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Elävä musiikki kantaa ja kannattaa
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Sisällys Konserttikeskus pähkinänkuoressa
• vuonna 1963 perustettu lastenkulttuuriyhdistys
• järjestämme vuosittain 1200–1500 musiikkitilaisuutta lapsille ja nuorille
• tavoitamme toiminnallamme vuosittain noin 150 000 lasta ja nuorta, sisältäen  

60 kunnan kaikki peruskoululaiset Konsertti joka kouluun -toimintamallin kautta (s. 5)
• toimimme vuosittain noin puolessa Suomen kunnista, vuonna 2019 kuntia kertyi 165
• järjestämme toimintamme noin miljoonan vuosibudjetilla, josta omarahoitusosuus on  

noin 30 %. Toiminnan suurin rahoituslähde on opetus- ja kulttuuriministeriön  
toiminta-avustus

• työllistämme vuosittain kiertueilla noin 100–150 eri taiteilijaa ja toimistossa 5 työntekijää

Konserttikeskus vuonna 2019:

Alkusanoja kirjoittaessani elämme kovin poikkeuksellista aikaa. Pandemian 
vuoksi tapahtumien järjestäminen on kielletty ja koulut ovat etäopetuksessa. 
Tästä syystä loppukeväällä 2020 ei järjestetä yhtään koulukonserttikiertuetta 
vaan ne siirretään poikkeustilan jälkeiseen aikaan.
 
Konserttikeskus on vienyt elävän musiikin ilosanomaa lapsille ja nuorille kui-
tenkin jo lähes 60 vuotta. Koemme tämän tärkeäksi tehtäväksi myös poik-
keusoloissa, niinpä lähdimme toteuttamaan konserttistriimejä. Järjestettyjen 
etäkonserttien tavoitteena oli paitsi tarjota edelleen musiikkisisältöä lasten ja 
nuorten arkeen, myös tukea ohjelmistossa olevia taiteilijoitamme hankalassa 
työtilanteessa.
 
Etäkonserttien saama suuri suosio kertoo elävän musiikin merkityksestä ih-
misten arjessa, ja siitä että elävä musiikki kantaa ja kannattaa edelleen. Vaikka 
etälivekin kiinnostaa yleisöjä, odotamme silti malttamattomana, että pääsem-
me takaisin siihen oikeaan liveen, sillä se on kuitenkin meidän toimintamme 
syvä ydin.
 
Tässä esitteessä on 33 erilaista konserttiohjelmaa ja joukko muita hienoja si-
sältöjä. Ohjelmistossa on myös aivan uutta yhteistyön synnyttämää sisältöä, 
kuten Meidän festivaalin Kvartetin sisällä -virtuaalitodellisuusinstallaatio, jos-
sa pääsee itse kokeilemaan minkälaista olisi soittaa jousikvartetissa (sivu 19). 
Lisäksi ohjelmistosta löytyy ilmastonmuutosteemainen Climate Aid 2030 -yh-
teistyökokonaisuus (sivu 24), sekä monta muuta uutta ohjelmaa.
 
Kaudella 2020-2021 elävä musiikki valtaa jälleen koulut ja päiväkodit. Olethan 
sinäkin mukana tilaamalla lapsille ja nuorille jotakin aivan uutta!

Noora Herranen 
toiminnanjohtaja

Etäkonserttikokemuksistamme 
voi lukea lisää sivulta 26!

Ku
va

aj
a:

 T
er

ho
 A

al
to

2 3



Uudistunut ohjelmisto 
Lukuvuoden 2020–2021 varsinaisessa ohjelmistossa on 13 
uutta ohjelmaa, jotka edustavat eri musiikinlajeja. Taiteelli-
nen tuottajamme on käynyt ne läpi esiintyjien kanssa, minkä 
jälkeen ohjelmat on vielä testattu kohdeyleisön edessä ennen 
kiertueiden alkua. Uusista ohjelmista yksi on ulkomailta.

Edulliset hinnat
Hintatasomme on edullinen opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Musiikin edistämissäätiön myöntämien tukien ansios-
ta ja hinta on kaikille tilaajille sama. Edullisen hintatason 
edellytyksenä on myös tehokas toimintamalli. Hinnat mää-
räytyvät yhtyeen koon mukaan. Hinnat löydät yhtyeiden 
esittelyistä seuraavilta sivuilta. 

Kiertueet pohjana
Järjestämme konsertteja ja työpajoja kouluihin ja päivä-
koteihin kiertueina. Koulukonsertit kestävät yleensä 40 
minuuttia ja päiväkotikonsertit 30 minuuttia. Kaikki seu-
raavilla sivuilla esiteltävät esiintyjäryhmät ovat mukana 
kiertuetarjonnassa. Pääperiaatteena on, että asiakas tilaa 
kolme konserttia sisältävän työpäivän,  joka  tulee saada 
liitettyä osaksi laajempaa kiertuetta.
  
Suosittelemme konserteille seuraavia maksimi-
yleisömääriä: 
• Päiväkodit 50 lasta 
• 1.–3. luokat 100 oppilasta 
• 4.–6. luokat 150 oppilasta 
• Yläaste ja lukio 200 oppilasta 

Yhtä työpäivää eli kolmea konserttia koskevan tilauksen voi 
tehdä yhdessä lähialueen muiden tilaajien kanssa. Vahvis-
tamme konserttien toteutumisen aina kirjallisesti, kun riit-
tävä määrä konsertteja on saatu sovitettua kiertueeseen. 
Työpäivään voidaan yhdistää myös työpajoja.

Muut sisällöt
Konserttien lisäksi tarjolla on myös muita sisältöjä, joissa 
lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan musiikkiin omakoh-
taisen kokeilemisen ja oppimisen kautta. Käytäntönä on, 
että tilaaja tilaa aina kokonaisen työpäivän eli vähintään 
kuusi oppituntia tai että oppitunnit liitetään konsertteihin, 
jolloin ne täydentävät toisiaan. Tilaaja voi tilata samalta 
esiintyjäryhmältä esimerkiksi yhden konsertin ja neljä op-
pituntia muita sisältöjä. Sisältöjä toteutetaan pääsääntöi-
sesti yhden (45 min) tai kahden (90 min) oppitunnin pituisi-
na kokonaisuuksina. Tilaajahinta on 39 €/oppitunti/vetäjä. 

Julkiset konsertit
Koulu- ja päiväkotikonserttikiertueiden yhteydessä voi-
daan järjestää myös julkisia konsertteja kiertueaikataulun 
sallimissa puitteissa. Julkisten konserttien hinta sovitaan 
aina tapauskohtaisesti.

Seniorikonsertit
Jotkut esiintyjämme voivat vierailla myös palvelutalois-
sa ja vanhainkodeissa koulukonserttikiertueisiin liittyen.  
Lisätietoa seniorikonserteistamme sivulla 24. 

De svenskspråkiga programmen 
Det finns flera program, som också kan uppföras på 
svenska.

Peruutusaikoja-sivu
Löydät nyt nettisivuiltamme Peruutusaikoja-sivun. Ajat 
ovat jo toteutuvilta kiertueilta vapaaksi jääneitä yksittäisiä 

@konserttikeskus  
#konserttikeskus #musiikkialapsillejanuorille

Konserttikeskus sosiaalisessa mediassa:

Kuntien osuus konsertin kokonaiskuluista on 
keskimäärin vain runsas kolmannes, kun kon-
serttien yleisömääränä pidetään keskimäärin 
150 oppilasta. Pitkän tähtäyksen suunnittelun 
mahdollistavalla toimintamallilla on tilaajalle 
muitakin etuja kuin huokeampi kustannus, ja 
palaute onkin ollut hyvin positiivista. Toiminnan 
piirissä on tällä hetkellä yli 60 kuntaa eri puolella 
Suomea, ja pyrimme ottamaan uusia yhteis-
työkumppaneita taloudellisen tilanteemme 
sallimissa puitteissa. Lisätietoa 
 toimintamallista löydät kotisivuiltamme.

www.konserttikeskus.fi/kjk

Konsertti joka kouluun (KJK) Tilaajille
Järjestämme konsertteja 
kouluihin ja päiväkoteihin 
pääasiassa valtakunnallisi-
na kiertueina sekä Konsertti 
joka kouluun -toiminta-
mallilla. Pääperiaatteena 
on, että asiakas tilaa 
kolme konserttia sisältävän 
työpäivän, joka tulee saada 
liitettyä osaksi laajempaa 
kiertuetta.

konserttikeskus.fi/ 
tilaajille

Konsertti joka kouluun -toimintamallissa (KJK) kunta  
sitoutuu tarjoamaan vuosittain yhden konsertin jokaisel-
le peruskoululaiselleen musiikinlajia vaihdellen. Kunta 
saa konsertit Konserttikeskukselta erittäin edullisesti, 
sillä lukuvuonna 2020–2021 esiintyjäryhmän koosta 
riippuva kustannus on vain 1,12–2,15 €/oppilas. 

Esimerkki kiertuepäivästä

PÄIVÄKOTI 1 klo 9

PÄIVÄKOTI 2 klo 11

PÄIVÄKOTI 3 klo 14

1.–6. lk

SIIRTYMÄ  
1–50 KM

1.–6. lk

KOULU 1 klo 9  ja klo 10 KOULU 2 klo 12

Yleisösuositus 150 oppilasta/konsertti
ESIMERKKI ALAKOULUKONSERTTIPÄIVÄSTÄ

ESIMERKKI PÄIVÄKOTIKONSERTTIPÄIVÄSTÄ
Yleisösuositus 50 lasta/konsertti

Yhtä työpäivää koskevan 
kolmen konsertin tilauksen 

voi tehdä myös yhteistyössä 
alueen muiden toimijoiden 

kanssa!

Toiminnassa ovat tällä hetkellä mukana seuraavat kunnat:
Akaa,  Askola,  Enontekiö, Hankasalmi, Hartola, Hattula, Hollola, Hyrynsalmi, Hämeen-
linna, Iisalmi, Iitti, Inari, Janakkala, Joutsa, Juuka, Kaarina, Kalajoki, Kempele, Kihniö, 
Kiuruvesi, Kolari, Kontiolahti, Lappajärvi, Lapua, Lieksa, Loviisa, Merikarvia, Muurame, 
Mänttä-Vilppula, Mäntyharju, Nivala, Nokia, Nurmes, Oulu, Paltamo, Pertunmaa, Pieksä-
mäki, Pomarkku, Pori, Puolanka, Pyhäjoki, Pälkäne, Raahe,  Rauma, Rautalampi, Ristijärvi, 
Savitaipale, Siikalatva, Siuntio, Sodankylä, Sonkajärvi, Suomussalmi, Suonenjoki, Sysmä, 
Säkylä, Taivalkoski, Tammela, Tervo, Tornio, Utajärvi, Utsjoki, Vesanto ja Ypäjä.
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AITO
 
Emma Salokoski, Kasheshi Makena,
Merzi Rajala, Vili Mustalampi, Tero Pajunen,  
Arja Paju, Venla Ilona Blom, laulu

AITOn konsertti on täysin improvisoitu a cappella -seikkailu. Se 
on kuin vaaroja täynnä oleva polku, jota laulajat kulkevat luottaen, 
että oikea tie löytyy nuotti nuotilta. Intensiivisempää kokemusta 
saa hakea, koska kaikki syntyy hetkessä. Yhtye koostuu useiden 
eri musiikinlajien taitajista, joten konsertin musiikki voi olla mitä 
vain: grooveja rytmejä, balladeja, pop- tai maailmanmusiikkia, 
jazzin tai bluesin sävyjä, laulelmaa, tarinoita, ääniä, värejä, liikettä 
tai jotain aivan uutta, jota emme osaa vielä edes nimetä. Vain se 
on varmaa, että esiintyjät pistävät itsensä likoon täysillä. Interak-
viitisessa konsertissa lapset saavat osallistua musiikin ideointiin 
ja pääsevät myös halutessaan laulamaan sekä soittamaan 
AITO-soittimia. 

 
Yhtye esiintyy kvartettina.  
Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).

Kohderyhmä: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 385 € /konsertti
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ARABIC TWIST

Ali Saad, laulu 
Sanna Salmenkallio, piano, viulu 
Kaari Martin, tanssi 

ARABIC TWIST on konsertti, jossa tuodaan esille ara-
bikulttuurin kaunista puolta ja kosketuspintaa Euroop-
paan musiikin, runouden ja tanssin avulla muukalaisvi-
han ja pakolaisuuteen liittyvän negatiivisen uutisoinnin 
vastapainoksi. Ohjelma tuo esille arabiakulttuurin pit-
kän ja rikkaan historian sekä aistivoimaisen musiikin.  
Esitys tuo esiin myös arabikulttuurin aikaisem-
paa vaikutusta Eurooppaan ja flamencoon ara-
bialais-andalusialaisen musiikin ja tanssin kautta. 
Kokoonpanon muodostavat Irakilainen laulaja Ali Saad ja 
suomalainen muusikko Sanna Salmenkallio, jotka tekevät 
tutkimusmatkaa kahden kulttuurin välissä. Kaari Martin on 
rohkeasti rajoja rikkova flamencotanssija. 

 
Kohderyhmä: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio,  
ammattioppilaitos, seniorit
Hinta: 328 €/konsertti

UUSI
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BAROKKIMATKA

Anni Elonen, barokkiviulu, tamburiini
Hanna Haapamäki, traverso, nokkahuilut
Tatu Ahola, barokkisello
Mikko Ikäheimo, luuttu, barokkikitara

Barokkimatkalla tavataan barokin aikakauden 
säveltäjämestarit: peruukeissaan ja loisteliaissa 
puvuissaan lavalla touhuavat Händel, Bach, Tele-
mann, Sammartini ja Corelli ilmielävinä! Drama-
tisoidussa konsertissa kuullaan säveltäjien itse 
kertomana hauskoja tarinoita heidän elämästään 
ja barokin aikakauden erikoisista ilmiöistä. Musiik-
ki koostuu säveltäjähahmojen mukaansa tempaa-
vista kappaleista niin barokin ajan hoveista, oop-
perataloista kuin talonpoikien kylätansseistakin. 

 
Kohderyhmä: esikoulu, alakoulu,
yläkoulu, seniorit 
Hinta: 385 €/konsertti
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BRAVADE 

Sunniva Fagerlund, Pauliina Fred,  
Hanna Haapamäki ja Hanna Kangasniemi, nokkahuilut

Alakoulu, yläkoulu, II-aste: Tero & Erno -show
Tero & Erno Show on hulvaton esitys, jossa vannoutuneet rock-nok-
kahuilistit Tero ja Erno saavat vieraikseen klassisen musiikin erikoi-
sasiantuntijat, nokkahuilumaistereiksi tituleeratut Duo KlaSarit. 
Teron ja Ernon isännöimässä vauhdikkaassa show’ssa musiikin 
raja-aidat kaatuvat: jäljelle jää soittamisen ja musiikin kokemisen 
riemu, lajiin ja tyyliin katsomatta!

Päiväkoti, alakoulu: Neljän vuodenajan metsästys
Säveltäjämestari Vivaldi kamppailee suuren ongelman kans-
sa – mestariteoksen säveltäminen ei millään onnistu! Yleisön 
lapset hälytetään apuun. Nämä pienet musiikkiagentit auttavat 
säveltäjää löytämään inspiraation säveltämiseen. Näin syntyy 
maailmankuulu teos Neljä vuodenaikaa. Lavalla on Vivaldin li-
säksi Mozart, Bach ja Sibelius. 
   
Kohderyhmä: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
lukio, ammattioppilaitos 
Hinta: 385 €/konsertti
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OCKSÅ PÅ SVENSKA

Konsertit
Konserttien kesto kou-
luissa 40 min ja päiväko-
deissa 30 min. Konsertteja 
myydään kolmen konsertin 
eli yhden työpäivän paket-
teina, joista muodostetaan 
kiertueita. Vahvistamme 
konserttien toteutumisen 
aina kirjallisesti kaikille 
osapuolille, kun riittävä 
määrä konsertteja on saatu 
sovitettua kiertueeseen.

konserttikeskus.fi/ 
ohjelmat

CLIMATE AID 2030

Johanna Almark, laulu, viulu
Matti Lindholm, alttoviulu, laulu 
Elina Susiluoto, sello, laulu

Vesipisaroita
Lapsille suunnatussa ilmastonmuutosteemaisessa konsertis-
sa ilmastoylikapellimestariksin tituleerattu Johanna Almark 
tuo teeman lähelle lapsia aktiivisuutta ja toivoa viestittäen. 
Ohjelmistossa kuullaan mm. Sibeliuksen, Purcellin ja Vivaldin 
säveliä.  Ohjelma on toteutettu yhteistyössä Climate Aid 2030 
-hankkeen kanssa. Climate Aid on ilmastoliike, joka aktivoi 
ihmisiä elämysten kautta ja kasvattaa hiilivarastoja.

Kohderyhmä:  päiväkoti, alakoulu 
Hinta: 328 €/konsertti

YHTEISTYÖSSÄ OCKSÅ PÅ SVENSKA
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HÖPINÄTÖTTERÖ

Joonas Keskinen, kontrabasso, laulu
Janne Laurila, kitara, laulu

Höpinätötterö on lastenmusiikkiduo, jonka vinkeän 
vinksahtanut show tarjoilee hupia ja huumoria koko 
perheelle. Lauluissa seikkailevat muun muassa vauh-
dikkaat ralliautot, herkulliset voileivät sekä Nesto-
ri-mato. Orkesterissa laulavat ja soittavat Janne 
Laurila ja Joonas Keskinen, jotka loihtivat ilmoille 
kaikenlaista höpinää! Höpinätötterön debyyttilevy 
”Höpsistä pussiin” julkaistiin tammikuussa 2017 ja 
se oli ehdolla Emma-palkinnon saajaksi Vuoden las-
tenalbumi -sarjassa. Ei sitten muuta kuin hippulat 
vinkumaan ja höpinää tötteröön!

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu 1.-3. lk
Hinta: 263 €/konsertti

FASO KAN 

Issa Dembele, balafon, laulu, djembe, dundun, tanssi 
Adama Koné, kora, laulu, djembe, dundun, tanssi 
Ossi Raippalinna, dundun, djembe, puhuva rumpu, basso, 
laulu, tanssi, juonto 
Issiaka Dembele, balafon, laulu, kalebassi, djembe, tanssi

Musiikin elävä perintö 
Missä sinun juuresi ovat? Mitä olet oppinut isovanhemmilta-
si? Miltä maailma näyttää sinun jälkeesi? Faso Kan ammentaa 
uudessa ohjelmassaan elementtejä länsiafrikan rikkaasta mu-
siikki- ja tarinankerrontaperinteestä. Griotit eli tarinankertojat 
jakavat kertomuksissaan esi-isien viisauden, sillä tarinat ovat 
periytyneet griottisuvuissa jo kymmenien sukupolvien ajan. 
Esityksen keskiössä on yleisön osallistaminen, tanssin, laulun 
ja musiikin keinoin. Yleisö kutsutaan mukaan innostavalla ja avoi-
mella otteella, joka on omiaan tuomaan eri kulttuurit yhteen. 
 
Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).

Kohderyhmä: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio,  
ammattioppilaitos, seniorit 
Hinta: 263 € (duo), 328 € (trio),  
385 € (kvartetti)/konsertti
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FLAMENCO VISIONS

Elina Robinson, tanssi
Juho Koskimies, kitara
Anna Murtola, laulu
Christopher Rodulfo, perkussiot
Christian Robinson, videotaide

Flamenco Visions yhdistää flamencotanssin ja -musiikin mo-
derniin videotaiteeseen. Ryhmä tuo näyttämölle flamencon 
intensiivistä ja ilmaisuvoimaista traditiota persoonallisella 
pohjoismaisella otteella. Tuloksena on näyttävä kokonaisuus 
joka vakuuttaa kaiken ikäiset koululaisyleisöt teknisellä tai-
turuudellaan, voimakkaalla tunneilmaisullaan sekä rikkaalla 
rytmiikallaan. Esitys pohjautuu vahvasti esiintyjien väliseen 
vuoropuheluun, toisen kuuntelemiseen ja yhdessä tekemi-
sen riemuun. Flamenco Visions käsittelee kysymyksiä: Miten 
ilmaista itseään ja tunteitaan, miten toimia muiden kanssa 
harmoniassa ja yhteisessä rytmissä?

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, lukio,  
ammattioppilaitos 
Hinta: 452 €/konsertti
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DJANGO COLLECTIVE HELSINKI  

Aki Hauru, kitara
Tomi Kettunen, kitara 
Tero Tuovinen, kontrabasso 
Laura Airola, viulu
 
Django - kahden sormen salama
Django Collective Helsinki on vuonna 2011 toimintansa aloittanut 
akustinen swing-yhtye, jonka ydinryhmä
koostuu monissa liemissä keitetyistä ammattimuusikoista. 
Ohjelmassa kuljetetaan vuosikymmenille 20-50 sijoittuvien 
kappaleiden lomassa tarinaa Django Reinhardtin elämästä. 
Siitä, kuinka hän aloitti banjonsoitolla nuoruutensa Pariisissa, 
menetti 18-vuotiaana onnettomuudessa puolet otelauta-kä-
tensä toimintakyvystä ja siitä kuinka hänestä kaikesta huo-
limatta, käytännössä kahdella sormella soittaen, tuli eu-
rooppalaisen swing-jazzin luoja ja maailman paras kitaristi. 
 
Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, lukio,  
ammattioppilaitos, seniorit
Hinta: 385 €/konsertti

UUSI

ETNOSOI!-KOULUKONSERTTI 

Transcultural Ensemble & Global Choir 
Tarjolla 2020 viikolla 44 pääkaupunkiseudulle. 

Konsertit
Sibelius-Akatemian Global Music -ohjelma pyrkii edistämään musii-
kin ja taiteen kautta kulttuurien välistä yhteistyötä. Kansainvälisen 
monihenkisen yhtyeen esittämä dynaaminen konsertti on täynnä 
kulttuurin monimuotoisuudesta inspiroituneita vuorovaikutteisia 
hetkiä ja innovatiivista uutta musiikkia.

Työpajat
Muusikot tekevät myös vuorovaikutteisia työpajoja lapsille, jossa kai-
killa on mahdollisuus laulaa, liikkua ja soittaa. Työpajoissa muusikot 
johtavat lapset musiikkikokemukseen, joka ylittää kielet ja kulttuu-
riset rajat. Max. 30 osallistujaa/työpaja.

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 452 €/konsertti, 156 €/90 min työpaja

YHTEISTYÖSSÄ
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KLOVNI DODO

Jari Siljamäki, klovneria, soitinarsenaali
Tekninen avustaja

Dodofonia
Dodofonia on klovnin epätoivoinen yritys järjestää juhla-
konsertti, jossa hän itse soittaa lukemattomia tavallisia ja 
ei niin tavallisia soittimia. Esitys on sanaton, lukuun otta-
matta ”klovniräppiä”, jossa klovni räppää nonsense-äänillä 
maailman ainoan Ultimate Music Machinen (1863) kanssa. 
Esityksen pedagoginen sanoma on se, että musiikki on 
iloinen ja rento asia, jossa ei voi tehdä virheitä, ja jossa saa 
olla huumoria mukana. Pääasia on yksinkertaisesti kokeilla 
tehdä musiikkia, vaikka sitten ihan arkisilla esineillä. Tästä 
syystä myös kaikki esityksen melodiat ovat yksinkertaisia 
ja tarttuvia.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, seniorit
Hinta: 263 €/konsertti
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SANATON

LAURI SCHRECK

Lauri Schreck, kantele, kosketinsoittimet, rumpupadi, 
kitara, laulu, luuppaus
Niko Laasonen, miksaus

Lauri Schreck on helsinkiläinen multi-instrumentalisti, 
lauluntekijä ja pedagogi, joka on noussut tunnetuksi viime 
aikoina huikeilla live-esiintymisillään niin Talent Suomi -oh-
jelmassa kuin lukuisissa muissa ohjelmissa ja tapahtumissa 
ympäri Suomea. Lauri on päivittänyt perinteisen suomalai-
sen kansallissoittimemme kanteleen nykypäivään yhdistäen 
sitä moderniin pop-soundiin. Laurin ainutlaatuinen tapa to-
teuttaa livenä kaikki biisit hyödyntäen nk. luuppaustekniik-
kaa tekee esityksestä myös erityisen viihdyttävän ja moni-
puolisen. Tällaista yhden miehen bändiä et ole ennen nähnyt! 

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, lukio,  
ammattioppilaitos 
Hinta: 263 €/konsertti 

JUURIKADUN ORKESTERI

Anne-Mari Kivimäki,  
haitari, melodika, laulu, stomp box
Silja Palomäki,  
laulu, kantele, ukulele, nokkahuilu, klarinetti
Ville Rauhala,  
kontrabasso, kitara, laulu
Samuli Volanto/Matti Laitinen,  
kitara, mandoliini, viulu, kontrabasso, laulu

Juurikadulla soitetaan niin että svengaa! Mielikuvi-
tuksellinen musiikkimatka vie huumorilla höystettyjen 
kansantarinoiden siivin tutustumaan Juurikadun elä-
mään. Orkesterin käyttämä lavastus ja äänimaisema 
luovat konsertille taianomaisen ympäristön.
 
Yläkoulu: Hurjat laulutarinat 
Konsertti, joka esittelee kansanperinteen hurjia  
kertomuksia uusien laulusovitusten muodossa.

 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu 
Hinta: 385 €/konsertti
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KLASARI-KLAARA & JAZZ-PISKI 

Krista Jäänsola, viulu
Sampo Lassila, kontrabasso

Kadonnut yhteinen sävel
Kadonnut yhteinen sävel on näytelmällinen, käsikirjoitettu 
lastenkonsertti, jossa viulua ja kontrabassoa soittavat koira-
hahmot Klasari-Klaara & Jazz-Piski etsivät yhteistä säveltä 
yhdessä soittamiseen ja toistensa ymmärtämiseen. Alku ei 
ole kovin lupaava, mutta musiikin avulla ystävyys löytyy!  Kon-
sertin pääteemoina ovat paitsi soitinten esittelyt, myös eri 
musiikinlajien erojen ja yhteneväisyyksien hahmottaminen, 
improvisaation alkeiden ymmärtäminen, erilaisuuden hyväk-
syminen sekä musiikin rooli ja mahdollisuudet ihmisten - ja 
koirien - välistä yhteisymmärrystä lisäävänä tekijänä. 

Kohderyhmä: päiväkoti, alakoulu
Hinta: 263 €/konsertti
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ISA & PAUANNE

Isa-Eerika Lehto, klarinetti, bassoklarinetti,  
pitkähuilu, laulu, arkistonauhat
Kukka Lehto, viulu, laulu, arkistonauhat
Tero Pennanen, koskettimet, arkistonauhat
Janne Haavisto, lyömäsoittimet, arkistonauhat

Isa & Pauanne on musiikkikokoonpano, jossa muusik-
ko-näyttelijä Isa-Eerika Lehto ja nykykansanmusiik-
kiyhtye Pauanne yhdistävät voimansa. Isa & Pauanne 
kuljettaa kuulijansa susirajalle ukkosmyrskyyn ja opet-
taa uudenlaisen karjankutsuntahuudon. Esityksessä 
seikkaillaan vanhojen uskomusten parissa, kuullaan 
uutta suomalaista kansanmusiikkia ja kauan sitten 
eläneiden ihmisten ääniä arkistonauhoilta. Yhtyeen 
musiikissa jouhikkomaanitus kohtaa elektronisen 
pelimusiikin estetiikan ja arkistonauhat analogisyn-
tetisaattorin äänen. Vuorovaikutteellisen konsertin 
aikana moni asia tulee tutuksi historiastamme.

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio, 
ammattioppilaitos, seniorit
Hinta: 385 €/konsertti
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JAZZUP 

Max Zenger, saksofoni, muut puupuhallinsoittimet
Riitta Paakki, piano
Mikko Hassinen, rummut 
Antti Ahoniemi, kontrabasso

Miltä luonto kuulostaa?
Suomen mielenkiintoisimmat jazzmuusikot hyppäävät koulukiertu-
eelle soittamaan luonnon inspiroimin sävelin. Ohjelmassa kuullaan 
uutta jazzmusiikkia helposti lähestyttävällä otteella tarjoiltuna. 
Koukuttavat rytmit ja puhuttelevat melodiat vievät kuulijat mat-
kalle mieltensä kauniisiin maisemiin ja luonnonläheisiin muistoihin.

Ohjelma on toteutettu yhteistyössä Suomen Jazzliiton kanssa ja 
sitä on rahoittanut Suomen kulttuurirahasto.

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 385 €/konsertti

UUSI YHTEISTYÖSSÄ
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UUSI

10 11



Ku
va

aj
a:

 J
on

 L
in

ds
tr

öm

UUSI OCKSÅ PÅ SVENSKA
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PENTTI RASINKANGAS

Pentti Rasinkangas, laulu, kitara

Pentti Rasinkangas on tarinankertoja ja esiintynyt amma-
tikseen lapsille yli 35 vuotta. Tarinoissa on paljon hauskaa 
ja järjenvastaista höpöttävästä enosta, lapsista, jotka 
kaatavat isän kumisaappaan täyteen vettä ja tädistä, 
joka ratsastaa lehmällä keittiöön. Tarinallisten laulujen 
lisäksi mukana on jutustelua, yhteislaulua sekä yleisön 
osallistumista esiintymiseen. Hulluttelun vastapaino-
na konsertissa toimii rauhallisuus – sitäkin on oltava.  
Ohjelmistossa on mukana myös paljon uusia lauluja.

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, seniorit
Hinta:190 €/konsertti

UUSI OCKSÅ PÅ SVENSKA

LÄHTIJÄT

Kirsi Ojala, puhaltimet, ääni, perkussiot
Ilkka Heinonen, violone, ääni
Juulia Salonen, ääni, kantele, puhaltimet   

Astu laivaan ja lähde seikkailuun! Meri on tie johon ei jää 
jälkiä, se on loputon mahdollisuus. Mutta meri on myös 
arvaamaton ja joskus täytyy lähteä koska ei voi jäädä. 
Lähtijät on meren ja matkustamisen ympärille kietoutuva 
konserttiesitys. Laulut, äänimaisemat ja soittokappaleet 
vievät kuulijat mukanaan matkan eri vaiheisiin. Musiikin lo-
massa kuullaan kirjeitä ja viestejä matkaajilta. Yleisö pääsee 
myös vaikuttamaan esitykseen, kun muusikot säveltävät 
hetkessä kappaleita kuulijoiden ehdotusten pohjalta. Miltä 
kuulostaa miniatyyrikappale vaikkapa matkan parhaasta 
hetkestä?
 
Esitys voidaan toteuttaa kaksikielisenä (suomi ja ruotsi).   

Kohderyhmät: yläkoulu, lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 328 €/konsertti
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NIEMI 

Inka Niemi, laulu 
Jenni Venäläinen, konserttikantele 
Eero Nurmela, kitara 
Olli Puolakka, kontrabasso
Janne Storm, ableton, setara
 
Unen ja veden valtakunta
Unen ja veden valtakunta on loistava tilaisuus pitää hen-
gähdystauko kouluarjen kiireistä ja antaa musiikin viedä 
mukanaan maagiseen rauhan poukamaan, johon huolet 
ja murheet eivät ulotu. NIEMEN musiikki on taianomai-
nen yhdistelmä suomalaista tuutulauluperinnettä ja 
ambientia. Konsertti tarjoaa rentoutumishetken, jossa 
laulut lipuvat toinen toisensa perään vetäen kuulijan 
mukaansa matkalle unen ja veden valtakuntaan.  Tuutu-
laulujen ikiaikainen viesti on selvä: ei ole hätää.

Kohderyhmät:  alakoulu, yläkoulu, lukio,  
ammattioppilaitos, seniorit
Hinta: 452 €/konsertti
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ORFFIT 

Hannu Sepponen, lyömäsoittimet, laulu, kitara,  
kantele, melodika
Matti Pollari, saksofonit, kaksirivinen haitari, tinapilli, 
huuliharppu, laulu, melodika
Kimmo Ojala, kitarat, laulu, melodika
 
Paketti
Orffien uuden ohjelman nimi on Paketti. Onko Paketti 
kova vai pehmeä - riippunee kuulijasta. Paketti sisäl-
tää Orffien uusia sekä vanhoja lauluja niin pienten kuin 
isompienkin ihmisten elosta. Keskiössä puolivillit ta-
rinat, läsnäolo ja monipuoliset sävellykset.  Joidenkin 
tarkkailijoiden mukaan Orffien musiikki auttaa huumo-
rintajuttomuutteen! Kalpea rutiini ja ankea kaavoihin 
kangistuminen loistavat poissaolollaan, kun trio antaa 
runsaan soitinkirjon ja väkevän soitannan värittää arjen 
harmautta!

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu
Hinta: 328 €/konsertti
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LINTU SININEN

Jussi Makkonen, sello, juonnot
Nazig Azezian, piano, juonnot 

Lintu Sininen on lumoava Zacharias Topeliuksen näytelmään 
perustuva satu linnuksi muuttuvasta prinssistä. Lintu Sininen 
henkii Topeliuksellle tärkeitä teemoja: huumoria, tyttöjen ja 
poikien tasa-arvoa ja luonnonsuojelua. Helmikuussa 2019 
julkaistu Katri Kirkkopellon kuvituksesta ja Jonne Valto-
sen musiikista koostuva Lintu Sininen -taidekokonaisuus 
on jatkoa suositulle Jean Sibeliuksen elämää ja musiikkia 
esittelevälle Soiva metsä -projektille.  Kappaleisiin liittyvää, 
sävellystä tukevaa kuvitusta heijastetaan mahdollisuuk-
sien mukaan valkokankaalle konsertin aikana. Makkonen ja 
Azezian vievät tarinaa eteenpäin vangitsevalla kerronnal-
laan ja innostavilla tulkinnoillaan, jotka rohkaisevat lapsia ja 
nuoria hakeutumaan taidekokemusten äärelle jatkossakin. 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu 

Hinta: 263 €/konsertti 

OCKSÅ PÅ SVENSKA

RAKA BANANER

Linda Sundberg, laulu, tanssi
Victoria Lindqvist, laulu, djembe, cajon,  
udu, balafoni, congat
Miika Hjorth, laulu, kitara basso, bira, shakerit, congat

Raka Bananer kutsuu sinut mukaan värikkääseen musiik-
kiseikkailuun, jossa ajankohtaiset aiheet lasten arjesta 
kohtaavat länsiafrikkalaisia rytmejä tanssin ja leikin kera. 
Interaktiivisen konsertin aiheisiin kuuluvat niin avioerot, 
pakolaislapset ja sateenkaariperheet kuin maagiset 
kivetkin tai ystävän luokse yökylään uskaltaminen en-
simmäistä kertaa. Kaikki esitettynä avoimella mielellä ja 
lapsen näkökulmasta käsin. Ennen kaikkea konsertti hou-
kuttelee esille iloa, läsnäoloa ja yhteisöllisyyttä. Tervetu-
loa rytmiselle matkalle meidän kanssamme! Konsertti 
toimii inspiroivana kielikylpynä suomenkieliselle yleisölle, 
jolloin puhumme suomea ja laulamme pääosin ruotsiksi.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu
Hinta: 328 €/konsertti
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VALLILA KLEZMORIM

Valeria Conte, klarinetti, laulu
Antti Korhola, viulu
Juska Ojajärvi, harmonikka
Philip Holm, kontrabasso

Vallila Klezmorim soittaa Itä-Euroopan juutalaisten pe-
rinnemusiikkia, klezmeriä, jota soitettiin perinteisesti 
juhlamusiikkina. Klezmer-traditio lähes katkesi toi-
sen maailmansodan takia. Osa muusikoista kuitenkin 
emigroitui Yhdysvaltoihin, ja äänitettyä klezmeriä on 
säilynyt Euroopassa ja Amerikassa 1900-luvun alussa 
tehtyjen tallenteiden välityksellä. Tyylin mukaista il-
maisua tavoittelevan Vallila Klezmorimin ohjelmistossa 
on perinteistä instrumentaalista klezmer-musiikkia 
sekä jiddišinkielisiä lauluja. Esiintyjät osallistavat 
yleisöään esimerkiksi opettamalla laulumelodioita ja 
perinteisiä, yksinkertaisia tansseja.

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu,  
lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 385 €/konsertti
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TUUBAKIMALAINEN
 

Harri Lidsle, tuuba, juonto
Matti Hussi, piano

Tuubakimalaisen päätavoitteena on murtaa jäätä 
nuorten kuulijoiden suhtautumisessa klassiseen 
musiikkiin. Konsertti pohjautuu esiintyjien ja yleisön 
luontevaan vuorovaikutukseen ja tutustuttaa ylei-
sön vaskipuhaltimiin, jotka ovat Tuubakimalaisen 
ansiosta saaneet vuosien varrella lukemattoman 
määrän uusia ystäviä ja soittajia eri puolilla Suomea. 
Tuubakimalainen on tehnyt reilusti yli 1000 lasten-
konserttia. Ohjelmasta on omat versiot jokaiselle ikä-
ryhmälle, vaippaikäisestä lukiolaiseen ja seniorikonsert-
teihin. Versioiden kuvaukset löydät nettisivuiltamme. 
 
Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio,  
ammattioppilaitos, seniorit 
Hinta: 263 €/konsertti 

OCKSÅ PÅ SVENSKA

SUOMIROKKIKOULU.FI

Kimmo Numminen, laulu, kitara, koskettimet
Esa Pottonen, kitara, laulu
Kalle Ylitalo,  basso, laulu
Aapo Niininen, rummut, laulu

Suomirokkikoulu -konsertti on viihdyttävä poppitunti, 
jolla kuullaan runsaasti näytteitä suomirokin värik-
käästä historiasta ja nykypäivästä: Hectorista Haloo 
Helsinkiin ja Loirista Lordiin. Samalla pidetään hauskaa 
sekä kannustetaan lapsia ja nuoria oman musiikin te-
kemiseen. Bändissä soittaminen on kivaa ja musisointi 
tekee tutkitusti ihmiselle hyvää! Miten kitaran saa pu-
humaan? Miksi tanssimisesta rock-konsertissa saattoi 
joutua putkaan? Mitä ovat riffi, komppi ja filli? Näihin 
kaikkiin löytyy vastaus Suomirokkikoulusta. Konsert-
tiin sisältyy myös suurta riemastusta herättänyt  
“Arvaa Kuka?” -musavisa, sekä kitaransoiton saloja 
avaava efektiesittely.

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, 
lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 385 €/konsertti
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TERO PAJUNEN 

Tero Pajunen, laulu, kitara, viulu 
Esko Grundström/Riku Kantola, äänisuunnittelu

Missä hattuni, siellä lauluni
”Missä hattuni, siellä lauluni” on ainutlaatuinen soolo-
konsertti, jossa yhdistyvät ääni-improvisaatio, tari-
nankerronta ja folk. Tero Pajunen soi ja tarinoi käyttäen 
inspiraationa erilaisia hattuja, joista jokainen synnyttää 
omanlaistaan musiikkia. Improvisaatioherkkyydestään 
ja monipuolisesta äänenkäytöstään tunnettu Pajunen 
värittää ilmaisuaan mm. yläsävel- ja kurkkulaululla, 
ylittäen ketterästi musiikin tyylirajoja. Teron ohella 
esityksen taiteelliseen sisältöön vaikuttaa miksaus-
pöydän takana taikojaan tekevä äänisuunnittelija sekä 
vuorovaikutus yleisön kanssa. 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 263 €/konsertti
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TRIO SAHRAMI 

 
Kiureli Sammallahti, laulu, intialainen harmoni
Peali Juva, laulu, taanpura
Sami Rönkä, tabla, dhol, dholak
 
Maharajan palatsista Bollywoodin  
kimallukseen!
Shava-yhtyeestä suuremmallekin yleisölle tunnetuksi 
tulleet Kiureli Sammallahti ja Sami Rönkä ovat yhdis-
täneet voimansa Suomessa asuvan bengalilaisen lau-
lajattaren Peali Juvan kanssa ja perustaneet Trio Sah-
ramin, joka tarjoilee intialaista musiikkia hauskassa ja 
mukaansatempaavassa, mutta myös asiantuntevan 
pedagogisessa paketissa kouluihin ja päiväkoteihin. 
Konsertissa kuullaan kaikenlaista musiikkia Intian nie-
mimaalta kuninkaiden hoveissa lauletuista raagoista 
Bollywood-elokuvaiskelmään unohtamatta alueellisia 
kansanperinteitä kuten bhangraa.

Kohderyhmät: päiväkoti (4+), alakoulu,  
yläkoulu, lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 328 €/konsertti

UUSI

Ku
va

aj
a:

 A
ar

o 
Ke

ip
i

SCHOOL BREAKS!

Joose Kyyrö, tenori- ja baritonisaksofonit, huilu,  
MPC controller, räppi
Mari Talala, trumpetti, vetopasuuna, laulu
Benjamin Nylund, rummut
Niklas Isola, tanssi
Simeoni ’’Slyrre S’’ Juoperi, tanssi, räppi

School Breaks! on osallistava show, joka yhdistää ka-
tutanssilajeja ja rytmimusiikkia. Ohjelma esittelee 
hiphop-kulttuurin tyylipiireitä ja siihen sisältyviä tai-
teenlajeja, kuten break- ja street-tanssia, sämpläystä 
ja räppiä. Esityksessä tutustutaan myös afroamerik-
kalaisessa musiikissa käytettävien puu- ja vaskipuhal-
linperheiden laajaan kirjoon. Ohjelma koostuu yhtyeen 
omista sävellyksistä, improvisaatiosta, soitinesitte-
lyistä, tanssista ja vuorovaikutuksesta yleisön kanssa. 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio, 
ammattioppilaitos, seniorit
Hinta: 452 €/konsertti

UUSI
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MIRKKA & LOUIS
 
Mirkka Paajanen, laulu, viulu
Luis Herrero, laulu, haitari, basso
Peter Engberg, kielisoittimet
Jiri Kuronen, koskettimet, haitari
Aarne Riikonen, lyömäsoittimet

Mirkka & Luis on lastenmusiikkiyhtye, joka valittiin Las-
tenmusiikkigaalassa Vuoden tulokkaaksi syksyllä 2019. 
Yhtyettä on kiitelty korkeatasoisesta musiikista ja tarkka-
näköisistä tarinoista, joissa perehdytään lapsia ja nuoria 
koskettaviin asioihin huumoria ja leikkisyyttä unohtamat-
ta. Yhtyeen päiväkotiohjelmassa pohditaan toisen ase-
maan asettumista jännittävien ja oivaltavien tarinoiden 
kautta. Alakoululaisten konsertti koostuu kappaleen mit-
taisista ”oppitunneista”, joiden aikana käydään läpi ala-
koululaisille ajankohtaisia asioita, pieniä iloja ja pilkettä 
unohtamatta! Yläkoulukonsertti koostuu omakohtaisista 
tarinoista ja lauluista, joissa pohditaan nuoria askarrutta-
via kysymyksiä. Ohjelmien tarkemmat kuvaukset löytyvät 
nettisivuiltamme.

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
lukio, ammattioppilaitos 

VUODEN TULOKAS
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HEARTBEAT GROUP (TANSKA)

 
Nils Antonio Kløvedal
Søren Brandt Monberg
Morten Brandt Monberg, kehorytmit, esineet

HeartBeat Group on tanskalainen vuodesta 2009 alkaen 
toiminut stomp- ja esiintyjäryhmä. Yhtye on esiintynyt 
koululaisyleisöille Tanskassa yli 500 koulukonsertin 
verran. Heartbeatin koulukonsertti on monipuolinen 
ja huumorintäyteinen aistikokemus, jossa kehorytmit 
sekoittuvat lauluun, räppäämiseen ja sanattomiin ta-
rinoihin. Esiintyjät käyttävät oivaltavasti soittiminaan 
kehoaan, pöytäpintoja, tynnyreitä ja muita arkisia esi-
neitä. Heartbeat Group haluaa koulukonsertillaan jakaa 
rakkautensa musiikkiin: musiikki on täynnä lukematto-
mia mahdollisuuksia.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).
 
Kohderyhmät: esikoulu, alakoulu
Hinta: 328 €/konsertti

SANATON

VILLE KARTTUNEN

Ville Karttunen, laulu, kitara

Ville Karttunen on kokenut lastenmuusikko ja tari-
nankertoja. Villen vilpitön hyväntuulisuus vangitsee 
lapsiyleisön huomion ympäristössä kuin ympäris-
tössä, ja konsertin osallistavat osuudet johtavat-
kin usein lasten kilpalaulantaan. Sopivissa kohdin 
hiljennytään ja rauhoitutaan pohtimaan esimerkiksi 
sitä, mistä yksinäiselle sukalle löytyisi pari. Villen 
kielellisesti rikkaita, maanläheisiä kappaleita on 
huomioitu mm. Vuoden uusi lastenlaulu -sävellys-
kilpailun ensimmäisellä sijalla (2018). Yläkoululaisille 
sekä lukio-/ammattioppilaitosyleisöille Villellä on 
erillinen ohjelmisto.

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu,  
yläkoulu, lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 190 €/konsertti
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WIMME  & RINNE

Wimme Saari, joiku
Tapani Rinne, saksofoni, elektroniikka

Duo tuo saamelaisen joikuperinteen nykyaikaan. Ikiai-
kainen joiku ja modernit äänimaailmat kohtaavat luo-
den ajassa kiinni olevaa musiikkia. Konsertti sisältää 
traditionaalisia joikuja (esim. eläimet, paikat, ihmiset), 
täysin akustisia duo- ja soolokappaleita sekä elektronii-
kalla sävytettyjä äänimaisemia. Konsertissa kerrotaan 
myös, mistä joikaamisessa on kysymys, sen historiasta 
ja nykytilasta.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 18).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 263 €/konsertti
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YHDEN JOUKON YHTYE

Jouko Mäki-Lohiluoma, laulu ja soitinarsenaali

Jouko Mäki-Lohiluoma soittaa yksin samanaikaisesti 
rumpuja (bassorumpu, virveli, hi-hat, aksenttipelti), 
bassoa, kitaraa, huuliharppua ja laulaa. Taustanauhoja 
tai rumpukoneita ei käytetä, soitto tapahtuu polkimil-
la ja vivuilla sekä erikoiskitaralla, jossa on myös yksi 
bassokieli. Laulut kertovat kuulijoiden elämänpiiriin 
kuuluvista asioista.

Alakoulu: Jari ja Hanna-Mari  
Konsertti kertoo hammasraudoista, etupulpetin ty-
töistä ja takapulpetin pojista, meidän luokan kauniista 
ja rohkeista. 
 
Yläkoulu: Onks pakko lähtee mökille!?  
Tarinoita vanhempien ja nuorten välisestä kädenvään-
nöstä,  koulukotipojista  ja isän ja äidin mielimusiikista 
(Get on).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu,  
yläkoulu, lukio, ammattioppilaitos
Hinta: 190 €/konsertti

OCKSÅ PÅ SVENSKA OCKSÅ PÅ SVENSKA
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ULKOMAINEN YHTYE

VASTARANNAN SIILI

Markus Lampela, laulu, tinapillit, huuliharppu,  
irlantilainen säkkipilli, bodhran-rumpu
Kyösti Salmijärvi, laulu, kitara
Jukka Takalo, laulu, basso  
Harri Filppa, piirrokset 

Vastarannan Siili (trio tai kvartetti)
Vastarannan Siili on lastenkulttuurin valtionpalkitun (2014) Soi-
van Siilin ja poppikuplettimies Jukka Takalon pehmeän piikikästä 
laulumusiikkianarkiaa lapsille ja aikuisille. Trio esittää laulujaan 
lempeästi rönsyilevällä tyylillään. Musiikkityylilajien kirjo on laaja: 
soittimia esitellään, elämää ihmetellään, kiusaamista vastustetaan 
ja tykkäämistä  edistetään. Trion voi täydentää myös kvartetiksi 
sarjakuvapiirtäjä Harri Filpalla, joka piirtää lauluihin ja konserttiin 
liittyviä kuvia sitä mukaa kun konsertti etenee.

Soivan Siilin joulu (duo)
Konsertissa kurkitaan ikkunasta tonttujen jälkiä ja  
mietitään minne joulu juoksee! 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu  
Hinta: 263€ (duo), 328 € (trio),  385 € (kvartetti)/konsertti
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TOIMINNALLISET MUUSIKKOVIERAILUT

Vierailun aikana lapset ja nuoret pääsevät pienryhmässä (20–30 lasta) tutustumaan konsertissa 
esitettyyn musiikkiin omakohtaisesti kokeilemisen ja oppimisen kautta. Vierailuja toteutetaan 
pääsääntöisesti kahden oppitunnin (90 min) pituisina.  

Hinta: 78 €/vetäjä/90 minuuttia

Muut  
sisällöt
Konserttiohjelmiston 
lisäksi tarjoamme erilaisia 
osallistavia sisältöjä, kuten 
työpajoja ja Oppilaat kon-
sertin tuottajina -projektin.

Toiminnallisissa muusik-
kovierailuissa ja muissa 
sisällöissä lapset ja nuoret 
pääsevät tutustumaan 
syvemmin musiikkiin oma-
kohtaisesti kokeilemisen ja 
oppimisen kautta.

konserttikeskus.fi/ 
muutsisallot

MUSIIKKIA APPSEILLA 

Musiikkia appseilla on työpaja, jossa pääasiassa yläkou-
luikäiset nuoret tekevät musiikkia helpolla ja innostavalla 
tavalla musiikkiohjelmien ja sovellusten avulla. Välineinä 
käytetään tietokonetta, padeja sekä puhelimia. Nuoret 
tekevät kahdessa noin viikon välein toteutettavassa 90 
minuutin työpajassa biittejä, tekstejä ja biisiaihioita. 
Tavoitteena on innostaa nuoret kokeilemaan musiikin 
tekoa ja jatkamaan sitä työpajojen jälkeenkin. Vetäjänä 
toimii Veli Laamanen tai Jaakko Luomanen.

Yksi päivä koostuu 3 x 90 minuutin mittaisista työ-
pajoista. Päivän työpajat voidaan pitää eri ryhmille. 
Ryhmäkoko korkeintaan 30 henkilöä.

Kohderyhmä: yläkoulu
Hinta: 78 €/vetäjä (90 minuuttia) eli
234 €/päivä (3 x 90 minuuttia)
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BIISINTEKIJÄ KOULUSSA 

Biisien ammattimaiset tekijät luovat lasten ja nuor-
ten kanssa uusia lauluja ja välittävät samalla tietoa 
ammattinsa erityispiirteistä. Lauluntekoprosessi voi 
koostua yhdestä tai useammasta vierailusta. Biisin-
tekijöinä toimivat mm. Samuli Laiho ja Ville Pusa.

Yksi päivä koostuu 3 x 90 minuutin mittaisista 
työpajoista. Päivän työpajat voidaan pitää eri 
ryhmille. Ryhmäkoko korkeintaan 15 henkilöä.

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio,  
ammattioppilaitokset 
Hinta: 78 €/vetäjä  (90 minuuttia) eli
234 €/päivä (3 x 90 minuuttia)

 

 

KVARTETIN SISÄLLÄ 

Minkälaista olisi soittaa jousikvartetissa? Miten Ka-
mus-kvartetin huippumuusikot kommunikoivat keskenään 
sekunnin sadasosissa keskellä elävää musiikkia; katsein, 
tuhahduksin, viuhuuko jousi, vai onko yhteys muusikoiden 
välillä kenties telepaattinen? Meidän Festivaalin ja Aalto-yli-
opiston yhteistyönä toteutetussa virtuaalitodellisuusko-
kemuksessa kukin oppilas ottaa jousikvartetin muusikon 
paikan. Installaatiossa päästään virtuaalivierailemaan Jan-
ne ja Aino Sibeliuksen kotona Ainolassa. Kokemus kehittää 
luovaa ajattelua, tutustuttaa yhteen länsimaisen taiteen 
tärkeimmistä perusyksiköistä ja samalla mahdollistaa 
nuorille tämän päivän ja tulevaisuuden median, virtuaali-
todellisuuden, kokemisen.

Yksi päivä koostuu 3 x 90 minuutin mittaisista työ-
pajoista. Päivän työpajat voidaan pitää eri ryhmille. 
Ryhmäkoko korkeintaan 30 henkilöä.

Kohderyhmä: yläkoulu
Hinta: 78 €/vetäjä (90 minuuttia) eli
234 €/päivä (3 x 90 minuuttia)
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AITO FASO KAN FLAMENCO VISIONS

TUUBAKIMALAINEN WIMME & RINNESCHOOL BREAKS!RAKA BANANER

HEARTBEAT GROUP

UUSI
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JUURIKADUN ORKESTERI
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LAULUMERKKISUORITUS

 
Laulumerkkisuoritus toteutetaan siten, että koululuokka 
tai päiväkotiryhmä ottaa päämääräkseen yhdessä har-
joitella etukäteen määritellyn ohjelmiston pohjalta tietyn 
määrän pakollisia ja vapaavalintaisia lauluja. Kun laulut on 
harjoiteltu kuntoon, tilataan Konserttikeskuksen ”inspeh-
tööri”  paikalle. Leikkimielisessä kokeessa koko luokka/
päiväkotiryhmä yhdessä esittää osan harjoitelluista lau-
luista ja, mikäli laulut on hyvin harjoiteltu, vastaanottaa 
suorituksestaan laulusuoritusdiplomin. Laulumerkki-
suorituksia on eri ikäryhmille: PIKKUKULTA päiväkotei-
hin, KULTA 1.–3. luokille sekä TUPLAKULTA 4.–6. luokille.  

Ikäryhmätasot suoritettuaan lapsilla on hallinnassaan lähtö-
tasoon nähden selvästi laajempi laulujen tuntemus ja hallinta 
sekä kasvanut valmius yhteislauluun. 

Uudistetut laululistat ja tarkemmat ohjeet löytyvät:  
www.konserttikeskus.fi/laulumerkkisuoritukset 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu 
Hinta: 54 €/luokka 

Ku
va

aj
a:

 K
on

se
rt

tik
es

ku
s

LUOKKAMUSISOINTIDIPLOMI 

 
Luokkamusisointidiplomi (LuoMu) on laulumerkkisuori-
tuksen kaltainen koululuokan yhteinen toimintamuoto, 
jossa kaikille oppilaille pyritään löytämään oma roolinsa 
suorituksessa. Tavoitteena on yhteisesitys, jossa oppi-
lailla voi olla eri  tehtäviä soittajina, laulajina, biisin/teks-
tintekijöinä sekä valo-, ääni/videointitehtävissä. Diplomin 
voi suorittaa mikä tahansa peruskoululuokka, kunhan 
koko luokka osallistuu suoritukseen ja suorituksen ot-
taa vastaan Konserttikeskuksen lähettämä inspehtööri.  

Toisin kuin laulumerkkisuorituksessa, luomusoitto-
diplomissa ei ole laulu- tai kappalelistoja, vaan luokat 
saavat vapaasti valita esitettävät kappaleet (5 kpl) ja ne 
tulee valita seuraavissa kompeissa/tyylilajeissa: beat – 
valssi – hiphop/rap – balladi – latin -   marssi - rock.

Tarkemmat ohjeet löytyvät : 
www.konserttikeskus.fi/luokkamusisointi 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu 
Hinta: 54 €/luokka 
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OPPILAAT KONSERTIN  
TUOTTAJINA

 
Konserttikeskuksen Oppilaat konsertin tuottajina -toi-
mintamalli osallistaa koululaiset koulukonsertin tai 
muun kulttuuritapahtuman tuotantoon. Toteuttajana 
toimii esimerkiksi koululuokka, koulun harrastekerho, 
valinnaisen musiikinkurssin oppilaat tai vanhempainyh-
distys. Projektiin osallistuvat oppilaat jakavat tehtävät 
ja suorittavat ne ohjatusti. Toimintamallin voi toteuttaa 
eri tavoin, joten esimerkiksi kesto vaihtelee toteutus-
tavasta riippuen. Järjestävä ryhmä aloittaa työskente-
lynsä keskimäärin pari viikkoa ennen konserttia. Malli 
rikastuttaa konserttikokemusta ja sitoo oppilaat kon-
sertin järjestämiseen. Vaikka projekti ei kestä pitkään, 
se voi olla osallistujilleen hyvin merkityksellinen. Oppi-
laat konsertin tuottajina -opas ja muut materiaalit ovat 
ladattavissa ilmaiseksi Konserttikeskuksen sivuilta.  
 
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu
Hinta: maksuton
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Ajankohtaista
Näillä sivuilla esittelemme muun 
muassa tulevia hankkeita ja 
muita ajankohtaisia tapahtumia. 
Ajankohtaisia uutisia löydät myös 
nettisivuiltamme osoitteesta: 

konserttikeskus.fi/ 
ajankohtaista

Konserttikeskus ja Teatterikorkeakoulu 
yhteistyöhön
Koulukonserttiohjelmien taiteellinen ohjaaminen alkoi vuonna 2011. Silloin Konserttikeskuksen 
taiteellinen tuottaja aloitti yhteistyön esiintyjäryhmien kanssa. Tapaamisissa täsmennettiin oh-
jelman kohderyhmä (päiväkoti – alakoulu – yläkoulu – lukio – seniorikonsertti), käytiin läpi ohjel-
man kesto ja rakenne. Erityinen huomio oli esittämisessä: mihin sijoitutaan esiintymään (lavalle 
– lattialle – salin nurkkaan jne.), miten yleisö sijoittuu, esiinnytäänkö akustisesti vai käytetään-
kö äänentoistoa, elävöitetäänkö esitystä kuvituksin, miten toteutetaan interaktiivisuus yleisön 
kanssa, jos sitä esitykseen halutaan, jne. 

Kaikki osapuolet ovat pitäneet valmennusprosessia tarpeellisena ja hyödyllisenä, mutta kehitet-
tävääkin siinä nähtiin. Siitä syystä otti Konserttikeskus viime syksynä yhteyttä Teatterikorkea-
kouluun ja ehdotti ohjelmien valmennukseen yhteistyötä. 

Ehdotus tuotti tulosta ja pilottina käynnistyi tämän vuoden alussa kahden Teak-opiskelijan  työs-
kentely kahden Konserttikeskuksen uuden ohjelman kanssa. Toimintamallissa yksi dramatur-
gialinjan ja yksi ohjaajalinjan opiskelija yhteistyössä Konserttikeskuksen taiteellisen ohjaajan 
kanssa työstää uutta koulukonserttiohjelmaa Teakin tiloissa osana vapaavalintaisia opintojaan. 
Aiemmin esitellyn valmennusmallin lisäksi tämä mahdollistaa entistä paremmin mm. verbaali-
sen viestityksen ja dramaturgian suunnittelun: kuka spiikkaa ja mitä ja tarvitaanko esitykselle 
jopa käsikirjoitus. Harjoitukset Teakin tiloissa mahdollistavat myös näyttämöllisen ohjauksen, 
jolloin valmennusprosessi muistuttaakin teatteriesityksen valmistumista.

Kun ohjelma on saatu työstettyä valmiiksi, varataan sille näytekonsertti kohderyhmän eteen 
Konserttikeskuksen kummikouluissa, joita on Helsingin alueella useita. Näytekonsertti videoi-
daan ja esityksen jälkeen taltiointi ruoditaan yhdessä esiintyjien kanssa. Silloin on vielä tilaisuus 
todeta, onnistuttiinko valmistautumisessa, vai tarvitseeko esitys vielä muutoksia tai täsmen-
nyksiä. 

JAZZUP - laatujazzia lapsille ja nuorille
JAZZUP on Konserttikeskuksen ja Suomen Jazzliiton yhteishanke, jonka tavoitteena on tuoda 
jazzmusiikkia lähemmäksi lasten ja nuorten kokemusmaailmaa. Ohjelman sisältö on räätälöity 
koulukiertuekäyttöön ja sitä on työstetty yhdessä kokeneen norjalaisen tuottaja, trumpetisti, 
kapellimestari Morten Brennen kanssa.
- Nyt on luotu täysin uusi lapsille suunniteltu jazzkonserttikokonaisuus, jonka toivon saavuttavan 
laajaa kiinnostusta ja innostusta. Kenties jazzkärpänen puraisee juuri koulukeikalla, ja nykyisten 
kuulijoiden joukosta kasvaa tulevaisuuden tekijöitä, Jazzliiton toiminnanjohtaja Maria Silven-
noinen pohtii.

Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa Jazzup-kvartettia luotsaa saksofonisti 
Max Zenger (kuvassa).
- Sain mahdollisuuden koota oman dream-teamin ympärilleni, jonka kanssa loihdimme monen-
laisia maagisen kauniita ja mukaansatempaavan energisiä tunnelmia.
Zengerin johdolla koulukiertueille lähtevät pianisti Riitta Paakki, rumpali Mikko Hassinen ja ba-
sisti Antti Ahoniemi. 
Konsertin teemana ja inspiraation lähteenä on luonto ja se miltä luonto kuulostaa.
- Luonnon uskomaton kauneus ja tärkeys inspiroi kaikkia omalla tavallaan. Luontomme haavoit-
tuvaisuus mm. ilmastonlämpenemisen takia on nyt myös ajankohtainen aihe, Zenger kiteyttää.

Tilaajille Max Zenger lupaa tuoretta otetta ja uutta näkökulmaa.
-Mitä sanasta jazz tulee mieleen? Annamme sille uuden ilmeikkään, nuorekkaan ja yllättävän 
merkityksen. Mielessäni sen sanoma on selkeä; mahdollisuus olla aivan oma itsensä, toteuttaa ja 
sanoa mielipiteensä oman soittonsa ja improvisaation kautta. 
Tavoitteena on avartava kokemus, joka tuo lasten ja nuorten ulottuville jotakin uutta ja ennen 
kokematonta.
-Se miten tulkitsemme näitä asioita instrumenttiemme avulla, joihin kuuluu sellaisia erikoisuuk-
sia kuten esim. kontrabassoklarinetti tai erilaiset perkussiot, sisältää varmasti uusia ja avartavia 
kokemuksia nuorille kuulijoille, Zenger lupaa.

JAZZUP - Miltä luonto kuulostaa? -ohjelma löytyy sivulta 10.
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Climate Aid 2030 tuo tietoa 
ja toivoa

Konserttikeskus on mukana usean tahon yhteisponnistuksessa, jonka 
tavoitteena on tuottaa elämyksiä, jakaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja 
pienentää hiilijalanjälkeä. Musiikkitalolla syksyllä 2019 pidetystä suur-
konsertista ponnistava kokonaisuus yhdistää ilmastoasiantuntijoita 
ja taiteilijoita tärkeän teeman ympärille. Konserttikeskus on mukana 
miettimässä, millä tavoin voisimme tuottaa erityisesti kouluille ja päi-
väkodeille suunnattua elämyksellistä sisältöä ilmastoteemasta mu-
siikkiin nojaten.
 
Ensimmäinen askeleemme on nyt ohjelmistosta löytyvä pienille suun-
nattu ilmastoteemainen Vesipisaroita-ohjelma. Ohjelman takaa löytyy 
Climate Aidin taiteellisen johtajan laulaja, viulisti, kapellimestari Jo-
hanna Almarkin kokoama ensemble. Ohjelmassa musiikkina soi mm. 
nimensä mukaisesti Jean Sibeliuksen lapsena säveltämä Vesipisaroita.

Ohjelma löytyy esitteen sivulta 7.

Uusi senioritarjotin
- laatusisältöä myös sote-sektorin käyttöön

Konserttikeskuksen pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, mutta jo vuo-
sikymmenen ajan on toimintaa järjestetty myös ikäihmisille esimerkiksi pal-
velutaloihin. Lapsille ja nuorille suunnatun konserttitarjontamme kysyntä 
ylittää kuitenkin vuosittain resurssimme, emmekä ole näin ollen pystyneet 
nostamaan seniorikonserttiemme kapasiteettia. Kysyntää kuitenkin olisi, 
joten olemme päättäneet perustaa erillisen senioritarjottimen, jolta löytyvät 
kaikki tälle kohderyhmälle soveltuvat ohjelmamme sekä niiden oma hinnas-
to. Senioritarjotin julkaistaan kokonaisuudessaan erikseen ja se löytyy net-
tisivuiltamme. Myös tästä esitteestä löydät kunkin ohjelman kohdalta tiedon 
siitä, onko ohjelmasta saatavilla senioreille suunnattu versio.
 
Senioritarjottimen hinnat:
esiintyjää       hinta €
1                      250
2                     400
3                     515
4                     650
5                     800

Hintoihin lisätään mahdolliset matka ja majoituskulut ja ne ovat voimassa, 
kun järjestetään 3 konsertin päiviä. Konsertin voi edelleen hyvin yhdistää 
koulu- ja päiväkotikiertueisiin.
 
Senioritarjotin osoitteessa: www.konserttikeskus.fi/seniorit

Lastenmusiikkipäivä on valtakunnallinen lastenmusiikin juhla-
päivä, palkintogaala sekä koko viikko täynnä tapahtumia! 

Lastenmusiikkipäivä palkitsee lastenmusiikin tekijöitä, tarjoaa 
laadukkaita konsertteja ja muistuttaa siitä, että lapsilla on oi-
keus ja tarve omaan musiikkiinsa. Päätapahtumat järjestetään 
marraskuussa 2020 Oulussa.

Tapahtumaa järjestää Lastenmusiikki ry yhteistyössä  
Konserttikeskuksen ja Oulun kaupungin kanssa.

 

Lisätietoa osoitteissa:  
lastenmusiikki.net 
lastenmusiikkipäivä.fi

Lastenmusiikkipäivä  
juhlistaa lastenmusiikkia
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Pikku Papun Orkesteri toimi tukikampanjan keulakuvana ja 
aloitti etäkonsertit ensimmäisenä esiintyjänä.
Kuvat: Antti Kemppainen Photography

Kevät peruuntui, etäkonsertit  tilalle
Koronaviruksen takia Suomi pantiin kiinni koko kevääksi, niinpä myös kou-
lukonsertitkin peruttiin tai siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Keikkojen 
peruuntuminen oli esiintyjille kova paikka, monille jo taloudellisista syistä. 
Muusikot ovat pääsääntöisesti freelancereita, joiden tulovirrat ovat monelta 
suunnalta kertyviä pieniä puroja ja nyt ne kaikki katkesivat yht’äkkiä.
 
Konserttikeskus reagoi tilanteeseen saman tien ja alkoi välittömästi järjestää 
peruuntuneiden keikkojen korvaajiksi etäkonsertteja, jotka näytettiin Kon-
serttikeskuksen Facebook-sivulla ja Youtubessa. Näiden katsomiseen saattoi 
lunastaa linkin, mutta kaikki konsertit olivat nähtävissä myös Konserttikes-
kuksen Facebook-sivulla maksutta, jotta kaikilla perheillä olisi tulotasosta 
huolimatta mahdollisuus nauttia näistä konserteista. 

Näin saatiin ainakin jonkin verran autettua pulaan joutuneita artisteja. So-
me-yhteisö ottikin ilolla vastaan lapsille suunnatut konsertit ja Konsertti-
keskuksen Facebook-sivujen katsojaluvut kasvoivat räjähdysmäisesti. Yk-
sityishenkilöillä oli samassa yhteydessä mahdollisuus tukea esiintyjiämme 
osallistumalla Mesenaatti.me -sivuilla julkistettuun Elävää musiikkia lapsille 
ja nuorille nyt ja tulevaisuudessa –kampanjaan. Etäkonsertit ja niihin liittyvät 
tiedot löytyvät osoitteesta Konserttikeskuksen nettisivuilta.

Ensimmäisessä etäkonsertissa esiintyi Pikku Papun Orkesteri 20.3. ja esityk-
sen tunnelmista kertovat yhtyeen jäsenet Heli Kajo ja Maiju Kopra seuraavaa:
 
“Kun puhelin soi ja meiltä kysyttiin, että lähdetäänkö tällaiseen livestreamauk-
seen mukaan, niin kyllähän siinä ihan herkistyi, että tällaisena aikana tuleekin 
yhtäkkiä kaikkien perumisien sijaan mahdollisuus konsertoimiseen. Me koetaan 
olevamme etuoikeutettuja, että saatiin olla mukana tässä Konserttikeskuksen 
upeassa, ja niin uskomattoman nopealla aikataululla ja viimeisen päälle hienosti 
organisoidussa aloitteessa tukea Koronan vuoksi tyhjän päälle pudonneita ar-
tistejaan. Arvostamme ihan hurjan paljon sitä, että Konserttikeskus etulinjassa 
tarjosi kaikille suomalaisille lapsille päiväkodeissa, kouluissa ja kotona mahdol-
lisuuden kulttuurikokemukseen.”    

KONSERTTIKESKUKSEN 
ETÄKONSERTIT

  
Faktaa etäkonserteista: 
 
- noin 300 konserttia jäi toteutumatta, joista suurin  
osa siirrettiin poikkeustilan jälkeiseen aikaan
- etäkonserttien katsojamäärät ylittivät 100 000  
katselukertaa jo ensimmäisen kahden viikon aikana
- konsertit olivat nähtävissä  kevään ajan maksutta
- Konserttikeskuksen Facebook-sivujen seuraajamäärä  
nousi yli 5000 seuraajalla ensimmäisen kahden viikon aikana
- kampanjan kautta saatiin tuloutettua esiintyjille lähes kaksi-
kymmentätuhatta euroa 
 
Lisätietoa: www.konserttikeskus.fi/etakonsertit
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YAMsession on alamme vuosittainen päätapahtuma, jonka 
järjestää maailman suurin lapsiin ja nuoriin suuntautuva mu-
siikkiorganisaatio Jeunesses Musicales International (JMI). 
Konserttikeskus on JMI:n liitännäisjäsen. Seuraava YAMses-
sion pidetään Larvikissa Norjassa syksyllä 2021. Tapahtumaan 
kannattaa osallistua, olitpa sitten taiteellinen tuottaja, musiik-
kikasvattaja, organisaattori tai esiintyvä taiteilija. Luvassa on 
mm. konsertteja, luentoja, avartava tuottajien foorumi sekä 
YAMawards-gaala.

Syksyllä 2019 YAMsession järjestettiin Horsensissa Tans-
kassa. Yhtenä show casena nähtiin Tuuletar (Suomi), joka 
on tehnyt koulukonserttikiertueita kauttamme kolmen lu-
kuvuoden verran. Tapahtuman yhteydessä jaettiin jälleen 
YAMawards-palkinnot parhaille lapsille ja nuorille suunna-
tuille produktioille. Parhaan ison tuotannon palkinnon voitti 
Copper & Sking  (Belgia). Parhaan pienen tuotannon pal-
kinnon sai Gabor Vosteenin Fluteman show (Saksa), joka 
oli ohjelmistossamme edellisellä kaudella. Yleisön suosiksi 
valittiin Thelonious (Belgia).

YAMAWARDS
Perustamillaan Young Audiences Music Awards -palkinnoilla 
(YAMawards) JMI haluaa edistää ja palkita luovuutta ja inno-
vatiivisuutta nuorille yleisöille suunnatuissa musiikkiesityk-
sissä. Ehdotuksia vuoden 2021 palkittaviksi produktioiksi 
otetaan vastaan kevään 2021 aikana YAMawardsin nettisivuil-
la. Haku on avoin kaikille musiikkipainotteisille tuotannoille, 
jotka on suunnattu alle 18-vuotiaille yleisöille. Palkintogaala 
pidetään edellä mainitussa YAMsession-tapahtumassa.

YAMSESSION
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Kansain-
välinen  
yhteistyö
Konserttikeskus on  
vuodesta 2011 toiminut 
liitännäisjäsenenä 
Jeunesses Musicales Inter-
national -järjestössä (JMI), 
joka on maailman suurin 
lapsiin ja nuoriin suuntau-
tuva musiikkiorganisaatio. 
Vuonna 1945 perustetun ja 
45 maassa toimivan JMI:n 
lähtökohtana on antaa 
nuorille ihmiselle mah-
dollisuus kehittyä musiikin 
avulla yli kaikkien rajojen.  

Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset YAMsessioniin:
www.yamsession.org

Järjestämme joka syksy avoimen ohjelmahaun. Ohjelmiston vaihtuvuuden takaamiseksi valittu ohjelma voi olla 
ohjelmistossa yhtäjaksoisesti korkeintaan kolme lukuvuotta (syksy+kevät) kerrallaan. Syksyn 2020 haku koskee 
lukuvuoden 2021–2022 ohjelmistoa ja haku on auki 1.9.–30.10.2020. Uudet ohjelmat valitsee ohjelmatoimikunta, 
joka myös päättää kuinka kauan yhtye on ohjelmistossa.
 
Konserttikeskuksen ohjelmatoimikunta:
Timo Lehtovaara, musiikin lehtori, kuoronjohtaja, muusikko
Terhi Rauhala, musiikin lehtori
Aija Puurtinen, muusikko, musiikkipedagogi, MuT
Satu Sopanen, musiikkipedagogi, muusikko
Max Tabell, lehtori, musiikkipedagogi, muusikko
Riikka Talvitie, säveltäjä

Musiikin on oltava esityksessä pääosassa. Ohjelmia arvioitaessa tärkeässä roolissa on noin 3–5 minuutin pituinen 
netistä löytyvä videonäyte, jonka tulee antaa kuva ohjelman sisällöstä ja taiteellisesta tasosta sekä esiintyjien vuoro-
vaikutustaidoista kohdeyleisön edessä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä konsertin onnistumisen kannalta. 
Ohjelmahakumme on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa ohjelmatoimikunta valitsee jatkoon pääsevät ohjel-
mat hakemusten pohjalta. Jatkoon päässeet yhtyeet sitoutuvat tekemään töitä ohjelman kehittämiseksi (noin 1,5–2 
päivää) yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Hakuprosessin toinen vaihe on näytekonsertti, jonka pohjalta lopulliset 
ohjelmistovalinnat tehdään.

Ohjelmaehdotuksia tehtäessä on syytä ottaa huomioon, että suurin osa Konserttikeskuksen konserteista järjestetään 
alakouluissa ja että esiintyjäryhmät koostuvat useimmiten 2–4 muusikosta. Toteutamme konsertteja kolmen konsertin 
työpäivinä. Tarkemmat ohjeet ja hakulomake ilmestyvät ti 1.9.2020 Konserttikeskuksen nettisivuille.

Ohjelmahaku  
lukuvuodelle 2021–2022

Lähetä hakemus
pe 30.10.2020  

klo 16 mennessä!

/OHJELMAHAKU
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Noora Herranen, toiminnanjohtaja 
noora.herranen@konserttikeskus.fi 
puh. 050 463 6782

Seija Pakarinen, tuottaja 
seija.pakarinen@konserttikeskus.fi 
puh. 050 306 2211 
tilaukset, kiertueet, Oppilaat konsertin  
tuottajina -projekti

Ville Kekäläinen, tuottaja 
ville.kekalainen@konserttikeskus.fi 
puh. 050 344 1580 
viestintä, kiertueet, Oppilaat konsertin  
tuottajina -projekti

Stephan Keskinen, taloudenhoitaja 
stephan.keskinen@konserttikeskus.fi 
puh. 050 463 7456 
laskutus, palkkiot, taloushallinto

Reijo Karvonen, taiteellinen koordinaattori 
reijo.karvonen@konserttikeskus.fi 
puh. 040 593 2369 
ohjelmahaku, esitysten valmennus,  
laulumerkki- ja luokkamusisointisuoritukset

Konserttikeskuksen väki
Konserttikeskus ry 
Runeberginkatu 4a C 9, 00100 Helsinki (sisäänkäynti Salomonkatu 19 puolelta)  
 
puh. 010 322 4400*
*Soittaminen kotimaan kiinteän verkon liittymistä 010-alkuiseen numeroon maksaa 8,35 senttiä puhelu + 6 senttiä/minuutti, 
matkaviestinverkon liittymästä 8,35 senttiä/puhelu + 17,17 senttiä/minuutti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. 

Konserttikeskus (Concert Centre Finland) is a non-profit association 
established in 1963. Its aim is to arrange tours of high-quality concert 
programmes in a wide variety all over Finland, mainly in public schools 
and kindergartens. Konserttikeskus also creates concert productions 
and develops new forms and concepts for musicians to meet children 
and young people.

In addition to concerts music related workshops are an important part 
of the activities.

Konserttikeskus is funded by the Finnish Ministry of Education and 
the Finnish Music Foundation (MES) as well as some minor sources. 
Konserttikeskus had an annual expenditure of about 1 million EUR.

The number of organized concerts and other events varies annually 
between 1200 and 1500, with 150 000 children taking part in the acti-
vities of the association. 

www.konserttikeskus.fi/english

Konserttikeskus ry, på svenska Konsertcentralen rf, har som mål att 
främja musikverksamhet i fostrande och undervisande syfte i skolor och 
daghem. För detta ändamål arrangerar föreningen årligen 1200–1500 kon-
serter i skolor och daghem samt workshoppar i samarbete med de lokala 
arrangörerna. Dessutom ordnar Konsertcentralen ibland fortbildning och 
offentliga konserter i samband med skolkonserturnéerna. Verksamhet-
sområdet omfattar hela landet. Artisterna är professionella musiker som 
programkommittén har valt ut.

Undervisnings- och kulturministeriet och Stiftelsen för musikfrämjande 
(MES) stöder Konsertcentralens verksamhet. Tack vare detta är det mö-
jligt att erbjuda konserter till mycket rimliga priser. Beställarna betalar i 
genomsnitt mindre av hälften av kostnaderna för konserterna. Konser-
terna kostar lika mycket överallt i Finland oberoende av var de ordnas.

www.konserttikeskus.fi/svenska 

CONCERT CENTRE FINLAND KONSERTCENTRALEN RF

In English: På svenska:
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Konserttikeskus ry järjestää vuosittain 1 200–1 500 konserttia ja mu-
siikillista työpajaa kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea yh-
teistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Toimintaa tukevat ope-
tus- ja kulttuuriministeriö sekä Musiikin edistämissäätiö (MES).

Painos: 8 000 kpl / Paino: Grano Oy 
Kannen kuva: Heartbeat Group/Kristoffer Juel Polsen 
Toimitus: Konserttikeskus 
Taitto: Ville Kekäläinen 
Visuaalinen ilme: Pasi Virtakari Designs
 
Osoiterekisterit:  
Konserttikeskuksen osoite-, esiintyjä- ja jäsenrekisterit.

@konserttikeskus #konserttikeskus #musiikkialapsillejanuorille


