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KOULUIHIN JA PÄIVÄKOTEIHIN



Elävästä musiikista lohtua ja iloa arkeenSisällys Konserttikeskus pähkinänkuoressa

Konserttikeskus lukuina 2021:

Kuka olisi muutama vuosi sitten uskonut, että pandemia pistää yhteiskunnan kiinni 
tai että kohta Euroopassa soditaan. En minä ainakaan. Moni aikuinenkin on joutunut 
näinä aikoina etsimään omat keinonsa, joiden avulla jaksaa kohdata niitä huolia,  
joita maailmantilanne herättää. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on 
tärkeää osaamista, mutta myös iso vastuu auttaa myös lapsia ja nuoria näissä 
tilanteissa. 

Huolta herättävien asioiden käsittelyn ohessa on hyvä olla käytössä myös jotakin, 
mikä pysäyttää tähän hetkeen, muistuttaa ilosta ja antaa lohtua. Jotakin, mikä arjen 
keskellä sopivasti rauhoittaa ja/tai riehauttaa. Elävä musiikki ja yhdessä koettu 
konserttikokemus vievät parhaimmillaan sekä omaan itseen että yhteisölliseen 
kollektiiviseen tilaan. Konsertti katkaisee arjen ja tuo uutta ajateltavaa. Monesti 
se voi olla oiva keino katkaista huolten varjostama arki myös koulun tai päiväkodin 
aikuisille.

Kaudella 2022–2023 on jälleen tarjolla monipuolinen kattaus elävää musiikkia ja 
siihen päälle syykaudella vielä Live-hankkeen esityksiäkin, joilla tuoda vaihtelua, 
lohtua ja iloa lasten ja nuorten arkeen. Tässä esitteessä on tarjolla 31 erilaista  
konserttiohjelmaa ja joukko muita hienoja sisältöjä. 

Koen, että tässä ajassa meillä aikuisilla on entistäkin tärkeämpi tehtävä tarjota 
elävän musiikin kohtaamisia lapsille ja nuorille ruudun tuijottelun ja sieltä löytyvien 
uhkakuvien rinnalle!
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Konserttikeskus ry on Suomen merkittävin koulu- ja päiväkotikonserttien  
järjestäjä. Alla muutama fakta toiminnastamme:

• vuonna 1963 perustettu lastenkulttuuriyhdistys
• järjestämme vuosittain 1200–1500 musiikkitilaisuutta lapsille ja nuorille
• tavoitamme toiminnallamme vuosittain noin 150 000 lasta ja nuorta,  

sisältäen 66 kunnan kaikki peruskoululaiset Konsertti joka kouluun  
-toimintamallin kautta (s. 5). Vuoden 2021 aikana etäsisällöt mukaan lukien  
tavoitettiin kuitenkin yli 116 000 lasta, nuorta ja aikuista ympäri Suomen.

• toimimme vuosittain noin puolessa Suomen kunnista, vuonna 2021  
kuntia kertyi 120

• järjestämme toimintamme noin miljoonan vuosibudjetilla, josta  
omarahoitusosuus on noin 30 %. Toiminnan suurin rahoituslähde on  
opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus

Vuonna 1963 perustettu  
Konserttikeskus täyttää pian 60 vuotta! 

Juhlavuoden 2023 kunniaksi tästä  
esitteestä sivuilta 24–25 löytyy jo lyhyt  

katsaus yhdistyksen historiaan.  
Historiaan mahtuu lukemattomia kohtaa-

misia lasten ja elävän musiikin välillä. Näitä 
toivomme runsaasti myös tuleville vuosille!
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Uudistunut ohjelmisto 
Lukuvuoden 2022–2023 varsinaisessa ohjelmistossa on  
10 uutta ohjelmaa, jotka edustavat eri musiikinlajeja. 
Taiteellinen tuottajamme on käynyt ne läpi esiintyjien 
kanssa, minkä jälkeen ohjelmat on vielä testattu kohde-
yleisön edessä ennen kiertueiden alkua. 

Edulliset hinnat
Hintatasomme on edullinen opetus- ja kulttuuri- 
ministeriön sekä Musiikin edistämissäätiön myöntä-
mien tukien ansiosta ja hinta on kaikille tilaajille sama. 
Edullisen hintatason edellytyksenä on myös tehokas 
toimintamalli. Hinnat määräytyvät yhtyeen koon  
mukaan. Hinnat löydät yhtyeiden esittelyistä  
seuraavilta sivuilta. 

Kiertueet pohjana
Järjestämme konsertteja ja työpajoja kouluihin ja 
päiväkoteihin kiertueina. Koulukonsertit kestävät 
yleensä 40 minuuttia ja päiväkotikonsertit 30  
minuuttia. Kaikki seuraavilla sivuilla esiteltävät  
esiintyjäryhmät ovat mukana kiertuetarjonnassa. Pää-
periaatteena 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 toinen aste 200 oppilasta 

Yhtä työpäivää eli kolmea konserttia koskevan  
tilauksen voi tehdä yhdessä lähialueen muiden tilaajien 
kanssa. Vahvistamme konserttien toteutumisen aina 
kirjallisesti, kun riittävä 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 
omakohtaisen kokeilemisen ja oppimisen kautta. Toimin-
nallisia muusikkovierailuja toteutetaan pääsääntöisesti 
kahden oppitunnin (90 min) pituisina, pienryhmille (20–30 
oppilasta) suunnattuina kokonaisuuksina. Työpajat  
maksavat 78 €/työpajan vetäjä/90 minuuttia

Julkiset konsertit
Koulu- ja päiväkotikonserttikiertueiden yhteydessä  
voidaan järjestää myös julkisia konsertteja kiertueaika-
taulun sallimissa puitteissa. Julkisten konserttien hinta 
sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Seniorikonsertit
Jotkut esiintyjämme voivat vierailla myös palvelutaloissa 
ja vanhainkodeissa koulukonserttikiertueiden aikana.  
Senioritarjotin löytyy sivulta 18.

De svenskspråkiga programmen 
Det finns flera program, som också kan uppföras på  
svenska. Se mer: www.konserttikeskus.fi/svenska

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

Konserttikeskus somessa
Kuulemme mielellämme kiertuekuulumisia sosiaalisessa 
mediassa. Merkitse meidät postauksiin Instagramissa ja 
Facebookissa @konserttikeskus #konserttikeskus 
#musiikkialapsillejanuorille

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 66 kuntaa eri puolella 
Suomea, ja pyrimme ottamaan uusia yhteis-
työkumppaneita taloudellisen tilanteemme 
sallimissa puitteissa. Lisätietoa 
 toimintamallista löydät kotisivuiltamme.

www.konserttikeskus.fi/konsertit/kjk

Konsertti joka kouluun (KJK) 

Tilaajille
Järjestämme konsertteja  
kouluihin ja päiväkoteihin 
pääasiassa valtakunnallisina 
kiertueina sekä Konsertti joka 
kouluun -toimintamallilla. Pää-
periaatteena 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 2022–2023 esiintyjäryhmän koosta 
riippuva kustannus on vain 1,12–2,15 €/oppilas. 

Toiminnassa ovat tällä hetkellä mukana seuraavat kunnat:
Akaa,  Askola,  Enontekiö, Hankasalmi, Hartola, Hattula, Hollola, Hyrynsalmi, Hämeenlinna, 
Iisalmi, Iitti, Inari, Janakkala, Juva, Joutsa, Juuka, Kaarina, Kalajoki, Kempele, Kihniö, 
Kiuruvesi, Kolari, Kontiolahti, Lappajärvi, Lapua, Lieksa, Loviisa, Masku, Merikarvia, Muurame,  
Mänttä-Vilppula, Mäntyharju, Nivala, Nokia, Nurmes, Paltamo, Pertunmaa, Pieksämäki, 
Pomarkku, Pori, Puolanka, Pyhäjoki, Pälkäne, Raahe,  Raisio, Rauma, Rautalampi, Risti-
järvi, Savitaipale, Siikalatva, Siuntio, Sodankylä, Sonkajärvi, Suomussalmi, Suonenjoki, 
Sysmä, Säkylä, Taivalkoski, Tammela, Tervo, Tornio, Utajärvi, Utsjoki, Vesanto ja Ypäjä.

Esimerkki kiertuepäivästä

Esimerkki kiertuepäivästä alakouluissa:
Yleisösuositus 150 oppilasta/konsertti

Esimerkki kiertuepäivästä päiväkodeissa:
Yleisösuositus 50 lasta/konsertti
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ARABIC TWIST

Ali Saad, laulu 
Sanna Salmenkallio, piano, viulu 
Abdou Elou, perkussiot 
Kaari Martin, tanssi 

Arabic Twist on konsertti, jossa tuodaan esille  
arabikulttuurin kaunista puolta ja kosketuspintaa  
Eurooppaan musiikin, runouden ja tanssin avulla  
muukalaisvihan ja pakolaisuuteen liittyvän negatiivisen 
uutisoinnin vastapainoksi. Ohjelma tuo esille arabi- 
kulttuurin pitkän ja rikkaan historian sekä aistivoimaisen 
musiikin. Esitys tuo esiin myös arabikulttuurin  
aikaisempaa vaikutusta Eurooppaan ja flamencoon  
arabialais-andalusialaisen musiikin ja tanssin kautta. 
Ydinkokoonpanon 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,  
toinen aste, seniorit
Hinta: 385 €/konsertti

Konsertit
Konserttiemme kesto 
on kouluissa 40 min ja 
päiväkodeissa 30 min. 
Konsertteja myydään 
kolmen konsertin eli yhden 
työpäivän paketteina, 
joista muodostetaan 
kiertueita. Vahvistamme 
konserttien toteutumisen 
aina kirjallisesti kaikille 
osapuolille, kun riittävä 
määrä konsertteja on 
saatu sovitettua 
kiertueeseen.

konserttikeskus.fi/ 
konsertit
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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-kätensä toimintakyvystä ja siitä kuinka hänestä 
kaikesta huolimatta, käytännössä kahdella sormella  
soittaen, tuli eurooppalaisen swing-jazzin luoja ja  
maailman paras kitaristi. 
 
Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, seniorit
Hinta: 385 €/konsertti
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ETNOSOI!-KOULUKONSERTTI 

Tarjolla vuosittain viikolla 44 pääkaupunkiseudulla ja 
viikolla 17 muualla Suomessa.

Konsertit
Etnosoi!-koulukonserteissa esiintyvät Sibelius-Akatemi-
an Global Music -ohjelman monipuoliset ja monikulttuu-
riset muusikot. Konserttien tarkka sisältö ja kiertuemaa-
kunta vaihtuvat lukukausittain, tarjolla on kuitenkin joka 
kerran dynaaminen konsertti, joka on täynnä kulttuurin 
monimuotoisuudesta inspiroituneita vuorovaikutteisia 
hetkiä sekä innovatiivista uutta musiikkia. Tarkemman 
ohjelman voit tarkistaa Konserttikeskuksen nettisivuilta.

Työpajat
Muusikot tekevät myös vuorovaikutteisia työpajoja lapsil-
le, jossa kaikilla on mahdollisuus laulaa, liikkua ja soittaa. 
Työpajoissa muusikot johtavat lapset musiikkikokemuk-
seen, joka ylittää kielet ja kulttuuriset rajat.  
Max. 30 osallistujaa/työpaja.

YHTEISTYÖSSÄ
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ANTTI PAALANEN

Antti Paalanen, haitari, laulu
Samuli Volanto, äänitekniikka

Hullu haitari
Hullu haitari, hullumpi mies, vaiko toisinpäin? Tässä  
esityksessä otetaan mittaa haitarin palkeen elastisuudesta, 
lattian kestävyydestä, sekä melun ja örinän voimasta.  
Lavalla istuskelee haitarinsa kanssa lempeä mutta äänekäs 
shamanistinen hahmo, joka takoo jalallaan lattiasta biitit 
paljetta repien, loihtii ilmoille mieleenpainuvia  
melodioita sekä laulelee ja kertoilee tarinoita örisevällä 
mörön äänellään. Kappaleet on itsetehtyjä, ja niissä on  
ripaus pelimannimusiikkia, heavyä, teknoa ja  
elektroniikkaa.

 
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Hinta: 263 €/konsertti

UUSI

FASO KAN

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

Faso Kan -yhtyeen  uusi ohjelma käsittelee musiikin  
välityksellä ympäristön ja yhteisön hyvinvoinnin 
teemoja. Aurinkoinen esitys soi ystävyyden ja rauhan 
hengessä ja on täynnä positiivista energiaa. Yhtyeen 
perinteiset länsiafrikkalaiset soittimet on valmistettu 
luonnonmateriaaleista ja ne antavat äänen metsälle. 
Ilmastokriisi koskettaa koko maailmaa ja metsät 
voivat toimia tärkeänä osaratkaisuna siihen. Jotta  
ihmiskunta voisi pelastaa maapallon ja itsensä, 
meidän on kunnioitettava toisiamme ja pystyttävä 
yhteistyöhön ilman rajoja. 

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste, seniorit
Hinta: 385 €/konsertti
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UUSI OCKSÅ PÅ SVENSKA

Vä
rt

tin
ä,

 k
uv

aa
ja

: M
in

na
 A

nn
ol

a

6 7



ISA & PAUANNE

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

Isa & Pauanne on musiikkikokoonpano, jossa muusikko- 
näyttelijä Isa-Eerika Lehto ja nykykansanmusiikkiyhtye 
Pauanne yhdistävät voimansa. Isa & Pauanne kuljettaa 
kuulijansa susirajalle ukkosmyrskyyn ja opettaa
uudenlaisen karjankutsuntahuudon. Esityksessä 
seikkaillaan vanhojen uskomusten parissa, kuullaan 
uutta suomalaista kansanmusiikkia ja kauan sitten 
eläneiden ihmisten ääniä arkistonauhoilta. Yhtyeen 
musiikissa jouhikkomaanitus kohtaa elektronisen peli-
musiikin estetiikan ja arkistonauhat analogisynteti-
saattorin äänen. Vuorovaikutteellisen konsertin aikana 
moni asia tulee tutuksi historiastamme.

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste, 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 
koulukiertueelle soittamaan luonnon inspiroimin sävelin. 
Ohjelmassa kuullaan uutta jazzmusiikkia helposti  
lähestyttävällä otteella tarjoiltuna. Koukuttavat rytmit ja 
puhuttelevat melodiat vievät kuulijat matkalle mieltensä 
kauniisiin maisemiin ja luonnonläheisiin muistoihin.

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

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, seniorit 
Hinta: 385 €/konsertti

YHTEISTYÖSSÄ

JULIUS RANTALA

Julius Rantala, didgeridoo, kampiliira  
ja erilaiset handpan-soittimet
Aliisa Rantala, tekninen avustaja

Unelmieni soittimet
Talent Suomessa kultaisen napin saanut multi 
-instrumentalisti!  Lapsena musikaalisten sisarustensa  
innoittama Julius löysi rummut, vain pian huomatakseen 
että ei voinut lopettaa soittamista. Rakkaus ääneen,  
rytmeihin, melodioihin, harmonioihin ja niiden eri sävyi-
hin ilmeni nopeasti kasvavana kiinnostuksena erilaisiin 
soittimiin. Vuosia muusikkona työskenneltyään  
Juliuksen elämä koki muutoksen. Unelmien soittimet 
toivat musiikkiin, itsen ilmaisuun ja tunteen välittämi-
seen täysin uudenlaisen väylän. Mutta mistä nämä  
soittimet tulevat ja kuinka ne synnyttävät kiehtovan 
äänensä?  

 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste, seniorit 
Hinta: 263 €/konsertti
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OCKSÅ PÅ SVENSKA

KLOVNI DODO

Jari Siljamäki, klovneria, soitinarsenaali
Miro Siljamäki, tekninen avustaja

Dodofonia
Dodofonia on klovnin epätoivoinen yritys järjestää 
juhlakonsertti, jossa hän itse soittaa lukematto-
mia tavallisia ja ei niin tavallisia soittimia. Esitys 
on sanaton, lukuun ottamatta ”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 yksin-
kertaisesti kokeilla tehdä musiikkia, vaikka sitten 
ihan arkisilla esineillä. Tästä syystä myös kaikki 
esityksen melodiat ovat yksinkertaisia ja tarttuvia.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

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

MAIJAN KARITSAT

Elisa Seppänen, avainviulu, viulu, laulu 
Tero Pajunen, kitara, viulu, laulu
Lauri Kotamäki, haitari, laulu
Soili Perkiö, matkaharmooni, perkussiot, laulu

Laulukohtaamisia
Laulukohtaamisia on neljän huippuosaajan uusi 
ohjelma, jossa tehdään tamperelaisen muusikko & 
pedagogi Maija Salon keräämää vanhojen lasten-
tarhojen laulurepertuaaria tutuksi nykypäivän lapsille 
ilmeikkäällä ja mukaansatempaavalla tavalla. Ohjelma 
on suunnattu pääsääntöisesti päiväkodeille, mutta se 
sopii mainiosti myös alakoulujen pienimmille.  
Ohjelmaa voidaan tarjota esitettäväksi yhteis- 
konserttina hoivakotien senioreiden ja päiväkoti- 
lasten kanssa, jolloin tavoitteena on vanhusten ja 
lasten kohtaaminen laulujen ja yhteisen leikin äärellä. 

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu 1.-3. lk, seniorit
Hinta: 385 €/konsertti

UUSI
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LINTU NIMELTÄ AGATA

Heidi Masalin, tanssi
Anni Elonen, barokkiviulu, laulu
Hanna Haapamäki, nokkahuilu, traverso
Lea Pekkala, barokkisello

Lintu nimeltä Agata on nykytanssia ja barokkimusiik-
kia yhdistävä näyttämöteos lapsille, joka tarkastelee 
maailmaa sielukkaan ja anarkistisen linnun näkö- 
kulmasta. Teos on kaikkien epätäydellisten puolella:  
Se on puheenvuoro armeliaisuudesta sekä  
puutteiden hyväksymisestä, tanssillinen tarina 
linnusta, joka ei osaa lentää. Agatan kavereina 
näyttämöllä nähdään kolme muusikkoa, joiden soitto 
vie yhteiselle matkalle kohti toivetta lentämisen 
riemusta. Esityksen teemana on rohkeus; itsensä ja 
toisten hyväksyminen ja pelkojen voittaminen, joita 
lähestytään lintuhahmon kautta.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu
Hinta: 385 €/konsertti
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MAIJA & SUSU

Susanna Lukkarinen, laulu, piano, haitari,  
rytmisoittimet
Maija Sariola, laulu, piano, kitara, ukulele,  
rytmisoittimet

Susanna Lukkarinen ja Maija Sariola ovat tuttuja 
ennenkaikkea lauluyhtye Club For Fiven laulajina. 
Kaksikolta löytyy erilliset ohjelmat eri kohderyhmille. 
Laulumatka on alakoululaisille suunnattu konsertti, 
jossa kuullaan humppaa, valssia, jenkkaa, kansan-
lauluja ja lastenlauluja eli musiikkia, joka on vahvasti 
osa meidän suomalaisten musiikkiperintöämme.  
Äänissä!-konsertti on suunnattu yläkoululaisille. 
Konsertissa tutustutaan  yleisön kanssa monipuoli-
seen ja rikkaaseen laulu- ja musiikkityylien kirjoon ja  
kannustetaan monipuoliseen äänenkäyttöön ja 
äänissä laulamiseen. Meillä jokaisella on oma uniikki  
äänemme. Lisäksi yhtyeeltä  löytyy senioreille  
suunnattu Sukupolvelta toiselle -konsertti.

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste, seniorit
Hinta: 263 €/konsertti
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MENIÑOS 
 
Natalia Castrillon, harppu, laulu
João Luís, lyömäsoittimet, laulu
Tomas Takolander, kitara, cupola, laulu

MeNiños yhdistää latinalaisen amerikan kiehtovat 
rytmit, kieli- ja lyömäsoitinten soinnin ja monikielisen 
laulun monipuoliseksi ja interaktiiviseksi musiikilli-
seksi elämykseksi. MeNiñosin musiikillisella matkalla 
kuullaan monenlaista musiikkia ympäri maailman 
mm. rytmikkään latinalaisamerikkalaisen musiikin 
eri traditioista. Yleisö pääsee osallistumaan laulaen 
ja rytmitellen - saatetaanpa konsertissa päästä 
tanssimaankin! Kolumbialaisen Natalia Castrillonin, 
portugalilaisen João Luísin ja suomalaisen Tomas 
Takolanderin saumaton yhteistyö soi maailman 
säveltä ja rytmiä.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu,  
yläkoulu, toinen aste 
Hinta: 328 €/konsertti
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MIMMIT
 
 
Pauliina Lerche, laulu, harmonikka, viulu
Daniela Fogelholm, laulu, koskettimet, melodika
Anssi Salminen, kielisoittimet, taustalaulu
Antti Halmetoja, basso, taustalaulu

Vuoden lastenlevy-palkinnon saanut Mimmit-yhtye 
tarjoaa päiväkodeille Mimmit muskari -konsertin, 
jossa lapset pääsevät mukaan livemuskariin laulaen ja 
leikkien. Konsertissa on mukana salaperäinen Mimmi- 
pussi, joka avautuu leikin ja laulun voimalla. Alakouluille 
yhtye tarjoaa Musapatti-konsertin, jonka lauluissa 
seikkaillaan dinosaurusten maailmassa, ihmisten suo-
listossa, Etelämantereella ja tavataan erilaisia eläimisiä. 
Interaktiivisessa Musapatti-konsertissa tavataan myös 
Musapatti-hahmot Pii, Salama ja Jiro valkokankaalla. 
Musapatit keksivät Mimmeille ja lapsille visaisia kysy-
myksiä, jotka täytyy selvittää konsertin aikana. Yläkoulut 
pääsevät tutustumaan Kalevan teemoihin Kalevala 2020 
-konsertissa.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, toinen aste 
Hinta: 385 €/konsertti, 263 €/konsertti (päiväkoti)
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OCKSÅ PÅ SVENSKA

MIRKKA & LUIS
 
Mirkka Paajanen, laulu, viulu
Luis Herrero, laulu, haitari, basso
Peter Engberg, kielisoittimet
Aarne Riikonen, lyömäsoittimet

Mirkka & Luis on lastenmusiikkiyhtye, joka valittiin 
Lastenmusiikkigaalassa Vuoden tulokkaaksi syksyllä 
2019. Yhtyettä on kiitelty korkeatasoisesta musiikista 
ja tarkkanäköisistä tarinoista, joissa perehdytään 
lapsia ja nuoria koskettaviin asioihin huumoria ja leik-
kisyyttä unohtamatta. Yhtyeen päiväkotiohjelmassa 
pohditaan toisen asemaan asettumista jännittävien 
ja oivaltavien tarinoiden kautta. Alakoululaisten kon-
sertti koostuu kappaleen mittaisista ”oppitunneista”, 
joiden aikana käydään läpi alakoululaisille ajankoh-
taisia asioita, pieniä iloja ja pilkettä unohtamatta! 
Yläkoulukonsertti koostuu omakohtaisista tarinoista 
ja lauluista, joissa pohditaan nuoria askarruttavia 
kysymyksiä. Tilattavissa myös ilmastonmuutos- 
teemainen konsertti. 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste 
Hinta: 385 €/konsertti
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MEGASAKKI
 
 
Elina Arlin, laulu
Riikka Keränen, laulu
Anssi Tirkkonen, rummut, elektroniikka
Vesa Ojaniemi, laulu, basso, elektroniikka

Megasakki on groovaava lastenmusiikkiyhtye, jonka 
musiikissa kuuluvat HipHop, RnB:n, Funk, Soul ja muut 
parhaat rytmimusiikin tyylisuunnat. Rummut, basso 
ja elektroniset soittimet luovat svengaavan pohjan 
kahdelle upealle laulajalle. Lopputuloksena on menevä ja 
iloinen konserttikokonaisuus, höystettynä hauskoilla  
ja oivaltavilla sanoituksilla. Yhtyeellä on erilliset  
ohjelmat eri kohderyhmille: groovaava lastenkonsertti  
Siili beatboksaa päiväkoti ja alakouluikäisille, musiikin- 
tekemistä esittelevä Making of Megasakki yläkouluille 
ja toiselle asteelle sekä ikivihreistä koostuva Megasakin 
seniorikonsertti. Megasakki valittiin Konserttikeskuksen 
ohjelmiston Vuoden tulokkaaksi Jellonagaalassa 2021. 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste, seniorit 
Hinta: 385 €/konsertti
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NAATTIORKESTERI 

Tuuli Björkman, huilu, laulu, perkussiot
Eerika Grof, laulu, perkussiot
Joppe Haahti, basso, laulu, perkussiot
Elina Hautamäki, laulu, huilu, piano, perkussiot, ilmapallo
Veera Isotalo, cajon, laulu, piano, perkussiot
Severi Laakso, kitara, cajon, viulu, ukulele, laulu,  perkussiot
Karoliina Rantalainen, saksofonit, laulu, perkussiot
Sanni Tuomi, laulu, kantele, harmonikka
 
Voihan naatti! 
”Kikkuri kakkuri kaatti, pippuri pappuri paatti, tik tak tuk 
– hei, aikamoinen naatti!” Naattiorkesteri laulaa, loruilee 
ja liioittelee! Naattien mukaansatempaavalla musiikki-
matkalla lounastetaan Loiskiaisen kanssa, ampaistaan 
avaruuteen asti ja mennään metsään mietiskelemään. 
Joskus sanat sekoittuvat suussa suhmuraksi ja pissa-
hätäkin voi yhtäkkiä yllättää. Yhtyeen sanoitukset 
kumpuavat lasten maailmasta, jossa kaikki on 
mahdollista!

Yhtye esiintyy kvinvettinä. Yhtyeellä on tarjolla  
myös työpajoja (s. 20). 
 
Kohderyhmät:  päiväkoti, alakoulu 
Hinta: 452 €/konsertti

UUSIVUODEN TULOKAS
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PENTTI RASINKANGAS

Pentti Rasinkangas, laulu, kitara

Pentti Rasinkangas on tarinankertoja ja esiintynyt 
ammatikseen 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 vastapainona konsertis-
sa toimii rauhallisuus – sitäkin on oltava.  
Ohjelmistossa on mukana myös paljon uusia 
lauluja.

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

OCKSÅ PÅ SVENSKA
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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
Onko Paketti kova vai pehmeä - riippunee kuulijasta. 
Paketti sisältää Orffien uusia sekä vanhoja lauluja niin  
pienten kuin isompienkin ihmisten elosta. Keskiössä 
puolivillit tarinat, läsnäolo ja monipuoliset sävel-
lykset.  Joidenkin tarkkailijoiden mukaan Orffien 
musiikki auttaa huumorintajuttomuutteen! 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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PIKKU PAPUN ORKESTERI

Heli Kajo, laulu, nokkahuilu, ukulele
Maiju Kopra, laulu, ksylofoni, trumpetti
Anssi Salminen, kitara
Tarmo Anttila, kontrabasso

Pikku Papun Orkesterin konsertti on vahvasti  
vuorovaikutteinen kokonaisuus. Konsertissa kuti-
tellaan mielikuvitusta rakentamalla muurahaisten 
avuksi vene, keksimällä miten juuri sinun oma  
turilaasi liikkuu ja matkustamalla kirpun kyläkaup-
paan erikokoisilla pikkubusseilla mutkaista tietä 
pitkin. Ei tietenkään sovi unohtaa yhteistä ruoan-
laittohetkeä, jossa muurahaisten muorin reseptillä 
kaikki pääsevät kokkaamaan ja muistutamme myös 
toisiamme sekä pöllöä hölläämisen tärkeydestä. 

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20)

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu 1.-3. lk
Hinta: 385 €/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 
hengähdystauko kouluarjen kiireistä ja antaa musiikin 
viedä mukanaan maagiseen rauhan poukamaan, johon 
huolet ja murheet eivät ulotu. NIEMEN musiikki on 
taianomainen yhdistelmä suomalaista tuutulaulu- 
perinnettä ja ambientia. Konsertti tarjoaa rentoutu-
mishetken, jossa laulut lipuvat toinen toisensa perään 
vetäen kuulijan mukaansa matkalle unen ja veden 
valtakuntaan.  Tuutulaulujen ikiaikainen viesti on 
selvä: ei ole hätää.

Kohderyhmät:  alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste, seniorit
Hinta: 452 €/konsertti
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POPPILAN HÄTÄVARA

Pekka Laukkarinen, laulu, cajon,  
djembe, kitara, huuliharppu
Leevi Helo, koskettimet, haitari, laulu
Matti Laitinen, kitara, mandosello, mandoliini, viulu, laulu
Samuli Volanto, äänitekniikka, miksaus, sähköbasso, 
kontrabasso, laulu

Pidä huolta!
”Pidä huolta!” on lennokas koulukonsertti, jonka  
teemana on toisen huomioiminen, ystävyys sekä  
kiusaamisen ehkäisy. Konsertin pääpaino on yhteis-
laulussa, korkeatasoisessa musiikissa ja  
hauskuudessa. Yleisölle tuttujen laulujen lisäksi  
konsertissa kuullaan bändin omia lauluja, jotka  
käsittelevät erityisesti kouluikäisen elämää.  

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20)

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu,  
yläkoulu, toinen aste 
Hinta: 385 €/konsertti
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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 
musiikkiseikkailuun, 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 ensimmäistä kertaa. Kaikki esitettynä 
avoimella mielellä ja lapsen näkökulmasta käsin. 
Ennen kaikkea konsertti houkuttelee esille iloa, läsnä-
oloa ja yhteisöllisyyttä. Konsertti toimii inspiroivana  
kielikylpynä suomenkieliselle yleisölle, jolloin  
puhumme suomea ja laulamme pääosin ruotsiksi.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu
Hinta: 328 €/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 
soolokonsertti, jossa yhdistyvät ääni-improvisaatio, 
tarinankerronta ja folk. Tero Pajunen soi ja tarinoi 
käyttäen inspiraationa erilaisia hattuja, joista 
jokainen synnyttää omanlaistaan musiikkia. Impro-
visaatioherkkyydestään ja monipuolisesta äänen-
käytöstään tunnettu Pajunen värittää ilmaisuaan 
mm. yläsävel- ja kurkkulaululla, ylittäen ketterästi 
musiikin tyylirajoja. Teron ohella esityksen taiteel-
liseen sisältöön vaikuttaa miksauspöydän takana 
taikojaan tekevä äänisuunnittelija sekä vuorovaiku-
tus yleisön kanssa. 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste
Hinta: 263 €/konsertti
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SCHOOL BREAKS!

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

School Breaks! on osallistava show, joka yhdistää 
katutanssilajeja ja rytmimusiikkia. Ohjelma esittelee 
hiphop-kulttuurin tyylipiireitä ja siihen sisältyviä  
taiteenlajeja, kuten break- ja street-tanssia,  
sämpläystä ja räppiä. Esityksessä tutustutaan myös 
afroamerikkalaisessa musiikissa käytettävien  
puu- ja vaskipuhallinperheiden laajaan kirjoon.  
Ohjelma koostuu yhtyeen omista sävellyksistä,  
improvisaatiosta, soitinesittelyistä, tanssista ja  
vuorovaikutuksesta yleisön kanssa.

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20). 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste, seniorit
Hinta: 452 €/konsertti

SIBELIUKSEN MATKASSA

Jussi Makkonen, sello & juonto
Nazig Azezian, piano & juonto
Kaj Kunnas, juonto (ruotsinkielinen ohjelma)

Konsertti johdattelee kuulijansa Jean Sibeliuksen 
mielenkiintoisiin elämävaiheisiin sekä esittelee 
ajankuvaa musiikin ja vangitsevan tarinankerronnan 
kautta. Makkosen ja Azezianin Sibelius-konsertin 
on nähnyt jo yli 500 000 koululaista Suomessa ja 
ulkomailla. He ovat tehneet suomalaista ja erityisesti 
Sibeliuksen musiikkia tunnetuksi sadoille tuhansille 
kuulijoille toteuttamiensa konserttikokonaisuuksien, 
musiikkivideoiden ja levyjen muodossa. Ruotsinkieli-
sessä ohjelmassa juontajana toimii Kaj Kunnas.  
Kunnas on lähtöisin suomenruotsalaisesta  
perheestä, kuten Jean Sibeliuskin.

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu,  
yläkoulu, toinen aste, seniorit
Hinta: 263 €/konsertti (duo), 
328 €/konsertti (trio)
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RAKAS PÄIVÄKIRJA  
-MUSIKAALIKONSERTTI

Nea-Maria Alanko, laulu 
Joel Mäkinen, laulu 
Maritta Manner, piano 

Musikaalikonsertti koululaisen elämästä tuo 
musikaalimaailman ilmiöineen alakouluikäisten 
ulottuville. Oppilaiden elämää ja arjen teemoja 
käsitellään sekä tuttujen, että vähemmän 
tunnettujen musikaalikappaleiden kautta vilinää 
ja vilskettä unohtamatta. Konsertista on tarjolla 
myös versio yläkouluille. Esiintyjinä nähdään Joel 
Mäkinen ja Nea-Maria Alanko, jotka ovat koulutet-
tuja musikaalialan ammattilaisia ja musiikkipeda-
gogeja. Säestävänä muusikkona toimii musiikki-
teatteriin erikoistunut pianisti Maritta Manner.

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Hinta: 328 €/konsertti

UUSI

TRIO ORO (NORJA)

Espen Thorvald Granseth, lyömäsoittimet
Frederik Oscar Aakre, nokkahuilu
Adrian Felix Arntzen, kitara

Norjalainen Trio Oro tarjoaa yleisölle  
ainutlaatuista musiikkia, teknistä taituruutta,  
tarttuvaa musiikki-ilottelua ja rutkasti charmia! 
Yhtye esittää musiikkia, joka vaikuttaa, yllättää ja 
liikuttaa kuulijoitaan. Trio Oron koulukonsertin voisi 
tiivistää neljään avainsanaan: vauhti, intensiteetti, 
huumori ja tarkkuus. Vuorovaikutuksellisen  
konsertin musiikki on saanut vaikutteita eri puolilta 
maailmaa ja se soveltuu kaiken ikäisille lapsille 
ja nuorille. Trio Oro kannustaa nuorta yleisöä 
aktiiviseen kuunteluun, osallistumiseen ja omaan 
musiikintekoon.

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste
Hinta: 328 €/konsertti
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TEHO. 

Tero Hyväluoma, viisikielinen viulu
Esko Järvelä, viisikielinen viulu

Teho. on yhtä aikaa rajoja rikkova ja perinnetietoi-
nen yhtye. Hannu Saha kuvailee Konsta Jylhä -kil-
pailun puheessaan voittajayhtyeelle: ”Teho.n muu-
sikot tuntevat perinteen läpikotaisin. Raudanlujina, 
monipuolisina ammattilaisina he tekevät sillä mitä 
lystäävät ja pystyvät viemään musiikkia äärilaidasta 
toiseen.”Teho.n musiikissa yhdistellään saumatto-
masti suomalaista pelimanniviulismia,norjalaista 
hallingia, ruotsalaista polskaa, bepopia, western 
swingiä ja uutta,itse sävellettyä kansanmusiikkia 
ryyditettynä ankaralla svengillä. Teho.n molemmat 
jäsenet ovat kansanmusiikkikentän kärkinimiä ja 
genrerajoja kaihtamattomia freelancereita. 

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste
Hinta: 263 €/konsertti

14 15



Seniorikonsertteja  
tarjoavat yhtyeet:

Arabic Twist
Django Collective Helsinki
Faso Kan
Isa & Pauanne
Jazzup 
Julius Rantala
Klovni Dodo
Laulukohtaamisia
Maija & Susu 
Megasakki
NIEMI
Pentti Rasinkangas
School Breaks! 
Sibeliuksen matkassa
Värttinä

Konserttikeskuksen pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, mutta 
jo vuosikymmenen ajan on toimintaa järjestetty myös ikäihmisille 
esimerkiksi palvelutaloihin. 

Senioritarjottimesta löytyvät kaikki tälle senioriyleisölle soveltuvat 
ohjelmamme sekä niiden oma hinnasto.

Konsertteja myydään kolmen konsertin eli yhden työpäivän  
paketteina, joista muodostetaan kiertueita. Hintoihin lisätään  
mahdolliset matka ja majoituskulut. Konsertin voi yhdistää  
koulu- ja päiväkotikiertueisiin.

 
Seniorikonserttien hinnat:

Esiintyjiä Hinta/seniorikonsertti

1 250 € 

2 400 €

3 515 €

4 650 €

5 800 €

Senioritarjotin

Lisätietoa osoitteessa: 
konserttikeskus.fi/senioritarjotin

Etäkonsertit
Suurin osa konserteistamme  
on saatavilla myös etäversiona. 

Etäkonserttipaketti sisältää: 

• Viikon katseluoikeuden konserttitaltiointiin
• Ohjelman teemaan liittyvää oheismateriaalia,  

jota voi käyttää koko lukukauden ajan.
• Kysy esiintyjältä -osion, johon voi lähettää oppilaiden 

kysymyksiä ja saada oman luokan vastaukset  
videotervehdyksenä.

• Etäkonserttipaketin hinnat määräytyvät yhtyeen koon 
mukaan ja ovat keskimäärin 25 % normaalikonsertteja 
edullisemmat.

Esiintyjiä Hinta/etäkonsertti

1 168 €

2 203 €

3 251 €

4 278 €

5 323 €

Lisätietoa osoitteessa:
konserttikeskus.fi/etakonsertit

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 polkimilla 
ja vivuilla sekä erikoiskitaralla, jossa on myös yksi 
bassokieli. Laulut kertovat kuulijoiden elämänpiiriin 
kuuluvista asioista.

Alakoulu: Jari ja Hanna-Mari  
Konsertti kertoo hammasraudoista, etupulpetin  
tytöistä 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: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, seniorit
Hinta: 190 €/konsertti
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OCKSÅ PÅ SVENSKA

YUNJIA LIU

Yunjia Liu, kitara
Mikko Zibulski, kertoja, kitara

Guitar stories
Guitar stories vie kuulijat tunnelmalliselle ja  
rauhoittavalle retkelle klassisen musiikin ja tarinoiden 
maailmaan. Konsertti koostuu neljästä soolokitara-
kappaleesta, joista jokainen kertoo tarinan erilaisesta 
naishahmosta. Millaisia tarinoita sinä kuulet? Pysähdy 
kuuntelemaan.  Konsertin alkupuolella kuullaan 
Yunjian omia sävellyksiä. Mermaid on H.C. Andersenin 
Pieni merenneito -tarinan innoittama ja rakkaustari-
naa kuvaava kappale ja Fairy of the Snow on omistettu 
säveltäjän äitihahmoa edustavalle ystävälle. Konsertin 
kolmas kappale käsittelee Shakespearin traagista 
Ophelia -hahmoa, jota ahdistivat rakkauden kovan 
perhevihan väliset ristiriidat (säv. Phillip Houghton). 
Viimeisenä kappaleena kuullaan Medusa (säv. Thomas 
Fellow), joka kuvaa naishahmoa kreikkalaisesta 
mytologiasta. 

Kohderyhmät: alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Hinta: 263 €/konsertti
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VÄRTTINÄ

Mari Kaasinen, laulu, kantele
Susan Aho, laulu, haitari, rumpu
Karoliina Kantelinen, laulu, kantele, huilut
Lassi Logrén, viulu, jouhikko, laulu
Matti Laitinen, kielisoittimet, perkussiot, laulu

Karjalasta kajahtaa!
Värttinä perustettiin vuonna 1983 Rääkkylässä. Yhtye 
on vienyt karjalaista lauluperinnettä rockfestivaa-
leista oopperalavoille ja kansainvälisistä maailman- 
musiikkitapahtumista musikaaliestradeille. Värttinän 
ohjelmisto perustuu karjalaiseen lauluperinteeseen. 
Konsertissa tutustutaan entisajan tapaan käyttää 
musiikkia ja laulua apuna arjen askareissa. Yleisö 
pääsee kokemaan ja kokeilemaan korkealta ja kovaa 
laulua, etnisiä rytmejä, vanhaa karjalan kieltä, sekä 
riemuitsemaan musiikin tekemisen ilosta. 

Yhtyeellä on tarjolla myös työpajoja (s. 20).

Kohderyhmät: päiväkoti, alakoulu, yläkoulu,  
toinen aste, seniorit
Hinta: 452 €/konsertti

Ku
va

aj
a:

 M
in

na
 A

nn
ol

a

UUSI

16 17



AJOLÄHTÖ
Arctic Ensemble

 
Kohderyhmä: 
alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Hinta: 452 €/esitys

BREAK THE FIGHT - 
INCLUSION!
Arja Tiili Dance Company 
 
Kohderyhmä: 
alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Hinta: 385 €/esitys

CHEVALIER
Race Horse Company 

Kohderyhmä: 
alakoulu
Hinta: 263 €/esitys

EACH ONE TEACH ONE 
E1T1
 
 
Kohderyhmä: 
alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Hinta: 385 €/esitys

FEERI 
Teatteri Quo Vadis
 
 
Kohderyhmä: 
alakoulu
Hinta: 328 €/esitys

HIEKKALAATIKKO 
Kallo Collective
 
Kohderyhmä: 
alakoulu
Hinta: 328 €/esitys

HUTIKLUBI 
Tanssiryhmä Off/Balance
 
Kohderyhmä: 
alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Hinta: 385 €/esitys

KEISARIN UUDET VAATTEET
Red Nose Company  

Kohderyhmä: 
alakoulu 
Hinta: 328 €/esitys

LAME TAMER 
 
 
Kohderyhmä: 
yläkoulu, toinen aste
Hinta: 328 €/esitys

MUSIIKKISIRKUS 
AVAIN HUKASSA
 

Kohderyhmä: 
alakoulu 
Hinta: 385 €/esitys

PIENET JA TÄRKEÄT 
 
 

Kohderyhmä: 
alakoulu
Hinta: 328 €/esitys

PRINSESSA PIKKIRIIKKI
Kuuma Ankanpoikanen & 
Tehdas Teatteri 
 
Kohderyhmä: 
alakoulu
Hinta: 328 €/esitys

PYÖREÄ TOTUUS
Jarno Hyökyvaara 
 

Kohderyhmä: 
yläkoulu, toinen aste
Hinta: 263 €/esitys

Vuoden 2022 aikana tarjoamme laadukkaan kattauksen sirkusta, 
tanssia ja teatteria sisältäviä esityksiä, jotka on suunnattu koulu- 
yleisöille.  Kaikki esitykset ovat tilattavissa Konserttikeskuksen  
subventoiduin hinnoin. Hinnat määräytyvät esiintyjien määrän 
mukaan. Esityksiä toteutetaan kahden esityksen kiertuepäivinä, 
joihin voidaan yhdistää työpajoja, jos esiintyjäryhmä niitä tarjoaa. 
LIVE-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Teatteri-
keskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Tanssin tiedotus- 
keskuksen ja Konserttikeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena  
on edistää lapsille suunnatun esitystoiminnan saavutettavuutta. 
 
Osa hankkeen kiertueista toteutuu kuntahaun kautta valituissa 
kunnissa. Valitut kunnat saavat esitykset maksutta sitoutuessaan 
kehittämään kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Lisätietoa ja ohjelmatarjotin osoitteessa: konserttikeskus.fi/live

LIVE-hanke vie teatteria,  
sirkusta  ja tanssia kouluihin 

Esityksiä 
myydään 

2 esityksen 
kiertuepäivinä

Hankkeen 
esitykset  

tilattavissa syys-
lukukaudelle 

2022.

PUNAINEN VIIVA 
Red Nose Company  

Kohderyhmä: 
yläkoulu 
Hinta: 328 €/esitys
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MUSIIKKIA APPSEILLA 

Musiikkia appseilla on työpaja, jossa pääasiassa 
yläkouluikäiset 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 nuo-
ret kokeilemaan musiikin tekoa ja jatkamaan sitä työ-
pajojen jälkeenkin. Vetäjänä toimii 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 
nuorten kanssa uusia lauluja ja välittävät samalla 
tietoa ammattinsa erityispiirteistä. Laulunteko-
prosessi voi koostua yhdestä tai useammasta 
vierailusta. Biisintekijänä toimii 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 
Kamus-kvartetin huippumuusikot kommunikoivat kes-
kenään sekunnin sadasosissa keskellä elävää musiikkia; 
katsein, tuhahduksin, viuhuuko jousi, vai onko yhteys 
muusikoiden välillä kenties telepaattinen? Meidän 
Festivaalin ja Aalto-yliopiston yhteistyönä toteutetussa 
virtuaalitodellisuuskokemuksessa kukin oppilas ottaa 
jousikvartetin muusikon paikan. Installaatiossa päästään 
virtuaalivierailemaan Janne ja Aino Sibeliuksen kotona 
Ainolassa. Kokemus kehittää luovaa ajattelua, tutustut-
taa yhteen länsimaisen taiteen tärkeimmistä perusyksi-
köistä ja samalla mahdollistaa nuorille tämän päivän ja 
tulevaisuuden median, virtuaalitodellisuuden, kokemisen.

Yksi päivä koostuu 3 x 90 minuutin mittaisista työ-
pajoista. Päivän työpajat voidaan pitää eri ryhmille. 
Ryhmäkoko korkeintaan 24 henkilöä.

Kohderyhmä: yläkoulu
Hinta: 78 €/vetäjä (90 minuuttia) eli
234 €/päivä (3 x 90 minuuttia)
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Etnosoi!
Faso Kan
Klovni Dodo 
Laulukohtaamisia 
Lintu Nimeltä Agata
MeNiños 
Mimmit

Naattiorkesteri 
Pikku Papun Orkesteri 
Poppilan Hätävara
Raka Bananer
School Breaks!
Värttinä

Tutustu tarjontaan  
osoitteessa: 
konserttikeskus.fi 
/muutsisallot

MEIDÄN BIISI - BIISITYÖPAJA 

Yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä eli ”me”-henkeä  
edistävässä biisipajassa tehdään luokan oma biisi ja 
tutustutaan biisintekijän maailmaan herätellen samalla 
jokaisen oppilaan omaa verbaalista, musiikillista ja 
kehollista luovuutta ja rohkeutta. Pajassa kerätään 
erilaisia työkaluja niin sanoittamiseen, säveltämiseen 
kuin sovittamiseenkin. Pajassa hyödynnetään oppilaille 
jo entuudestaan tuttuja elementtejä kuten riimittelyä, 
ristinolla-peliä, kehorytmejä ja tunnettuja lasten- 
lauluja. Pajassa opetellaan heittäytymistä sekä  
kaikkien toiveiden ja ideoiden kuuntelemista ja 
yhteensovittamista. Biisipajan vetäjänä toimii mm. 
Mirkka & Luis -lastenmusiikkiyhtyeestä tunnettu  
laulaja-lauluntekijä ja musiikkipedagogi Mirkka  
Paajanen, joka on tehnyt kappaleita lukuisille  
Suomen eturivin artisteille.

Yksi päivä koostuu 3–4 x 90 minuutin mittaisista työ-
pajoista. Päivän työpajat voidaan pitää eri ryhmille. 
Ryhmäkoko korkeintaan 1 koululuokka.

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Hinta: 78 €/vetäjä (90 minuuttia) eli
234 €/päivä (3 x 90 minuuttia)
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Muut sisällöt
Tarjoamme konsertti- 
ohjelmiston rinnalla erilaisia 
osallistavia sisältöjä.

TOIMINNALLISET MUUSIKKOVIERAILUT

 
Toiminnallisia muusikkovierailuja toteutetaan pääsääntöisesti 
kahden oppitunnin (90 min) pituisina, pienryhmille (20–30 oppilasta) 
suunnattuina kokonaisuuksina, jotka täydentävät samassa koulussa 
esitettäviä koulukonsertteja. Työpajoissa lapset ja nuoret pääsevät 
tutustumaan syvemmin vierailevan yhtyeen esittämään musiikkiin 
omakohtaisesti kokeilemisen ja oppimisen kautta. Yksi tai useampi 
päivän kolmesta koulukonsertista voidaan korvata  
tuplatunnin pituisella työpajalla.

Työpajat maksavat 78 €/työpajan vetäjä/90 minuuttia.  
Työpajan kokonaishinta muodostuu vetäjien määrän mukaan.

Toiminnallisia muusikkovierailuja toteuttavat seuraavat yhtyeet:
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LAULUMERKKISUORITUS

 
Laulumerkkisuoritus toteutetaan siten, että koulu- 
luokka tai päiväkotiryhmä ottaa päämääräkseen yhdessä 
harjoitella etukäteen määritellyn ohjelmiston pohjalta 
tietyn määrän pakollisia ja vapaavalintaisia lauluja. Kun 
laulut on harjoiteltu kuntoon, tilataan Konserttikeskuksen 
inspehtööri paikalle. Leikkimielisessä kokeessa koko 
luokka/päiväkotiryhmä yhdessä esittää osan harjoitelluista 
lauluista ja, mikäli laulut on hyvin harjoiteltu, vastaanottaa 
suorituksestaan laulusuoritusdiplomin. Laulumerkki- 
suorituksia on eri ikäryhmille: PIKKUKULTA päiväkoteihin, 
KULTA 1.–3. luokille sekä TUPLAKULTA 4.–6. luokille.  

Ikäryhmätasot suoritettuaan lapsilla on hallinnassaan 
lähtötasoon 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 
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LUOKKAMUSISOINTIDIPLOMI 

 
Luokkamusisointidiplomi (LuoMu) on laulumerkkisuori-
tuksen kaltainen koululuokan yhteinen toimintamuoto, 
jossa kaikille oppilaille pyritään löytämään oma roolinsa 
suorituksessa. Tavoitteena on yhteisesitys, jossa 
oppilailla voi olla eri  tehtäviä soittajina, laulajina, biisin/
tekstintekijöinä sekä valo-, ääni/videointitehtävissä. 
Diplomin voi suorittaa mikä tahansa peruskoululuokka, 
kunhan koko luokka osallistuu suoritukseen ja suori-
tuksen ottaa 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 
-toimintamalli osallistaa koululaiset koulukonsertin tai 
muun kulttuuritapahtuman tuotantoon. Toteuttajana 
toimii esimerkiksi koululuokka, koulun harrastekerho, 
valinnaisen musiikinkurssin oppilaat tai vanhem-
painyhdistys. Projektiin osallistuvat oppilaat jakavat 
tehtävät ja suorittavat ne ohjatusti. Toimintamallin voi 
toteuttaa eri tavoin, joten esimerkiksi kesto vaihtelee 
toteutustavasta riippuen. Järjestävä ryhmä aloittaa 
työskentelynsä keskimäärin pari viikkoa ennen 
konserttia. Malli rikastuttaa konserttikokemusta 
ja sitoo oppilaat konsertin järjestämiseen. Vaikka 
projekti ei kestä pitkään, se voi olla osallistujilleen 
hyvin merkityksellinen. Oppilaat konsertin tuottajina 
-opas ja muut materiaalit ovat ladattavissa ilmaiseksi 
Konserttikeskuksen sivuilta. Projektin voi toteuttaa 
myös etäkonsertteihin liittyen.  
 
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu
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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

Järjestämme joka syksy avoimen ohjelmahaun. Ohjelmiston vaihtuvuuden  
takaamiseksi valittu ohjelma voi olla ohjelmistossa yhtäjaksoisesti korkeintaan  
kolme lukuvuotta (syksy+kevät) kerrallaan. Syksyn 2022 haku koskee lukuvuoden  
2023–2024 ohjelmistoa ja haku on auki 1.9.–28.10.2022. Uudet ohjelmat valitsee  
ohjelmatoimikunta, joka myös päättää kuinka kauan yhtye on ohjelmistossa.
 
Konserttikeskuksen ohjelmatoimikunta:
Marja-Leena Juntunen, musiikkikasvatuksen professori
Mari Kätkä, muusikko, musiikkipedagogi
Timo Lehtovaara, musiikin lehtori, kuoronjohtaja, muusikko
Terhi Rauhala, musiikin lehtori
Aija Puurtinen, muusikko, musiikkipedagogi, MuT
Max Tabell, lehtori, musiikkipedagogi, muusikko

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

Ohjelmaehdotuksia tehtäessä on syytä ottaa huomioon, että suurin osa Konserttikeskuk-
sen konserteista järjestetään alakouluissa ja että esiintyjäryhmät koostuvat useimmiten 2–4 
muusikosta. Toteutamme konsertteja kolmen konsertin työpäivinä. Tarkemmat ohjeet ja 
hakulomake ilmestyvät to 1.9.2022 Konserttikeskuksen nettisivuille www.konserttikeskus.

Lähetä hakemus
pe 28.10.2022 

klo 16 mennessä!

Ohjelmahaku 2023-2024
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Konserttikeskus 60 vuotta 
Elävää musiikkia kouluihin vuosikymmenestä toiseen

Nyt oppilaat 
voivat vaikuttaa!  
Kutsumme koululuokkia 
mukaan Oppilasriiheen 

Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä. Juhla-
vuotemme kunniaksi haluamme saada lasten äänen 
kuuluviin entistä paremmin. Olemme perustaneet  
Oppilasriihen, jonka tavoitteena on kuulla nuoren  
yleisön ajatuksia ja toiveita koulukonsertti- 
toiminnasta.

Mukaan voi ilmoittautua luokkia tai muita oppilas-
ryhmiä ympäri Suomea. Oppilasriihen tapaamiset 
järjestään pääsääntöisesti etäyhteyksin. 

Ilmoittaudu mukaan:
konserttikeskus@konserttikeskus.fi

Lisätietoa: konserttikeskus.fi/kehittaminen

’’Marraskuun 27. päivänä vuonna 1963 
kokoontui Kouluhallituksessa arvovaltainen 
joukko musiikki- ja opetusalan vaikuttajia. 
Koollekutsujana toimi opetusministeriön 
Nuorison musiikkitoimikunta ja puheenjoh-
tajana säveltäjä ja Kouluhallituksen musii-
kinopetuksen ylitarkastaja Olavi Pesonen.’’ 
(Sikamakeet konsertit, 2013)

Tilaisuudessa perustettiin Koulujen 
musiikkikeskus, joka sai myöhemmin 
nimekseen Konserttikeskus. Perustajien 
lähtökohtana oli lasten oikeus kaikenlai-
seen musiikkiin. Koulu koettiin nuoren 
yleisön ja elävän musiikin kohtaamisille 
luontevana paikkana. 

Ensimmäisinä vuosina konsertteja järjes-
tettiin vain muutamia kymmeniä vähäisen 
taloudellisen tuen takia. Vuosikymmenten 
aikana konserttien määrä ja kiertuepaik-
kakunnat ovat lisääntyneet huomattavasti. 
Nykyään yhdistyksemme tuottaa vuosit-
tain noin 1200-1500 konserttia  opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Musiikin edistämis-
säätiö MES:n tukien ansiosta. 

Vuonna 2008 käynnistyneestä Konsertti 
joka kouluun (KJK)  -toiminnasta on tullut 
merkittävä osa Konserttikeskuksen toi-
mintaa. KJK-toiminnan myötä yli 60

kuntaa on sitoutunut tarjoamaan vuosittain 
ainakin yhden konsertin jokaiselle peruskou-
lulaiselleen musiikinlajia vaihdellen. 

Pitkän historiansa ajan yhdistyksemme 
on pysynyt ketteränä toimijana koulujen ja 
ammattimuusikoiden välillä. 2020-luku alkoi 
maailmanlaajuisella koronapandemialla, joka 
toi myös koulukonserttitoiminnalle uuden-
laisia haasteita. Fyysisesti tapahtuvaan 
vuorovaikutukseen perustava koulu- 
konsertti jouduttiin muuttamaan etäkonser-
tin muotoon. Etäkonsertteihin yhdistettiin 
Kysy esiintyjältä -tapaamisia Zoomin kautta, 
jotta vuorovaikutus  yleisön kanssa säilyisi. 
Tämä ei tietenkään korvannut elävän musii-
kin kohtaamisia, mutta mahdollisti kouluihin 
kaivattuja musiikkisisältöjä ja muusikoille 
töitä myös haastavina aikoina.  

Vuoden 2023 aikana juhlistamme kuusi-
kymmentä vuotta kestänyttä taivaltamme 
musiikin täyteisellä juhlaviikolla marraskuus-
sa. Tiedotamme juhlavuoden tapahtumista 
tarkemmin nettisivuillamme vuoden 2023 
aikana.

Viereiseltä sivulta löydät pieniä palasia 
ja käännekohtia yhdistyksemme matkan 
varrelta. Lähteet:

Häyrynen, Antti, Sikamakeet konsertit, 2013 
Konserttikeskuksen vuosikertomus, 2020

lähes 7
miljoonaa  

nuorta kuulijaa
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Konserttikeskuksen  
uusi strategia
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Elävää musiikkia 
kouluihin ja 

päiväkoteihin

T O I M I N T A - A J A T U S

V I S I O

Laadukas 
musiikki

Moninaisuuden
huomioiminen ja

hyvinvoinnin
tukeminen

Maantieteellisesti
kattava ja kestävä

kiertuetoiminta

Merkityksellinen kohtaaminen

Konserttikeskus on edelläkävijä lasten, 
nuorten ja taiteen ammattilaisten 

kohtaamisissa. Laadukkaalla toiminnallaan 
Konserttikeskus lisää lasten- ja 
nuortenkulttuurin arvostusta.
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Moninaisuuden
huomioiminen ja

Maantieteellisesti
kattava ja kestävä

Konserttikeskuksen hallitus ja toimi-
henkilöt osallistuivat uuden strategian 
työstöön strategiatyöpajoissa vuoden  
2021-2022 aikana. Uusi strategia  
painottaa merkityksellisten kohtaa-
misten, laadukkaan musiikin, kestävän 
kiertuetoiminnan ja moninaisuuden 
huomioimisen tärkeyttä.
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Lisätietoa osoitteessa:  
konserttikeskus.fi/konserttikeskus/strategia

Olemme mukana lukuvuoden 2022–2023 Taidetestaajissa. Kasiluokkalaiset 
pääsevät inspiraation lähteille Kolin maisemiin. Kolilla kuullaan  
Jussi Makkosen ja Nazig Azezianin Sibelius-konsertti. 
Kokonaisuus on taiteilijoiden, Konserttikeskuksen 
sekä Kolin Luontokeskus Ukon yhteistyön tulosta.

Inspiraation lähteillä: Koli & Jean Sibelius
Inspiraation lähteillä: Koli & Jean Sibelius  
on elämyksellinen kulttuurikokonaisuus, joka  
sisältää sellisti Jussi Makkosen ja pianisti  
Nazig Azezianin tarinallisen Sibelius Inspiration  
-konsertin (45-60 min), konserttiin liittyvää  
ennakkomateriaalia, Kolista kertovan  
Mustarinta-lyhytelokuvan (15 min), Kolin 
 luontokeskus Ukon Katse kansallismaisemaan  
-näyttelyn sekä Makkosen ja Azezianin  
johdolla vierailun Ukko-Kolin huipulla.  

Mikä on Taidetestaajat?
Taidetestaajat on hanke, joka vie kaikki  
Suomen kahdeksasluokkalaiset  
korkealaatuisille taidevierailuille.

Lisätietoa Taidetestaajista osoitteessa: 
www.taidetestaajat.fi 

Konserttikeskus mukana  
Taidetestaajissa lukuvuonna 2022–2023

Lastenmusiikkipäivä on valtakunnallinen lastenmusiikin 
juhlapäivä, Jellonagaala sekä koko viikko täynnä tapahtumia. 

Lastenmusiikkipäivä palkitsee lastenmusiikin tekijöitä,  
tarjoaa laadukkaita konsertteja ja muistuttaa siitä, että  
lapsilla on oikeus ja tarve omaan musiikkiinsa. Päätapahtumat  
järjestetään marraskuussa 2022 Tampereella.

Tapahtuman järjestää Lastenmusiikki ry yhteistyössä  
muun muassa Konserttikeskuksen ja Tampereen kaupungin 
kanssa.

 
Lisätietoa osoitteissa:  
lastenmusiikki.net 
lastenmusiikkipäivä.fi

Lastenmusiikkia juhlistetaan jälleen!
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YAMawards
Perustamillaan Young Audiences Music Awards -pal-
kinnoilla (YAMawards) JMI haluaa edistää ja palkita 
luovuutta ja innovatiivisuutta nuorille yleisöille suun-
natuissa musiikkiesityksissä. Seuraavat palkittavat 
saavat pystinsä Belgian Bruggessa YAMsessionin 
yhteydessä syksyllä 2022.

Edellinen palkintogaala pidettiin syksyllä 2021 Norjan 
Larvikissa. Parhaan ison tuotannon ja Yleisön suosik-
ki -palkinnot voitti Disconcerto (Espanja). Parhaan 
pienen tuotannon palkinnon sai Petit Concert à l’Aube 
(Belgia). 

YAMsession

Kansain-
välinen  
yhteistyö
Konserttikeskus on  
vuodesta 2011 toiminut 
liitännäisjäsenenä 
Jeunesses Musicales 
International -järjestössä 
(JMI), joka on maailman 
suurin lapsiin ja nuoriin 
suuntautuva musiikki-
organisaatio. Vuonna 
1945 perustetun ja 
45 maassa toimivan 
JMI:n lähtökohtana on 
antaa nuorille ihmiselle 
mahdollisuus kehittyä 
musiikin avulla yli kaik-
kien rajojen.  

Lisätietoa ja  
ilmoittautumiset  
YAMsessioniin:
www.yamsession.org

- parhaita käytäntöjä etsimässä 

Konserttikeskus on jo pitkään ollut kansainvälisesti aktiivinen 
toimija. Tällä hetkellä pysyvien kansainvälisten verkostojen  
lisäksi yhdistys on mukana WOW Experience -nimisessä 
Erasmus+ -hankkeessa. WOW Experience (WOW) -hanke etsii  
parhaita käytäntöjä kulttuuritoimijoiden ja koulujen yhteystyöhön.  
Hankkeessa opetus- ja kulttuuritoimijat työskentelevät yhdes-
sä varmistaakseen oppilaille entistä vaikuttavampia esittävän 
taiteen kokemuksia osana koulupäivää. Hankkeen teemoissa 
korostuvat oppilaiden osallistuminen ja osallisuus.  

WOW-hankkeen tuloksena syntyy Hyvien käytänteiden työkalu-
pakki, jota koulut ja kulttuuritoimijat voivat hyödyntää toteut-
taessaan taide-elämyksiä kouluissa. Yhtenä hyvänä käytänteenä 
hankkeessa testataan Oppilaat konsertin tuottajana -toimin-
tamallin syventämistä koulun pysyväksi kulttuurisen osallisuu-
den rakenteeksi. Syksyllä 2022 pilotoidaan yhdessä hankkeen 
koulukumppanina toimivan Iittalan yhtenäiskoulun kanssa muun 
muassa eräänlaista aloituspakettityöpajaa, jossa koulun oppilaat 
käyvät läpi oman koulunsa kulttuuritarjontaa ja pääsevät tutustu-
maan tapahtumajärjestämiseen myös käytännössä. Aloituspake-
tilla kannustetaan jatkossa kouluja käynnistämään ja ylläpitämään 
eräänlaista kulttuuritutor-oppilasryhmää, joka osallistuu aktii-
visesti konserttien lisäksi kaikkien koulun kulttuuritapahtumien 
järjestämiseen. Iittalan yhtenäiskoulun vastaava oppilasryhmä on 
nimetty Kulttuurikoplaksi.  

Lähetä hakemus
pe 29.10.2021  

klo 16 mennessä!

YAMsession on alamme vuosittainen päätapahtu-
ma, jonka järjestää maailman suurin lapsiin ja nuo-
riin suuntautuva musiikkiorganisaatio Jeunesses 
Musicales International (JMI). Konserttikeskus 
on JMI:n liitännäisjäsen. Seuraava YAMsession 
pidetään Bruggessa Belgiassa syksyllä 2022. 
Tapahtumaan kannattaa osallistua, olitpa sitten 
taiteellinen tuottaja, musiikkikasvattaja, organi-
saattori tai esiintyvä taiteilija. Luvassa on mm. 
konsertteja, luentoja, avartava tuottajien foorumi 
sekä YAMawards-gaala. Konserttikeskuksen toi-
minnanjohtaja Noora on toiminut vuodesta 2021 
alkaen YAMsessionin ohjelmavalinnoista vastaavan 
YAM Committeen puheenjohtajana.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisäksi kasvattaa tietoisuutta siitä, 
että taidekokemuksilla on kouluissa tärkeä rooli myös sosiaalisten 
tavoitteiden ja oppimisen näkökulmasta. 

Hankkeessa on mukana toimijoita Suomen lisäksi Norjasta, Islannis-
ta ja Pohjois-Makedoniasta. Hankekumppanit tulevat vierailemaan 
Suomeen syyskuussa 2022. Hanke jatkuu vielä vuoden 2023 syksyyn 
saakka.  
 
Tutustu hankkeen nettisivuihin ja Facebook-sivuihin:  
www.thewowexperience.eu/ 
www.facebook.com/thewowexperience
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Konserttikeskus (Concert Centre Finland) is a non-profit association 
established in 1963. Konserttikeskus arranges tours of high-quality 
concert programmes in a wide variety all over Finland, mainly in pub-
lic 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 
Culture 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 
konserter i skolor och daghem samt workshoppar i samarbete med de 
lokala arrangörerna. Dessutom ordnar Konsertcentralen ibland fort-
bildning och offentliga konserter i samband med skolkonserturnéerna. 
Verksamhetsområdet 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:

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

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

Ville Kekäläinen, tuottaja 
ville.kekalainen@konserttikeskus.fi 
puh. 050 344 1580 
viestintä, LIVE-hanke, näytekonsertit

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)  

Piia Säilynoja, tuottaja (osa-aikainen) 
piia.sailynoja@konserttikeskus.fi 
puh. 050 551 2663 
kiertuetuotanto, LIVE-hanke, poikkeusjärjestelyt
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Konserttikeskus ry järjestää vuosittain 1 200–1 500 konserttia ja  
musiikillista työpajaa kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea  
yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Toimintaa tukevat  
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Musiikin edistämissäätiö (MES).

Painos: 8000 kpl / Paino: Grano Oy 
Kannen kuva: Megasakki / Jetro Sarikoski 
Toimitus: Konserttikeskus 
Taitto: Ville Kekäläinen 
Visuaalinen ilme: Pasi Virtakari Designs
 
Osoiterekisterit:  
Konserttikeskuksen osoite-, esiintyjä- ja jäsenrekisterit.

@konserttikeskus #konserttikeskus #musiikkialapsillejanuorille

Toimintaa tukemassa

Yhteistyössä


