa, 
Mikko Perkoila, Samuli Laiho, Heikki Salo, Janne Louhivuori 
ja Jussi Rasinkangas.

Monissa ohjelmissa pyrittiin ylittämään luokitukset ja 
lokeroinnit, esimerkiksi Mikko-Ville Luolajan-Mikkolan 
ohjelmassa Musiikkia yli tyylirajojen. Jorma Tapion, Heikki 
Nikulan ja kumppaneiden Improvisaation ihmeitä -ohjel-
massa sävel oli täysin vapaa. Tilaajat eivät ole olleet tällaisten 
ohjelmien suhteen yhtä rohkeita.

Poikkitaiteellisia hankkeita tuli paljon ja moniin ohjel-
miin liittyi näyttämöllinen toteutustapa. Reijo Karvosen Mi-
dimusiikkikonsertissa tutustuttiin tietokoneavusteiseen soi-
tintenkäsittelyyn, jossa tarvittiin teknistä avustajaa. Klassisen 
musiikin esittäjienkin oli osattava vähintään puhua yleisölleen 
soittamisen ja laulamisen lisäksi. Miltei kaikkiin ohjelmiin oli 
liitettävissä workshopeja ja täydennyskoulutusta. 
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Interaktiivisuus ja osallistaminen olivat lähes muoti-ilmiöitä 
1990-luvulla, mutta paljolti myös jäivät sinne. 2010-luvulla 
yleisön aktivointi on noussut uudelleen esiin mm. Konsertti-
keskuksen Musiikki elämään -hankkeessa kehittämässä Oppi-
laat konsertin tuottajina -toimintamallissa, joka oli omaksuttu 
Norjan ja Tanskan sisarjärjestöiltä. Aktivoivaan toimintaan on 
etsitty uusia näkökulmia myös Konserttikeskuksen strategia-
keskusteluissa.

Vuonna 2006 Konserttikeskuksen tiedote kysyi oppilai-
den aktivoinnista ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Raimo 
Päiväläiseltä. ”Koulukonsertteihin on tullut yhä enemmän 
ulkomusiikillisia keinoja, kuten näyttämöilmaisua, jota jotkut 
pitävät ’pelleilynä’. Miten suhtaudut siihen? – Tehtävämme 
on arvioida kriittisesti, ovatko keinot, joilla lavalle mennään, 
oikeat ja saadaanko niillä lapset ymmärtämään esityksen 
sanoma. Jollei esim. klassinen musiikki tai jazz mene perille 
puhtaasti musiikillisin keinoin, on mietittävä, millä tavoin tar-
jota sitä niin, että lapset saavat siitä positiivisen elämyksen.”23 

Rajaton maailma

Vuosituhannen vaihtuessa Konserttikeskuksen ohjelmisto on 
edelleen laajentunut, rikastunut ja keventynyt. Perinteistä tai-
demusiikkia tai jazzia edustavia ohjelmia tilattiin vähemmän, 
mikä osaltaan kuvasti taideaineiden osuuden hupenemista sekä 
kouluopetuksessa että opettajakoulutuksessa, mikä huomattiin 

Arnold Chiwalala, PolePole

23 Konserttikeskus 1/2006.K
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myös Konserttikeskuksessa.24 Asiaan on aivan viime vuosina 
saatu parannusta Konsertti joka kouluun -toimintamallilla.

Muutokset tilauskannassa pantiin merkille vuoden 1996 
toimintakertomuksessa: ”Lapsille suunnattu musiikki, kan-
san- ja maailmanmusiikki ovat nykypäivänä selvästi suosi-
tuinta ohjelmistoa kun taas esim. jazz ja taidemusiikki ovat 
saaneet kovin vähän tilauksia.”25  Kyse ei niinkään ollut eri 
musiikinlajien suhdeluvuista ohjelmistossa, kuin perinteisen 
sivistyskäsityksen murenemisesta. Myös lasten- ja maailman-
musiikkia oli pystyttävä esittämään pedagogisin tavoittein ja 
sivistyksellisin haastein.

Kansanmusiikin alueella globalisaatio vaikutti kerrankin 
positiivisesti ja maailma tuntui muuttuvan rajattomaksi. Miltei 
parissakymmenessä ohjelmassa päästiin vierailemaan lähes 
kaikissa maailman kolkissa ja tutustuttiin niin läheisiin kuin 
kaukaisiin musiikkikulttuureihin. Se ei tarkoittanut vain kan-
sanmusiikkia tai etnistä musiikkia, vaan kaikenlaista vieraista 
kulttuureista kertovaa historiallista tai nykyaikaista musiikkia. 
Suomalainen kansanmusiikki säilytti myös ohjelmistossa paik-
kansa, uuden polven kansanmuusikoiden tuoreina tulkintoina. 

Konserttikeskuksessa eri kulttuurien esiin tuominen oli 
tietoinen valinta. Toiminnanjohtaja Kari Vase toi perustelut 
esiin vuoden 1995 toimintakertomuksessa: ”Monikulttuu-
risen musiikkikasvatuksen tarve on Suomessa todellinen. 
Musiikin avulla vaikutetaan myös asenteiden kehittymiseen 
ja maailmankuvaan. Lasten ja vierasmaalaisten muusikoiden 
kohdatessa yhteismusisoinnin ja -tanssin merkeissä syntyy 
useimmiten vahva positiivisen vuorovaikutuksen ilmapiiri. 
Tutkimusten mukaan tällä tavoin lasten ennakkoluulot muu-
kalaisuutta kohtaan ovat vähentyneet tehokkaammin kuin 
olisi tapahtunut pelkästään tietoa lisäämällä.”

Konserttikeskuksen monikulttuuriset ohjelmat ovat 
voineet palvella myös kielten opetusta. Käyttökelpoisia ovat 
olleet mm. Konserttikeskuksen kaksi- ja ruotsinkieliset ohjel-
mat. Ruotsinkielisillä ohjelmilla on usein pyritty inspiroimaan 
suomenkielisten koulujen ruotsinkielen opiskelua. Muun 
muassa vuonna 2009 lanseerattu maaotteluhenkinen ja merk-
kivuoden 1809 mieleen palauttanut kaksikielinen Finnkam-
pen vetosi moniin tilaajiin, vaikkei ei ollutkaan suunniteltu 
ruotsinkielen opiskeluun.

Lastenmusiikki on noussut pääosaan päiväkotien ja 
alakoulujen tilauksissa, mutta pitäisi muistaa että pienetkin 
lapset voivat kuunnella muuta kuin lastenmusiikkia. Kon-
serttikeskuksen laaja tarjonta ei näy tasaisesti tilauksissa, 

24 Toimintakertomus 1999.
25 Toimintakertomus 1996.

Siellä oli huilu, fagotti, käyrä-
torvi, hmm, no voi sun, kun mä 
en muista enempää soittopelejä.
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vaan koulujen toiveet heijastavat enemmänkin yhteiskunnan 
yleisiä suuntauksia ja mieltymyksiä. 

Silti voidaan saada paljon aikaan, kun asialle ovat oikean-
laiset esittäjät. Sellisti Jussi Makkonen kehitti 2010-luvulla 
menestyksekkään Sibelius-ohjelman, joka lunastaa Konsert-
tikeskuksen perustajienkin toiveita. Karismaattinen Mak-
konen on tehnyt Sibeliuksesta katu-uskottavan. Liikkeelle 
lähtiessään hän kuitenkin yllättyi kouluissa vallitsevasta 
Sibelius-tietämyksestä: ”On hämmästyttävää, miten huonosti 
koululaiset nykyään Sibeliusta tuntevat. Esimerkiksi erään 
hienostoalueen koulun oppilaista kukaan ei tunnistanut häntä 
suomalaiseksi, kun kysyin, mistä maasta Sibelius on kotoisin. 
On toki myönnettävä, että on myös kouluja, joissa Sibeliukses-
ta tiedetään todella paljon. Sibeliuksen musiikki on kuitenkin 
tehnyt kaikkiin suuren vaikutuksen.”26 

Ehkä huomaamattaan Konserttikeskuksesta on tullut 
vaihtoehto- ja jopa vastakulttuurien sekä marginaaliin ajau-
tuneen taiteen vaalija. Vuoden 2000 toimintakertomuksessa 
asia ilmaistiin näin: ”Konserttikeskuksen edustama toiminta 
tarjoaa vastapainon sille aika yksi-ilmeiselle musiikkibisnek-
selle, jonka pitkälle tuotteistettuun maailmaan yhä nuorem-
mat lapset samastuvat. Kouluihin ja päiväkoteihin suunnatut, 
pedagogiset seikat huomioonottavat konsertit ja workshopit 
auttavat omalta osaltaan lasten luovuuden ja tunne-elämän 
kokonaisvaltaista kehitystä.” 

Jussi Makkonen

26 Konserttikeskus kevät 2010, s. 3.

Minusta on hyvä, että koululle 
on saatu tämmönen orkesteri, 
kun en itsekään ole täm-
möistä orkesteria nähnyt.
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Olipa musiikinlaji mikä hyvänsä, Konserttikeskus on 
pystynyt vaalimaan ajatusta musiikin yhtä aikaa kehittäväs-
tä, kasvattavasta, inspiroivasta, uusintavasta ja vapauttavasta 
vaikutuksesta. Tuo vaikutus on ollut Konserttikeskuksessa 
viidenkymmenen vuoden aikana esiintyneen vajaan viidensa-
dan yhtyeen ja 1500:n muusikon ansiota. 
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Konserttikeskuksen konsertit ovat juuri niin hyviä kuin sen 
esiintyjätkin. Yhdistyksellä on ollut alusta lähtien onni saada 
käyttöönsä parhaita musiikkivoimia, mitä maasta on löytynyt. 
Ainakaan alkuaikoina se ei perustunut palkkioiden vetovoimaan. 
Enemmän oli kyse siitä, että kouluissa tehtävä musiikkikasvatus 
konserttien muodossa ja Konserttikeskus niiden järjestäjänä oli 
saavuttanut lyhyessä ajassa taiteilijakunnan luottamuksen.

1960-luvulla esiintyjät saivat palkkioistaan kustantaa vielä 
matka- ja majoituskulut, joten varhaisten esiintyjien kohdalla 
voi puhua todellisesta kutsumustyöstä. Varhaiskauden esiinty-
jistä kannattaa avaustapahtumien muusikoiden lisäksi mainita 
esimerkiksi Anita Välkki, Arto Noras ja Tapani Valsta, Kauko 
Kuosma, Jorma Falck, Matti Tuloisela, Matti Lehtinen, Jouko 
Tolonen ja Hannu Syrjälahti.

Alkuvaiheeseen kuuluivat myös erilaiset kouluyhtyeet, 
kuten Harjun ja Ylöjärven yhteiskoulujen kuoro ja orkesteri. Jo 
tuossa vaiheessa saatiin esiintyjävieraita ulkomailta, esimerk-
keinä Heinz Hoffmannin johtama Zwickaun nuorisokuoro 
tai Mariaskolans Blåsarorkester Tukholmasta. Pohjoismainen 
yhteistyö osoittautui itäsaksalaista tiiviimmäksi: vuonna 1970 
ohjelmassa oli ruotsalaispedagogi Berit Tohverin Läroverket för 
gossar och flickor sekä säveltäjä Jan Carlstedtiltä tilattu Pentas-
tomos-puhallinkvintetto, jota esitti Crusell-kvintetti.

Pohjoismaisen Nomus-avustuksen turvin järjestettiin 
Sonores Antiqui -yhtyeelle konsertteja Ruotsissa, Norjassa 
ja Tanskassa. Uraauurtavaksi voi luonnehti Nomus-tuella 
vuonna 1973 järjestettyä kolmen maan pohjoiskalotin kier-
tuetta. Suomea edusti kanteleensoittaja Hannu Syrjälahti, 
Norjaa saamelaisjoikaaja Mikkel P.A. Bongo ja Ruotsia kolme 
Norrbottenin läänin aluekansanmuusikkoa. Pelinavausta ei 
valitettavasti aikoihin seurannut yhtä inspiroitunutta yhteis-

Konserttikeskus  
kohtaa esiintyjän

Me vaadimme musiikin pika-
annoksina – sen huomasi joukon 
rauhattomasta liikehtelystä.
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työtä. Konserttivaihtoapurahan turvin Pohjoismaissa kiersivät 
myös Matti Tuloisela ja Ralf Gothóni. 

1960-luvun lopulta lähtien Konserttikeskuksen ohjel-
miston kivijalkoina oli kaksi yhtyettä, vanhaan musiikkiin 
erikoistunut Sonores Antiqui sekä enimmäkseen Matti Kos-
kialan, toisinaan myös Heikki Sarmannon mukaan nimetty 
jazztrio. Vuonna 1967 perustetusta Sonores Antiquista vuo-
desta 1969 alkaen tuli yksi Konserttikeskuksen pitkäaikaisim-
mista ja ahkerimmista esiintyjistä. Yhtyeen jäseninä soittivat 
Roy Asplund, Kimmo Hakasalo, Arto Juusela, Olli Ruottinen 
ja Teppo Tuominen, joilla kaikilla oli tausta myös musiikin 
opetuksessa. Pianisti ja cembalisti Kimmo Hakasalo koulu-
konsertoi pitkään myös omilla ohjelmillaan.

Rumpali Matti Koskialan triossa soittivat alkuun Heik-
ki ja Pekka Sarmanto pianoa ja bassoa, ja heidän ollessaan 
estyneitä Esa Helasvuo ja Ilkka Willman. Koskiala oli aloit-
tanut kouluesiintymiset vuonna 1963 Onni Gideonin orkes-
terissa. Hän oli myöhemminkin kiinnostunut pedagogisista 
kysymyksistä ja julkaisi vuonna 1971 Rytmiikkaa-oppikirjan. 
Koskialan trion koulukonsertit osuivat aikaan, jolloin jazz-
koulutuksesta kiisteltiin, eikä sitä vielä hyväksytty esimerkiksi 
Sibelius-Akatemian opetusohjelmaan.

Puhallinkamarimusiikin klassikkoteoksia esittävä Crusell-
puhallinkvintetti liittyi esiintyjäkaartiin vuonna 1973. Sen 
rinnalla puhallinmusiikkia edustivat Helsingin kaupunginor-

Matti Koskiala
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kesterin vaskikvintetti ja Aulos-yhtye eli klarinetisti Koppel 
Smolar ja Seppo Tukiaisen vetämä jousikvartetti. 

Rytmimusiikin kirjo laajeni Tapiolan yhteiskoulun ja Kai-
nuun bigbandien, Heikki Sarmannon trion ja laulusolisti Maija 
Hapuojan, Ilpo Saastamoisen kvintetin, Olli Ahvenlahden kvar-
tetin ja DDT Jazzbandin myötä. Vuosikymmenen lopulla rumpali 
Matti Oiling otsikoi oman ohjelmansa Saderummusta sambaan. 

Sekä vanhan musiikin että jazzin panos Konserttikeskuk-
sen ohjelmissa on ollut näkyvä. 2000-luvulle tultaessa lähes 
kaikki merkittävät suomalaiset jazz-muusikot ovat esiintyneet 
koulukonserteissa, samoin miltei kaikki keskeiset vanhan 
musiikin yhtyeet. 

Konserttikeskus levyttää

1970-luvulla Konserttikeskus laajensi toimintaansa myös levy-
tysstudioon. Uudenmaan läänin taidetoimikunnan aloitteesta 
ja avustuksella tehtiin pianotaiteilija Liisa Pohjolan kanssa LP-
levy (1975), johon oli koottu uusia suomalaisia teoksia – Erik 
Bergmanin Sonatiini ja Paavo Heinisen Sonatina della prima-
vera – sekä vanhempaa unkarilaista musiikkia, Belá Bartókin 
pianosonaatti ja Franz Lisztin Unkarilainen rapsodia nro 17.

Vuonna 1976 julkaistiin Esko Linnavallin johtaman 
Uuden musiikin orkesterin UMO:n varhaisen kokoonpanon 
kanssa Heikki Sarmannon, Kaj Backlundin ja Eero Koivistoi-
sen sävellyksiä, solistina laulajatar Maija Hapuoja. Kumpaa-
kaan levyä ei myyty mainittavia määriä.
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Uudelleen Konserttikeskus uskaltautui levyttämään vasta 
2000-luvulla tarkoituksenaan elvyttää kuihtuvaa koululau-
luperinnettä. Tupla-cd Suomen lasten lauluaarteisto (2005) 
oli tarkoitettu yhteislaulun tueksi ja harjoitteluun. Konsertti-
keskuksen työryhmä oli valinnut levyille 41 vanhaa ja vähän 
uudempaa lasten- ja koululaulua (+ karaokeversiot), joita esit-
tivät Helsingin Herttoniemen ala-asteen sekä Kruununhaan ja 
Laajasalon yläasteiden oppilaat. 

Vuonna 2010 lauluaarteisto sai jatkoa Pikkukulta-cd:llä, 
johon oli koottu 23 päiväkoti- ja ala-asteikäisille suunnattua 
laulua Vallilan ala-asteen studiokuoron esittäminä. Molemmat 
levyt syntyivät yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakou-
lun (Stadia) kanssa.

Kamarimusiikkia Solistiyhdistyksen kanssa

Monet 1960-luvun esiintyjistä olivat Suomen Solistiyhdistyksen 
jäseniä, joten oli luontevaa että Konserttikeskus tiivisti 1970-lu-
vulla yhteistyötään yhdistyksen kanssa. Konserttikeskus hallitsi 
logistiikan ja tuntui järkevältä yhdistää koulukonsertit Solisti-
yhdistyksen maakunnissa pitämiin julkisiin konsertteihin. 

Konserttikeskus otti vuodesta 1972 hoitaakseen maakunta-
konserttien järjestelyt. Solistiyhdistys valitsi ohjelmat ja esiinty-
jät. Tässä vaiheessa, vuonna 1973, oli myös perusteltua muuttaa 
nimi Koulujen Musiikkikeskuksesta Konserttikeskukseksi.

Yhteistyö Suomen Solistiyhdistyksen oli kanssa kuu-
mimmillaan 1970-luvulla. Vuosina 1972-1981 järjestettiin 246 
konserttia Solistiyhdistyksen kanssa, mutta sen jälkeen koulu-
konserttien puolella toiminta alkoi hiipua ja yhteistyö loppui 
vuonna 2008. Solistiyhdistyksen edustama resitaalikonsertti 
on ollut 1900-luvun lopulla hiipuva laji, kun musiikkifestivaalit 
ilmeisesti täyttävät kesäisin kuulijoiden koko vuoden tarpeet. 

Konserttikeskuksen pedagogisen koulukonsertin ideaa 
tuntuivat vievän paremmin eteenpäin kamariyhtyeet, vaikka 
niiden liikuttelu oli kalliimpaa. Soolo- tai duoresitaali saattoi 
olla oikeiden muusikoiden käsissä toimiva formaatti, mutta 
aivan kaikille solisteille ei kouluissa esiintyminen sopinut. 
Kamarimusiikkiyhtyeitäkään ei ollut tungokseen asti, aktiivi-
simpina 1970-luvulla erilaiset puhallinyhtyeet. Pohjanmaan 
alueella vaikutti sentään Kokkola- ja Pohjanmaa-kvartetit, 
Pohjois-Suomessa Lappia-trio.

Täysin perinteinen konsertti kouluun sijoitettuna alkoi 
väistyä ohjelmista jo 1970-luvulla – paljonhan riippui toki aina 
esiintyjän kommunikaatiotaidoista. 1980-luvulla tarjonta laajeni 
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eri musiikinlajeihin ja konserttien pedagogiset vaatimukset täs-
mentyivät. Musiikkikasvatuksen puolelta tulleille esiintyjille kou-
luyleisö oli tuttua, muille Konserttikeskus järjesti valmennusta.

Pelimanneja ja oopperatähtiä

1970-luvulla Konserttikeskuksen esiintyjäkaarti laajeni eri 
suuntiin. Suomalaisen kansanmusiikin uutta tulemista ku-
vastivat Kankaan ja Järvelän pelimannit, sekä Kylä- ja Hääpe-
limannit-yhtyeet, ja toipa Vanha isäntä –yhtye tuulahduksen 
rapakontakaista kantrirokkia. Kansallissoitin kanteletta esitte-
livät toiminnan alkuaikoina Urpo Pylvänäinen ja Hannu Syrjä-
lahti. Kansanmusiikin vaikutusta 1900-luvun taidemusiikkiin 
tutkailivat pianisti Liisa ja viulisti Paavo Pohjola; yhdessä 
klarinetisti Reijo Simolan kanssa he kartoittivat laajemminkin 
Vuosisatamme musiikkia.

Vakiintuneiden taidemuotojen esiintyjät kiinnostuivat 
1970-luvulla Konserttikeskuksen tarjoamasta mahdollisuu-
desta yleisökasvatukseen. Sibelius-Akatemian oopperastudio 
tuotti Giancarlo Menottin pienoisoopperan Vanhapiika ja 
varas. Kansallisbaletti kiersi kouluja kymmenen tanssijan 
voimin ja Jorma Hynninen lauloi oopperaa kouluihin pianisti 
Peter Bernen kanssa noin 40 konsertin verran. 

Vuosikymmenen lopulla sopraano Ritva Auvinen ja ba-
ritoni Heikki Keinonen tarjosivat Oopperatuokioita pianisti 
Marjatta Siikasen kanssa. Samanlaisia näytteitä oopperakirjal-
lisuudesta tarjosivat 1980-luvulla basso Jaakko Ryhänen, sop-
raano Satu Tukiainen, tenori Anssi Hirvonen ja pianisti Pentti 
Kotiranta, hieman kokoonpanoaan vaihdellen. Draamallisen 
laulutaiteen rinnalla oli monia yksinlauluohjelmia eri tee-

lappia-trio
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moin, esimerkkinä Hannu Ilmolahden ja Ilmo Rannan Miksi 
laulan? – johon on epäilemättä saatu oppilailta monenlaisia 
vastauksia. Lapsille designattua oopperaa on myöhemmin tar-
jonnut Konserttikeskukselle mm. musiikkiteatteri Kapsäkki.

1980-luvulla Konserttikeskuksen esiintyjäkaartista 
erottuvat monet harmonikan ja vanhan musiikin soittaja. 
Harmonikkaa esiteltiin uudenlaisena, haitariperinnettä moni-
puolisempana instrumenttina mm. Matti Rantasen (Kurtusta 
konserttisoittimeksi, Harmonikan maailma), Merja Ikkelän 
ja Heidi Velamon (Tutustutaan harmonikkaan, Minä soitan 
harmonikkaa), sekä Helka Kymäläisen (Suomalaisia kansan-
tansseja, ohjaus Antti Savilampi) ohjelmissa. 

Jani Uhleniuksen vuodesta 1983 esittämää harmonikka-
ohjelmaa voisi luonnehtia myös interaktiivisuuden edelläkävi-
jäksi. Ohjelman musiikillinen reitti Santiagosta Säkkijärvelle 
vaihteli oppilaiden säveltoivomusten mukaan toimien samalla 
esimerkkinä aleatorisesta ohjelmansuunnittelusta.

Vanhan musiikin alueella Sonores Antiquin jalanjälkiä 
seurasivat mm. gambistit Markku Luolajan-Mikkola ja Mika 
Suihkonen, nokkahuiluyhtye Tuulen viemää (Petra Aminoff, 
Pekka Silén, Janus Öller), lauluyhtye Köyhät ritarit, La Com-
pagnie inègale, barokkiyhtye Millennio, sekä köyhät laulajat 
Peccatores pauperes. Soitinvalikoimassa erottui 1980-luvulla 
myös paljon akustisia kitaroita ja nokkahuiluja. Historialliseen 
musiikkiin historiatietoisella otteella keskittyneet ohjelmat 
ovat palvelleet musiikinopetuksen tyylikausien ohella myös 
historian opetusta.

Kaikkien kansojen musiikit valtasivat alaa ohjelmistos-
sa 1980-luvulta lähtien. Jose Moncadan Musiikkia Andeilta 
(1983), Septeto Sonin ja Salsamania-muusikoiden Karibian-

Jorma Hynninen
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meren musiikkia (1986) ja Korkkijalka-yhtyeen kelttiläisen 
ja irlantilaisen musiikin ohjelma (1988) sai 1990-luvulla 
jatkokseen Reijo Lainelan esittelemää jaavalaista gamelania ja 
pianisti Hillel Tokazierin esittämää juutalaisten musiikkia.

Vuosituhannen vaihteessa Konserttikeskuksen ohjelmisto 
oli muuttunut globaaliksi. Taustalla vaikutti Pukinmäen ylä-
asteella yhteistyössä Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen 
ja Maailman musiikin keskuksen kanssa toteutettu monikult-
tuurinen musiikkikasvatusprojekti vuosina 1995-97.

Koulukonserteissa oli mahdollisuus tutustua esimerkiksi 
saamelaisten (Angelin tytöt), romanien (Romales), indonesia-
laiseen gamelaniin, afrikkalaiseen (Galaxy ja Duo Diambar), 
kreikkalaiseen (Jannis Lakopoulos & Odysseia), ranskalaiseen 
(Vive la chanson!, Les frogs), arabialaiseen (Al-Teslim) ja 
venäläiseen (Taljanka) musiikkiin. 2000-luvun alussa niiden 
jatkoksi voitiin liittää intialaista musiikkia esitellyt Shankara, 
afrikkalaista musiikkia avanneet Pape ja Kasumai, sekä Arnold 
Chiwalalan ja Topi Korhosen PolePole.

Kasvava rooli

Vuosituhannen vaihteesta alkaen Konserttikeskus tehosti 
esiintyjien rekrytointia ja ohjelmiston kehittämistä. Vuonna 
2001 toimintansa aloittanut ohjelmatoimikunta oli tarkoi-
tettu tukemaan yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden 
työtä. Heti ensimmäisenä toimintavuotenaan musiikkiopis-
ton rehtori Raimo Päiväläisen (pj),  kulttuurituottaja Helena 

Jose Moncada
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Sarjakosken ja lehtori Inkeri Simola-Isakssonin muodostama 
toimikunta kokoontui 12 kertaa ja vei ohjelmien ja esiintyjien 
valikoinnin ja monitoroinnin uudelle aikakaudelle.

Vuonna 2006 Konserttikeskuksen osapäiväiseksi taiteel-
liseksi koordinaattoriksi pestattiin muusikko Kalle Chyde-
nius. Chydenius alkoi seurata ja arvioida näytekonsertteja, 
sekä osallistua ohjelmatoimikunnan kokouksiin. Taiteellisen 
koordinaattorin tehtäviin kuului myös vanhojen ja uusien oh-
jelmien kehittely. Käytännössä Chydeniuksen ideointi ulottui 
ohjelmistosta yhdistyksen strategiaan.

Muutokset kertoivat Konserttikehityksen suuntautumi-
sesta konserttiohjelmien ja työpajojen valitsijasta ja välittäjästä 
yhä enemmän niiden kehittäjäksi ja tuottajaksi. Uudenlainen, 
aktiivinen rooli oli johdonmukainen seuraus Konserttikes-
kuksen kehityksestä lastenkulttuurin asiantuntijaksi ja oman 
alansa auktoriteetiksi. Tulokset näkyivät pian entistä parem-
missa koulukonserteissa ja monipuolisemmassa tarjonnassa.

Eräänlaiseksi näyteikkunaksi uudentyyppiselle koulukon-
sertille Konserttikeskus järjesti vuonna 2004 yhteistyössä Es-
poon kulttuuritoimen kanssa Korvat kävelylle! -tapahtuman, 
joka on sen jälkeen toistunut muutaman vuoden välein. Koko-
naiseksi festivaaliksi vuosien varrella kasvaneen tempauksen 
tavoitteena oli nostaa koulukonserttitoiminta kulttuurielämän 
marginaalista ja näyttää niin esiintyjille, tilaajille kuin valtioval-
lallekin, mihin nykyaikaisella koulukonsertilla pystytään.

Korvat kävelylle!
LIPUT, VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

Aamu- ja päiväkonsertteihin ja 
arkipäivien työpajoihin pakollinen 
ennakkovaraus:
Espoon kulttuuritoimen keskus, puh. 
(09) 816 57503, timo.taipalo@espoo.fi 

Iltakonserttien lipunmyynti: 
Espoon kulttuurikeskuksen lipunmyynti, 
puh. (09) 816 57234 ja 
Lippupiste, puh. 0600 900 900 
(1,25 /min. + pvm)

Ilmoittautumiset seminaariin ja 
tapahtuman tiedustelut: 
Konserttikeskus:
Kari Vase, puh. (09) 321 2165, 
kari.vase@konserttikeskus.fi  
Espoon kulttuuritoimen keskus:  
Helena Sarjakoski, puh. (09) 816 57501
helena.sarjakoski@espoo.fi 

Biljetter, bokning & förfrågningar:
Morgon- & dagskonserter och verkstäder 
under vardagar (obligatorisk 
förhandsbokning):
Esbo kulturbyrå, tel. (09) 816 57503,
timo.taipalo@espoo.fi 
Kvällskonserter: Kulturcentrets kassa, tel. 
(09) 816 57234 och Lippupiste, 
tel. 0600 900 900 (1,25 /min. + lna)
Anmälningar till seminariedag och 
förfrågningar om evenemanget: 
Konsertcentralen:
Kari Vase, tel. (09) 321 2165, 
kari.vase@konserttikeskus.fi  
Esbo kulturbyrå:
Helena Sarjakoski, tel. (09) 816 57501,
helena.sarjakoski@espoo.fi 

Muutokset ohjelmatietoihin mahdollisia.

Med reservation för ändringar i programmet.

www.konserttikeskus.fi/korvat

LAUANTAI 7.2.  LUOMUS, ELÄMYS, KOKEMUS - Musiikkitoimintaa koko perheelle
LÖRDAG 7.2  SKAPA, UPPLEVA, ERFARA - Musikaktiviteter för hela familjen

TV1 nauhoittaa otteita lauantaipäivän työpajoista, taidekasvatusseminaarista 
ja Korvat kävelylle! -tapahtuman päättävästä juhlakonsertista musiikkikasva-
tuksen teemailtaan, joka lähetetään 11.3. Kulttuuritorstain ohjelmapaikalla.

TYÖPAJATOIMINTAA / VERKSTÄDER klo/kl. 10.00 – n. 11.30 

Pajat on suunnattu lapsille ja lapsiperheille, seminaaripäivän aikuiset 
osallistujat voivat seurata pajojen työskentelyä. 
Vapaa pääsy, ennakkovaraukset ja tiedustelut arkisin: puh. (09) 816 57503, 
timo.taipalo@espoo.fi ; puh. (09) 816 57501, helena.sarjakoski@espoo.fi 

Klo 10.00 & 11.00 Näyttelytila
MERENNEITO JA SIMPUKOIDEN SALAINEN SOITTO – Musiikki, sana ja kuva 
Ohjaajana Eve Alho. Kesto n. 30 min.

Klo 10.00 & 11.00 Aulatilat / Foajéutrymmen
KORVAT KÄVELYLLE, VAUHTIA VARPAISIIN! – Musiikki ja liike 
Öron på promenad, fart på tårna!
Ohjaajana Inkeri Simola-Isaksson. Kesto n. 40 min.

Klo 10.00 & 11.00 Joukola
KUNINKAANPOIKIEN ÄÄNIMATKA – Miten ääni syntyy? 
Ohjaajana Soili Perkiö. Kesto n. 40 min.

Klo 10.00 Beethoven-luokka
LUOMUS – Luovat muusikon taidot
Ohjaajina Riitta Tikkanen ja Elina Stirkkinen. Kesto n. 90 min.

Klo 10.00 Basie
KOPUTA PUUTA! – Soitinrakennusverstas
Ohjaajana Mikko Perkoila. Kesto n. 90 min.

Klo 10.00 & 11.00 Tietokoneluokka
ÄÄNINEN – Säveltäminen suomenkielen sanoilla ja äänillä tietoverkossa 
toimivassa sävellysympäristössä
Ohjaajana Max Savikangas. Kesto n. 45 min.

Klo 10.30 – 11.30 Louhisali
VIISASTEN KERHO: MITÄ UUTTA LUOVUUSTUTKIMUKSESSA?  
Tiedepaja aikuisille
Suomalaiset muusikot menestyvät maailmalla. Onko menestyksen takana 
poikkeukselliset geenit vai systemaattinen koulutus? Mikä on suomalaisen 
musiikin tulevaisuus, jaksavatko nuoret harrastaa ja kouluttaa itseään musiikin 
parissa? Entä mikä merkitys musiikin harrastamisella on muille kuin ammat-
timuusikoksi tähtääville? Pystyykö perusopetus vastaamaan haasteisiin? Pa-
neelissa ajankohtaisista asioista keskustelemassa tohtori Sara Sintosen joh-
dolla professorit Kai Karma ja Kari Uusikylä sekä tohtori Pirre Maijala. 
DE VISAS KLUBB: VAD NYTT I KREATIVITETSFORSKNING? 
Vetenskaplig verkstad för vuxna, ledare Sara Sintonen, fl era kreativitetsforskare 

medverkar som sakkunniga

Klo 12.00 – 12.30 Aula
NUORTEN TIETOKONESÄVELLYSDEMONSTRAATIO
Vetäjänä Pepe Koskinen.

MITÄ KAIKKEA MUSIIKKI VOI OLLA?

Korvat kävelylle! on Konserttikeskus ry:n ja Espoon kulttuuritoi-
men keskuksen yhteistyössä järjestämä elämyksellinen ja eri tai-
teenlajeja yhdistävä tapahtuma, joka juhlistaa samalla Konsertti-
keskus ry:n toiminnan 40-vuotista taivalta. Tapahtuma pureutuu  
luovuus- ja kulttuurikasvatuksen haasteisiin  ja korostaa tavallisten 
koulujen taidekasvatustyön tärkeyttä. Konserttikeskuksen päätoi-
miala, koulu- ja päiväkotikonsertit, on tapahtumassa näkyvästi 
esillä, lisäksi järjestetään monimuotoisia työpajoja, joissa lasten ja 
nuorten oma panos pääsee esiin. Taiteen ja luovuuden merkitystä 
lasten ja nuorten kehitykselle tarkastellaan myös tieteellisen tut-
kimuksen kautta seminaarissa, joka päättää viikon. Tapahtumaan  
osallistuu taiteilijavieraita myös muista Pohjoismaista. Vierailut 
toteutetaan yhteistyössä pohjoismaisten koulukonserttijärjestöjen 
kanssa ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuella. Tapahtuman 
suojelija on kulttuuriministeri Tanja Karpela. Tervetuloa virittele-
mään korvia äänien ja musiikin kiehtoviin maailmoihin!

MUSIKENS MÅNGA SKEPNADER

Öron på promenad! är ett upplevelsemässigt och konstövergri-
pande evenemang arrangerat i samarbete mellan Konsertcentral 
rf och Esbo kulturbyrå och samtidigt ett tillfälle att uppmärksam-
ma Konsertcentral rf:s 40-årsjubileum. Evenemanget tacklar utma-
ningarna inom kreativitets- och konstpedagogik och betonar 
vikten av det konstpedagogiska arbete som görs i vanliga skolor. 
Konsertcentral rf:s huvudsakliga arbetsfält, skol- och daghemskon-
serter, presenteras synligt. Dessutom ordnas en variation av verks-
täder där barnens och ungdomarnas egna insatser kommer fram. 
Konstens och kreativitetens betydelse för barns och ungdomars 
utveckling undersöks också genom vetenskaplig forskning på det 
seminarium som avslutar veckan. I evenemanget medverkar konst-
närsgäster från andra nordiska länder. Besöken genomförs i samar-
bete med nordiska skolkonsertorganisationer och med stöd av 
Nordiska kulturfonden. Evenemangets beskyddare är kulturminis-
ter Tanja Karpela. Du är välkommen att spetsa öronen i ljudens 
och musikens fascinerande världar!

Soili Perkiö ja ”kuninkaanpojat” 
äänimatkalla

Maarika Autio ja Trio Diambar

KONSERTTIKESKUS RY

Prinssi Wertherin kuninkaallinen seurue

Espoon kulttuurikeskus
Kaupinkalliontie 10, Tapiola

Esbo kulturcentrum
Krämarbergsvägen 10, Hagalund

Mikko Perkoila koputtaa puuta!

Korvat kävelylle! -tapahtuman tunnuskuva: Lassi Rajamaa

Louhisali / Louhisalen klo/kl. 12.30 – 16.00 
LUOMUS, ELÄMYS, KOKEMUS 
SKAPA, UPPLEVA, ERFARA

Taidekasvatusseminaari alan ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.Taidekasvatusseminaari alan ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Seminaarin vetäjänä kulttuurijohtaja Georg Dolivo. Vapaa pääsy.
Konstpedagogiskt seminarium för yrkesverksamma och andra intresserade.Konstpedagogiskt seminarium för yrkesverksamma och andra intresserade.

Seminariet leds av kulturdirektör Georg Dolivo. Fritt inträde.

• Raportit aamupäivän työpajojen vetäjiltä ja tutkijoilta.
Ledarna och forskarna i förmiddagens verkstäder rapporterar.

• Puheenvuorot kasvatusalan eri tahojen edustajilta. 
Inlägg av representanter för olika områden inom pedagokiken.

- Konserttikeskus ry
- Koulujen Musiikinopettajat ry    
- Musiikkileikkikoulun opettajat ry
- MUKAVA (Mukana kasvatusvastuussa) -projekti
- Opetusministeriö
- Resonaari – Musiikin erityispalvelukeskus
- Seurakuntien Lapsityön Keskus

• Yleiskeskustelu.
Allmän diskussion.

Tapiolasali / Tapiolasalen klo/kl. 17.00
ALUSSA OLI MUSIIKKI – KONSERTTIKESKUKSEN 40-VUOTISJUHLAKONSERTTI 
Hilpeä musiikkikavalkadi kaikenikäisille kuulijoille
I BEGYNNELSEN FANNS MUSIKEN – KONSERTCENTRALENS 40-ÅRSKONSERT 
En munter musikkavalkad för lyssnare i alla åldrar

On kulunut jo 40 vuotta siitä, kun Konserttikeskus ry perustettiin, tavoitteena mahdollistaa 
elävien musiikkiesitysten synnyttämät elämykset kaikissa Suomen kouluissa aina Hangosta 
Utsjoelle asti. Paljon on ehtinyt tapahtua sitten noiden aikojen! Tapiolasalin estradilla on 
Konserttikeskuksen koulukonserttitoimintaan osallistuneita esiintyjiä ja esiintyjäryhmiä, 
juontajana Mari Kätkä, laulu ja haitari, pianistipartnerinaan Jari Puhakka. Lavalla svengailevat 
mm. Carita & Kalmisto sekä Prinssi Werther riemastuttavine kuninkaallisine seurueineen. 
Eksoottista väriä tilaisuuteen tuo Trio Diambar eli afrikkalaisen ja karibialaisen musiikin ja 
tanssin taitaja Maarika Autio steel-pannuja ja muita kiehtovia soittimia soittavine ystävineen. 
Ville Ojanen ja hänen vallattomat kumppaninsa Juho Puronaho ja Jarkko Peltola todistavat 
puolestaan, että myös suomalaisessa kansanmusiikissa ja -tanssissa on parhaimmillaan tosi 
ytyä! Luvassa on siis soittoa, laulua, leikkiä, liikettä ja iloista yhdessäoloa. 
Kesto n. 1 h. 
Liput 5 : Espoon kulttuurikeskuksen lipunmyynti, puh. (09) 816 57234 ja Lippupiste.

Sång, musik, lek och rörelse och glad samvaro för hela familjen! 

Biljetter 5 : Kulturcentrets kassa, tel. (09) 816 57234 och Lippupiste. 
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Tuli mieleen miten taitavia 
säveltäjät ovat olleet ja kuinka 
hyvä soittaja se soittaja on. 
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Perustoiminnoista poikkeavia hankkeita tuli 2000-luvun 
alussa lisää. ESEK:in tuella järjestettiin yhteistyössä Yleisra-
dion ja Musiikkia nuorille ry:n kanssa Lapin kuntia vuonna 
2004 kiertänyt Musabusa. Musabusa-projektissa kokeneet 
lastenmuusikot pitivät työpajoja, jotka pääsivät valtakunnan 
verkkoon YLE:n lastenohjelmien kautta. Hankkeen palaute 
oli myönteistä. Jatkoa seurasi ESEK:in tukemassa ja Suomen 
Jazzliiton kanssa sommitellussa Improvisaattori-hankkeessa.

Uudenlaista yhteistyömallia etsittiin myös vuosina 2010-
2011 Opetusministeriön tuella kehitetystä Taiteilija koulussa 
-hankkeesta. Siinä Konserttikeskus sekä vuonna 2003 perus-
tettu lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu sitou-
tuivat työllistämään nuoria, alle 30-vuotiaita taiteen ammat-
tilaista kouluissa. Muun muassa liki 700 konserttia ja erittäin 
hyvää palautetta tuottanut hanke ei valtiontalouden heiketes-
sä ole saanut jatkoa. 

Keväällä 2011 aloitettiin ESR-tuella ammattikorkeakou-
lujen kanssa kolmivuotinen Musiikki elämään -hanke, jossa 
kehiteltiin entistä osallistavampaa konserttitoimintaa. Kaleva-
laseuran kanssa järjestetyssä Kilpalaulu Kalevalasta -ohjelma-
kilpailussa tarjoutui tilaisuus palkita persoonallisia tulkintoja 
kansallismytologiasta.

Esiintyjien kannalta merkittävä on ollut Konserttikes-
kuksen esiintyjien valinta- ja arviointiprosessi. Vuonna 2011 
siirryttiin keskitettyyn kerran vuodessa tapahtuvaan hakume-
nettelyyn, johon voi ilmoittautua internetin kautta. Hakume-
nettelyssä on pyritty yhä avoimempaan ja läpinäkyvämpään 
menettelyyn, jonka toivotaan vetävän puoleensa kaikkia 
korkeatasoisia ja nuorisotyöstä innostuvia esiintyjiä.

Hyvän konsertin resepti

Varsinkin Konserttikeskuksen alkuaikoina esiintyminen 
koulussa saattoi olla shokki. Jos opettajia ei ollut näköpiirissä, 
tilaisuus saattoi karata kokonaan käsistä. Jotkut esiintyjät ovat 
aikojen saatossa alkaneet itkeä tai juosseet pakoon lavalta. 
Lapsiyleisö voi olla yhtä armoton kuin otollinenkin ja se vaatii 
esiintyjältä hyvää tilannetajua ja lehmän hermoja. Esimerkiksi 
Konserttikeskuksessa 1970-luvulla aloittanut Inkeri Simola-
Isaksson kertoi, että hänellä oli aina takataskussaan jokin 
ylimääräinen valttikortti – vaikkapa tietokilpailu – jonka hän 
saattoi lyödä pöytään ennen kuin täysi kaaos iski päälle.

Musiikkiliikunnan uranuurtajana häntä ei päästetty vähäl-
lä, sillä uudet asiat ovat herättäneet Suomessa vastustustakin. 
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Ensimmäisessä Konserttikeskuksen esiintymisessä Kilon 
koululla vuonna 1976 häntä odotti 500 oppilasta istuen kuin 
sillit suolassa: sillä kertaa ei juuri liikuttu. Aihe alkoi kuiten-
kin kiinnostaa kouluja. Nopeimmin siihen reagoitiin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa, hitaammin Varsinais-Suomessa, ja lestadi-
olaisseuduilla musiikkiliikuntaa pidettiin syntinä.27  

Simola-Isaksson sovelsi Dalcroze-pedagogiikasta kum-
munneita ideoitaan suomalaiseen kouluympäristöön tavalla, 
joka voitti lopulta kaikki puolelleen. Hänen ohjelmansa toimi-
vat kaikilla kouluasteilla laajentuen päiväkoteihin ja viimeisinä 
vuosina Eppu Nuotion kanssa myös vanhainkoteihin. Itseään 
”sosiaalimuusikoksi” kutsunut Simola-Isaksson oli myös esi-
merkki mutkattomasta, mutta henkevästä esiintymisestä, jossa 
esiintyjän osasi poistaa ”esiripun” itsensä ja yleisön väliltä.

Konserttikeskus on valmentanut esiintyjiään 2000-luvulta 
lähtien yhä määrätietoisemmin, eikä ketään lähetetä enää kou-
luihin valmistautumattomana. Hyvän koulukonsertin ideaa on 
pohdittu Konserttikeskuksen toimielimissä usein ja vuonna 2007 
pohdiskelun tuloksia esiteltiin myös toimintakertomuksessa:

”Yhteiskunta muuttuu vinhaa vauhtia ympärillämme ja 
lasten maailma on hyvin erilainen kuin Konserttikeskusta 
perustettaessa, mutta sama peruskysymys askarruttaa yhä 
konserttikeskuslaisia: Millainen on hyvä koulukonsertti? ”

Tällaisia ajatuksia kirjasimme em. aiheesta keväällä 2007: 
”Konserttikeskuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset moni-
puolisesti musiikillisiin ilmaisumuotoihin ja tarjota samalla 

Inkeri Simola- Isaks-
son ja  Kalle Jämsen
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27 Ellen urhon ja Inkeri Simola-

Isakssonin haastattelu 14.9.2011
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taiteellisia elämyksiä. Koulukonsertin tulee olla innostava ja 
ajatuksia herättävä ammattitaiteilijan ja nuoren kuulijan koh-
taaminen. Koulukonsertti voi olla eri tavoin informatiivinen, 
mutta tärkeintä on tuoda lapset kosketuksiin elävän sävel-
taiteen – jonka aikakausia, tyylisuuntia tai genrejä ei rajata 
tiukasti – ja sen esittäjien kanssa.”

Esiintyjien erilaisten taustojen ja koulutuksen vuoksi 
Hyvän konsertin kriteerit on tiivistetty kaikille esiintyjille 
tarkoitetuksi seinätauluksi:

Mitä edellytämme koulukonsertilta?

Konserttikeskuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset 
ja nuoret monipuolisesti musiikillisiin ilmaisumuotoihin ja 
tarjota samalla taiteellisia elämyksiä. Koulukonsertin tulee olla 
innostava ja ajatuksia herättävä ammattimuusikon/-taiteilijan 
ja nuoren kuulijan kohtaaminen. Koulukonsertti voi olla eri ta-
voin informatiivinen, mutta tärkeintä on tuoda lapset ja nuoret 
kosketuksiin elävän säveltaiteen – jonka aikakausia, tyylisuun-
tia tai genrejä ei rajata tiukasti – ja sen esittäjien kanssa.

Konserttikeskus ry edellyttää, että 

•	 koulu- ja päiväkotikonsertti on taiteellisesti korkeata-
soinen ja tarjoaa kuulijalle myönteisen elämyksen sekä 
tuoreita ideoita

•	 musiikin tulee olla pääosassa
•	 konsertti ottaa huomioon kohderyhmän koostumuksen 

ja koulu-/päiväkotikonsertin erityisvaatimukset. Konser-
tin tulee mahdollisuuksien mukaan tukea pedagogisia 
tavoitteita ja tuottaa niille lisäarvoa 

•	 esiintyjät luovat kuulijaan kontaktin, joka säilyy koko 
konsertin ajan, esitys on suunniteltava kokonaisuudeksi

•	 konsertti juonnetaan luontevasti ja selkeästi sopivan 
mittaisin repliikein, mutta sanattomatkin konsertit ovat 
mahdollisia. Esittäjien on osattava arvioida kuulijoiden 
vastaanottokyky
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28 Yksityisiä mesenaatteja on 

esiintynyt myöhemminkin, 

esimerkiksi vuonna 1994 Coca-

Cola ja Posti.

Konserttikeskus  
kohtaa tilaajan

Konserttikeskus on pohjimmiltaan konserttitoimisto, välittä-
jäorganisaatio, jonka tehtävänä on saattaa yhteen esiintyjiä ja 
kuulijoita. Konserttikeskuksen suunnittelemia ohjelmia ja vä-
littämiä taiteilijoita tilaavat ennen muuta koulut ja päiväkodit, 
mutta eri aikoina Konserttikeskus on tuottanut myös julkisia 
konsertteja sekä konsertteja eri laitoksiin.

Koulukonserttien ideana on alusta lähtien ollut vastata 
koulujen tarpeisiin. Koulujen tarve konsertteihin puolestaan 
kävi selväksi jo yhdistystä perustettaessa tulvineista tieduste-
luista. Vuosikausien ajan Konserttikeskus pystyi tyydyttämään 
vain pienen osan koulujen konserttikysynnästä.

Musiikinopettaja Mikko Kokkonen teki vuonna 1970 ope-
tusministeriön tuella selvityksen Valtion tukeman konsert-
titoiminnan edellytyksistä ja kehittämismahdollisuuksista. 
Selvityksen perusteella aloitettiin koulukonserttien kokeilu-
toiminta kolmella alueella, silloisissa Uudenmaan, Kuopion ja 
Vaasan lääneissä. Vielä samana vuonna näiden läänien alueella 
järjestettiin 32 konserttia ja seuraavana vuonna luku saatiin 
nousemaan 125:een. Kustannuksiin osallistuivat opetusminis-
teriön ohella läänien taidetoimikunnat ja olipa mukaan saatu 
yksityinenkin sponsori, Kansallis-Osake-Pankki.28 

Selvitys ja kokeilu istuttivat Konserttikeskuksen ideologi-
aan vahvan pyrkimyksen alueelliseen tasapuolisuuteen. 1980-lu-
vulla sitä ilmensivät toimintakertomuksiin kuvatut Suomen 
kartat, joita täplittivät eri paikkakunnilla vuoden aikana tehdyt 
konsertit. Käytännöstä luovuttiin siinä vaiheessa, kun täplistä 
alkoi muodostua epämääräisiä musteläiskiä. Kartat jäivät muis-
toksi ajanjaksosta, jolloin Konserttikeskus valloitti Suomen.

Musiikkikappaleet oli tajuttu 
valita sopivan ”helpoista” kipa-
leista, niin että se ei vyörynyt yli 
lipan, vaan meni niin kutsu-
tusti hyvin paaluun tavallisille 
pöljillekin. Tästä todistuksena 
vahvasti keski-ikäisen englan-
nin opettajamme kiimainen 
kirkaisu ”lisää!”, kun esitys 
uhkasi loppua liian lyhyeen 
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Hyvästä pyrkimyksestä huolimatta alueellinen tasavertai-
suus ei ole toteutunut niin täydellisesti kuin Konserttikeskuk-
sessa on toivottu. Suurilla kaupungeilla on omat taidelaitok-
sensa, orkesterinsa ja musiikkioppilaitoksensa, jotka pystyvät 
tuottamaan ohjelmia myös koulujen tarpeisiin, vaikkakaan ei 
yhtä monipuolisesti kuin Konserttikeskus. Oma paikallinen 
musiikintuotanto on aina hyvä ja kannustava ratkaisu, jota 
Konserttikeskus on voinut – hyvänä esimerkkinä Espoon 
kaupunki – täydentää omalla tarjonnallaan.

Tilaajan vastuu

Peruskonseptilla toimivissa koulukonserteissa aloite tulee ti-
laajalta, joka yleensä Konserttikeskuksen julkaiseman esitteen 
tai yhdistyksen kotisivujen perusteella tilaa jonkin ohjelman. 
Tilaaminen on käytännössä henkilöön sidottua ja asialla on 
useimmiten koulun rehtori tai musiikinopettaja. Useissa 
tapauksissa Konserttikeskuksen ja koulun tilaajasuhde ulottuu 
vuosien ja vuosikymmenienkin taakse. Koulukonserteista on 
tullut olennainen ja tarpeellinen osa monien koulujen ohjel-
maa; tervetullut keidas tavallisen koulutyöskentelyn lomaan.

Samalla alueella ja jopa vierekkäin toimivat koulut voivat 
kuitenkin tilaajina olla täysin erilaisia. Tämä aiheuttaa tilaus-
kantaan suurta vaihtelua. Tuottaja Jorma Kesselin mukaan 
paljon riippuu yksittäisen rehtorin tai musiikinopettajan val-
veutuneisuudesta ja sivistyksestä. Koulujen väliset erot tulevat 
usein esiin peräkkäisissä konserteissa: jossain koulussa ollaan 
täysin välinpitämättömiä, seuraavassa opettajat karjuvat kuin 
upseerit, ja viimeisessä tunnelma on rento, mutta innostunut.29 

Takavuosina saattoi olla vallalla harhakäsitys, että kou-
lukonsertti tarkoitti opettajille vapaatuntia. Se jätti järjestyk-
senpitoon kouluttamattomat esiintyjät taistelemaan yksin 
oppilaiden kanssa. Samanlaisiin ongelmiin johti konserttien 
ylibuukkaukset, kun koko kouluasteen oppilaat sullottiin voi-
mistelusaliin kuuntelemaan. Konserttikeskuksen yleisösuosi-
tus on noin 150 kuulijaa tapahtumasta riippuen.

Alueellisesti laaja-alainen toiminta on ollut Konserttikes-
kukselle opettavaista. Maakunnissa ja syrjäseuduilla vastaanotto 
on ollut usein innostunut ja arvostava, myös kontaktihenkilöi-
den asenne on ollut kiinnostunut ja leppoisa. Toisaalta suurilla 
paikkakunnilla, suurten hallintokuntien virkamiehillä on am-
mattitaitoa ja pätevyyttä laajojenkin kokonaisuuksien toteutta-
miseen. Kuntaliitokset ja kuntien keskittyminen on aiheuttanut 
reuna-alueiden näivettymistä kuntien sisällä, pienissä kunnissa 

29 Jorma Kesselin haastattelu 

14.6. 2013.
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voi yksittäisellä kulttuurityöntekijällä olla yksinkertaisesti 
myös liikaa tehtäviä ja paineita, että hän pystyisi eläytymään 
täysipainoisesti koulukonserttien järjestämiseen.30

On kohtuullista muistaa, että myös koulut ovat viidessä-
kymmenessä vuodessa muuttuneet monin tavoin. Rehtoreille 
ja opettajille on nykyisin sälytetty niin paljon erilaisia ja eten-
kin hallinnollisia tehtäviä, että kunnasta tai koulusta riippuen 
heidän mahdollisuutensa eläytyä koulukonserttien kaltaiseen 
pedagogiseen toimintaan ovat merkittävästi vähentyneet. 
Koulukonsertit voisivat tuoda ns. ongelmakouluihin raikasta-
via tuulahduksia kulttuurin avartavasta maailmasta, mutta jos 
kouluilla ei ole tilanteen vaatimia henkilöstö-, taloudellisia ja 
henkisiä resursseja, seurauksena on usein katastrofi.

Opetussuunnitelmien mukaan

Konserttikeskuksen koulukonsertit ovat niveltyneet koulukäyt-
töön ennen muuta musiikinopetuksen opetussuunnitelmien 
kautta. Vuosikymmenten varrella noiden opetussuunnitelmien 
sisältö, painotukset ja henki ovat muuttuneet hyvinkin paljon.

Toisen maailmansodan jälkeen oppiaineen nimi oli vielä 
laulu ja musiikinopetuksen tavoitteet oli rajattu sen mukaises-
ti. Kansakoulun laulunopetus sai ensimmäisen opetussuun-
nitelmansa kolmeenkymmeneen vuoteen vuonna 1952 ja sen 
mukaan ”Kansakoulun laulunopetuksen päämääränä on: 1) 
musiikillisesti arvokkaan lauluvaraston oppiminen koulukäyt-
töä ja vastaisia tarpeita varten ja sen ohessa: 2) äänen ja äänen-
muodostuksen kehittäminen, 3) sävelkorvan sekä musikaali-
suuden herättäminen ja kehittäminen sekä 4) musiikkitaidon 
ja -tiedon alkeiden opiskelu sävelilmiöiden havaintopohjalla 
erityisesti kuorolaulua silmällä pitäen.”

2000-luvulla musiikin perusopetuksen valtakunnalliset 
opetussuunnitelman perusteet näyttivät aivan toisenlaisilta: 
”Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään 
musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista 
oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia 
ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. 
Opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ymmärtämään, 
että musiikki on aika- ja tilannesidonnaista. Se on erilaista eri 
aikoina, eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa, ja sillä on erilainen 
merkitys eri ihmisille. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, 
että musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämisen perustana 
ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut 
merkitykselliset kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä 

30 Jorma Kesselin haastattelu 

14.6. 2013.

Olin todella iloinen saades-
sani kokea edellä mainitun 
konsertin, sillä minulla on 
hyvin vähän mahdollisuuksia 
käydä konserteissa, vaikka 
haluaisinkin. Konsertti oli 
minulle mahtava elämys.
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oppilaan oman musiikillisen identiteetin muodostumiseen 
prosessissa, jonka tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja ute-
liasta suhtautumista erilaisiin musiikkeihin.”

Kärjistäen voisi sanoa, että 1950-luvulla koulujen tehtävänä 
oli kasvattaa kuorolaulajia isänmaallisiin tilaisuuksiin, 1960-lu-
vulla tutustuttaa koululaisia länsimaiseen taideperintöön, ja 
sen jälkeen kannustaa oppilaita enenevästi luovaan ilmaisuun, 
moniarvoisuuden ymmärtämiseen ja oman persoonallisuuden 
rakentamiseen. Uusimpiin musiikin opetussuunnitelmiin on 
koottu lähes kaikki kaunis ja hyvä, minkä musiikin on voitu 
arvella tuottavan. Hupeneviin tuntimääriin ja murenevaan mu-
siikilliseen yleissivistykseen suhteutettuna nykyisten opetus-
suunnitelmien toivomukset ovat voineet tuntua absurdeilta.

Koulujen entisaikain laulunopetusta voi pitää rajoittuneena 
tapana lähestyä kaikkea musiikkia, mutta se teki aikoinaan suu-
resta osasta koululaisia aktiivisia muusikoita, jotka pystyivät tul-
kitsemaan itseään muustakin kuin koululaulukirjoista. Valmiudet 
vaihtelevat ajassa ja yksilöittäin, mutta yhdessä tai yksin laulami-
nen on yhä ihmisen luonnollisin musiikillinen ilmaisumuoto. 

Vuodesta 2005 alkaen Konserttikeskus keräsi vuosittain 
kymmeniä luokkakohtaisia laulumerkkisuorituksia, viime 
aikoina niitä on tullut alle kymmenen vuodessa. Näyttää siltä 
kuin suomalaiskoulujen lauluinto olisi täysin romahtanut. 
Konserttikeskuksen Ystäväni tuttavani -yhteislaulutapahtumis-
sa haettiin sukupolvisynergiaa yhdistämällä lasten ja ikäihmis-
ten lauluvoima. Senioreiden ja junioreiden kohtaamisilla voisi 
tulevaisuudessa torjua monenlaista lokerointia ja eristämistä.

Maakuntaan suunnattujen kiertueiden järjestäminen tuotti 
Konserttikeskukselle vuosikausien ajan suurta tuskaa: tilauksia 
tuli sieltä täältä Suomenniemeltä ja liian usein kiertueet jäivät 
kustannus- ja logistisista syistä toteutumatta. Vuodesta 2005 
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lähtien siirryttiin tilanteen uuteen järjestelmään: koulujen ja 
päiväkotien tai muiden tilaajien oli tilattava yhteistyössä kolme 
konserttia eli yksi esiintyjän työpäivä. Samalla maakuntakiertu-
eita ryhdyttiin suunnittelemaan paremmin ja pidemmällä ajan-
jaksolla, jolloin pystyttiin hyvissä ajoin tarjoamaan maakuntiin 
varta vasten räätälöity kiertue tiettynä ajankohtana. 

Maakuntakiertueilta tilaaja saattoi tilata vain yhden 
konsertin. Samoin esiintyjien kotipaikan lähellä järjestettävät 
yksittäiset konsertit olivat useimmiten mahdollisia, niin kuin 
nykyäänkin. Tilaukset voivat koostua myös kokonaan tai osit-
tain työpajoista. Uuden kiertuejärjestelmän pelättiin karkotta-
van tilaajia, mutta mitään vastareaktiota ei tullut.

Maakuntakiertueet syrjäytti kuitenkin Konsertti joka kou-
luun -toimintamalli. Siinä suunnitteluväli piteni entisestään 
ja kiertueista saatetaan nyt sopia kuntien yhdyshenkilöiden 
kanssa jopa vuoden tähtäimellä.

Konsertit joka kouluun

Konserttikeskus aloitti vuonna 2008 Konsertti joka kouluun 
-pilottihankkeen (KJK), jossa koulukonserteista sovittiin 
kuntatasolla yksittäisten koulujen sijaan. Esimerkki hank-
keelle tuli muista Pohjoismaista, joissa kunnat sitoutuivat 
tarjoamaan kaikille perusasteen koululaisilleen ainakin yhden 
konsertin vuosittain musiikinlajeja vaihdellen. Mallin lan-
seeraus sai toiminta-avustusta opetusministeriöltä ja Luovan 
säveltaiteen edistämissäätiöltä.

Mikko Perkoilan työpaja
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Hankkeen etuja ovat tilaamisen vaivattomuus ja hinta, 
käynnistysvaiheessa 1,25 €/oppilas. Järjestelmä suosii myös 
kuntien yhteistilauksia ja yhteistoimintaa, lopputuloksena 
tilaukset myös toteutuvat paljon suuremmalla todennäköisyy-
dellä kuin aiemmissa järjestelmissä. Konserttikeskukselle KJK 
tiesi vastaavasti suurempaa kustannusosuutta, mutta tavoit-
teena oli myös alueellisen tasa-arvon lisääminen ja kulttuuri-
palveluiden ulottaminen kaikkialle maahan. 

Kunnille KJK-järjestelmä tarjoaa periaatteessa koko pe-
ruskoulun käsittävän yhdeksänvuotisen kokonaisuuden, jossa 
käydään läpi edustava ja vaihteleva valikoima musiikinlajeja. 
Konserttikeskukselle juuri tämä on ollut erittäin tärkeää: 
koulukonserteista syntyy merkityksellinen, pedagogisesti ja 
herättävästi pitkällä aikavälillä vaikuttava kokonaisuus.

Mallissa koulukonserteista päästiin sopimaan keskitetysti 
Konserttikeskuksen ja kunnan edustajan – yleensä kulttuurisih-
teerin tms. – välillä. Väljentyneen aikataulun seurauksena kun-
nassa voitiin rauhassa tutkia esiintyjä- ja ohjelmalistoja, sekä 
tutkia kiertueaikatauluja ennen ratkaisujen tekemistä. Konsert-
tikeskus pystyi mallin avulla laajentamaan toimintaansa sekä 
edistämään hankeen otsikkoon kirjattua tavoitetta: konserttien 
toteuttamista kerran vuodessa jokaisessa koulussa niin, että 
kaikki suomalaiset koululaiset pääsisivät niistä osallisiksi.

Konsertti joka kouluun -hanke herätti välittömästi kiin-
nostusta ja jo lukuvuonna 2009-2010 mukana oli 26 kuntaa. 
Kuntien kannalta toimintamallin suurimpana valttina oli 
edullisuus – Konserttikeskuksen osuus kokonaiskustannuksis-
ta oli keskimäärin 68 % eli paljon korkeampi kuin tavanomai-
sissa koulukonserteissa. Palautteessa mainittiin myös tilaami-
sen vaivattomuus, Konserttikeskuksen ammattitaito laadun 
takaajana, sekä tilaisuus tarjota konsertteja yhdellä kertaa 
suurelle joukolle yleisöä.

Konsertti joka kouluun -pilottihankkeesta on kehittynyt 
toimintamalli, jossa Konserttikeskus suunnittelee ohjelmako-
konaisuudet lähes valmiiksi ja aikatauluttaa ohjelmakierron. 
Tässä järjestelmässä koulu saa automaattisesti monipuolisen 
ja pedagogisesti mielekkään ja vaihtelevan konserttikoko-
naisuuden. Konserttikeskus pääsee puolestaan käyttämään 
koko ohjelmavalikoimaansa ja suunnittelupotentiaaliaan. On 
tietysti kuntia ja kouluja, jotka suosivat perinteistä koulukon-
serttimallia, jota on syytä pitää yllä ja kehittää edelleen.

Vuonna 2009 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 
KJK-hankkeen ansiosta Konserttikeskukselle taiteen Suomi-
palkinnon. Vuonna 2012 mallin mukaan järjestettiin Hangosta 
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Utsjoelle 594 konserttia, jotka tavoittivat 84 000 peruskou-
lulaista. Vuonna 2013 hanke kattoi jo noin 50 % Konsertti-
keskuksen konserttituotannosta. Ihannetavoite – konsertti 
kerran vuodessa jokaiselle suomalaiselle koululaiselle – edel-
lyttäisi noin 4000 konserttia vuodessa.

Hanke on osoittanut, että suomalaisissa kunnissa kytee 
vahva kulttuuritahto, jos kustannustekijät ja taiteellinen osaa-
minen saadaan kohdistettua oikein. Epävarmuutta aiheuttaa 
kuitenkin kuntien jatkuvasti heikkenevä taloustilanne ja 
valmisteilla olevan kuntauudistuksen aiheuttama kuntaluvun 
pieneneminen. Valtion sitoutumista Konsertti joka kouluun 
-toiminnan eteenpäin viemiseen on myös vaikea ennakoida.

Konsertteja kaikille tarvitseville

Koulut ovat olleet Konserttikeskuksen toiminnan pääkohde 
viidenkymmenen vuoden ajan. Suurin osa koulukonserteista 
on kohdistunut perusasteen kouluihin. Niissä ainakin ylä- ja 
ala-asteen koulut tarvitsevat usein eri tyyppisiä ohjelmia, 
joskus myös ala-aste kannattaa jakaa kahteen ikäryhmään. 
Lukion ja toisen asteen koulujen tilaukset ovat 2000-luvulla 
vähentyneet. Voi olla, että valinnaisuuden, kurssimuotoisuu-
den ja vapaavuosien seurauksena lukiosta ovat katoamassa 
koulunkäynnin kollektiiviset tehot. Taideaineiden opetus on 
toisella asteella supistunut vielä enemmän kuin perusasteella.

Koulujen lisäksi myös päiväkodit ovat olleet aktiivisia 
konserttien tilaajia ainakin 1990-luvulta lähtien. Päiväkotien 
taloudelliset resurssit ovat tällaiseen toimintaan vielä niukem-

Suomi-palkinto
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mat kuin koulujen, mutta monilla päiväkodeilla on nykyisin 
käytössään toimivia konserttitiloja. Päiväkodeissa pidettävät 
konsertit on yleensä rakennettu reilun puolen tunnin mittai-
siksi, kun kouluissa tähdätään oppitunnin (n. 45 min) kestoon. 

Konserttikeskuksella on ollut paljon onnistuneita pienille 
lapsille suunnattuja konserttiohjelmia, mutta tällä alueella toi-
mintaa olisi mahdollisuus kehittää ja tehostaa vielä paljonkin. 
Alle kouluikäiset lapset ovat musiikkikasvatuksen kannalta 
otollista yleisöä ja vastaavasti heille musiikin avartavasta ja 
vapauttavasta vaikutuksesta on poikkeuksellisen paljon iloa. 
Päiväkodit ovat myös esiintyjille kehittäviä ja palkitsevia kon-
serttipaikkoja. Esimerkiksi kaiken ikäisille ihmisille Konsert-
tikeskuksen ohjelmissa esiintynyt Inkeri Simola-Isaksson piti 
päiväkoteja esiintymispaikoista antoisimpina.

Konserttikeskus vei jo 1960-luvulla konsertteja myös eri 
laitoksiin ja työpaikoille. Ei tarvitse olla mikään meedio näh-
däkseen, että erityisesti vanhusten huollossa Konserttikeskus 
pystyisi täydentämään suunnitellulla ja ammattimaisesti toteu-
tetulla ohjelmistollaan esimerkiksi vanhainkotien tai vanhusten-
keskusten ohjelmatarjontaa. Konserttikeskuksen kiinnostuksen 
kohteina voisivat olla myös esimerkiksi lasten iltapäiväkerhot ja 
henkilöstöjen valmennus. Toiminnan laajentaminen näille aloille 
saattaa edellyttää siirtymistä ns. palvelumalliin.

Positiivinen palaute

Olipa musiikinopetuksen tai opetussuunnitelmien tila mikä 
hyvänsä, Konserttikeskuksen ensisijainen tehtävä on palvella 
koulujen tarpeita. Tilaajalta konserteista saatu palaute on ollut 
viime vuosina lähes 100 % myönteistä (lomakkeiden vastauk-
sissa erinomainen tai hyvä). Positiivinen palaute ei kuvasta 
ainoastaan sitä, kuinka korkeatasoisiksi Konserttikeskuksen 
järjestämä tilaisuudet on arvioitu, vaan siitä kuinka kipeästi 
tällaista toimintaa kouluissa tarvitaan.

Aiempina vuosina palaute sisälsi paljon kommentteja, 
myös kritiikkiä. Vuosina 1986-87 kouluilta toivottiin esimer-
kiksi, että esityksissä ”ei olisi mielellään juomalauluista ker-
tomista, vaikka niitä voi hyvin soittaa”. ”Välijuontojen kieliasu 
kyseenalainen” luki eräässä palautteessa ja toisessa esiintyjän 
”’naisasia’ oli joidenkin opettajien mielestä asiatonta ja asenteel-
lista”. ”Eräät uskonnollisen ryhmän edustajat eivät hyväksyneet 
ohjelmaa sopivana” liittyi esityksessä käytettyyn rinnastukseen 
musiikin ja humalatilan välillä. Silti tällaisetkin konsertit oli 
useimmiten arvosteltu ”hyviksi”. 
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Kielenkäytön poliittisen korrektiuden vaatimukset ovat 
2000-luvulla vain herkistyneet, mutta toisaalta nykyään 
esiintyjille voidaan suoda enemmän ”taiteellista vapautta”, eli 
koululaisten ajatellaan ymmärtävän paremmin esitystilanteen 
luonteen. 1980-luvulla konserttien järjestyshäiriöt nähtiin pa-
lautteessa koulujen omina ongelmina: ”Koulujen ja opettajien 
velvollisuus on etukäteen valmistettava yleisö tiedollisesti, asen-
teellisesti ja käyttäytymisen suhteen. Häiriköitä ei saa päästää 
koko konserttiin.” Ja monien mielestä koulukonsertissakaan ei 
tarvinnut kavahtaa korkeakulttuuria: ”Vähemmän opettavaisia 
konsertteja, enemmän taidetta, vähemmän esitelmää.”

Seuraavassa on esimerkkejä palautteesta opetusministe-
riön vuosina 2010-2011 rahoittaman työllistämishankkeen 
konserteista. Hankkeessa esiintyivät nuoret, alle 30-vuotiaat 
freelance-muusikot, joiden ideat työstettiin yhdessä taiteel-
lisen koordinaattorin Reijo Karvosen kanssa Konserttikes-
kuksen standardeja vastaaviksi. Esiintyjinä oli yhdeksän eri 
yhtyettä, jotka edustivat mm. bändimusiikkia, jazzia, harmo-
nikkamusiikkia, lastenmusiikkia ja maailmanmusiikkia.

Kuun kultainen sävel
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”Kehitysvammaiset ja autistiset nuoret seurasivat esitystä yllät-
tävän keskittyneesti ja jaksoivat kuunnella koko esityksen, joka 
on siis meillä saavutus. Lisäksi nuoret tunnistivat kappaleita ja 
taputtivat mukana. kaiken kaikkiaan oppilaiden osallistuminen 

oli parempaa kuin ennalta odotettiin. ” 

”Esitys sopii loistavasti opetusohjelmaan. Meillä on juuri kansan-
perinne, omat juuret ja suomalaisuus suurina teemoina kaikilla 
luokkatasoilla. Myös musiikin moninaisuus tuli hienosti esille 

kun harmonikalla soitettiin monipuolista ohjelmaa.”

”Jazz on tälle ikäryhmälle varsin vieras musiikinlaji. Odotukset 
olivat kuitenkin selvästi avoimet. Oppilaat jaksoivat kuunnella 

tai muuten olla rauhallisesti konsertissa. Oppilaiden kommentit 
olivat kiteytettynä: ’Outoa, rauhallista ja taitavaa.’ Eräs oppilas 
kysyi myös suoraan rumpalilta, että kärsiikö tämä soittaessaan. 
Rumpali nimittäin soolojensa aikana eläytyi voimakkaasti ja se 

näkyi vaihtuvina ilmeinä hänen kasvoillaan.” 

”Odotimme vain jotakin musiikkiesitystä. Pienten 1-3-luokka-
laisten joukossa ilmeni haltioitunutta mukaanmenoa, suuremmat 
oppilaat kuuntelivat haltioituneena rauhallisemmin päät ja ylä-
vartalo hytkyen musiikin tahdissa. Lasten kommentit alkoivat” 
Me oltais tahdottu niitten nimmarit! Ne oli niiiin hyviä!” Lapset 

kokivat esitykset kouluvuoden kohokohdaksi.” 

”Lisämainintana esiintyjien upeat käytöstavat kättelytilanteesta 
hyvästelyhetkeen. Todellisia herrasmiehiä ja muusikoita!!! Musi-
sointinsa kuvasti samaa varman tyylikästä ammattitaitoa; osata 

soittaa rauhallisesta revittelyyn täydellisen kauniisti ja oikein! 
Opettajillekin tuli koko loppupäiväksi mielettömän onnellinen 

olo! Kiitos, saimme paljon!” 

”Kiitokset vaan esiintyjille. Alkaisivatpa marraskuun aamut aina 
yhtä virkistävästi. Varmasti tulisi itsellekin vuosia lisää.” 

Syksyn 2013 satoa

Kalajoen Raumankarin koululla esiintyi 11.9. 2013 Tuomo 
Rannankari ohjelmalla Hyväntapaisia lauluja 150:lle 6-11-vuo-
tiaalle kuulijalle. Konsertti oli arvioitu erinomaiseksi: 

”Tuomo sai loistavasti lapset mukaan. Esityksessä oli tarina. 
Sisältö tuki mainiosti vuoden painotettua teemaamme Ihmisenä 
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kasvaminen. Yleisön aktivointi oli poikkeuksellisen hyvää. Lähes-
kään kaikki luokanopettajat eivät pysty samaan. Odotukset olivat 

etukäteenkin korkealla. Ne täyttyivät ja jopa ylittyivät. Minulle 
musiikki ei ollut entuudestaan tuttua ja uskoisin, että lapsillekin 
laulut olivat uusia. Oppilaat nauroivat, eläytyivät ja vastasivat 

innokkaasti kysymyksiin.”

Petäjävedellä Rannankari esiintyi Kirkonkylän koululla 13.9. 
2013. Palautelomakkeen oli täyttänyt rehtori: 

”Esiintyjä sai hienosti haltuunsa koko yleisön, vaikka ikähaitari 
oli melkoinen, 220 6-12-vuotiasta oppilasta (eskarista kutosiin) 
ja oppilasmäärä yli 200! :-) Ohjelma soveltui erinomaisesti koh-
deyleisölle ja kokonaisuus toimi alusta loppuun. Viikon päätös-
konsertti perjantaina klo 11.35! Kolme konserttia kahdessa eri 
paikassa! Esitys sopi mitä mainioimmin opetussuunnitelmaan. 

Opettavainen ja samalla viihdyttävä konsertti. Muita komment-
teja, parannusehdotuksia Konserttikeskukselle: :-)”

Jyväskyläläisen Tuomo Rannankarin ohjelma Tavattoman 
hyvätapaisia lastenlauluja koostui hänen omista sävellyksis-
tään, jonka teemoja hän esitteli Konserttikeskuksen esitteessä: 
” Miten tehdään Sinunkaupat? Mikä on Maailman vaikein 
sana? Saako isonakin pyytää Pyyhkimään? Kuka on Iines? 
Miksi Sika on siisti eläin? Mihin Ei Erkkikään pysty? Miksi 
Paras ystävä on vierellämme?

Kivenpuiston koululla Nurmijärvellä esiintyivät 17.9. 2013 
Jussi Makkonen, Laura Pyrrö ja Nazig Azezian Oskar Meri-
kanto -ohjelmalla sadalle oppilaalle ja viidellekymmenelle 
aikuiselle. Palautteen antoi rehtori: 

”Konsertti oli selkeästi ja hyvin järjestetty. Erityiset kiitokset an-
saitsevat Jussi Makkosen loistavat pedagogiset juonnot. Makkosel-
la on erinomaisen terapeuttinen puheääni. Laura Pyrrön laulu oli 
häikäisevän loistokasta. Nazig Azezian soitti upeasti. Erityisoppi-

laamme jaksoivat seurata klassisen musiikin konserttia herpaantu-
matta. Loistavaa!” Konsertin hintaa pidettiin kohtuullisena, koska 
konsertin ”taso oli niin korkea, että siitä maksaa mielellään. Myös 
johtokuntamme jäsenet kyselivät rehtorilta, kuinka näin korkeata-

soinen konsertti oli mahdollista saada koululle.”

Nokia-Viholan koululla oli 23.9. ohjelmassa Kuningas ja vallat-
tomat hovineidit, eli Pauliina Fred, barokkihuilu ja nokkahuilut, 
Solmund Nystabakk, barokkikitara ja teorbi, sekä Anni Elonen, 
barokkiviulu. Vanhan musiikin ohjelmassa ”Aurinkokunin-
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gas” Ludvig XIV on lähtenyt Versaillesissa piknikille kahden 
hovineidon kanssa. Hovineitojen kanssa kuninkaan huomiosta 
kilpailee mm. Johann Sebastian Bachin, Heinrich Ignaz Biberin, 
Marc-Antoine Charpentierin ja Marin Marais’n musiikki.

Nokialla barokkitaiteen kohtasi parisataa 1.-6.-luokkalaista: 

”Superkiva konsertti! Mahtavinta se, että muusikot ovat myös 
näyttämötaiteen ammattilaisia. Jaksoi kiinnostaa niitäkin oppi-

laita, joita barokkimusiikki ei sinänsä kiinnosta. Juoni oli mietitty 
taitavasti osallistaen oppilaita. Jatkossakin haluamme tällaisia 
reipastempoisia, innostavia, osallistavia ja tietoa antavia kon-

sertteja. Sellaisia jotka sopivat kaikenikäisille. Konsertti nauratti 
myös meitä aikuisia. KIITOS!!!”

Historialliseksi on luonnehdittava myös popikoni Pepe 
Willbergin ja kumppanien ohjelma Suomi-popin elävä his-
toria. Espoon yhteislyseon koululle sen kuuli 24.9. 2013 185 
13-15-vuotiaista oppilasta kahdessa erässä. Palautetta antoi 
rehtorin nimeämä opettajatyöryhmä:

”Yleisö oli hyvin mukana taputtaen jopa rytmikkäästi kappalei-
den mukana. Esiintyjät esittelivät havainnollisesti instrumentte-
jaan, josta oppilaat tykkäsivät. Pepen puheet kappaleiden välissä 

rytmittivät hyvin kokonaisuutta (pikakurssi Suomipopin kehi-
tyksestä 1960-70-luvuilla). Nuoret eivät juuri tunteneet tuon ajan 
musiikkia, joten ennakko-odotukset eivät olleet kovin korkealla. 
Käyttäytyivät oikein hyvin. Ei mitään negatiivista, olivat ilmei-
sen tyytyväisiä – puhumattakaan vanhemmista opettajista …;) 

Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen!”

Kaksi päivää myöhemmin sama ohjelma esitettiin Espoon 
Kirkkojärven koululla 300:lle kuulijalle. Palautteen antoi koulun 
rehtori: 

”Erinomainen konsertti. Niin oppilaat kuin opettajatkin pitivät 
kovasti konsertista. Harva nuorista tunsi entuudestaan Pepe 

Willbergin tuotantoa. Yleisö eli mukana. Kysyessäni oppilailta 
mielipidettä konsertista, eräs poika kiteytti: ’No, voisiko tuollai-
sesta olla pitämättä?’ Myös soittajien ammattitaitoa ihailtiin. 

Lämpimät kiitokset järjestäjille ja esiintyjille. Nautimme kovasti. 
Tervetuloa uudelleen”
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Koulujen Musiikkikeskus käynnisti toimintansa vuonna 1963 
arvovaltaisella joukolla, mutta varsinainen käytännön työ jäi 
harvojen harteille. Siitä vastanneet hallituksen sihteerit tai 
toiminnanjohtajat – Tapio Metsä, Risto Kivelä, Timo Panula ja 
Anja Frösén – vaihtuivat 1960-luvulla tiuhaan ja asiakirjoista 
erottaa eriasteisia stressin merkkejäkin.

Toiminnanjohtaja Markku M. Peltonen ehti 1970-luvun 
alussa ennen varhaista kuolemaansa tehdä tutkimuksen kou-
lukonserttien vastaanotosta. Tutkimuksen tilastoanalyyttiset 
tulokset kertoivat musiikin harrastuksen periytyvyydestä, 
mutta antoivat välineitä myös konserttien suunnitteluun:

”Tutkimuksen perusteella voi päätellä ainakin seuraavaa: 
Konserttiin suhtautuminen on yhteydessä aikaisempaan kon-
serteissa käymiseen, soittotaitoon, luokkaan, kouluun ja esiin-
tyjään... Luokan (= iän) vaikutus saattaa liittyä murrosiässä 
tapahtuviin asenteiden muutoksiin ja/tai siihen, että musiikin-
opetus kouluissa käytännössä päättyy 2. luokan jälkeen, joten 
oppilas näiden jälkeen siirtyy yhä ’kauemmas’ musiikista.” Eri 
konserttityyppejä vertaillessaan Peltonen päätyi ohjeeseen, 
jonka noudattaminen ei ole ollut niin itsestään selvää kuin 
luulisi: ”On syytä kiinnittää erikoista huomiota ohjelman 
hauskuuteen ja vaihtelevuuteen.”31

1970-luvulla Konserttikeskuksen toiminta muuttui 
pitkäjänteisemmäksi, ensin Mirja Aron toimiessa toimisto-
päällikkönä ja sitten Kalle Jämsenin pitkällä kaudella vuosina 
1982-1993. Jämsen työskenteli alkuun toimistopäällikön ja 
myöhemmin toiminnanjohtajan nimikkeellä. Hänellä oli 
myös käytännön kokemusta koulukonserteista Korkkijalka-
yhtyeen jäsenenä. Pitkään kaikkia tehtäviä hoidettiin kuiten-
kin osapäiväisesti, mikä työtaakan ja konserttimäärän lisään-
tyessä kasvatti paineita.

Konserttikeskus 
kohtaa todellisuuden

31 Markku M. Peltonen, Tutkimus 

eräissä kouluissa keväällä 1971 

pidettyjen koulukonserttien op-

pilaitten keskuudessa saamasta 

vastaanotosta, moniste. 

Kun soitto oli loppunut, niin 
taputin kauhean lujaa, koska 
se oli minun mielestäni niin 
kaunista musiikkia. Ajattelin, 
että olin itse soittamassa lavalla. 
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Ensimmäiseksi konserttisihteeriksi – nimike vaihtui myö-
hemmin tuottajaksi – valittiin Ritva Pelkonen vuonna 1977 ja 
häntä seurasi vuonna 1981 Lea Nikunen. Jorma Kesseli aloitti 
tuottajan tehtävässä vuonna 1984 kuusituntisella työpäivällä ja 
vuonna 2013 hän oli Konserttikeskuksen kokenein ja pisim-
pään työskennellyt työntekijä. Musiikinteorian opettajaksi 
alun perin opiskellut Kesseli koki työn Konserttikeskuksessa 
heti omakseen. Toiminta on ollut riittävän itsenäistä, se on 
tuonut paljon kontakteja ja ystävyyssuhteita, eikä taide- ja 
musiikkikasvatukseen liittyvä idealismi ole karissut kolmessa-
kymmenessä vuodessa.32 

Kalle Jämsenin kausi toiminnanjohtajana osui ajanjaksol-
le, jota luonnehti yleinen taloudellinen kasvu, mutta Konsert-
tikeskuksessa taistelu toimintaedellytysten heikentymistä 
vastaan. Opetusministeriön vuotuisissa avustuksissa ei otettu 
huomioon sen paremmin yleistä kustannustason nousua 
kuin freelance-taiteilijoiden eläkemaksujen korotuksia, minkä 
vuoksi yhdistyksen konserttitoimintaan käytettävät varat 
tosiasiassa supistuivat. Koulukonserttien määrä onnistuttiin 
silti Jämsenin kaudella kasvattamaan alle kolmestasadasta 
huippuvuoden 1989 637:een, vaikka luvut sen jälkeen laman 
seurauksena kääntyivätkin laskuun.

Jämsenin seuraajaksi vuonna 1993 nimitettiin Kari Vase, 
jolla oli pitkä musiikkialan organisatorinen kokemus mm. 
Fazerin konserttitoimistosta ja Turun musiikkijuhlilta. Vase 
sai uransa alkutaipaleen aikana myös taistella resursseista 
ja tarjota ei-oota kasvavalle kysynnälle, mutta hän on myös 
päässyt nauttimaan 2000-luvulla määrärahojen noususta ja 
konserttimäärän yli kaksinkertaistumisesta. 

Ohjelmasihteerinä työskenteli 1990-luvun alussa Marja-
Leena Ollila-Saraste. Kari Vasea ovat sijaistaneet vuorollaan 
Jorma Kesseli sekä Veera Paasi, jonka toiminnanjohtajan 
periodi osui strategisesti tärkeälle lukuvuodelle 2008-2009. 
Taloudenhoitajina ovat työskennelleet Satu Sormunen, Seppo 
Partti sekä viimeksi Stephan Keskinen. 

Taiteellinen koordinaattori otettiin käyttöön vuonna 2006 
ja vuonna 2001 aloitti työskentelynsä erillinen ohjelmatoi-
mikunta. Toiminnan laajetessa tiimiä ovat vahvistaneet eri 
vaiheissa mm. taiteelliset koordinaattorit Kalle Chydenius ja 
Reijo Karvonen, projektipäällikkö Mari Kätkä, projektituottaja 
Ville Niutanen sekä tuottaja Seija Pakarinen. Pakarinen teki 
vuonna 2010 Konserttikeskuksen aloitteesta ammattikorkea-
koulu Metropolialle opinnäytetyön Konsertti joka kouluun 
-hankkeesta.33 

32 Jorma Kesselin haastattelu 

14.6. 2013.
33 Seija Pakarinen, Konserttikes-

kuksen ja kuntien yhteistyön 

kehittäminen Konsertti joka 

kouluun hankkeessa, Kulttuu-

rintuotannon koulutusohjel-

ma, Metropolia Ammattikor-

keakoulu, 2010.
34 Muita ”kämppäkavereita” 

ja pitkäaikaisempiakin ovat 

olleet Suomen musiikkiop-

pilaitosten liitto, Suomen 

musiikinopettajien liitto, ja 

Helsingin ympäristölehti.
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Konserttikeskuksen toimipaikkana on koko sen olemassa-
olon ajan ollut Helsinki. Vuosikymmenien ajan tukikohta si-
jaitsi Kampin kaupunginosassa, ensin Kampinkadulla yhdessä 
Suomen Musiikkineuvoston kanssa34, sitten Malminkadulla, 
Fredrikinkatu 25:ssa, ja sen jälkeen jälleen Kampinkadulla, 
joka oli syntynyt uudelleen Urho Kekkosen kaduksi. Dramaat-
tiseksi luonnehdittava käänne tuli vuonna 2010, kun Kallion 
Pengerkadulta vuokrattiin uudet toimitilat, jonka seinistä 
huokui paikalla aiemmin toimineen Ryhmäteatterin kuumien 
vuosien inspiraatio.

Konserttikeskuksen toimisto 2012. 
Takaa vasemmalta: Stephan Keskinen, Reijo Karvonen, 
Kari Vase, Jorma Kesseli, Mari Kätkä ja Seija Pakarinen.
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Luottamusta elimissä – valtuuskunta ja hallitus

Konserttikeskus ry:n ytimenä on jäsenistö, vuonna 2012 
yhteensä 170 henkilö- ja 15 yhteisöjäsentä. Monet jäsenis-
tä ovat koulukonserteissa kunnostautuneita taiteilijoita ja 
musiikkikasvatuksen asiantuntijoita, mutta yhä enemmän 
Konserttikeskus on vetänyt puoleensa myös lastenkulttuuris-
ta kiinnostuneita yhteiskuntavaikuttajia. Yhteisöjäsenet ovat 
ensisijaisesti musiikkialan järjestöjä.

Ylintä päätösvaltaa Konserttikeskus ry:ssä käyttää valtuus-
kunta, jonka kaksikymmentä jäsentä valitaan yhdistyksen var-
sinaisessa kokouksessa kolmivuotiskaudeksi. Kokous valitsee 
myös valtuuskunnan puheenjohtajan ja valtuuskunta puoles-
taan valitsee yhdistyksen hallituksen ja sen puheenjohtajan.

Valtuuskunnan jäsenistä enemmistön tulee edustaa mu-
siikkialaa ja vuosikymmenien varrella siellä ovat palvelleet mo-
net koulukonserttien liemissä keitetyt veteraanit. Valtuuskun-
nan puheenjohtajia on viidellekymmenelle vuodelle mahtunut 
seitsemän: Joonas Kokkosen jälkeen säveltäjä ja Itä-Helsingin 
musiikkiopiston rehtori Ahti Sonninen, sitten Sibelius-Akate-
mian rehtori Veikko Helasvuo, laulutaiteilija Matti Tuloisela, 
musiikkiliikunnan lehtori Inkeri Simola-Isaksson, Konsert-
tikeskuksen koulukonserttien pitkäaikainen asiantuntija 
Reijo Karvonen sekä vuodesta 2012 Vihreiden kansanedustaja 
Tuija Brax. Yhdistyksen kunnianjäseniä ovat olleet Helasvuo, 
Simola-Isaksson, sekä vuodesta 2009 Tuula Kotilainen.

Valtuuskunnan työskentelyssä on korostunut kulttuu-
rinen ja yhteiskunnallinen verkostoituminen ja halu etsiä 
koulukonserttitoiminnalle laajempaa jalansijaa yhteiskunnas-
sa. Lastenkulttuurin edistäminen yhdistää varsin erilaisiakin 
ihmisiä ja tahoja. Valtuuskunnan työskentely on ollut kautta 
vuosien leimallisen sujuvaa, päätökset ovat tulleet nopeasti ja 
niillä on ollut takanaan vahva kannatus tai täysi yksimielisyys.

Konserttikeskuksen hallituksen tärkeimpänä tehtävänä 
on toimintastrategian luominen. Suorastaan epookkia luo-
vaksi on luonnehdittava Sibelius-Akatemian nuoriso-osaston 
johtajan ja vararehtorin Tuula Kotilaisen neljännesvuosisadan 
(1979-2004) mittaista kautta hallituksen puheenjohtajana. 
Kotilainen muovasi Konserttikeskuksen luonnetta ja ohjel-
mistoa ja hän ponnisteli väsymättä yhdistyksen taloudellisen 
tilanteen parantamiseksi. Hänen ansiokseen voi laskea, että 
yhdistyksen perustajien tavoitteet ovat säilyneet niin kirkkai-
na ja että muutokset ohjelmapolitiikassa ovat tulleet asteittain 
ja pikku hiljaa.
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Kotilaisen aikana Konserttikeskuksen johtoajatukseksi 
kiteytyi ohjelmasuunnittelu, joka pyrki seuraamaan koulujen 
musiikinopetuksen opetussuunnitelmia. Konserttikeskuksen 
täyttäessä 40 vuotta Kotilainen totesi tämän myös taakse päin 
katsoessaan: ”Konserttikeskuksen valtuuskunta keskusteli 
kevään 2003 vuosikokouksessa ohjelmiston kokonaiskuvasta ja 
linjauksista. Esille tuotiin mm. se, miten tarjonta seuraa ja palve-
lee musiikinopetuksen opetussuunnitelmaa koulun eri asteilla, 
eli missä määrin konsertteja voidaan tuoda kouluun tukemaan 
oheistapahtumana musiikin opetuksen sisältöjä… tämä tavoite 
on ollut 40-vuotisen toiminnan ajan ehdoton päälinjaus.”35 

Tuula Kotilaisen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi saa-
tiin tuttu mies, Konserttikeskuksen entinen toiminnanjohtaja 
Kalle Jämsen. Jämsen pääsi kolmivuotiskaudellaan iloitse-
maan määrärahojen kasvusta, jollaisesta hän kokopäivätoimi-
sesti yhdistystä palvellessaan oli lähinnä haaveillut.

Vuonna 2007 hallituksen puheenjohtajana aloitti Finland 
Festivalsin toiminnanjohtaja, aikaisemmin Rondo-lehden 
päätoimittajana, Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen 
johtajana ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja-
na työskennellyt Kai Amberla. 

Hänen kuusivuotisella johtajakaudellaan Konserttikeskus 
on nähnyt ennen näkemättömän toiminnan kasvun. Vaikka 
valtiovallan lisääntynyttä myötämielisyyttä voi tuskin laskea 
vain hänen tai Konserttikeskuksen hallituksen ansioksi, ei 
määrätietoisesta ja ennakkoluulottomasta suunnittelusta, 
laajasta kulttuurinäkemyksestä, toimivista yhdyskuntasuh-
teista ja hyvästä pelisilmästä ole ollut haittaakaan. 2010-lu-
vulla hallituksella on ollut monta kertaa aihetta nostaa malja 
menestykselle.

35 Konserttikeskus 2003-2004, 

Puheenjohtajan tervehdys.

Strategiapalaveri 5.3.2010

Vasemmalta oikealle: Reijo 
Karvonen, Pia Sandström, 
Kari Vase, Antti Häyrynen, 
Kai Amberla, Mari Kät-
kä, Jorma Kesseli, Raimo 
Päiväläinen, Juha Vilja, 
Helena Sarjakoski, Eve Alho

K
uv

a:
 K

on
se

rt
tik

es
ku

s



70

Konserttikeskuksesta on silti edelleen katsottu kaihoisasti 
länteen, pohjoismaisiin sisarjärjestöihin, eli Tanskan Leven-
de Musik i Skoleniin ja Norjan Rikskonserteneen. Niiden 
sekä Islannin Tónlist fyrir atlan kanssa on ollut 2000-luvulla 
tiivistynyttä yhteistyötä. Pitkään esikuvana toiminut Ruot-
sin Rikskonserter lakkautettiin vuonna 2010, mutta maan 
alueelliset järjestöt toimivat yhä ja ovat osa Nordiskt nätverk 
för skolkonserter -yhteistyöverkostoa (NNS). Lisäksi Kon-
serttikeskus kuuluu perinteikkääseen Jeunesses Musicales 
Internationaliin sekä seuraa koulukonserttialan kansainvälistä 
kehitystä muissa maissa.

Muissa Pohjoismaissa koulukonsertteja on tuotettu vahvalla julki-
sella panostuksella, järjestelmällisesti ja omana kokonaisuutenaan 
1960-luvulta asti. Ruotsista ei ole hajautetun toiminnan vuoksi 
saatavana vertailukelpoisia lukuja, mutta julkisesti tuettujen koulu-
konserttien määrä on ollut siellä samalla tasolla Norjan kanssa.

Talouden nousut ja laskut

Konserttikeskus perustettiin aikoinaan opetusministeriön 
nuorisoasiain jaoston aloitteesta ja toiminta on pyörinyt viisi-
kymmentä vuotta ennen muuta opetusministeriön taloudel-
lisella tuella. Toiminta-avustus on ollut harkinnanvarainen, 
joten kovin kauaskantoisia suunnitelmia ei ole voinut laatia 
ja varsin usein tehtyjä suunnitelmia on jouduttu supistamaan. 
Pysyvänä toiveena on ollut Konserttikeskuksen tuen siirtämi-
nen valtion kulttuuribudjettiin.

* Norjan luvuissa eivät ole muka-

na kaikki hallintokulut. 

Kokonaiskustan-
nukset v. 2012
Valtion tuki v. 2012
Koulu- ja päiväko-
tikonsertit ja muut 
tapahtumat v. 2012

Pohjoismainen vertailu

Rikskonsertene

Norja*

Konserttikeskus

Suomi

levende Musik i Skolen 

Tanska

10 M€

9 M€

8 M€

7 M€

6 M€

5 M€

4 M€

3 M€

2 M€

1 M€

0 M€

9,1

2,9 

1,1

Kokonaiskustannukset ja 

valtion tuki (M€)

7,8

1,8

0,7

9 400 konserttia ja muuta tapahtumaa

2 200 konserttia ja muuta tapahtumaa
1 400 konserttia ja muuta tapahtumaa
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Konserttikeskuksen koko toiminnan ajan koulut ovat 
tilanneet konsertteja enemmän kuin niitä on kyetty järjestä-
mään. Toiminnan alkuvuosina sääntö oli, että rahat riittivät 
konsertointiin vain kevätkaudella ja syksyllä kuunneltiin 
”varisevien lehtien tanssia”.36 Ensimmäisen kerran opetusmi-
nisteriön tuki riitti ympärivuotiseen toimintaan vuonna 1975, 
jolloin konserttimäärää pystyttiin nostamaan vuodessa 191:stä 
255:een. Noista luvuista taannuttiin valitettavasti takaisin 
kahdessa vuodessa.

Suomessa katsottiin kateellisena länteen, jossa Ruotsiin 
vuonna 1968 perustettu Rikskonserter-organisaatio polkaisi 
hetkessä maan kattavan konserttijärjestelmän. Koulukonser-
tit olivat alusta lähtien osa naapurimaan hyvinvointivaltion 
ohjelmaa ja se sai taakseen selvän poliittisen enemmistön. 
Ruotsissa ei niinkään investoitu musiikillisten lahjakkuuksien 
seulontaan, kuin musiikillisten elämysten ulottamiseen mah-
dollisimman laajoihin kansalaispiireihin.

Heilahdukset valtiontaloudessa ovat nopeasti tuntuneet 
myös Konserttikeskuksessa. 1970-luvun lopulla konserttituo-
tanto putosi öljykriisin seurauksena. Vuonna 1981 voimaan 
tullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta näkyi puolestaan 
piristysruiskeena koulukonserteille. 1980-luvun taloudellisella 
nousukaudella konserttituotanto juuttui kuitenkin työvoima-
kustannusten – TaEL-maksujen, lomakorvausten ja palkkake-
hityksen – nousuun, jota ei otettu huomioon valtionavustuk-
sessa. Pitkällä aikavälillä kehitys oli kuitenkin nousuineen ja 
välilaskuineen positiivinen: vuonna 1978 kuulijoita tilastoitiin 
48 000 ja kymmenen vuotta myöhemmin yli 90 000.

1990-luvun alun lama vaikutti Konserttikeskuksen toi-
mintaan välittömästi. Kulttuuripalveluja ylläpidettiin monin 
paikoin kansalaistoiminnan ja yksittäisten organisaatioiden 
aktiivisuuden ansiosta. Vähän myöhemmin kuntien, koulu-
jen ja päiväkotien köyhtyminen alkoi tuntua tilauskannassa. 
Konserttikeskus joutui 1990-luvun kuluessa turvautumaan 
yhä enemmän yksityisiin avustuslähteisiin normaalin koulu-
konserttitoiminnan turvaamiseksi. 

ESEK (Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus) oli ratkai-
sevassa asemassa Konserttikeskuksen toiminnan rahoittajina 
1990-luvun alkupuolella. Toiminnanjohtaja Kalle Jämsen ar-
vioi tilannetta vuonna 1992: ” Ilman ESEKiä olisi useita satoja 
konserttitilauksia jäänyt viime vuosien aikana toteuttamatta. 
Tosiasia on, että ESEKin tuen loppuessa ajautuu järjestäyty-
nyt koulukonserttitoiminta kriisiin. Olen useassa yhteydessä 
saattanut ministeriön tietoon riippuvuutemme ESEKin tuesta 

36 Alun perin Erkki Salmenhaaran 

luonnehdinta leevi Madetojan 

kolmannen sinfonian finaaliin.
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ja nyt olemme tulleet tilanteeseen, joka ei voi enää jatkua. 
Ymmärrän hyvin ESEKin huolen siitä, että sille ikään kuin 
vaivihkaa sysätään kulttuuri-instituutioiden osittainen ylläpi-
täminen.”37 Yksittäisiä hankkeita tuki myös LUSES (Luovan 
säveltaiteen edistämissäätiö).

1990-luvun lopulla päästiin jälleen taloudellisen noususuh-
danteen mahdollistamalle kasvu-uralle, mutta kustannuskehi-
tys ja lakisääteisissä menoissa tapahtuneet muutokset tasasivat 
pian nousun. Vertailu läntisten naapurimaiden muhkeisiin 
koulukonserttilukuihin ja avokätiseen investointiin teki yhtä 
kipeää vuonna 2002 kuin neljäkymmentä vuotta aiemminkin: 
”Maamme koulukonserttitoimintaa uhkaa todellinen näivet-
tyminen tukimäärärahojen tosiasiallisesti vähentyessä vuosi 
vuodelta – puhumattakaan siitä, että toimintaedellytyksissä 
oltaisiin päästy muiden Pohjoismaiden tasolle.”38 

Ainakin hetkellinen käänne parempaan oli vain nurkan 
takana: ”Toimintavuosi 2006 oli Konserttikeskukselle mo-
nessa mielessä positiivinen. Opetusministeriön panostus 
yhdistyksen toimintaan nousi runsaalla kolmanneksella 
edellisestä vuodesta. Yhdistys pystyi toteuttamaan ennätyk-
sellisen määrän koulu- ja päiväkotikonsertteja sekä muita 
musiikkitilaisuuksia.”39 Konsertti joka kouluun -hanke tehosti 
toimintaa vuodesta 2008 alkaen: sen kuntasopimusmalli oli 
tilaajalle taloudellisesti edullinen ja antoi Konserttikeskukselle 
mahdollisuuden laajempiin kiertueisiin, tiuhempaan konser-
tointiin ja yhä useamman koululaisen tavoittamiseen. Vuonna 
2011 Konserttikeskus saattoi ylpeänä ilmoittaa tavoittaneensa 
konserteillaan yli 250 000 kuulijaa eri puolella Suomea.

Tuo vuosi näkyy erillisten ja lyhytaikaisten hankera-
hoituksien vuoksi taloudellisena ja toiminnallisena piikkinä 
Konserttikeskuksen tilastoissa. Vuonna 2013 rahoituksen yllä 
leijaili valtiontalouden heikon tilan vuoksi paljon synkempiä 
pilviä. Pitkässä perspektiivissä yhdistyksen työn tuloksiin 
saattoi kuitenkin olla tyytyväinen ja tulevaisuuteen oli aihetta 
katsoa luottavaisena. Kari Vase päätti vuoden 2012 toiminnan-
johtajan katsauksen: ”Eiköhän meno tästä vain parane, kun 
pääsemme yhdistyksemme 50-vuotisjuhlakauteen 2013-14. 
Olen ylpeä Konserttikeskuksen ja sen edustaman asian hyväk-
si toimivista lukuisista ihmisistä: upeaa joukkoa.”40 

37 Toimintakertomus 1992.
38 Toimintakertomus 2002.
39 Toimintakertomus 2006.
40 Toimintakertomus 2012.
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Konserttikeskuksen saama taloudellinen tuki kehittyi hyvin hitaasti 
2000-luvulle asti. Noin vuosina 1989-2009 suuri osa toiminnan kus-
tannuksista jouduttiin kattamaan ESEK:iltä saadun tuen avulla.

*  Vuosi 2011 sisältää opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntä-

män 460 000 euron hankeavus-

tuksen nuorten muusikoiden  

työllistämiseksi.
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Tulevaisuuteensa Konserttikeskus katsoo vuonna 2013 optimis-
tisena, mutta tietoisena kulttuurialan heikentyvistä talousnäky-
mistä. Viimeisten vuosien kehitys on kuitenkin lisännyt luotta-
musta valtiovallan päättäväisyyteen ja sitoutumiseen kehittää 
lastenkulttuuria ja Konserttikeskuksen toimintaa sen osana. 

Vuodesta 2005 vuoteen 2012 Konserttikeskuksen val-
tionavustus nousi yhteensä 262 %, 185 000 €:sta 670 000 
€:oon vuodessa. Järjestettyjen tapahtumien määrä on nous-
sut samalla ajanjaksolla 603:sta parhaimmillaan 1745:een, eli 
konsertteja ja työpajoja on tuotettu erittäin hyvällä hyötys-
uhteella. Huomattavin harppaus sekä tuessa että toiminnassa 
tuli vuosina 2009-2010 Konsertti joka kouluun -hankkeen 
seurauksena. Muista hankkeista erityisesti Taiteilija koulussa 
-työllistämisprojekti näkyi tilastoissa.

Ulrikan ehdotukset

Konserttikeskuksen pyynnöstä norjalaisen sisaryhdistyk-
sen Rikskonsertenen koulukonserttiosaston johtaja Ulrika 
Bergroth-Plur suoritti vuonna 2010 vertaisarvioinnin Kon-
serttikeskuksen toiminnasta.

Vuoden 2010 toimintakertomus listasi Bergroth-Plurin 
ehdotuksia seuraavasti: ”Ohjelmiston valintaprosessissa on 
painotettava laatua, läpinäkyvyyttä ja monimuotoisuutta. 
Toiminnan arviointia ja kartoitusta eri näkökulmista tulee te-
hostaa. Ammattitaitoa on lisättävä samalla kun konsertit tulee 
ankkuroida paremmin kouluun arkeen. Toisaalta monitahoi-
nen verkostoituminen on avainasemassa, kun halutaan lisätä 
Konserttikeskuksen painoarvoa ja vaikuttavuutta.” 

Jotkin ehdotuksista, kuten siirtyminen vuonna 2011 kerran 
vuodessa tapahtuvaan keskitettyyn esiintyjähakuun, on jo to-

Konserttikeskus  
kohtaa tulevaisuuden
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teutunut. Mutta Bergroth-Plurin mukaan ”Konserttikeskuksen 
toiminta ei ole niin tunnettua kuin voisi toivoa, eikä sen laajuus 
myöskään vastaa yhdistyksen potentiaalia”. Tulevaisuutta 
pitäisikin suunnitella se pohjalta, miltä tilanne näyttäisi opti-
missaan, toiminnan laajuuden, resurssien, näkyvyyden ja roolin 
musiikkielämässä toteutuessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Monet Bergroth-Plurin ehdotuksista liittyivät toiminnan 
pitkäjänteistämiseen, aiempaa aktiivisemman roolin ottami-
seen lastenkulttuurissa, pitempien tai jatkuvien sopimusten 
kehittämiseen koulukonsertteihin. Nuo teemat ovat myös 
olleet Konserttikeskuksen tähtäimessä jonkin aikaa. Kyse 
yhdistyksen toiminnassa ei ole enää vain konserttien ja mu-
siikkitapahtumien järjestämisestä, vaan laajemmasta koulu-
tuspoliittisesta ja musiikkikasvatuksellisesta roolista, jonka 
Konserttikeskus on lunastanut pitkällä historiallaan, ammat-
titaidollaan ja jatkuvalla kehitystyöllään.

Bergroth-Plurin yhteenveto Konserttikeskuksen toimin-
nasta tuki tällaista ajattelua ”Konserttikeskuksessa on saatu 
aikaan valtavan paljon uskomattoman pienillä resursseilla! 
Suomi-palkinnon saaminen ja valtionavustuksen lisäys osoit-
tavat, että ollaan ehdottomasti oikealla tiellä. Nyt on mieles-
täni tärkeätä tähdätä korkealle, olla selkeä sen suhteen mitä 
halutaan, miksi halutaan ja millä aikavälillä se halutaan.”

Konserttikeskus on myös itse arvioinut tulevaisuuttaan 
lukuisissa omissa aivoriihissä. Yhdistys on myös kehittänyt 
valmiuksiaan suunnitteluun mm. osallistumalla vuonna 2012 
Diges ry:n vetämään Yhdistysstrategia 2020 -hankkeeseen. 
Myös Diges ry:n edustajat sparrasivat konserttikeskuslaisia 
visioimaan entistä vapautuneemmin ja rohkeammin. 

Strategiapalaverien pohjasävelenä on ollut Konserttikes-
kuksen perustoimintojen kehittäminen nykyaikaiselle tasolle. 
Toiminnan taloudelliseksi turvaamiseksi perustoiminta tulisi 
saada valtion kulttuuribudjettiin omalle momentilleen.41 Kou-
lukonserttien lukumäärä pitäisi vakiinnuttaa 4000:een, jotta 
niistä syntyvällä kulttuurityöllä olisi todellinen vaikutus.

Edelleen Konserttikeskuksen on pohdittava, keskity-
täänkö tulevaisuudessa nimenomaan Konsertti joka kouluun 
-malliin, vai viedäänkö/kehitetäänkö rinnalla muita konsertti-
muotoja. Miten Konserttikeskus voisi kasvattaa toimintaansa 
päiväkotien, vanhustenhuollon ja sosiaali- ja terveysalan pii-
rissä? Miten voisi tehostaa alueellista toimintaa, löytää uusia 
ja syventää entisiä alueellisia kontakteja? 

Kuinka kehittää omaa henkilöstöä toiminnan laajetessa? 
Miten konserttiformaattia voisi kehittää yhä paremmaksi, 

41 Tällä hetkellä (2013) Konsert-

tikeskus saa valtionavustusta 

opetus- ja kulttuuriministeriön 

säveltaiteen edistämiseen 

osoitetusta määrärahasta 

(veikkausvoittovaroista). Avus-

tus on erotettu säveltaiteen 

määrärahan sisällä valtakunnal-

listen säveltaiteen järjestöjen 

ja musiikki-instituuttien 

määrärahasta.
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kuinka pitäisi elvyttää työpajoja tai vaikkapa lauluperinnettä? 
Minkälaisia mahdollisuuksia Konserttikeskukselle voi avautua 
kansainvälisen toiminnan, pohjoismaisen NNS-yhteistyön ja 
muiden kumppanien kautta? Kuinka Konserttikeskus voisi 
paremmin hyödyntää sosiaalista mediaa, internetiä ja esi-
merkiksi YouTube-kanavaa työssään? Ennen muuta: Kuinka 
Konserttikeskus pääsee tulevaisuudessakin mahdollisimman 
lähelle mahdollisimman monia kuulijoita?

Voi olla, että lähivuosina vastausta vaativatkin aivan toiset 
kysymykset. Konserttikeskus on silti trimmannut itsensä 
kohtaamaan kaikenlaiset tulevaisuuden haasteet.
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Konserttikeskuksen strategiset päätavoitteet

Nykyaikaiseen tapaan Konserttikeskus on 
koonnut strategiset tavoitteensa yhteen 
visioksi, missioksi ja toiminnalleen tärkeiksi 
arvoiksi.

Visio

Konserttikeskus tutustuttaa lapset ja nuoret 
monipuolisesti musiikillisiin ilmaisumuotoihin 
elävän musiikin tilaisuuksissa ja tarjoaa samalla 
korkeatasoisia taiteellisia elämyksiä sekä edis-
tää konserttitoimintaa myös muulla tavoin.

Konserttikeskus on Suomen johtava asian-
tuntija elävän musiikin ja nuoren kuulijan 
kohtaamisessa. 

Missio

Yhdistys järjestää koulu- ja päiväkotikonsert-
teja sekä työpajoja ja monin eri tavoin edistää 
lasten ja nuorten mahdollisuuksia tutustua 
taiteeseen ja kulttuuriin. Yhdistys tukee 
samalla oppilaitoksille asetettuja kasvatusta-
voitteita.

Lisäksi yhdistys tarjoaa palveluitaan monen-
laisille erityisryhmille.
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Arvot

Moniarvoisuus
•	  Yhdistys tuo aktiivisesti esiin erilaisia mu-

siikin osa-alueita ja tyylejä sekä kulttuure-
ja, joista ne ovat syntyneet.

•	  Yhdistyksen toiminta suuntautuu myös 
erityisryhmiin.

•	  Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, 
suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta.

Monipuolisuus 
•	  Yhdistys tarjoaa Suomessa asuville lapsille 

elävän musiikin elämyksiä mahdollisim-
man monipuolisesti ja kaikenlaisia musii-
kinlajeja kunnioittaen. 

•	  Toiminta ottaa huomioon musiikin ja 
kohderyhmien diversiteetin sekä alueelli-
set näkökohdat.

•	  Tavoitteena on monipuolisen musiikki- ja 
taidemaiseman avaaminen kaikenikäisille 
lapsille.

Ammattimaisuus:
•	  Yhdistys täyttää korkeat ammatilliset 

kriteerit kaikilla tasoilla, niin suhteessa 
kohdeyleisöihin konserteissa ja muussa 
toiminnassa kuin hallinnossa (kiertuejär-
jestelyt, tiedotus, taloudenpito jne.). 

•	  Toiminnan ytimessä ovat ammattimuusi-
koiden ja -taiteilijoiden luomat lapsille ja 
nuorille räätälöidyt tuotannot.

•	  Tavoitteena on koko tuotantoketjun kor-
kea ammatillinen taso ja huippulaatu.

Innostavuus:
•	  Yhdistyksen kaikessa toiminnassa ohje-

nuorana on intohimo, elämyksellisyys ja 
aito sitoutuminen.

•	  Toiminta tuottaa vahvoja elämyksiä, jotka 
tempaavat kohdeyleisön mukaansa ja 
saavat sen asennoitumaan positiivisesti 
kuultua musiikinlajia kohtaan ja ylipää-
tään taidetta kohtaan. 

•	  Tavoitteena on synnyttää innostava 
elämys ja vahva tunnejälki, joka voidaan 
luoda hyvin erilaisin tavoin eri taiteenlaje-
ja hyödyntäen.

Kasvatuksellisuus:
•	  Yhdistyksen kaikessa toiminnassa kasva-

tuksellisuus on määräävä tekijä ja tuotet-
tavat esitykset palvelevat tätä päämäärää.

•	  Pedagogiset seikat huomioon ottava 
toiminta tukee oppilaitoksille ja varhais-
kasvatukselle asetettuja kasvatuksellisia 
tavoitteita ja opetussuunnitelmia. 

•	  Tavoitteena on synnyttää positiivinen 
asenne elävää musiikkia ja konserteissa 
käyntiä kohtaan - omaa musisointiakaan 
unohtamatta.
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Toimi- ja luottamushenkilöt

Konserttikeskus ry:n  
valtuuskunnan puheenjohtajat

1963-1979 Joonas Kokkonen
1979-1984 Ahti Sonninen
1985-1991 Veikko Helasvuo
1991-1994 Matti Tuloisela
1994-2006 Inkeri Simola-Isaksson
2006-2012 Reijo Karvonen
2012- Tuija Brax

Hallituksen puheenjohtajat

1963-1966 Olavi Pesonen
1966-1967 Eero Polas
1967-1971 Veikko Helasvuo
1971-1974 Matti Tuloisela
1975-1975 Kauko Kuosma
1975-1979 Mikko Kokkonen
1979-2004 Tuula Kotilainen
2004-2007 Kalle Jämsen
2007- Kai Amberla

Toiminnanjohtajat, toimistopäälliköt

1963-1965 Tapio Metsä, hallituksen sihteeri
1965-1966 Risto Kivelä, hallituksen sihteeri
1967-1968 Timo Panula, toiminnanjohtaja
1969-1969 Anja Frösén, toiminnanjohtaja
1969-1974 Markku M. Peltonen, 
 toiminnanjohtaja
1975-1982 Mirja Aro, sihteeri, 
 toimistopäällikkö
1982-1993 Kalle Jämsen, 
 tstopäällikkö/toiminnanjohtaja
1993- Kari Vase, toiminnanjohtaja
1997-1999 Jorma Kesseli, 
 vt. toiminnanjohtaja
2008-2009 Veera Paasi,   
 vt. toiminnanjohtaja

Muut toimihenkilöt 

1971-1975 Mirja Aro,
 konserttisihteeri (tuottaja)
1975-1977 Marjaleena Sallinen, 
 konserttisihteeri (tuottaja)
1977-1980 Ritva Pelkonen, 
 konserttisihteeri (tuottaja)
1980 Birgitta Juslin, 
 vs. konserttisihteeri (tuottaja)
1981-1983 Lea Nikunen, 
 konserttisihteeri (tuottaja)
1983-1984 Marjaleena Sallinen, 
 vs. konserttisihteeri (tuottaja)
1984- Jorma Kesseli, 
 tuottaja (aik. konserttisihteeri)
1997-1998 Päivi-Sisko Pajala, 
 vs. konserttisihteeri (tuottaja)
1998-1999 Terhi Keskitalo, 
 vs. konserttisihteeri (tuottaja)
1990-1994 Marja-Leena Ollila-Saraste, 
 osapäiväinen ohjelmasihteeri
1990-1991 Pia Sandström, 
 vs. osapäiväinen ohjelmasihteeri
1995-2002 Satu Sormunen, 
 osapäiväinen taloudenhoitaja
2002-2011 Seppo Partti, 
 osapäiväinen taloudenhoitaja
2011- Stephan Keskinen, 
 taloudenhoitaja
2006-2009 Kalle Chydenius, 
 osapäiväinen taiteellinen 
 koordinaattori
2010- Reijo Karvonen, 
 osapäiväinen taiteellinen 
 koordinaattori
2010- Ville Niutanen, 
 osapäiväinen 
 projektikoordinaattori
2011- Mari Kätkä, 
 osapäiväinen 
 projektikoordinaattori
2012- Seija Pakarinen, tuottaja
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Konserttikeskuksen valtuuskunta 
vuosina 2013-2015

Tuija Brax, kansanedustaja, puheenjohtaja
Elina Heiskanen, ohjaaja, tuottaja
Timo Hietala, säveltäjä, muusikko
Carita Holmström, muusikko, säveltäjä
Jaana-Maria Jukkara, toiminnanjohtaja, vpj. 
Kalle Jämsen, kulttuurijohtaja
Tuula Kotilainen, lehtori 
Koulujen Musiikinopettajat ry
Janne Murto, rehtori
Osmo Palonen, johtaja
Maati Rehor, toiminnanjohtaja
Inkeri Ruokonen, lehtori
Sampo Suihko, sivistystoimenjohtaja
Suomen Kansallisooppera, yleisöyhteistyö
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry
Suomen säveltäjät ry
Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry
Hannu Tolvanen, erikoissuunnittelija
Varhaisiän musiikinopettajat ry
Rea Warme, rehtori

Päivittyvää lisätietoa ja ajankohtaista asiaa 
löydät Konserttikeskuksen internet-sivulta 

Konserttikeskuksen hallitus  
vuonna 2013

Kai Amberla, toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 
Antti Häyrynen, toimittaja, varapuheenjohtaja 
Petri Aarnio, rehtori 
Tuula Jukola-Nuorteva, vastaava tuottaja 
Kirmo Lintinen, säveltäjä, muusikko
Ulla Piispanen, musiikkileikin lehtori
Juha Vilja, johtava intendentti

Konserttikeskuksen ohjelmatoimikunta 
vuosina 2013-2015

Reijo Karvonen, puheenjohtaja, taiteellinen 
koordinaattori, lehtori, muusikko
Reijo Aittakumpu, musiikin lehtori
Petteri Klintrup, musiikin lehtori, Suomen 
Jazzliiton puheenjohtaja
Mari Kätkä, projektikoordinaattori, muusikko
Minna Leinonen, säveltäjä
Eeva-Leena Pokela, lehtori, muusikko





Konserttikeskus ry. on vienyt viisikymmentä vuotta 
musiikkia kouluihin. Se on pitkä aika suomalaisessa 
lastenkulttuurissa, jota usein tarkastellaan nopeasti 
ohimenevien trendien kautta. FM Antti Häyrynen on 
Konserttikeskuksen hallituksen jäsen, mutta myös 
historioitsija, joka on tarkastellut suomalaisen mu-
siikkielämän vaiheita rakennehistorian kautta.

Konserttikeskuksen aloittaessa Suomessa ei ollut 
nykyaikaista musiikkioppilaitosten verkostoa, eikä 
nykyaikaista lastenmusiikkia. Nykyisin lapset ovat 
musiikin suurkuluttajia, mutta tarjonta on kaiken 

aikaa yksipuolistunut. Konserttikeskus on pystynyt 
musiikkiohjelmillaan tuomaan koulun arkeen juhla-
hetkiä ja avartavia elämyksiä, joiden merkitys pirs-
toutuvassa ja yhä tiiviimmin tuloksentekoon keskit-
tyvässä koulutusympäristössä on entistä tärkeämpi. 

Viidessä vuosikymmenessä Konserttikeskuksen 
konsertit ovat saaneet yli neljä miljoonaa kuulijaa, 
mutta yhdistys on silti vasta taipaleensa alkumatkalla. 
Pienellä budjetilla, mutta laajalla yhteistyöverkol-
la ja suurella sydämellä luodaan kulttuuria, jossa 
pääosassa ovat lapset ja heidän tulevaisuutensa.
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