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1 REHTORIN KATSAUS LUKUVUOTEEN 2020 –2021
Lukuvuosi 2020-2021 aloitettiin toiveikkaasti ja realistisesti - korona tulisi kiusaamaan toimintaamme lukuvuoden aikana, mutta olimme varautuneet tilanteeseen monin tavoin. Kaikenlaiset erityisjärjestelyt, pienennetyt ryhmät, vuoro-opiskelu, etäopetustavat, tehostettu siivous yms. oli suunniteltu valmiiksi elokuuta varten.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun apurahan turvin hankimme monipuolisia etätyövälineitä, kouluttauduimme ja varauduimme mahdollisimman turvalliseen arkeen. Opetusluokkiin ilmestyivät sermit, käsidesipullot ja ohjeet. Pianonkoskettimien desinfioinnista, maskien
käytöstä, ylimääräisistä tuuletustauoista ja etätunneista tuli arkipäivää. Hallinto seurasi tiiviisti viranomaisohjeita ja tiedotti nopeista muutoksista. Lukuvuoden aikana siirryttiin sujuvasti lähiopetuksesta etäopetukseen ja takaisin monta kertaa. Opetus onnistuttiin toteuttamaan kokonaisuudessaan koronaturvallisesti.
Syyslukukaudella pystyttiin järjestämään muutama konsertti turvaväleillä ja striimaten, mutta
Soivasta joulukalenterista eteenpäin konsertit toteutettiin videokonsertteina. Oppilaat edistyivät ja esiintymiseen oli suuri palo. Sekä Soiva joulukalenteri, että kevätlukukauden videokonsertit olivat suuri menestys. Sähköisten yhteyksien kautta myös ne henkilöt, joilla ei ole
mahdollisuus tulla konsertteihimme saivat nyt nauttia esityksistä.
Vuonna 2018 vahvistettu uusi opetussuunnitelma on osoittautunut toimivaksi ja tuonut opintoihin toivottua väljyyttä. Sivuaineopinnot, kuorot, yhteismusisointi ja erilaiset lyhytkurssit
antavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden rakentaa opinnoista oman näköisensä. Perinteiset päättökonsertit ovat monipuolistuneet. Keväällä 2021 23 oppilasta sai todistuksen perusopinnoista ja viisi oppilasta opistotason/syventävistä opinnoista.
Tilahankkeen edistymistä odotellessa ja digimaailman myllerryksessä Hyvinkään musiikkiopisto haki uusia suuntaviivoja uuden strategian kautta. Laadukkaan taiteen perusopetuksen ja kulttuuritapahtumien rinnalle nostettiin laajeneva opetustarjonta. Haluamme olla vahvasti mukana hyvinkääläisten perheiden elämässä ja vastata musiikinopetuksen monipuoliseen kysyntään. Pop-jazz-opetusta varten rekrytoimme alan huippuosaajia.
Hyvinkään musiikkiopisto on merkittävä kulttuurivaikuttaja Hyvinkäällä. Tarjoamme laadukasta taiteen perusopetusta hyvinkääläisille lapsille ja nuorille. Yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa monipuolistamme kulttuuritarjontaa ja olemme mielellämme mukana kaikenlaisissa tapahtumissa Hyvinkäällä.
Kevätlukukauden päätteeksi saattelimme eläkkeelle pitkäaikaisen pianonsoiton opettaja
Säde Heikinheimon. Lämmin kiitos pitkästä työurastasi Hyvinkään musiikkiopistossa, Säde!
Lukuvuodelle asetetut tavoitteet, turvallinen ja laadukas perusopetus, etäopetuksen kehittäminen ja strategian uudistaminen, ovat onnistuneen suunnitellulla tavalla. Seuraavan
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lukuvuoden teema on “Yhdessä”. Luvassa on hienoja konsertteja, tapahtumia, elämyksiä ja
yllätyksiä yhteisen perusarjen lisäksi. Musiikki tuo iloa jokaiseen päiväämme.
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme, Hyvinkään kaupungille, Hyvinkään orkesterille,
seurakunnalle, Opistolle, paikallisille TPO-oppilaitoksille ja kaikille muille yhteistyötahoillemme. Kiitokset opettajille, perheille ja jokaiselle Hymon oppilaalle.
Yhdessä eteenpäin!
Hyvinkäällä 30.6.2020
Sanna Ratia rehtori

HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO LUKUINA

•
•
•
•
•
•

Perustettu vuonna 1957
637 oppilasta, joista 430 taiteen perusopetuksen oppilasta, 174 varhaisiän musiikkikasvatuksen (muskari) oppilasta ja 33 avoimen opetuksen oppilasta
42 opettajaa, 5 toimihenkilöä
toimintaa tukee valtio 48%, Hyvinkään kaupunki 32,9%. Oppilasmaksujen osuus on
15,6%
lukuvuoden 2021-2021 aikana 17 konserttia sekä lukuisia luokkakonsertteja
videokonserteissa yhteensä yli 7000 katselukertaa. Soivaa joulukalenteria oli katsottu
yli 5000 kertaa

Sanna Ratia
rehtori
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2 OPETUSTYÖN, OPPIMISEN JA TAITEELLISEN TOIMINNAN UUSI AIKA
Maailmaa koetteleva pandemia on rasittanut jokaisen oppilaitoksen arkea menneenä lukuvuonna 2020-2021. On pieni ihme, kuinka joustavasti Hyvinkään musiikkiopistossa tilanteeseen mukauduttiin: sävelet soivat ja siirtyivät sähköisesti myös etäopetuksen aikana. Oppilaat
ahkeroivat ja etenivät hienosti tavoitteissaan. Tästä kuuluu kiitos myös kaikille tuhattaituriopettajille. Todistuksia opinnoistaan valmistuneille jaettiin lukuvuoden 2020-2021 lopussa
upea määrä.
Rajoituksista huolimatta myös konsertteja pystyttiin järjestämään: pienimuotoisina muutaman hengen tapahtumina ja suurelle yleisölle striimattuina livekonsertteina ilman paikalla
olevaa yleisöä. Hymon omalla Youtube-kanavalla sadat, jopa tuhannet katsojat saattoivat
nauttia oppilaiden innoittuneista esityksistä videoiden välityksellä.

Oppilaat ahkeroivat ja etenivät hienosti tavoitteissaan. Kuva: Hanna Tarkiainen
Saimme etäilyn aikana huomata, kuinka itse soitetun tai lauletun musiikkivideon valmistaminen motivoi monia oppilaita sinnikkääseen kotiharjoitteluun. Digitaaliset apuvälineet eivät
siis vähentäneet käsillä ja päällä tehtävää soitonharjoittelua – päin vastoin – teknologia on
tehnyt harjoittelusta eräällä tavalla hauskempaa ja monipuolisempaa. Maininnan ansaitsevat
myös opettajien konsertit yhteistyössä Hyvinkään kaupungin On Air -toiminnan kanssa.
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Pianonsoitonopettaja Marja Nurmen kotistudio valmiina etäpianotunnin aloittamiseen.
Hyvänä apuna etäopetuksessa olivat opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella kaikille
opettajille hankitut iPadit. Kuva: Marja Nurmi
Digimaailman videokonserttien ja etäopiskelun jälkeen ollaan kuitenkin taas entistä innokkaampia esittämään musiikkia yleisön edessä ihan oikeissa konserteissa. Yksilölähiopetuksen
välttämättömyys soiton- ja laulunopetuksessa on kirkastunut kaikille entistä selkeämmin. Silti
uudesta digiosaamisesta ja etenkin nuorten ennakkoluulottomasta asenteesta uutta musiikkiteknologiaa kohden on kuitenkin paljon hyötyä nopeatempoisen tulevaisuuden musiikkiopistossa.
Digiloikan havahduttamina Hymossa on aloitettu lähivuosien toimintaa linjaavan strategian
laatiminen. Konkreettiseen uuden strategian laatimiseen päästiin syksyllä 2020, kun joulukuussa toteutettiin opettajakysely, jossa kartoitettiin opettajien ajatuksia ja visioita Hymon
tulevaisuudesta ja kehittämisestä sekä tammikuussa 2021 kyselyn tuloksia käsittelevä opettajien ja hallinnon keskustelu, joista johdettiin uudet strategiset valinnat. Toimintaa linjaaviksi
strategisiksi valinnoiksi valikoituivat 1) pitkäjänteinen taidekasvatus, 2) näkyvyys ja imago, 3)
elämykset ja tapahtumat sekä 4) laajeneva opetustarjonta. Hymon pitkäjänteinen musiikillinen sivistystyö hyvinkääläisten lasten ja nuorten hyväksi on vankka perusta, jolle voidaan rakentaa myös aivan uusia opetus- ja taiteellisen toiminnan muotoja. Strategiassa pyritään huomioimaan oppilaiden, huoltajien ja Hymon yhteistyökumppaneiden näkökulmia ja toiveita
opiston toiminnan kehittämisen painopisteistä.
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Strategiatyön myötä Hymo on harppaamassa musiikilliseen nykyaikaan: klassisen musiikin lisäksi musiikkiopistossa voi lukuvuoden 2021–2022 alusta alkaen opiskella rytmimusiikkia,
pop-jazz-laulua ja -pianonsoittoa. Soittotunneilla voidaan tutustua myös säveltämisen ja biisinteon perusteisiin. Jo viime ystävänpäivän videokonsertissa kuultiin kantaesityksinä oppilaiden itse säveltämää musiikkia, kaikkiaan 44 upeaa uutta teosta!
Yhteismusisointia ja esiintymisiä eri kokoonpanoissa toteutettiin erityisesti syksyllä 2020, jolloin valmistauduttiin Kvartti-kamarimusiikkitapahtumaan. Hyvä kokemus kamarimusiikkiin
panostamisesta vahvisti käsitystä siitä, että tulevina vuosina on syytä lisätä yhteismusisointia
kaikenlaisissa kokoonpanoissa barokkiensembleista bändeihin ja erilaisiin vokaaliyhtyeisiin.
Luvassa on uusia elämyksiä ja entistä monipuolisempina avautuvat mahdollisuudet harrastaa
musiikkia Hyvinkäällä.
Monella alalla pohditaan, mikä on tulevaisuus koronan jälkeen. Soiton ja laulun harrastaminen sekä tavoitteellinen musiikin opiskelu houkuttelee jatkossakin lapsia ja nuoria, ja enenevästi myös aikuisia. Kyse on henkisestä hyvinvoinnista, jota ilman muulla hyvinvoinnilla ei
oikein ole merkitystä. Musiikki, kuten kulttuuri ja taide yleensäkin, tuottaa henkistä hyvinvointia. Säveltäjä Kalevi Ahon sanoin: “kulttuurin sijoitetut rahat maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin, kuten on monin tutkimuksin osoitettu.” Kulttuuri ja taide voivat avata raikkaita näköaloja myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Oppilaiden ja opettajien terveys ja turvallisuus on Hyvinkään musiikkiopiston toiminnan lähtökohta. Jos vielä seuraavina lukuvuosina kohtaamme uuden epidemia-aallon, olemme siihen
nyt hyvin varustautuneita. Musiikkiopisto on suunnitelman varautumisesta mahdollisia uusia
poikkeustilanteita ja rajoitettua toimintaa varten.
Hyvänä esimerkkinä terveysturvallisesta lähiopetustoiminnasta kelpaa myös Hyvinkään musiikkiopistossa 7.–9.6. järjestetty minimusiikkileiri 4-15-vuotiaille oppilaille. Opetus järjestettiin yksilö- ja pariopetuksena musiikkiopiston saleissa ja tilavissa luokissa tarkasti suunnitellun
porrastetun aikataulun avulla, jolloin tarpeettomia kohtaamisia voitiin välttää. Kaikki oppilaat
ja opettajat olivat tyytyväisiä järjestelyihin, vaikka normaalioloissa olisikin voitu järjestää monenlaista oheisohjelmaa, konsertteja ja muuta yhteistä toimintaa.
Tarvittaessa Hymossa ollaan valmiita toteuttamaan online-opetusta normaalin lukujärjestyksen mukaisesti kaikissa opetusaineissa. Ryhmäkokoja voidaan pienentää toteuttamalla esimerkiksi ”vuoro-opetusta”: vuorotella lähiopetuksen ja etäopetuksen viikoittaisella vaihtelulla niin, että opiston tiloissa voidaan työskennellä turvallisen väljästi.
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Korona-ajan turvalounas opettajainhuoneessa. Vasemmalta: Reeta Nikkola ja Säde Heikinheimo. Kuva: Sanna Ratia
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JA KANTAESITYSKON
3 KVARTTI, NUORI SOITTAA, SYYSJUHLA JA HYMON VIDEOKONSERTIT
KVARTTIJUHLAA
Hyvinkään, Keskisen Uudenmaan, Keravan ja Riihimäen musiikkiopistojen yhteinen Kvarttikamarimusiikkitapahtuma peruuntui keväältä 2020 koronaepidemian takia. Odotettu festivaali oli pohjustettu jo koronaa edeltävän talven aikana kevään 2020 "Radanvarsikonserteissa", joissa esiintyivät suurtapahtumaan valmistautuvat oppilaskokoonpanot kaikista neljästä opistosta.
Tapahtuma siirtyi seuraavan lukuvuoden puolelle lokakuulle (8.–9.10.) ja lopulta alkuperäistä
suunnitelmaa hieman pienimuotoisemmasta tapahtumasta muodostui koko syyskauden musiikillinen kohokohta. Järjestelyt konserttipaikassa Järvenpää-talolla onnistuivat mainiosti ja
tapahtuman erityisjärjestelyt eivät lainkaan latistaneet taiteellista tasoa eivätkä juhlallista
tunnelmaa.
Konsertit ja livestriimaus onnistuivat yli odotusten. Kuudessa upeassa konsertissa esiintyi yli
30 eri kokoonpanoa ja reilusti yli sata oppilasta. Konsertteja seurasi innokas pieni yleisö paikan päällä ja isompi yleisö striimausyhteyden välityksellä kotikatsomoissa.
Hyvinkään, Keravan, Keskisen Uudenmaan ja Riihimäen musiikkiopistojen Kvartti-yhteistyö
osoitti vahvuutensa jälleen kerran. Tapahtuma järjestetään suunnitelmien mukaan uudelleen
8.–9.4. 2022.
NUORI SOITTAA -TAPAHTUMA
Hymon kaikki Kvartti-tapahtumaan osallistuneet kamarimusiikkiyhtyeet olivat todella upeasti
Kvartti-tapahtumassa Järvenpäässä videoitujen esitysten välityksellä mukana myös valtakunnallisessa Nuori soittaa -tapahtumassa. Jo perinteiseksi muodostuneen tapahtuman järjestivät koronatilanteen takia verkkotapahtumana Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML) ja
Kuopion konservatorio.
Hymon kamarimusiikkiyhtyeiden esityksistä saatiin kiittävää palautetta tapahtuman järjestäjiltä Kuopion konservatoriolta sekä SML:n edustajilta. Esitykset oli taltioitu laadukkaasti Järvenpää-talossa Kvartti-tapahtuman yhteydessä.
SYYSJUHLA
Koronan takia perinteinen Hymon kevätjuhla päätettiin siirtää toukokuulta lokakuuhun siinä
toivossa, että juhla voitaisiin järjestää laajamittaisena konserttina. Kuten tiedetään, epidemia
kuitenkin rajoitti mahdollisuuksia julkisiin tilaisuuksiin ja syysjuhla järjestettiin kutsuvieraille
Hyvinkään kaupungintalon aulassa. Kutsuvieraina olivat todistuksen keväällä ja syksyllä 2020
saaneet 20 oppilasta ja heidän opettajansa. Tilaisuus kuitenkin striimattiin suorana
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lähetyksenä yleisölle. Juhlassa kuultiin oppilaiden esittämää kamarimusiikkia, rehtori puhui ja
ojensi yhdessä apulaisrehtorin kanssa ruusut opintonsa suorittaneille oppilaille.

Rehtori Sanna Ratia (vasemmalla) ja apulaisrehtori Reima Raijas.
Kuva: Joanna Broman
VIDEOIDEN VOIMAA
Hymon Soiva joulukalenteri videototeutuksena oli suuri menestys. Kalenterin soivia luukkuja
availtiin joulukuun ajan reilut viisi tuhatta kertaa! Näin suurta yleisöä ei kukaan olisi voinut
odottaa. Lisäksi joulukuussa esitettiin aiemmin lokakuussa videoitu konsertti ”Musiikin iloa”.
Soivasta joulukalenterista innostuneina julkaistiin sosiaalisessa mediassa suuri Soitinseikkailu,
jossa opettajat esittelivät lyhyillä videoilla soittimensa ja valottivat keskeisiä asioita kunkin
instrumentin opiskelusta.
Seikkailun lisäksi Hymossa saatiin aikaiseksi vielä soitinesittelykonsertti, joka oli kooste oppilaiden esityksistä kaikilla opetustarjonnassamme olevilla eri soittimilla. Soitinesittelykonserttia on Hyvinkään kaupungin Kulttuuripolku-opiskelukokonaisuuden ja Hyvinkään musiikkiopiston yhteistyön kautta kevään aikana päässyt seuraamaan todella suuri joukko Hyvinkään koululaisista ja päiväkotilapsista, esitys nähtiin kaikissa kouluissa.
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Todella mittavaksi muodostui oppilaiden omia sävellyksiä esitellyt Itse sävelsin -konsertti,
joka julkaistiin Hymon Youtube-kanavalla ystävänpäivänä 14.2.2021. Konsertissa kuultiin 45
uutta sävellystä, useimmat kantaesityksinä säveltäjän itsensä soittamana.
Leffailta-konsertti toteutui kokoillan elokuvan mittaisena 6.5. Kaikkiaan 40 oppilastamme
esitti suosittuja elokuvasävelmiä videokonsertissa. Suosio ja katsojamäärät olivat suuria.
Toukokuun perinteinen kevätjuhla laajeni etätoteutuksessa kolmipäiväiseksi ”Hymo-festivaaliksi”, kun rehtorin ja pianonsoitonopettaja Säde Heikinheimon juhlapuheiden sekä todistusten ja stipendin saajien julkistamisen lisäksi kokonaista kolme pitkää konserttia musiikkia soi
Hymon omalla YouTube-kanavalla.
Konserttien videointi ja striimaus on tullut pysyväksi käytännöksi, osaksi musiikkiopiston normaalia toimintaa. Tätä toimintaa on suuresti tukenut Hyvinkään Lions Club, jonka avustamana
Hymolle pystyttiin hankkimaan omat striimauslaitteet. Näitä laitteita käytetään jatkossa varmasti paljon, ja olemme hyvin kiitollisia Lions Clubille merkittävästä avustuksesta!

4 MUSKARIN MERKITYS – VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS TUKEE LAPSEN KOKONAISVALTAISTA KEHITYSTÄ
Tieteellinen tutkimus paljastaa jatkuvasti uutta tietoa musiikin hyvinvointia ja oppimista edistävistä vaikutuksista. Tutkimuksen valossa aivan jokaisen lapsen kannattaa harrastaa musiikkia. Hyvinvointia edistävät vaikutukset ovat sitä voimakkaammat, mitä aikaisemmin musiikkiharrastuksen aloittaa.
Tärkeintä on, että lapselle syntyy henkilökohtainen suhde musiikkiin. Tarvitaan lämminhenkistä ja innostavaa musiikkileikkikoulun opettajaa tai ensimmäistä soitonopettajaa, joka osaa
johdattaa lasta lämmöllä musiikin polulle sekä paljon läheisten kannustusta. Muskariopetuksen tavoitteena on lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittyminen ja laajemmin myös emotionaalisen, sosiaalisen, kognitiivisen kuin motorisenkin kehityksen tukeminen. Muskari voi
olla koko perheen yhdistävä harrastus, joka virkistää kiireisen arjen keskellä.
Hyvinkään musiikkiopistossa muskaritunteja tarjotaan eri ikäryhmille vastasyntyneistä 6-vuotiaisiin saakka. Muskaritunneilla lauletaan, tanssitaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia sekä
hyödynnetään liikuntavälineitä. Opettajina muskarissa toimivat Linda Aaltonen ja Reeta Nikkola. Lisäksi Lassi Salin ohjaa muskarin erityisryhmää.
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Muskari johdattaa turvallisesti musiikin polulle ja luovuuden lähteille.
Kuva: Hanna Tarkiainen
Perinteisten perhe- sisarus- ja leikkiryhmien rinnalle perustettiin lukuvuonna 2020–2021 ihan
uudentyyppinen, Linda Aaltosen ohjaama liikuntamuskari, jossa yhdistyvät musiikin elementit
sekä perusliikuntataitojen harjoittelu. Muskariryhmien ohella musiikkiopistossa on toiminut
myös kaksi suosittua lapsikuoroa, joihin pääsee mukaan ilman laulukoetta. Kuoroja johtaa
Reeta Nikkola. Kuorot esiintyvät musiikkiopiston konserteissa sekä erilaisissa juhlatilaisuuksissa ympäri kaupunkia.
Koronavuosi hankaloitti myös muskariryhmien ja kuorojen toimintaa. Etäopetusta kuitenkin
järjestettiin monipuolisin menetelmin online-opetusta, opetusvideoita sekä jännittäviä kotitehtäviä luovasti soveltaen.
Seuraavalle Hymon muskarin lukuvuodelle onkin luvassa jälleen uutuuksia: tanssimuskari 4–
5-vuotiaille ja vastasyntyneiden muskariryhmä, johon myös odottavat äidit ovat tervetulleita!
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5 HUIPPUVIERAILIJOITA HYMOSSA
JARI SINKKONEN
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen saatiin Hymon vieraaksi pitämään opettajille dialogista luentoa
20.4. aiheesta Musiikin merkitys lapsen kehityksessä. Vierailu toteutettiin etäyhteyden
avulla.
Jari Sinkkosella on kyky valottaa tärkeitä asioita uusimman tutkimustiedon näkökulmasta helposti ymmärrettävällä ja sympaattisella tavalla. Sinkkonen on tullut suurelle yleisölle tunnetuksi lastenpsykiatrina, kirjailijana, tutkijana, musiikin asiantuntijana ja loistavana puhujana.
Hän on diplomitutkinnon suorittanut huilisti, joka on esiintynyt soolo-, kamari- ja orkesterimuusikkona sekä orkesterien solistina. Hän aloitti huilunsoiton 11-vuotiaana.
Sinkkonen alusti valitusta aiheesta muun muassa seuraavaa: “Musiikin emotionaaliset ulottuvuudet toimivat oikeassa aivopuoliskossa ja aivojen vasemmalla puolella musiikin rakenteet.
Musiikin juuret ovat omassa kehossamme. Musiikki on yhteydessä varhaisimpiin fyysisiin ja
psyykkisiin kokemuksiimme. Musiikin fraasit ovat vauvan ensimmäisten leikkien kaltaisia. Musiikki tarjoaa kognitiivisia rakenteita, joissa voimakkaita tunteita voidaan kokea ja muokata
turvallisesti. Musiikki on kognitiivisesti ja emotionaalisesti aina totta, eikä sen avulla voi valehdella. Musiikin harrastaminen ja opiskelu mahdollistavat äänimaailman mielihyvänsävyisen hallinnan ja sillä leikkimisen luovalla tavalla. Luovuus parantaa empatiakykyä ja toisten
mielen ymmärtämistä.”
Sinkkonen myös vastasi opettajien kysymyksiin, joita oli lähetetty pohdittavaksi viikkoa ennen
dialogista luentoa. Kysymykseen miksi musiikkia kannattaa harrastaa vastasi Sinkkosen luento
hyvin. ”Olemme itsekin soittimia”.

”Musiikki tarjoaa kognitiivisia rakenteita, joissa voimakkaita tunteita voidaan kokea ja
muokata turvallisesti.” Kuva: Hanna Tarkiainen
Kysymyksiin oppilaiden soittomotivaatiosta/motivoinnista hän neuvoi avoimuuteen oppilaan
kanssa. Kannattaa pyrkiä tuntemaan oppilaansa, minkä tyylistä motivointia hän tarvitsee.
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Joku tarvitsee jopa tiukuutta, toiselle on tärkeä kokea, ettei “ruuvia ainakaan kiristetä”. Yksi
tapa lähestyä on ottaa asia puheeksi: mitä me voisimme tehdä? Ja vaikka soittoharrastus joskus lässähtäisi, opettajan on hyvä muistaa, ettei hän opettajana koskaan lakkaa olemasta oppilaalleen. Hyvän opettajan vaikutus kantaa läpi elämän.
Levottomien oppilaiden kohdalla Sinkkonen neuvoi olemaan yhteydessä vanhempiin, jos tilanne niin vaatii. Opettajan ei tarvitse sietää sitä, että opettaminen ei ollenkaan onnistu oppilaan malttamisongelman takia. Kysymykseen pienten lasten korona-ajan kokemuksesta selviämiseen Sinkkonen totesi, että lasten resilienssikyky (kyky palautua, selvitä vastoinkäymisistä) on huippua. Lapset kyllä selviävät hyvin nopeasti tästäkin hankalasta ajanjaksosta.

Opettajakin voi nauttia musiikista ja soitonopetuksesta fiksujen oppilaidensa kanssa. Kuva:
Hanna Tarkiainen
Opettajille Sinkkonen muistutti myös siitä, kuinka tärkeä aikuinen soitonopettaja on lapselle.
Ja toisaalta siitä, että on yleisesti voitu havaita, että soittotunneilla käyvät lapset ovat keskimäärin fiksuja, menestyvät koulussakin ja heidän kanssaan on useimmiten suuri ilo työskennellä ja jakaa musiikin iloa. Kasvattajana soitonopettajan ei tarvitse huolehtia lapsen ja nuoren arkisista asioista; niistä vanhemmat ovat vastuussa. Opettaja voi todella nauttia musiikista
ja soitonopetuksesta oppilaiden kanssa.
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KREETA-MARIA KENTALA
Kansanvälisesti arvostettu barokkimusiikin asiantuntija, viulisti Kreeta-Maria Kentala koulutti
Hymon jousiopettajia 7.–8.4. barokkimusiikin tyyliseen improvisointiin. Jousisoittajat olivat
kaivanneet jo aiemmin sävellytyskoulutuksessa kurssia, joka antaisi lisää konkreettisia työkaluja improvisointiin ja säveltämiseen nimenomaan jousisoittimilla.
Ratkaisu barokkityyliin nojautuvasta koulutuksesta oli erittäin onnistunut, koska barokkimusiikkia ja barokin tyyliin perustuvaa improvisointia opetetaan enenevästi myös musiikkiopistoissa. Hymossa ideoidaan viulunsoiton lehtori Irina Kimin johdolla erityisestä lasten barokkimusiikin opintokokonaisuutta, joka voisi tarjota vanhan musiikin tyylien avulla uudenlaista
pirteää lähestymistapaa myös yhteissoiton opetukseen.
Koulutusta ei voinut järjestää yhteissoiton takia etäyhteydellä. Turvallinen koulutuspaikka
löytyi kuitenkin Hyvinkään Vanhassa kirkossa, jossa turvavälit saattoivat olla hyvin suuret, ja
samalla akustiikka yhteissoitolle toimiva. Hyvinkään seurakunta tarjosi kirkon Hymon koulutuksen käyttöön. Tästä hyvästä yhteistyöhengestä ansaitsevat erityisen kiitoksen Hyvinkään
seurakunnan johtava kanttori Anna Helenius ja kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Koulutukseen osallistuneet olivat hyvin tyytyväisiä koulutuksen sisältöön, jota he kertomansa
mukaan aikovat soveltaa jatkossa improvisoinnin ja sävellyksen opetukseen jousisoittimissa.

Kreeta-Maria Kentalan koulutus toteutui turvavälein Hyvinkään Vanhassa kirkossa. Kuvassa
vasemmalta: Reeta Nikkola, Irina Kim, Pauliina Raninen, Emily Wagoner, Lassi Mäkeläinen.
Kuva: Kreeta-Maria Kentala
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6 HYMON SYDÄMESSÄ – OPETTAJAT TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJINÄ
Hyvinkään musiikkiopisto (Hymo) toteuttaa menestyksekkäästi taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Kuitenkin toimintaympäristön muutokset, kuten
opetussuunnitelman uudet vaatimukset, kilpailu harrastusmuotojen välillä, pienenevät nuorten ikäluokat, musiikin ja musiikin opetustyön tekemisen tavat ja digitalisaatio edellyttävät
taiteen perusopetusta antavalta oppilaitokselta kykyä vastata muutoksiin. Jotta muutoksiin
pystyttäisiin varautumaan mahdollisimman hyvin, koettiin tarpeelliseksi suunnitella ja perustaa ”Dialogi toimintakulttuurin avartajaksi” -hanke, jonka avulla voitaisiin valmistautua tulevaisuuden muutoksiin arjen opetustyön ohessa. Opetushallitus myönsi hankkeelle rahoituksen.
Keskeistä tässä hankkeessa oli se, että suurin vastuu hankkeen toimenpiteiden toteuttamisesta tuli opettajille, jotka osallistuivat ahkerasti ja pyyteettömästi hanketyöhön. Hymon
opettajat ovat osoittautuneet hyvin motivoituneiksi ja kyvykkäiksi oman työyhteisönsä kehittäjiksi.
Hankkeen lähtökohtia (miksi hanke tarvitaan?), tavoitteita (mitä halutaan saada aikaiseksi?)
ja toteutettuja toimenpiteitä (mitä tulee tehdä, että tavoitteet saavutetaan?) voi lyhyesti kuvata seuraavasti:
• Lähtökohdat:
Vetovoimaisen taideoppilaitoksen tulee kyetä vastaamaan niihin taiteen oppimisen tarpeisiin
ja toiveisiin, joita lapsilla ja nuorilla on sekä tuottamaan entistä laadukkaammat puitteet niille
oppilaille, jotka haluavat pyrkiä kansainvälisesti kilpaillun alan jatko-opintoihin ja ammatteihin.
• Tavoitteet:
Edellä kuvattuihin vaatimuksiin vastaaminen Hymossa edellyttää opettajilta uusien luovien
opetusmenetelmien oppimista ja oppilaitokselta uudenlaiseen ketterään ja avoimesti keskustelevaan toimintakulttuuriin kasvamista.
Edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen toimenpiteinä järjestettiin Hyvinkään musiikkiopistossa kaksi dialogista opettajien koulutuskokonaisuutta:
• Uudet luovat opetusmenetelmät:
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2017) mukaista pedagogiikkaa tuettiin Hymon opettajille suunnatulla luovien opetusmenetelmien koulutuksilla, jotka koostuivat toiminnallisesta sävellyttämiskurssista, sävellystyöpajasta, kahdesta eri improvisaatiotyöpajasta sekä harjoittelun ja esiintymisen laboratoriosta. Lisäksi kokonaisuuteen kuului kaksi
Hymon oppilaiden sävellyskonserttia. Kokonaisuuteen sisältyi kaikkiaan kymmenen toimenpidettä (8 koulutusta ja kaksi tuotosta).
• Prosessikonsultaatio:
Oppilaitoksen uudenlaiseen toimintakulttuuriin kasvamista tuettiin opetushenkilöstön koulutuksenomaisella prosessikonsultaatiolla. Kokonaisuuteen sisältyi kaikkiaan neljä toimenpidettä.
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Luovien opetusmenetelmien koulutusten tuotoksina kuultiin kaksi Hymon oppilaiden sävellyskonserttia (31.1.2020 ja 14.2.2021), joissa esitettiin yli 60 uutta oppilaiden tekemään sävellystä. Prosessikonsultaatioiden tuotoksina voidaan pitää avoimemman ja osallistavan keskustelukulttuurin kehittymistä työyhteisössä.
Poikkeusoloista huolimatta hanke pystyttiin toteuttamaan suunnitelman mukaan OPH:n
myöntämän aikataulumuutoksen turvin pienillä muutoksilla toimenpiteiden toteutustavoissa. Aikataulumuutosten ja koronarajoitusten takia hankkeeseen osallistuneille opettajille
tehtiin lähitapaamiseksi suunnitellun koontitilaisuuden sijaan Google Forms -kysely. Kyselyn
tarkoituksena oli kerätä opettajien näkemyksiä hankkeen tavoitteiden mukaisista Hymon toimintakulttuurin kehittämisen suuntaviivoista. Muun muassa tämän kyselyn perusteella alettiin laatia Hymolle uutta strategiaa, joka viitoittaa oppilaitoksen toimintaa seuraavina vuosina.
Hankkeen koetaan onnistuneen vahvistamaan ja nopeuttamaan kehitystä hankkeelle asetettujen pitkän aikavälin tavoitteiden suuntaan. Hankkeen aikana saavutettujen tulosten on koettu henkilöstön keskuudessa parantaneen Hymon välitöntä valmiutta kohdata opetussuunnitelman perusteiden (2017) asettamia pedagogisia vaatimuksia sekä lähitulevaisuuden toiminnallisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.
Myös oppilaat ja huoltajat ovat kokeneet muutoksen myönteisenä: on pidetty erityisen hienona, että oppilaat pääsevät esittämään omia sävellyksiään ja saavat asettaa opinnoilleen
omia tavoitteitaan yhdessä opettajan kanssa. Näiden positiivisten kokemusten todentaminen
on tapahtunut arjen opetustyön ja konserttien välittömän palautteen avulla. Oppilaiden ja
huoltajien kokemuksia arvioidaan tarkemmin ensi lukuvuoden aikana, jolloin toteutetaan oppilas- ja huoltajakyselyt osana oppilaitoksen itsearviointiprosessia.
Prosessikonsultaatioiden vaikutus voi ulottua pitkälle tulevaisuuteen. Hymon toimintakulttuuri on muuttunut dialogisemmaksi. Jaetun johtajuuden ajatus toteutuu pedagogisessa ja
taiteellisessa kehittämistyössä, kun opettajaneuvosto ja ainejohtajisto sekä yksittäiset opettajat osallistuvat aktiivisemmin päätösten valmisteluun ja tekemiseen. Myös yksittäiset opettajat tuovat avoimesti ideoitaan ja näkemyksiään mukaan keskusteluun. Syksyllä 2020 toteutetussa työhyvinvointikyselyssä (toteuttaja Mehiläisen työterveyspalvelut) saatiin hyvin
myönteistä palautetta ja voitiin todeta työhyvinvoinnin parantuneen verrattuna edelliseen
työhyvinvointikyselyyn.
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Hymon opettajat osaavat puhaltaa yhteen hiileen ja kaikenlaisiin soittimiin. Kuvassa vasemmalta: Joanna Broman, Matti Riutamaa, Mirja Tuukkanen ja Minna Kurki.
Kuva: Reima Raijas
Hymon valmisteilla olevan strategian johtoajatuksena on hankkeen lähtökohtien tavoin pyrkimys yhtäältä vastata joustavasti niihin musiikin oppimisen tarpeisiin ja toiveisiin, joita lapsilla ja nuorilla on sekä toisaalta tuottaa entistä laadukkaammat puitteet niille oppilaille, jotka
haluavat pyrkiä alan jatko-opintoihin ja ammatteihin. Strategiatyö ei suoraan kytkeydy hankkeeseen, mutta hanke on myötävaikuttanut siihen, että koko opetushenkilöstö on ollut
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aktiivisesti mukana prosessissa. Strategialuonnoksessa päädyttiin valitsemaan seuraavat toiminnan painotukset:
1) perinteisen taidekasvatuksen sivistyksellisiä arvoja tulee vaalia nopeasti muuttuvassa ympäristössä
2) oppimista kehitetään elämysten ja yhteisten tapahtumien, kuten konserttien kautta
3) opetustarjontaa laajennetaan myös rytmimusiikin eri alueille sekä
4) luodaan selkeä julkisuuskuva: musiikkiopisto on kaikkia kaupunkilaisia varten.
Hanketyö on ollut palkitsevaa koko työyhteisölle, mutta myös kuormittavaa, koska työ tehdään opetustyön ja muun kehittämistyön ohessa. Hankkeen toimenpiteistä osa limittyi työjärjestyksen mukaisiin kokousaikoihin. Tämä mahdollisti sen, että hanketyötä voitiin tehdä
opettajien kokonaistyökuormitusta liikaa lisäämättä. Kuitenkin on todettava, että kehittämistyö hankkeen avulla on myös melko raskasta, jos hankkeen toimijat eivät voi omistautua riittävästi hankkeen toiminta-aikana vain hanketyölle.
Hankkeen tuloksia kootaan vielä selvityksen jälkeen ja niitä esitetään Suomen musiikkioppilaitosten liiton seminaareissa ja alan ammattifoorumeilla sekä mahdollisuuksien mukaan artikkelein eri julkaisuissa.
Opetushallituksen rahoittaman hankkeen lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän
korona-avustuksen turvin toteutettiin merkittäviä laitehankintoja etäopetusta varten. Kaikki
opettajat saivat uudet tablettitietokoneet ja niiden käyttöön saatiin sekä ulkopuolista että
opiston osaavien opettajien tarjoamaa koulutusta. Henkilöstön digitaalisen työskentelyn taidot on päivitetty ajanmukaisiksi.
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7 YHTEISELLÄ MATKALLA MATTI RIUTAMAAN KANSSA

Matti Riutamaa aloitti Hyvinkään musiikkiopiston kitaransoitonopettajana syksyllä 2020.
Haastattelimme Mattia ensimmäisen lukuvuoden kokemuksista hymolaisena.

Opetustyönsä ohella Matti Riutamaa esiintyy paljon – myös ulkoilmassa sään salliessa.
Kuva: Gustav Larsson
Kuinka ensimmäinen lukuvuotesi Hymossa on sujunut?
Ensimmäinen lukuvuosi Hymossa sujui oikein hyvin ja yllättävän kevyesti. Aloittaessani syyskuussa oli monta uutta asiaa opittavana pendelöinnistä erilaisiin pienryhmiin - niin kollegiota
kuin koko opistoa koskevissa asioissa. Olen iloinen saatuani olla monessa mukana ja hyödyksi
yhteisölle. Pidän todella tärkeänä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalisuutta työpaikalla
työssä jaksamisen ja viihtyvyyden kannalta.
Kerro omasta opintopolustasi! Milloin päätit ryhtyä ammattilaiseksi?
Tulen musikaalisesta perheestä, johon kuuluu laulaja-isäni, sekä kolme siskoa, joista kaksi
ovat lisäkseni ammattimuusikoita. Äitini opetti minulle kitaran ensimmäiset akordit. Oma
opintopolkuni on kulkenut laulu- ja trumpetinsoiton kautta kitaransoittoon, jonka aloitin 12vuotiaana. Päästyäni Sibelius-lukioon syttyi voimakas palo soittamiseen ja päätös hakeutua
ammattiopintoihin. Ihailin lukiokavereitteni soittotaitoa ja se motivoi minuakin hakemaan Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle 17-vuotiaana, minkä jälkeen varsinaiseksi opiskelijaksi solistiselle osastolle.
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Mitä musiikin/soiton opettaminen sinulle tällä hetkellä merkitsee? Mistä saat motivaation opettamiseen?
Opettaminen on vuosien saatossa tuonut eteeni jatkuvasti uusia näkökulmia niin soittamiseen kuin elämään. Opetustyö sisältää laajan kirjon eri puolia musiikillisesta sisällöstä kasvatukseen ja sivistämiseen. Ehkä kaikkein tärkeintä minulle on ollut vuosien yhteistyö ja lapsesta
yliopistoikäiseen asti oppilaan kasvutarinan seuraaminen ja hieman kliseisesti sanottuna yhteisen matkan jakaminen. Jokainen soitonopettaja varmasti jakaa tämän kokemuksen ja sen,
miten hyvältä ja lopuksi haikealta vuosien yhteistyö tuntuu.
Soittamisessa minua motivoi tällä hetkellä eniten oppilaslähtöisyys ja jokaisen oppilaan musiikillisia intressejä vastaavat kappaleet, sekä niiden etsimisen ja löytämisen aiheuttama vilpitön riemu! Uskon vahvasti siihen, että motivaatio soittamiseen löytyy tällaisen ilon kautta ja
se luo itseään ruokkivan positiivisen kierteen.
Millaiseen soittajaan tähtäät opetuksellasi? Mitä asioita toivot oppilaidesi omaksuvan sinulta?
Toivon oppilaitteni omaksuvan laaja-alaisen käsityksen musiikista ja ymmärtämään alusta alkaen sen, miten monipuolisesti kitara taipuu yli genrerajojen. Haluan myös välittää eri tyylien
yhtäläisen arvostuksen rytmimusiikin bändisoitosta klassiseen solismiin. Kaikenlaisen musiikkirasismin ja vastakkainasettelun aika on ohi! Oikeastaan toivon jatkavani samankaltaista perintöä, jota itse sain musiikkiopistossa ensimmäiseltä kitaraopettajaltani Miika Snårelta. Soitimme jatkuvasti rinnakkain klassista ohjelmistoa ja vapaata säestystä.
Kuinka kuvailisit opetustapaasi? Onko sinulla joku metodi, jota opetuksessasi sovellat?
Oma musiikillinen kiinnostukseni on vienyt klassisen rinnalla jazzmusiikin opintoihin, joista
tällä hetkellä enimmäkseen ammennan uusia ideoita opetukseeni. Kehittelen jatkuvasti asteittain etenevää yhdistelmää, jossa rytmimusiikin puolen harmonian ja melodian käyttö improvisaatiossa saadaan heti käytäntöön sormien alle.
Minkälaisia neuvoja annat oppilaillesi harjoitteluun?
Harjoittelu olisi luonnollisesti hyvä pitää soittamista ylläpitävänä toimintana. Muistamisen ja
oppimisprosessin kannalta mieluummin lyhyt ja usein toistettu kuin pitkä ja harvoin. Ideaalitilanne on tietysti sellainen, että oppilas motivoituu käsillä olevista kappaleista niin paljon,
ettei pakottamista tarvita. Eräs oppilaani löysi oman tyylinsä tässä alkukeväästä ja sanoi tunnin lopussa olevansa onnellinen siitä, että saa soittaa täällä ”valinnaisia” kappaleita. Tämä oli
hänen kohdallaan käänteentekevää ja johti itseohjautuvuuteen ja harjoittelumotivaation räjähdysmäiseen kasvuun.
Opetat klassista kitaransoittoa. Miten suhtaudut muihin musiikin lajeihin? Vastasitkin tähän osittain jo aiemmin? Entä säveltämiseen ja improvisointiin?
Yhteenvetona voin todeta ajattelevani tyylien fuusion olevan keskeistä niin opetuksessani
kuin omassa taiteellisessa toiminnassani. Kitaransoitossa pidän tärkeänä musiikin teorian käytäntöön ottamista heti soittimen kautta. Tähän haluaisin jatkossa kehittää ihan oman ”kitaramuha”-ryhmän (= kitaramusiikin hahmotus -ryhmä), missä käydään kitaran kautta teoriaa
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läpi, mutta yhteydessä ”mupeopetuksen” kanssa. Joitain vuosia sitten kysyin eräältä oppilaaltani tunnilla, että minkälaisia asioita mupessa käydään parhaillaan läpi. Vastaus oli, että ”ne
on sellaisia, ettei niitä voi kitaralla tehdä”. Tämähän on aika yleinen tilanne, mutta ainakin
voimme yrittää rakentaa lisää siltoja teorian ja käytännön välillä. Itse olen saanut tähän apua
juuri vapaan säestyksen ja improvisaation kautta. Säveltäminen onkin varmaan tästä seuraava
askel ja erinomainen lisä soitonopetuksessakin!
Minkälaista palautetta annat oppilaillesi etenemisestä? Kuinka näet nykyisen sanallisen arvioinnin ja numeroarvioinnin hyvät/huonot puolet?
Jokainen oppilas edistyi viime lukuvuoden aikana hyvin ja kiitettävästi. Olosuhteet olivat välillä haastavia ja etätuntien jaksaminen vaati kärsivällisyyttä oppilailta, mutta silloin, kun motivoivat kappaleet löytyivät, jaksoimme jatkaa eteenpäin. Sanalliset arvioinnit ovat varmasti
ihan oikeanlainen tapa numeroarvosanojen sijaan. Luovien alojen maailmaan ei mielestäni
numerot kovinkaan hyvin sovi, paitsi matemaattisessa mielessä.
Millaista on opettajan vastuu oppilaastaan?
Näkisin, että meillä on opettajina valtava vastuu lapsen ja nuoren kasvamisessa ja kehittymisessä. Parhaimmillaan hyvän opettajan muistaa varmasti läpi koko elämän ja pahimmillaan
pedagogisesti vastuuttomat kommentit kaikuvat myös yhtä pitkään.
Mikä on fyysisen kunnon merkitys soittajalle?
Motoriikka kehittyy esim. urheilulajeissa jo pienestä, mistä on hyötyä soittamisessa. Kaikenlainen palloilu ja pelleily kehittää koordinaatiota. Itse olen pelannut jalkapalloa lapsesta asti
ja uskon sen tukeneen myös omaa soittamistani. Sitten tietysti se tosiasia, että istumatyössä
tulee pidemmän päälle vaivoja kroppaan, joihin vastaliikkeet auttaa. Minulle on ehdotettu
olkapäävaivoihin vaihtoa vasenkätiseksi, joka on aina yhtä huvittava ehdotus.
Mitkä ovat sinulle huippuhetkiä soitonopetuksessa?
Huippuhetkiä ovat juuri ne tilanteet, kun oppilas nauttii soitettavista kappaleista niin paljon,
ettei mitään läksyjä tai harjoittelua tarvitse erikseen edes miettiä. Joskus minulla oli sellainen
pikkuoppilastapaus, että äitinsä kertoi pojan olleen kuumeessa koko viikon, mutta jopa kuumeisena oli pakko päästä kitaran ääreen soittamaan Chicken runia!
Haluatko kertoa jotain muuta?
Lopuksi haluan kiittää koko opiston henkilökuntaa hyvästä ja lämpimästä vastaanotosta, jota
olen saanut kokea tänä vuonna. Kuten lukuvuosiarviointeihin on muutamaan otteeseen tullut
kirjoitettua:
Tästä on hyvä jatkaa!
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8 MONITAITURI OLIVER JIANG
Keväällä 2021 neljä Hyvinkään musiikkiopiston opiskelijaa sai uuden opetussuunnitelman
(2018) mukaisen musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Lisäksi yksi
oppilas sai vanhan opetussuunnitelman (2014) mukaisen opistotason todistuksen. Yksi todistuksen saajista on viulua pääaineenaan ja kitaraa sivuaineenaan opiskellut Oliver Jiang, jota
haastattelimme toimintakertomukseen.
Kerro jotain itsestäsi, Oliver!
Olen Oliver Jiang, 19v. Valmistun tänä keväänä sekä lukiosta että musiikkiopistosta. Soitan
kitaraa ja viulua. Pääsen pian aloittamaan opintoni Helsingin lääkiksessä ja toivon, että pääsen
jatkamaan myös soittoharrastuksiani.
Kuinka musiikkiharrastuksesi alkoi?
Aloitin kitaran soiton kuudennella luokalla avoimen puolen kautta, sillä eräs silloinen opettajani lähetti viestin tällaisesta mahdollisuudesta. Viulun aloitin vasta vuotta myöhemmin,
mutta tällä kertaa ihan kunnolla Hymon taiteen perusopintojen oppilaana. Osittain oli oma
päätökseni aloittaa viulunsoitto, mutta myös vanhempani vaikutti tähän valintaan.
Harrastat sekä viulun että kitaran soittoa. Onko näissä soittimissa jotain erityistä,
joka kiehtoo sinua? Ja kuinka aikasi on riittänyt molempien tavoitteelliseen harjoitteluun koulun, lukion ja ylioppilaskirjoitusten ohella?
En osaa ehkä kunnolla selittää ajatuksiani, mutta mielestäni molemmat soittimet ovat erittäin
elegantteja ja monipuolisia, sekä soittotekniikkojen että -tyylien osalta. Aikaa on kyllä hyvin
riittänyt molempiin soittimiin, ainoastaan kirjoitusten aikana en oikein kerennyt harjoitella.
Pidinkin taukoa soittotunneista silloin.
Mikä on parasta soittoharrastuksessa?
Parasta harrastuksessa on ollut yhteissoittomahdollisuudet, eli orkesterit ja kamarimusiikki.
Näiden kautta olen päässyt soittomaan hienoja kappaleita, mutta myös tutustumaan uusiin
ihmisiin.
Koetko että olet joutunut luopumaan jostain muusta tärkeästä, kun harrastat aikaa
vievää soittoa?
Mielestäni päinvastoin. Soittaminen on kivasti täyttänyt minun vapaa-aikaani eikä koskaan
ole tylsää.
Mitä musiikillisia suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle?
Aion hakea yliopistossa yliopiston tai lääketieteen tiedekunnan orkesteriin. Tämän lisäksi harkitsen myös konservatorioon hakemista, sillä haluaisin vielä lisää opetusta.
Sinulla on hyvä käsitys siitä, mitä musiikin harrastaminen ja tavoitteellinen soitonopiskelu vaatii. Oletko pohtinut kuinka Hyvinkään musiikkiopiston opetusta voisi kehittää?
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Mielestäni Hymon opetus on jo erinomaista. Ehkä ainoastaan ehdottaisin ryhmäsoittomahdollisuuksien lisäämistä sitten kun se on mahdollista. Esimerkiksi loppukonsertissani pääsin
soittamaan Vivaldin Syksy-konserttoa, ja minua säesti moni Hymon opettajista. Mielestäni
tällainen opettajan ja oppilaan yhteiskonsertti oli erittäin kivaa ja toivon, että samanlaisia
mahdollisuuksia järjestettäisiin myös tulevaisuudessa.
Haluaisitko kertoa jotain muuta?
Kiitoksia vielä kaikille opettajille ja erityisesti viuluopettajalleni Pirjo Suihkoselle ja kitaraopettajalleni Meelis Millille!

Oliver Jiang: ”Parasta harrastuksessa on ollut yhteissoittomahdollisuudet, eli orkesterit ja
kamarimusiikki. Näiden kautta olen päässyt soittomaan hienoja kappaleita, mutta myös tutustumaan uusiin ihmisiin.” Kuva: Sanni Tabell
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9 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON HALLINTO JA TALOUS
Hyvinkään musiikkiopisto on Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä yksityinen musiikkioppilaitos. Kannatusyhdistyksen hallitus toimii myös musiikkiopiston ja Hyvinkään musiikkiopiston soitinsäätiön hallituksena. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain ja on erittäin aktiivisesti tukemassa opiston kehittämistyötä. Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt (kh = kaupunginhallituksen nimeämä):
Risto Kinnunen, pj
Marjatta Liutu, vpj
Markku Karvinen
Nina Koskelin (kh)
Juha Lehtonen (kh)
Outi Niemi (kh)
Tuomo Virtanen (kh)
Tom Östlund (kh)
Pirjo Suihkonen, opettajien edustaja
Sanna Ratia, rehtori, hallituksen sihteeri
Yhdistyksen tilintarkastaja: Janne Turpiainen, HT
Varatilintarkastaja: Tarja Lindroth, HT, KLT, PHT
Yhdistyksen toiminnantarkastaja: Matti Lahtinen (kh), tutkimussihteeri
Toiminnantarkastajan sijainen: Virpi Keskinen
TOIMIHENKILÖT
Eira Kokko
Reija Hännikäinen
Eija Eskola
Sini Simola
Teuvo Itkonen

talouspäällikkö
toimistosihteeri
siivooja
siivooja 12.9. 2020 saakka
vahtimestari-talonmies

TALOUS (31.12.2020)
Tulot
Valtionosuus
Hyvinkään kaupungin avustus
Muiden kuntien suoritukset
Oppilasmaksut
Muut tulot
Yhteensä

euroa
905 735
613 000
12 640
289 804
39 610
1 860 789
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% tuloista
48,7
32,9
0,7
15,6
2,1
100,0

Menot

euroa

% menoista

Henkilöstö
Vuokrat
Poistot
Muut kulut
Yhteensä

1 446 647
148 849
9 351
170 587
1 775 434

83,0
9,1
0,6
7,3
100,0

10 OPETTAJAT JA VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT
Aaltonen Linda
Broman Joanna
Clewer Laura
Hakonen Tarja
Hannonen Emma
Heikinheimo Säde
Kallio Pauliina
Kim Irina
Kivistö Charlotta
Koskenkari Maaret
Kosonen Iiris
Kurki Minna
Laukkanen Liisa
Lindholm Taina
Linjama-Palonen Annu
Mantere Anna
Milli Meelis
Mäkeläinen Lassi
Mönkkönen Konsta
Niittymaa Fanny
Nikkola Reeta
Nurmi Marja
Nääppä Paula
Palonen Jukka
Peltoniemi Jenni
Pirilä Tuomas
Purhonen Eero
Raijas Reima
Raninen Pauliina
Ratia Sanna
Riutamaa Matti
Salin Lassi
Seljänperä Hannu

musiikkileikkikoulu, musiikin perusteet
piano, cembalo
fagotti (syksy 2020)
tuuba, baritonitorvi, pasuuna
klassinen laulu (kevät 2021)
piano
harppu
viulu
musiikin perusteet
saksofoni
harmonikka
trumpetti
piano
huilu
piano
oboe
kitara
sello
musiikin perusteet, sävellys
käyrätorvi
sello, musiikkileikkikoulu
piano
kontrabasso
Hyvinkäänkylän puhallinorkesteri,
Puhti-nuorisopuhallinorkesteri
saksofoni
kamariorkesteri, musiikin perusteet
fagotti (kevät 2021)
piano
viulu, Suzuki-viulu, Trioli-orkesteri
piano
kitara
musiikkileikkikoulu
kitara
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Sippola Ulla
Sovio Laura
Suihkonen Pirjo
Sunell Matti
Suokas Maria
Tuukkanen Mirja
Tuunanen Kirsi
Vaahtoranta Lauri
Vuorenmaa Noora
Välimaa Kalle
Wagoner Emily
Ödner Sonja

klassinen laulu (syksy 2020)
piano
viulu
lyömäsoittimet
säestys, piano
nokkahuilu
huilu
klarinetti
Hyvinkään nuorisokuoro
harmonikka
alttoviulu, viulu, Allegro-orkesteri
piano, Suzuki-piano

OPETUKSEN VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT

viikkotunnit yhteensä
joista AVO-opetusta

syksy 2020

kevät 2021

590,41
18,83

576,08
18,50

11 OPPILASMÄÄRÄT, TODISTUKSET JA STIPENDIT

OPPILASMÄÄRÄT TILASTOINTIPÄIVÄNÄ 21.9.2020
Perusopinnot
Syventävät opinnot

400
30

Varsinaiset oppilaat yhteensä

430

Musiikkileikkikoulu
Ulkopuoliset oppilaat
Avoin opetus

174
10 (kuoro)
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Kaikki oppilaat yhteensä

637

UUDET OPPILAAT SYKSYLLÄ 2020
Oppilaaksi haki yhteensä 68 henkilöä ja oppilaaksi hyväksyttiin 55 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksen perusteella (tilanne tilastointipäivänä 21.9.2020).
Lukuvuoden aikana perusopintoihin hyväksyttiin tämän lisäksi 12 uutta oppilasta. Kokonaishakijamäärä oli näin ollen 80, joista 67 sai paikan perusopinnoissa.
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TODISTUKSET KEVÄÄLLÄ 2021
Perustason päättötodistuksen sai keväällä 2021 kaikkiaan 9 oppilasta ja todistuksen uuden
opetussuunnitelman mukaisista perusopinnoista 14 oppilasta. Yksi oppilas sai opistotason
päättötodistuksen ja neljä oppilasta musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Todistuksen saajia oli siis yhteensä 28. Perustason oppilaat ovat opiskelleet keskimäärin 8–9 vuotta saavuttaessaan perustason päättötodistuksen. Opistotason opintojen kesto on
ollut keskimäärin kolme vuotta. Siirtymäaika entisestä opetussuunnitelmasta uuteen (2018)
päättyi heinäkuussa 2021.
STIPENDIT
Kaikkia todistuksen saajia ja Anton Hietsiltaa muistettiin lisäksi stipendeillä. Stipendejä myönsivät Hyvinkään Zonta-kerho, Säästöopintosäätiö sekä Hymon oma stipendirahasto.
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12 MERKITTÄVIMMÄT KONSERTIT 2020–2021
Suurin osa suunnitelluista konserteista jouduttiin koronan takia perumaan tai muuttamaan
videokonserteiksi. Peruutuksista ja muutoksista huolimatta konsertit tavoittivat striimauksen
ja Hymon Youtube-kanavan avulla monituhantisen yleisön. Alla lueteltujen tärkeimpien konserttien lisäksi lukusia pienempiä soittajaisia toteutui sähköisesti tai terveysturvallisuusohjeita noudattaen tavallisina pienimuotoisina konsertteina.
SYKSY 2020
9.8.
9.9.
20.9.

Beethoven 250 -konsertti. Irina Kim, viulu ja Sonja Ödner, piano
Opettajat lavalla, Hyvinkääsali & Hyvinkään kaupungin striimaus
Beethoven 250 -konsertti. Irina Kim, viulu ja Sonja Ödner, piano

6.10.
8.–9.10.
25.10.
28.10.
29.10.

Syysjuhla kutsuvieraille, kaupungintalo & striimaus
Kvartti-tapahtuma Järvenpää-talossa
Beethoven 250 -konsertti. Irina Kim, viulu ja Sonja Ödner, piano
Syksyn säveliä, kaupungintalo & striimaus
Jousien juhlaa I, Vanha kirkko

1.–31.12.
12.12.
22.12.

Soiva joulukalenteri
Musiikin iloa -videokonsertti, Youtube & On Air
Opettajakonsertti, Hyvinkään kaupungin joulukalenteri

KEVÄT 2020
14.2.
1.–31.3.
25.3.
6.5.
13.5.
24.–26.5.

Itse sävelsin -videokonsertti
Soitinseikkailu. Opettajien soitinesittelyvideot
Soitinesittely-videokonsertti
Leffailta -videokonsertti
Opettajien striimattu konsertti, Hyvinkään kaupunki, Yhden päivän juttu
Virtuaaliset kevätjuhlakonsertit
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13 KANNATUSYHDISTYS JA SOITINSÄÄTIÖ

HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry on musiikkiopiston virallinen ylläpitäjä. Kannatusyhdistyksen vuosikokous valitsee neljän vuoden välein maaliskuussa musiikkiopiston
hallituksen, joka vastaa oppilaitoksen hallinnosta.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun: yksityisjäsen 10 €/kalenterivuosi
tai ainaisjäsen 50 €. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille NDEAFIHH FI52 1029 3000 2217 04. Viitetiedoksi kirjoitetaan jäseneksi tulevan nimi sekä maininta ”musiikkiopiston kannatusyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle xxxx” tai ”ainaisjäsenmaksu”.
Kannatusyhdistyksen jäsen saa osallistua kannatusyhdistyksen vuosikokouksiin sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin.
SOITINSÄÄTIÖ
Hyvinkään musiikkiopiston Soitinsäätiön perustettiin vuonna 1986, jolloin musiikkiopiston entinen kontrabasso-oppilas, nyttemmin Berliinin Filharmonikkojen kontrabasisti Esko Laine
lahjoitti säätiön perustamiseksi yli satavuotiaan kontrabassonsa. Säätiön tarkoituksena on tukea musiikillisesti lahjakkaiden Hyvinkään musiikkiopiston oppilaiden opiskelua. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa lainaamalla omistamiaan sekä säätiön hallintaan annettuja soittimia
opinnoissaan hyvin menestyneiden Hymon oppilaiden käyttöön.
Lahjoitusten ja musiikkitapahtumien tuottojen myötä on soitinsäätiön saanut tai hankkinut
omistukseensa kuusi viulua, kaksi alttoviulua, sellon, kontrabasson, fagotin, englannintorven,
kitaran ja kuusi jousta. Nämä ovat soitinsäätiön hallituksen päätöksellä Hymon oppilaiden
käytössä. Säätiön hallituksena toimii musiikkiopiston hallitus ja asiamiehenä musiikkiopiston
rehtori. Säätiö järjestää hyväntekeväisyyskonsertteja noin kolmen vuoden välein kerätäkseen
varoja soittimien hankintaan ja kunnostusta varten.
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14 YHTEYSTIEDOT
Musiikkiopiston toimisto on avoinna ma–to klo 9–16, pe klo 9–15,
puh. 050 5099 410
Rehtori Sanna Ratia
sanna.ratia@hymo.fi

050 5099 412

Apulaisrehtori Reima Raijas
reima.raijas@hymo.fi

050 5099 411

Talouspäällikkö Eira Kokko
eira.kokko@hymo.fi

050 5099 413

Toimistosihteeri Reija Hännikäinen
toimisto@hymo.fi

050 5099 410

Vahtimestari Teuvo Itkonen
teuvo.itkonen@hymo.fi

050 5099 415

Musiikkileikkikoulun oppilashallinnosta vastaa apulaisrehtori.
muskari@hymo.fi

Musiikkiopiston verkkosivut: www.hymo.fi
Musiikkiopiston Facebook-sivut: www.facebook.com/hymo1957
Musiikkiopisto Instagramissa: https://www.instagram.com/hymomusiikkiopisto
Tilausesiintymiset
Hyvinkään musiikkiopiston oppilaita ja yhtyeitä voi pyytää esiintymään erilaisiin tapahtumiin,
yritystilaisuuksiin sekä perhejuhliin. Esiintymiset ovat mahdollisia vain terveysturvallisuustilanteen niin salliessa. Esiintymiskorvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti. Tiedustelut apulaisrehtorille sähköpostilla.
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