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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Mennyt toimintavuosi oli koulu- ja päiväko-
tikonsertteja järjestävälle Konserttikeskuk-
selle erityisen menestyksellinen. Edistystä 
tapahtui monella rintamalla. Konserttien 
lukumäärässä löimme aiemman ennätyksen 
kirkkaasti. Noin neljännesmiljoona nuorta 
kuulijaa pääsi nauttimaan elävän musiikin 
elämyksistä välityksellämme.  
 
Taiteellisen tuottajamme kädenjälki näkyi 
ensimmäisen kerran useassa ohjelmassa, ja 
niistä saatu palaute oli pääosin erittäin po-
sitiivista. Loppuvuonna otimme käyttöön 
uuden, keskitetyn esiintyjähaun, joka keräsi 
ilahduttavan runsaasti hakemuksia - ja 
niistä yli puolet uusilta esiintyjiltä. Kehi-
timme taloushallintoa entistä ajanmukai-
semmaksi ja lisäsimme sen resursseja. Uusi 
toimitila Helsingin Kalliossa on palvellut 
meitä erinomaisesti. Se on viihtyisä ja tar-
koituksenmukainen. 
 
Kansainvälinen yhteistyö, jota harjoitettiin 
mm. talvella järjestettyyn Korvat kävelylle! 
-koulukonserttifestivaaliin liittyen, on anta-
nut toiminnallamme vertailupohjaa ja per-
spektiiviä. Olemme ottaneet edistysaske-
leita, mutta vielä on paljon tehtävää. Toi-
saalta rahoituspohjan epävarmuus, joka on 
niin Konserttikeskuksen kuin sen tilaaja-
kunnankin ongelma, tekee pitkäjännitteisen 
suunnittelun ja kehitystyön vaikeaksi.  
 
Ammattimuusikon ja lapsen kohtaamisesta 
voi syntyä jotain todella hienoa. Liian usein 
asialle tehdään kuitenkin karhunpalvelus, 
jos tarjonta on puolivillaista tai se ei ota 
huomioon kohdeyleisöä. Konserttikeskuk-
sen tehtävänä tuleekin yhä selvemmin olla 
esiintyjien valmentaminen ja ohjelmien ke-
hittäminen laajamittaisen kiertuetoiminnan 
rinnalla. 
 
Keväällä 2011 alkaneessa Musiikki elämään 
-hankkeessa kehitetään osallistavan kon-
serttitoiminnan muotoja. Yksi sellainen on 
oppilaiden osallistuminen koulukonsert-
tiemme järjestämiseen, jota aiomme lähi-
tulevaisuudessa kokeilla norjalaiseen toi-
mintamalliin perustuen. 
 

Vuodenvaihteessa päättynyt nuorten muu-
sikoiden työllistämishanke osoitti ketterän 
organisaatiomme kyvyn toteuttaa annettuja 
tehtäviä ja löytää hyviä ratkaisuja haasta-
vien olosuhteiden vallitessa. Taikalamppu-
lastenkulttuurikeskusten verkoston kanssa 
tehdyn hankeyhteistyön soisi jatkuvan ja 
laajenevan, niin hienon vastaanoton eri 
taiteenlajit kattanut työllistämishanke sai 
sekä Taiteilija koulussa että Konsertti joka 
kouluun -osioistaan, mitä edesauttoi nuo-
rista taiteilijoista huokunut innostus.  
 
Konserttikeskuksen konsertit järjestettiin 
toimintavuonna pääosin kaupungeissa, 
mikä johtuu suureksi osaksi em. Taika-
lamppu-yhteistyöstä. Kaupunkien ulkopuo-
lella toteutettujen konserttien lukumäärä on 
polkenut paikallaan viime vuosina, vaikka 
kokonaiskonserttimäärämme ovat huo-
mattavasti kasvaneet. Monen autioituvan 
maaseutukunnan ikärakenne on jo pahasti 
vinoutunut nuorempien ikäluokkien tappi-
oksi.  
 
Tulokset kuntasopimuksiin pohjautuvasta 
Konsertti joka kouluun -toimintamallista 
ovat olleet vakuuttavia. Sen myötä toteu-
tettujen konserttien musiikillinen kirjo on 
monipuolistunut, kiertuejärjestelyt ovat 
helpottuneet ja yläkoulutkin ovat taas tul-
leet voimakkaammin mukaan toimin-
taamme. Kaikki sopimuskuntien peruskou-
lulaiset vuosittain tavoittavan toimintamal-
lin leviämistä haittaa kuitenkin vireillä oleva 
kuntien lukumäärän voimakas pienentämi-
nen taloudellisten uhkakuvien ohella. 
 
Valtionrahoituksemme tasossa on tapahtu-
nut ilahduttavaa kehitystä viime vuosina, 
mutta ero pohjoismaisten sisarjärjestö-
jemme taloudellisiin resursseihin on edel-
leen suuri. Toivottavasti vuosi 2011, jolloin 
iso työllistämismääräraha pääosin käytet-
tiin, ei jää yksittäiseksi huipuksi.  
 
Kiitokset fanfaarien kera erinomaisesti suju-
neesta toimintavuodesta Konserttikeskuk-
sen taiteilijoille, yhteistyökumppaneille, 
tukijoille sekä toimihenkilöille!  
 

Kari Vase, toiminnanjohtaja 
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1 KONSERTTITOIMINTA 
 
1.1 YLEISKATSAUS   
 
Konserttikeskus ry:n päätehtävänä on viedä elävän musiikin konsertteja kouluihin ja päiväko-
teihin. Konsertit järjestetään osana eri puolille Suomea suuntautuvia kiertueita, jotka toteute-
taan yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. 
 
Vuonna 2011 Konserttikeskus järjesti kaikkiaan 1 745 musiikkitilaisuutta (1359 v. 2010) eri 
puolilla Suomea: 1 650 oli koulu- ja päiväkotikonserttia, 28 julkista konserttia ja 67 työpaja-
tuntia. Lukumäärän voimakas kasvu johtui erityisesti laajasta työllistämishankkeesta. 
 
Vuosina 2001 - 2011 konsertit ja muut tilaisuudet ovat jakautuneet kohderyhmittäin seuraa-
vasti: 
 
    2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
Koulu- ja päiväkotikonsertit 1650 1185 760 668 553 659 513 453 538 467 480 
  Päiväkoti 165 235 159 103 128 207 119 98 130 132 145 
  Alakoulu 1063 649 420 428 311 317 268 232 259 238 216 
  Yläkoulu 369 196 150 71 64 75 58 42 58 58 67 
  Yläkoulu ja lukio 12 30 11 17 14 17 15 24 25 9 10 
  Lukio 22 30 13 16 12 28 27 37 38 14 28 
  Muut (sis. ammattioppilait.) 19 45 7 33 24 15 26 20 28 16 14 
Julkiset konsertit 28 31 36 22 48 40 37 61 33 23 24 
  Koulukonserttiesiintyjät 28 31 36 21 44 30 32 56 26 20 21 
  Solistiyhdistyksen esiintyjät 0 0 0 1 4 10 5 5 7 3 3 
Konsertit yhteensä 1678 1216 796 690 601 699 550 514 571 490 504 
  % kaikista tapahtumista 96,2 89,5 93,3 90,9 73,6 71,4 91,2 70,8 79,7 73,0 67,7 
Muut tapahtumat                
  Työpajatunnit 67 143 57 69 199 274 53 210 139 170 211 
  Täydennyskoulutustunnit 0 0 0 0 17 6 0 2 6 11 29 
Muut tapahtumat yhteensä 
(h) 67 143 57 69 216 280 53 212 145 181 240 
  % kaikista tapahtumista 3,8 10,5 6,7 9,1 26,4 28,6 8,8 29,2 20,3 27,0 32,3 
                  
Kaikki tapahtumat yhteensä 1745 1359 853 759 817 979 603 726 716 671 744 
 
Kevään 2011 aikana Konserttikeskus järjesti 1001 ja syksyllä 744 musiikkitilaisuutta. Ne edus-
tivat laajasti musiikin eri osa-alueita ja kulttuureja. Vuosikertomuksen liitteissä on tarkempaa 
tietoa siitä, kuinka tilaisuudet ovat jakautuneet eri kohderyhmien, esiintyjäryhmien sekä 
maakuntien ja läänien kesken. Liitteistä löytyvät myös yksityiskohtaiset selvitykset vuoden 
2011 tilaisuuksista sekä esiintyjäryhmien kokoonpanoista. 
 
Konsertit rahoitettiin tilaajien maksamien tariffihintojen lisäksi saaduilla avustuksilla. Esittävän 
säveltaiteen edistämiskeskuksen (ESEK) myöntämällä tuella järjestettiin 130 konserttia, joista 
neljä oli julkisia, yhteensä 7 % kaikista tilaisuuksista (15 % v. 2010).  
 
Konserttikohtaiset kustannukset jakautuivat tilaajien ja Konserttikeskuksen kesken seuraavasti 
lukuun ottamatta Konsertti joka kouluun -hankkeen ja muiden erityishankkeiden konsertteja:  
 
   2011  2010 
Tilaajan osuus  272,- 56 % 243,- 54 % 
Konserttikeskuksen osuus 211,- 44 % 205,- 46% 
Keskimääräiset kustannukset 483,- 100 % 448,- 100 % 
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Konsertti joka kouluun -pääluokassa kustannukset jakautuivat puolestaan seuraavasti: 
    

2011  2010   
Tilaajan osuus  198,- 31 % 187,- 31 %  
Konserttikeskuksen osuus 439,- 69 % 425,- 69 %  
Keskimääräiset kustannukset  637,- 100 % 612,- 100 %  
 
Konserttikeskus tuki siten yhtä Konsertti joka kouluun -hankkeen konserttia keskimäärin yli 
kaksinkertaisella summalla normaalitoimintaan verrattuna.  
 
1.2 KOULU- JA PÄIVÄKOTI- SEKÄ JULKISET KONSERTIT 
 
Johdanto  
 
Musiikki vaikuttaa positiivisesti ihmisen kehitykseen ja mielenterveyteen tieteellisten tutki-
musten perusteella. Koulu- ja päiväkotikonsertit sekä musiikilliset työpajat antavat mahdol-
lisuuden elää ja kokea musiikkia, vaikkei itse vielä olisikaan musiikin aktiiviharrastaja. Sitä 
kautta lapsi ja nuori voi löytää elinikäisen harrastuksen ja kiinnostuksen kohteen.  
 
Toisaalta myönteiset kokemukset ja elämykset elävän musiikin parissa synnyttävät positiivi-
sen asenteen elävää musiikkia ja konserteissa käyntiä kohtaan. Samalla tuetaan kasvua yh-
teisöllisyyteen, suvaitsevuuteen ja moniarvoisuuteen. 
 
Toimintaperiaatteet 
 
Konserttikeskuksen järjestämillä koulu- ja päiväkotikonserttikiertueilla tehdään tavallisesti 
kolme konserttia päivässä, mikä tekee toiminnasta taloudellisesti järkevää sekä Konserttikes-
kuksen että esiintyvien muusikoiden näkökulmasta. Tämä käytäntö myös mahdollistaa edulli-
set tilaajahinnat, jotka ovat samat kaikkialla Suomessa. Tilaajia ovat pääasiassa koulut, päivä-
kodit sekä muut kunnalliset tahot. Konserttikeskuksen tuottamien konserttien merkitys on 
erityisen suuri seuduilla, joilla ei ole tavallisesti mahdollista kuulla korkeatasoisia, eri musiik-
kityylejä edustavia konsertteja. Konserttikeskus järjestää konsertteja yhä enemmän kuntaso-
pimuksiin pohjautuvalla Konsertti joka kouluun -toimintamallilla, ks. sivu 6. 
 
Ohjelmisto 
 
Konserttikeskuksen koulukonserttiohjelmiston tulee edustaa laajasti musiikin eri tyylilajeja.  
Konserttiohjelmat ovat yleensä integroitavissa muihin oppiaineisiin, missä myös joihinkin oh-
jelmiin liittyvät oheismateriaalit ovat apuna.  
 
Hallituksen nimeämä ohjelmatoimikunta on valinnut uudet ohjelmat pääasiassa kohdeyleisön 
edessä pidetyn näytekonsertin perusteella. Valintakriteerejä ovat mm. taiteellinen taso, mu-
siikin osuus, pedagogiset näkökohdat, kohderyhmän huomioon ottaminen, kontakti yleisöön 
sekä onko ohjelmalle tarvetta ohjelmistossa. Nykyään on lähtökohtana myös se, että yhdis-
tyksen taiteellinen tuottaja työstää ohjelmaa tarpeen mukaan ennen kiertueelle lähtöä. Myös 
vanhoja ohjelmia pyritään arvioimaan säännöllisin väliajoin.  
 
Konserttikeskus siirtyi syksyllä 2011 uuteen, keskitettyyn esiintyjähakuun, joka päättyi 
30.11.2011 koskien kautta 2012 – 2013. Internet-pohjaiseen hakuun osallistuivat myös jo 
ohjelmistossa olevat esiintyjät. Ohjelmia arvioitaessa tärkeässä asemassa on kustakin esityk-
sestä pyydetty lyhyt videokooste. 
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Konserttikeskus tekee yhteistyötä ammattimuusikkoja kouluttavien oppilaitosten kanssa pe-
rehdyttäen opiskelijoita koulukonserttitoiminnan erityispiirteisiin, mikä edesauttaa uusien 
esiintyjien ilmaantumista alalle.   
 
Tiedottaminen ja markkinointi  
 
Konserttikeskus tiedottaa toiminnastaan pääasiassa julkaisemansa kausiesitteen sekä internet-
sivujen kautta. Esite postitetaan kaikkiin päiväkoteihin, perusasteen kouluihin, toisen asteen 
oppilaitoksiin, kuntien koulu-, kulttuuri- ja sosiaalitoimistoihin sekä monelle muulle merkittä-
välle sidosryhmälle.  
 
Konserttikeskuksen kotisivut osoitteessa www.konserttikeskus.fi ovat tärkeä markkinointi- ja 
tiedotusväline. Yhdistys markkinoi konserttejaan myös sosiaalisessa mediassa, sähköpostin 
välityksellä ja puhelimitse.  
 
Toimintavuonna Konserttikeskuksen toiminta oli useaan otteeseen esillä eri tiedotusvälineissä. 
Konserttikeskus tiedottaa toiminnastaan myös opettajaksi opiskeleville yliopistoissa ja muissa 
alan oppilaitoksissa. 
 
Toteutuneet konsertit sekä muut tilaisuudet 
 
Koulu- ja päiväkotikonsertit sekä julkiset konsertit 
 
Vuonna 2011 Konserttikeskus ry järjesti yhteensä 165 päiväkotikonserttia ja 1 485 koulukon-
serttia. Kokonaissaldosta 3/4 suuntautui päiväkoti- ja alakouluikäisille. Lisäksi Konserttikeskus 
toteutti 28 julkista konserttia yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa.   
 
Muut tilaisuudet 
 
Konserttien lisäksi Konserttikeskus järjesti vuoden 2011 aikana myös työpajoja 67 oppitunnin 
verran mukaan lukien luokkakohtaiset laulumerkkisuoritukset. Työpajoissa lapset ja nuoret 
pääsevät omakohtaisen kokemisen ja oppimisen kautta tutustumaan syvällisemmin musiikkiin. 
Työpajoihin liittyy usein myös konsertti.  
 
Palaute ja seuranta 
 
Konserttikeskus pyytää paikallista järjestäjää antamaan palautetta jokaiseen musiikkitapahtu-
maan liittyen. Konserttiarviointeja saatiin edelleen tilaajalle lähetetyllä lomakkeella, joko säh-
köisesti tai postitse. Lisäksi Konserttikeskuksen edustajat seuraavat konsertteja myös oma-
kohtaisesti paikan päällä.  
 
Yleisömäärät ja työsuoritteet 
 
Koulu- ja päiväkotikonsertin onnistumisen tärkeimpiä edellytyksiä on sopiva yleisömäärä, jo-
hon vaikuttaa myös kyseessä olevan ohjelman luonne. Konserttikeskuksen järjestämät 1745 
koulu- ja päiväkotikonserttia sekä työpajaa tavoittivat vuonna 2011 arviolta n. 250 000 lasta 
ja nuorta.  
 
Työsuoritteita kertyi yhteensä 6 170 tuntia (3 724 tuntia vuonna 2010). Esiintyjäryhmien kes-
kimääräinen koko oli toimintavuonna kaikki konsertit mukaan lukien 3,5 henkeä (2,7 v. 2010), 
lukua nosti työllistämishankkeen keskiarvo 4,2 henkeä.  
 
1.3 KONSERTTI JOKA KOULUUN  
 
Konserttikeskuksessa oli jo pitkään tunnistettu tarve tutustuttaa oppilaat elävään musiikkiin 
aiempaa systemaattisemmin ja laajemmin, kun yhdistys vuonna 2008 käynnisti Konsertti joka 
kouluun -pilottihankkeen. Kokeilun pohjana oli muissa Pohjoismaissa käytössä olevan toimin-
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tamalli, jossa kunta sitoutuu tarjoamaan kaikille peruskoululaisilleen vuosittain vähintään yh-
den konsertin musiikinlajeja vaihdellen. Pilottihankkeelle myönnettiin taiteen Suomi-palkinto 
vuonna 2009. Hienon vastaanoton saaneesta kokeilusta on tullut Suomessakin toimintamalli, 
jolle on mielekästä kehittää koulukonserttitoimintaa.  
 
Kuntien edustajilta saatujen kommenttien perusteella toimintamallia puoltavat kunnan näkö-
kulmasta mm. edullisuus ja vaivattomuus, hyvät kokemukset Konserttikeskuksesta ja sen kon-
serteista sekä mahdollisuus tarjota kulttuuria suurelle joukolle. Etuna on kaikkien osapuolten 
kannalta myös se, että konserttikiertueista voidaan sopia suhteellisen aikaisin.  
 
Konsertti joka kouluun -toimintamallissa kuntatilaaja maksaa kunnan peruskoululaisten koko-
naislukumäärään pohjautuvan vuosimaksun, kun muussa toiminnassa koulu tai muu tilaaja 
maksaa esiintyjien lukumäärästä riippuvan hinnan yksittäisestä konsertista. Maksu oli 1,25 
€/oppilas kaudella 2010 – 2011 ja seuraavalla kaudella 1,35 €. Vuonna 2011 Konserttikes-
kuksen keskimääräinen osuus kokonaiskustannuksista oli n. 69 %, mikä on huomattavasti 
korkeampi kuin muussa konserttitoiminnassa. Konserttikeskuksen osuutta kustannuksista on 
lisännyt muuta toimintaa isompi toteutunut keskimääräinen yhtyekoko sekä se, että oppilas-
kohtaisella maksusta kertyvä tulo on jäänyt joissakin tapauksissa pieneksi konserttien luku-
määrään verrattuna johtuen kyseisten kuntien vähäisistä oppilasmääristä.   
 
Vuonna 2011 Konserttikeskuksen sopimuskumppanina olleissa kunnissa oli n. 80 000 perus-
koululaista Hangosta aina Utsjoelle asti (ks. liite 5). Konserttien kokonaissaldoksi muodostui 
498 (388 v. 2010), joista osa tehtiin Konsertti joka kouluun -toimintamallilla toteutetun työl-
listämishankkeen piirissä. 
 
Toimintamallin leviämistä ovat hidastaneet mm. epävarmuus Konserttikeskuksen saaman val-
tionavun kehityksestä, kuntien heikkenevä taloudellinen tilanne sekä vireillä oleva kuntien lu-
kumäärän voimakas pienentäminen. Toisaalta monella isolla kaupungilla on jo olemassa pit-
kälti omiin taidelaitoksiin pohjautuva koulujen kulttuuriopetussuunnitelma, jota täydentäviin 
ratkaisuihin ei ole ollut varaa tai halua panostaa. Konserttikeskuksen pitkän aikavälin tavoit-
teena on tarjota jokaiselle Suomen peruskoululaiselle ainakin yksi koulukonsertti lukuvuo-
dessa, mikä tekisi yhteensä n. 4 000 konserttia 150 oppilaan keskimääräisellä yleisökoolla.   
 
1.4 ERITYISHANKKEET 
 
Työllistämishanke 
 
Kesäkuussa 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Konserttikeskukselle 460 000 euron 
avustuksen käytettäväksi alle 30-vuotiaiden muusikoiden työllistämiseen vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Samalla oli määrä kokeilla yhteistyötä viiden OKM:n mukaan valitseman Taika-
lamppu-ketjuun lukeutuvan lastenkulttuurikeskuksen kanssa liittyen Konsertti joka kouluun -
hankkeeseen.   
 
Hankkeeseen valitut Taikalamppu-keskukset, Annantalon taidekeskus Helsingistä, Lasten ja 
nuorten kulttuurikeskus ARX Hämeenlinnasta, Kulttuuriaitta Jyväskylästä, Kulttuuritalo Valve 
Oulusta ja Porin lastenkulttuurikeskus ryhtyivät puolestaan toteuttamaan alueidensa kouluissa 
Taiteilija koulussa -hanketta. Eri alojen taiteilijat jalkautuivat kouluihin vieden osaksi koulujen 
toimintaa mm. valokuvauksen, runouden, teatterin ja kuvataiteen sisältöjä.  
 
Hanketta veivät Konserttikeskuksessa elokuusta 2010 lähtien eteenpäin projektipäällikkö ja 
yhdistyksen taiteellinen koordinaattori. Lisäksi hankkeessa työskenteli joulukuusta 2010 tou-
kokuuhun 2011 asti projektituottaja, jonka tehtäviin kuuluivat konserttiin liittyvien oheismate-
riaalien valmistaminen ja kiertuejärjestelyihin osallistuminen. 
 
Huolimatta vaikeudesta löytää sellaisia ryhmiä, jonka kaikki jäsenet täyttivät työllistettäville 
asetetut ehdot, onnistuttiin hankkeeseen löytämään tai kokoamaan yhdeksän eri musiikkityy-
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lejä edustavaa esiintyjäryhmää, joissa oli 35 muusikkoa. Jokaista ohjelmaa työstettiin Kon-
serttikeskuksen taiteellisen koordinaattorin johdolla esiintymiskuntoon. 
 
Konsertteja järjestettiin helmikuusta 2011 lähtien ja niitä kertyi yhteensä 678. Kokonaisylei-
sömäärä oli n. 95 000 kuulijaa. Taikalamppu-keskusten kaupunkien koulujen osallistumispro-
sentti oli hyvin korkea. Lisäksi konsertteja tarjottiin Espoon, Tornion ja Vantaan sekä kymme-
nen pienehkön kunnan koululaisille. Jokaisen Taikalamppu-keskuksen tai yhteistyökunnan yh-
dyshenkilö auttoi Konserttikeskuksen projektivastaavaa kiertuesuunnittelun alkuvaiheessa 
pääasiassa hankkimalla tiedot omien alueidensa kouluista sekä tiedottamalla niille konser-
teista. Tämän jälkeen Konserttikeskuksen projektipäällikkö ja projektituottaja toteuttivat kaikki 
käytännön kiertuejärjestelyt. Muutamassa kunnassa kuten Oulussa paikallinen yhteyshenkilö 
hoiti myös kaikki konsertteihin liittyvät käytännön järjestelyt. 
 
Saatu palaute oli lähes kauttaaltaan erinomaista tai hyvää. Pääosin kiiteltiin esiintyjien am-
mattitaitoa, vuorovaikutuskykyä ja musiikillista osaamista: ”Esiintyjän saivat yleisön haltioitu-
maan ja mukaansa. Ohjelma soveltui täydellisesti ala-asteikäisille lapsillemme. Ohjelma oli 
napakymppi kokonaisuus!” Positiivista palautetta tuli paljon myös sellaisten musiikkityylien 
viemisestä kouluihin, joita siellä ei muuten kuultaisi. 
 
Konserttikeskuksen näkökulmasta arvioiden hanke oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut. 
Kaikkien osapuolien yleinen toive on ollut vastaavan toiminnan jatkuminen myös tulevaisuu-
dessa. Konserttikeskus ja Taikalamppu-keskusten ydinorganisaatio laativat opetus- ja kulttuu-
riministeriön pyynnöstä ehdotuksen Taidetta joka kouluun -mallista, jonka myötä Konsertti 
joka kouluun ja Taiteilija koulussa -toiminnasta tulisi jatkuvaa kaikkien Taikalamppu-keskusten 
alueilla. 
 
Musiikki elämään  
 
Konserttikeskus osallistuu keväällä 2011 käynnistyneeseen Musiikki elämään – osallistavan 
konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueelliseen kehittämishankkeeseen, jonka tarkoituk-
sena on vahvistaa osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön tuottajien, tilaajien ja 
kouluttajien osaamista, pilotoida kehitettävää palvelutuotantomallia sekä luoda materiaali-
pankki eri osapuolten tarpeisiin. 
 
Hanke koostuu pääkaupunkiseudulla, Päijät-Hämeessä, Kokkolassa ja Oulussa toteutettavista 
alueellisista osaprojekteista. Projekteissa ammattikorkeakoulujen musiikin opiskelijat toteut-
tavat osallistavia konsertteja ja työpajoja ammattilaisten ohjauksessa. Musiikki elämään -
hankkeen päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuuri ja luova ala. Vuoden 
2013 loppuun jatkuva hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Lapin ELY-keskuksen 
välityksellä.  
 
Musiikki elämään -hankkeen alkuvaiheessa Konserttikeskus oli voimakkaasti mukana ammat-
tikorkeakoulujen osatoteutusten käynnistämisessä, minkä jälkeen on siirrytty yhä enemmän 
yhdistyksen oman osuuden kehittämiseen, esim. norjalaisen oppilaat konserttien järjestäjinä -
mallin kokeilemiseen Suomessa. Konserttikeskuksen projektikoordinaattori aloitti toukokuussa 
2011 puolipäiväisenä työntekijänä. Marraskuun alusta lähtien hän on jakanut kokopäiväisen 
työntekijän työajan suhteessa 80/20 silloin aloittaneen projektituottajan kanssa.  
 
Korvat kävelylle! -koulukonserttifestivaali 
 
Koulukonsertit asettautuivat valokeilaan 1.-5.3.2011, jolloin Konserttikeskus ja Espoon kau-
punki järjestivät yhteistyössä Korvat kävelylle! -festivaalin Leppävaaran Sellosalissa ja lähei-
sessä Ruusutorpan koulussa sekä Karakallion monitoimitalossa. Monipuolinen tarjonta koostui 
pääosin Konserttikeskuksen kausiohjelmistosta. Esitykset saivat yleisesti ottaen innostuneen 
vastaanoton.  
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Ulkomaita edustivat norjalainen Klangbein-duo ja ruotsalainen Komodo-yhtye hienosti raken-
netuilla esityksillään. Konserttikeskuksen normaaliohjelmiston ulkopuolelta tulivat myös Ra-
jaton-lauluyhtyeen perhekonsertit sekä Kansallisoopperan, DuvTeaternin ja tanssikoulu Blue 
Flamencon yhteistuotanto Mustien siipien lintu - variaatio Carmenista.   
 
Kolmatta kertaa järjestettyyn festivaaliin sisältyi konserttien ohella myös työpajoja sekä semi-
naari alan ammattilaisille. Tapahtuman painoarvoa lisäsivät taltioinnit, joita Yle Radio1 teki 
neljästä konsertista. Festivaalipäivien aikana Konserttikeskus järjesti Helsingissä Metropolian 
pop/jazz-musiikin koulutusohjelman kanssa koulukonserttituottajien kokouksen, joka keräsi 
osanottajia kaikista Pohjoismaista ja Virosta. 
 
Lauluhanke 
 
Lauluhankkeella halutaan elvyttää yhteislaulutaitoa ja tutustuttaa lapset perinteisiin suomalai-
siin lauluihin. Hankkeessa luokat tai esikouluryhmät suorittavat erityisen laulumerkin/diplomin. 
Konserttikeskuksen valitsemassa lauluohjelmistossa on kolme tasoa. Valmistautumisessa voi-
daan käyttää apuna hanketta varten tuotettuja kahta levyä. Kukin luokka opettelee lauluoh-
jelmistosta tietyn määrän pakollisia ja vapaavalintaisia lauluja, minkä jälkeen Konserttikeskuk-
sen tarkastaja, ”inspehtoori”, saapuu koululle vastaanottamaan suorituksen kannustavan ilma-
piirin vallitessa. Vuoden 2011 aikana järjestettiin 13 laulumerkin suoritustilaisuutta. 
 
 
2 MUU TOIMINTA 
 
2.1 JÄSENYYDET 
 
Konserttikeskus on vuodesta 2007 lähtien ollut Suomen Musiikkineuvoston jäsen. Yhdistyksen 
toiminnanjohtaja on osallistunut Musiikkineuvoston kokouksiin ja seminaareihin. 
 
Konserttikeskus on myös pohjoismaisten koulukonserttijärjestäjien yhteistyöelimen Nordiskt 
Nätverk för Skolkonserter (NNS) jäsen. NNS:n muita jäseniä ovat olleet Levende Musik i Sko-
len (Tanska), Rikskonsertene (Norja), Rikskonserter (Ruotsi) ja Tónlist fyrir alla (Islanti).  
Ruotsin valtiollisen Rikskonserter-säätiön toiminnan loputtua 31.12.2010 Ruotsilla ei ollut vi-
rallista edustajaa NNS:ssä vuonna 2011. NNS kokoontui 4.3.2011 Espoossa Kari Vasen toimi-
essa puheenjohtajana. 
 
Yhdistys on vuodesta 2011 alkaen liitännäisjäsen Jeunesses Musicales International –järjes-
tössä (JMI), joka tarjoaa entistä suuremmat mahdollisuudet kansainväliseen yhteistyöhön. 
Toiminnanjohtaja osallistui JMI:n Young Audiences -kokoukseen Barcelonassa 12.11.2011. 
 
 
3 HALLINTO 
 
3.1 VALTUUSKUNTA 
 
Yhdistyksen valtuuskuntaan kuuluvat kolmivuotiskaudella 2009 - 2012 seuraavat jäsenet:  
 
Reijo Karvonen, muusikko, lehtori, pj Janne Murto, rehtori 
Timo Klemettinen, toim.joht., varapj Osmo Palonen, rahoitusasiamies 
Satu Angervo, kehittämispäällikkö Maati Rehor, toiminnanjohtaja 
Jorma Falck, oopperalaulaja Inkeri Ruokonen, lehtori 
Teppo Hauta-aho, muusikko Annukka Stenius, toiminnanjohtaja 

Elina Heiskanen, tuottaja Sampo Suihko, johtaja 

Pirjo Helasvuo, lehtori Hannu Tolvanen, erikoissuunnittelija 
Kaarlo Hilden, dekaani Koulujen Musiikinopettajat ry 
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Jukkara, Jaana-Maria, toiminnanjohtaja Suomen Säveltäjät ry 
Tuula Kotilainen, lehtori Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry 
 
Valtuuskunta piti sääntömääräisen kevätkokouksen 13.4.2011 Ravintola Laulumiehissä ja 
syyskokouksen 26.10.2011 Taiteilijakoti Lallukassa. Molemmissa kokouksissa puheenjohtajana 
toimi Reijo Karvonen. 
 
 
3.2 HALLITUS, OHJELMATOIMIKUNTA, TOIMIHENKILÖT JA TOIMISTO 
 
Hallitus 

Kai Amberla, toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 
Eve Alho, musiikkileikkikoulunopettaja  
Petri Aarnio, rehtori (13.4. alkaen) 
Perttu Haapanen, säveltäjä 
Antti Häyrynen, toimittaja 
Tuula Jukola-Nuorteva, vastaava tuottaja (13.4. alkaen) 
Raimo Päiväläinen, rehtori (13.4. asti) 
Pia Sandström, lehtori (13.4. asti) 
Juha Vilja, johtava intendentti 

 
Hallituksen varapuheenjohtajana toimii Raimo Päiväläinen. Hallitus kokoontui toimintavuoden 
aikana seitsemän kertaa.  
 
Ohjelmatoimikunta 
 
Ohjelmatoimikunnan jäseninä toimivat toukokuuhun 2011 asti seuraavat henkilöt: 

Raimo Päiväläinen, rehtori, puheenjohtaja 
Kalle Chydenius, muusikko, ohjaaja 
Helena Sarjakoski, johtava intendentti 
Mari Kätkä, muusikko  

 
Em. ohjelmatoimikunta kokoontui alkuvuonna 2011 neljä kertaa.  
Yhdistyksen hallitus nimesi lokakuussa 2011 ohjelmatoimikuntaan kaksivuotiskaudeksi  
seuraavat henkilöt: 
 

Reijo Karvonen, puheenjohtaja, taiteellinen koordinaattori, lehtori, muusikko  
Ville Kervinen, musiikin lehtori 
Petteri Klintrup, musiikin lehtori, Suomen Jazzliiton puheenjohtaja 
Mari Kätkä, projektikoordinaattori, muusikko 
Minna Leinonen, säveltäjä 
Soili Perkiö, lehtori, muusikko 

 
Uuden ohjelmatoimikunnan ensimmäisenä tehtävänä oli valita kauden 2012- 2013 ohjelmisto 
määräaikaan 30.11.2011 mennessä saapuneiden 111 hakemuksen joukosta, mikä tapahtui 
tammikuun 2012 aikana. 
 
Toimihenkilöt ja toimisto 
 

Kari Vase, toiminnanjohtaja  
Jorma Kesseli, tuottaja 
Stephan Keskinen, taloudenhoitaja 
Veera Paasi, projektipäällikkö  
Reijo Karvonen, osa-aikainen taiteellinen koordinaattori  
Mari Kätkä, osa-aikainen projektikoordinaattori (1.5.2011 lähtien) 
Ville Niutanen, osa-aikainen projektituottaja (30.5.2011 asti ja 1.11.2011 lähtien) 
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Lisäksi Seija Pakarinen suoritti Ammattikorkeakoulu Metropolian opintoihin liittyvän työhar-
joittelun Konserttikeskuksessa sekä työskenteli lyhyitä jaksoja tuottajan apulaisena. 
 
Yhdistyksen toimisto on sijainnut osoitteessa Pengerkatu 11 A 1, 00530 Helsinki joulukuusta 
2010 lähtien.  
 
3.3 TILINTARKASTAJAT 
 
Yhdistyksen valtuuskunnan valitsemina tilintarkastajina toimivat Kai Salli, KHT ja Johanna 
Saarikivi, KHT ja heidän varamiehinään Outi Hieta, KHT ja KPMG Oy. 
 
3.4 JÄSENET 
 
Yhdistyksellä oli toimintavuoden päättyessä 14 yhteisöjäsentä ja 164 henkilöjäsentä. Vuonna 
2011 yhdistyksen jäsenmaksut olivat henkilöjäseniltä 15 euroa, ainaisjäseniltä 50 euroa ja 
yhteisöjäseniltä 50 euroa.  
 
3.5 SÄÄNTÖUUDISTUS 
 
Hallituksen yhdistykselle laatimat uudet säännöt hyväksyttiin yhdistyksen ylimääräisessä ko-
kouksessa, joka järjestettiin 13.4.2011 ravintola Laulumiehissä Helsingissä. Uudet säännöt 
rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 20.11.2011. 
 
4 TALOUS 
 
Valtion säveltaidetoimikunta myönsi Konserttikeskus ry:lle toiminta-avustusta 520 000 euroa 
(510 000 euroa vuonna 2010). Toiminta-avustuksella katettiin toiminnan yleisiä kuluja sekä 
merkittävä osa konserttitoiminnasta. Kesäkuussa 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi  
460 000 euroa käytettäväksi nuorten taiteilijoiden työllistämiseen vuoden 2011 loppuun men-
nessä. Toimintavuotena määrärahasta oli käytettävänä 439 596 euroa, joka kului kokonaisuu-
dessaan. 
 
Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK myönsi yhdistykselle kiertuetukea 35 000 euroa 
ajanjaksolle 1.4.2011 – 31.3.2012 (50 000 euroa ajanjaksolle 1.4.2010 – 31.3.2011). Kun 
otetaan huomioon alkuvuonna käytetty vuonna 2010 myönnetystä avustuksesta jäljelle jäänyt 
osa, ESEK–avustusta kului vuonna 2011 yhteensä 30 643 euroa ja 11 462 euroa jäi käytettä-
väksi vuoden 2012 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. ESEK–avustusta on mahdollista 
käyttää vain konserttitoiminnan suoranaisten kulujen kattamiseen. 
 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki kesällä 2011 myönteisen päätöksen Euroo-
pan sosiaalirahaston avustuksen maksamisesta Musiikki elämään – osallistavan konserttitoi-
minnan ja yleisöyhteistyön alueellisen kehittämishankkeeseen, jossa Konserttikeskus ry on 
yksi osatoteuttajista. Konserttikeskukselle on hankeavustusta osoitettu vuosina 2011 – 2013 
yhteensä 146 000 euroa, josta toimintavuonna kului 23 457 euroa. 
  
Fanfar! – sånger på svenska -ohjelman kiertuetoimintaan käytettiin 3 000 euroa Eugene, Eli-
sabeth och Birgit Nygréns stiftelsen myöntämiä varoja sekä Konstsamfundetin 4 000 euron 
avustus. Toimintavuoden aikana käytettiin myös Svenska Kulturfondenin 8 000 euron avustus 
Kalevala på svenska -kiertueeseen. 
 
Kokonaistuotot toiminta- ja kohdeavustukset mukaan luettuina olivat 1.347.861,07 € 
(929 634,95 € vuonna 2010). 
Kokonaiskulut poistot mukaan lukien olivat 1 339 334,03 € (929 428,46 € v. 2010). 
Tilikauden tulos oli 8 527,04 € ylijäämäinen (206,49 € ylijäämäinen vuonna 2010). 
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