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1 REHTORIN PUHE LUKUVUODEN 2021–2022 KEVÄTJUHLASSA 
 
”Tänä keväänä 2022 musiikkiopiston kevätjuhla tuntuu erityisen tärkeältä ja arvokkaalta. 
Saamme viettää sitä täällä Hyvinkääsalissa parin vuoden tauon jälkeen. Tämän lukuvuoden 
teema on ollut yhdessä. Aloitimme kuluneen lukuvuoden elokuussa mainiolla Yhdessä-
konsertilla, jossa esiintyivät sekä oppilaat että opettajat. Tänään olemme kuulleet uutta 
Yhdessä-orkesteria, jossa oppilaiden mukana soittivat myös vanhemmat. 
 
Lukuvuoden aikana olemme vähitellen palanneet koronan aiheuttamista rajoituksista jälleen 
normaaliin toimintaan. Marraskuussa ja toukokuussa olemme kuulleet tässä salissa upeat 
suuret konsertit, joissa esiintyivät musiikkiopiston orkesterit, kuorot ja monet pienyhtyeet.  
 
Jo vakiintuneiden etäkonserttiemme myötä kuulijakunta on laajentunut entisestään.  
Esimerkiksi jo perinteeksi muodostunut ystävänpäivän Itse sävelsin -konsertissa kuultuja 
oppilaiden sävellyksiä saattoi ihastella myös toisella puolella maapalloa. Musiikkiopiston 
omien konserttien ja tapahtumien lisäksi oppilaat ovat tuoneet musiikkitervehdyksiä 
lukuisiin tapahtumiin, vanhainkoteihin, päiväkoteihin ja kouluihin. 
 
Tämän lukuvuoden suuria uudistuksia on ollut rytmimusiikin ja erityisesti pop & jazz-
opetuksen aloittaminen Hyvinkään musiikkiopistossa. Näin yhden vuoden kokemuksella 
voidaan jo todeta, että te uudet opettajat, uusi musiikkigenre ja innokkaat oppilaat olette 
rikastuttaneet toimintaamme entisestään. Viime torstain Opettajat lavalla -konsertissa 
kuultiin niin barokkimusiikin helmiä, jazz-standardeja kuin monia erilaisia säveltaiteen 
mestariteoksia samassa konsertissa. Yhdessä, säihkyen ja suurella ammattitaidolla. 

Vuosittain keskimäärin viisi oppilasta saa musiikkiopiston päättötodistuksen. Tänä 
lukuvuonna päättötodistuksen saajia oli joulukuussa viisi ja tänään yhdeksän, eli yhteensä 
14 nuorta on ahertanut tämän lukuvuoden aikana syventävien opintojen päättökonserttiin 
saakka. Mistä tämä kertoo? Vuonna 2018 tehty opetussuunnitelman uudistus on ollut 
ilmeisen onnistunut. Nuorilla on entistä enemmän mahdollisuus vaikuttaa opintojensa 
sisältöön, jolloin musiikkiopisto-opinnot vaativien toisen asteen opintojen ohessa ovat olleet 
useammalle mahdolliset. Samoin opinnot ovat säilyneet mielenkiintoisina, kun omaa 
opintopolkua on voinut rakentaa yksilöllisesti ja itselle merkityksellisesti. Päättökonserteissa 
on kuultu aikaisempaa enemmän yhteissoittoa ja oppilaiden omia sävellyksiä. 
 
Nämä nuoret ovat opiskelleet osittain etäopetuksessa, mutta kaikista erityisjärjestelyistä 
huolimatta he ovat sitoutuneet opintoihinsa pitkäjänteisesti. Tuolla asenteella, 
joustavuudella ja määrätietoisuudella tavoitatte elämässänne vielä monia tärkeitä 
päämääriä. 
 
Helsingin Sanomat uutisoi huhtikuussa maailmanlaajuisesta tutkimuksesta, jonka mukaan 
laulaminen, soittaminen ja musiikin kuunteleminen voivat parantaa merkittävästi 
hyvinvointia ja elämänlaatua. Taidekasvatus on paljon muutakin kuin tietojen ja taitojen 
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opettelemista. Vahva musiikkisuhde kantaa läpi elämän ja musiikin iloa voi tuottaa myös 
muille. 
 
Olemme kokeilleet tänä vuonna rohkeasti erilaisia pedagogisia ratkaisuja ja toisaalta 
vahvistaneet hyvin toimivia menetelmiä. On järjestetty Näppärikurssi, aloitettu 
monitaideharrastus Hyvinkään kouluissa, improvisoitu ja sävelletty, soitettu orkestereissa ja 
bändeissä sekä laulettu kuoroissa. Etäopetusjaksot ovat tuoneet meille uutta osaamista ja 
joustavuutta toimia muuttuvien tilanteiden vaatimalla tavalla.  

Kiitos huoltajille ja oppilaille, jotka olette vastanneet kyselyihin ja kertoneet toiveitanne 
myös sitä kautta. Musiikkiopisto elää ajassa, vanhaa kunnioittaen mutta eteenpäin katsoen. 
Hyvinkään musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitus varmistaa musiikkiopistolle 
turvalliset ja selkeät suuntaviivat kohti tulevaisuutta. 
 
Musiikkiopiston uudet toimitilat ovat päämäärä, jonka eteen Rentto Oy, Hyvinkään kaupunki 
ja musiikkiopisto ovat ponnistelleet yhdessä jo usean vuoden ajan. Hanke etenee ja 
tulevaisuudessa siintää Kipinän kanssa muodostettu vahva opiskelun, liikunnan, kulttuurin ja 
tapahtumien keskus, jossa me olemme monipuolisena toimijana mukana. 
 
Kiitokset lukuvuoden yhteistyöstä erityisesti Hyvinkään kaupungille, Hyvinkään 
seurakunnalle, Hyvinkään orkesterille, opistolle, kouluille, taiteen perusopetuksen 
oppilaitoksille sekä kaikille yhdistyksille, seuroille ja muille tahoille, joiden kanssa olemme 
saaneet tehdä yhteistyötä. Kiitos teille huoltajat, isovanhemmat ja muut perheenjäsenet, 
jotka huolehditte oppilaiden kuljetuksista ja olette mukana kannustamassa konserteissa. 
Sillä on suuri merkitys.   
 
Kiitos teille opettajat, kaikki työtoverit, joiden kanssa luomme joka päivä Hymon hyvän 
hengen ja iloisen oppimisen ilmapiirin opistolla. Ja kiitos jokaiselle oppilaalle, jonka kanssa 
saamme ahertaa, oppia, oivaltaa ja nauttia hienoista konserttihetkistä.” 
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Rehtori Sanna Ratia puhui kevätjuhlassa Hyvinkääsalissa 31.5.2022.  
Kuva: Reija Hännikäinen 
 
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON AVAINLUKUJA 
 

• Perustettu vuonna 1957 
• 632 oppilasta, joista 417 taiteen perusopetuksen oppilasta, 185 varhaisiän 

musiikkikasvatuksen (muskari) oppilasta ja 25 avoimen opetuksen oppilasta 
• 42 opettajaa, 5 toimihenkilöä 
• 7 orkesteria, joissa lukuvuonna 2021-2022 soitti yhteensä 80 oppilasta 
• 3 kuoroa, joissa lauloi lukuvuonna 2021-2022 yhteensä 41 oppilasta 
• lukuvuoden 2021-2022 aikana 33 suurta yleisökonserttia, lukuisia luokkakonsertteja 

sekä tilausesiintymisiä eri yhdistysten, yritysten ja yksityisten tilaajien juhlissa  
• videokonserteissa yhteensä yli 7000 katselukertaa. Soivaa joulukalenteria oli 

katsottu yli 5000 kertaa 
 
Sanna Ratia 
rehtori 
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2 YHDESSÄ ETEENPÄIN  
  
Lukuvuoden 2021–2022 teemaksi valittiin ”Yhdessä”. Kausi alkoi perinteisesti opettajien 
aloitus- ja koulutuspäivillä elokuussa. Opetusneuvos Eija Kauppinen oli alustamassa ja 
kouluttamassa opettajia aiheenaan oppilasarviointi. Suorituskeskeisestä numeroarvioinnista 
on jo aikaa sitten siirrytty jatkuvaan sanalliseen arviointiin. Arviointikäytäntöjen 
kehittäminen on kuitenkin tärkeä osa vastuullista pedagogista työtä. Myös taiteen 
perusopetuksen musiikin opetuksessa on tärkeää huomioida yhä enemmän erilaisten 
oppijoiden tarpeet: arvioinnin tehtävä on tukea jokaisen oppijan mahdollisuutta suorittaa 
koko oppimäärä.  
 
Opetussuunnitelma uudistettiin vuonna 2018; nyt sen sovelluksesta käytännössä oli saatu 
riittävästi kokemusta ja niinpä lukuvuoden aloituspäivinä päätettiin yhteistuumin aloittaa 
keskustelu siitä, kuinka opetussuunnitelma voisi vastata nykyajan tarpeita vielä paremmin. 
Päivitystarvetta koettiin nimenomaan pidemmällä olevien oppilaiden opetuksen, eli 
syventävien opintojen osalta. Opetussuunnitelmaa ei ole kuitenkaan mitään syytä muuttaa 
hätäisesti. Pitkin lukuvuotta keskusteluja opetussuunnitelman kehittämisestä käytiin niin eri 
aineryhmissä kuin ainejohtajiston ja opettajakunnankin kokouksissa. Muutosehdotuksia on 
kerätty jokaista hyvin perusteltua näkemystä huolellisesti kuunnellen ja työ jatkuu ensi 
lukuvuoden puolelle. Opetussuunnitelma on jatkuvan kehittämisen kohde, niin kuin 
asiantuntijapedagogien opetustyökin.  
 
YHTEISHENKEÄ HEITTÄMÄLLÄ 
 

 
Opettajien lukuvuosi alkoi elokuussa urheilullisesti frisbeegolfin opiskelulla Disc Golf 
Hyvinkään asiantuntijoiden opastuksella. Vielä olivat käytössä korona-ajan turvavälit. 
Kuva: Reima Raijas 
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Koulutuksen ohella opettajien yhteinen tutustuminen frisbeegolfin salaisuuksiin loi hyvän 
inspiraatiopohjan koko lukuvuodelle. Hyvää mieltä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta on 
viisasta tankata, kun matkaa jatketaan kohti uusia tavoitteita.  
 
YHDESSÄ STRIIMATEN, YHDESSÄ KÄDESTÄ PITÄEN 
 
Musiikkiopistotyön taiteelliseen puoleen tartuttiin juhlallisesti kamarimusiikkisalin 
”Yhdessä”-konsertissa 20.8., jossa esiintyi niin opettajia kuin oppilaita. 
Terveysturvallisuuden varmistamiseksi tilaisuus toteutettiin striimattuna konserttina, jota 
yleisö pystyi seuraamaan kotivastaanottimien ääressä.  
 
Konserttien striimaus eli suoratoisto internetin kautta tuli epidemiavuosina tuiki 
tarpeelliseksi käytännöksi. Hyvinkään musiikkiopisto pystyi hankkimaan striimauslaitteiston 
Lions Club Hyvinkäältä saadun lahjoituksen turvin. Haluamme lämpimästi kiittää Lions Club 
Hyvinkäätä merkittävästä lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen tukemisesta.  
 
Onneksi lukuvuoden aikana opetus pystyttiin toteuttamaan pääosin lähiopetuksena. 
Etäopetusjaksot olivat konkreettisesti myös lisänneet ymmärrystä siitä, kuinka 
välttämätöntä soiton- ja laulunopetuksessa yksilöopetus onkaan: opettajan ja oppilaan 
kohtaaminen, kädestä pitäen neuvominen ja ohjaaminen, yhdessä toimiminen.  
 

 
Yhteismusisointi on musiikinopiskelun tarjoamista kokemuksista hienoimpia.  
Kuva: Hanna Tarkiainen   
 
Soittotekniikkaa – aivan kuten urheilulajien suoritustekniikkaa – ei voi tyydyttävästi opettaa 
etäyhteyden välityksellä etenkään alkeisopetuksessa. Yhteissoitto voi onnistua kunnolla vain 
soittamalla yhdessä, samassa paikassa samaan aikaan. 
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ORKESTERISSA OPPII PARHAITEN  
 
Hyvinkään musiikkiopistossa toimii useita oppilasorkestereita: Ensipuhallus, Toispuhallus, 
Puhti-puhallinorkesteri, Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri (yhteistyössä Hyvinkäänkylän 
Puhallinorkesteri ry:n ja Hyvinkään opiston kanssa), Trioli-orkesteri, Allegro-orkesteri ja 
Kamariorkesteri. Lisäksi opettajat muodostavat oppilasryhmistä kokoonpanoja erilaisia 
pedagogisia tarpeita ja konserttitilanteita huomioiden. Orkesterinjohdon ja ryhmäohjauksen 
taidoille on siis kysyntää. Niinpä yhteiselle Hymo-matkalle on lukuvuoden aikana mahtunut 
myös opettajien orkesterinjohdon koulutusta. Sibelius-Akatemiassa muun muassa Arvid 
Jansonsin johdolla opiskellut, Hyvinkään orkesterin kapellimestari Tuomas Pirilä opasti 
Hymon soitonopettajia orkesterinjohdon perusteisiin maaliskuun koulutuspäivänä 29.3. 
Todellista yhteishenkeä osoittaen opettajaoppilaat muodostivat myös orkesterin, jota 
aktiiviset osallistujat saivat vuorotellen johtaa – Tuomas Pirilän terävän 
kapellimestarikatseen kontrollissa.     
 
Koulutus muodostui Pirilän orkesterinjohdon perusteisiin pureutuvasta alustuksesta ja 
käytännön kapellimestarikurssista, jossa rohkeimmat opettajat astuivat johtamaan 
valitsemaansa teosta orkesterin eteen.  
 
 

 
Matti Riutamaa johtaa herkällä otteella Sibeliuksen Valse tristea. Maestro Tuomas Pirilä 
ohjaa ja orkesterina toimii Hymon opettajien filharmoninen kamariorkesteri. Taululla 
näkyy nuotteina Beethovenin kuuluisan Kohtalonsinfonian alku, jonka johtamista 
analysoitiin yhdessä. Kuva: Reima Raijas 
 
 
POP & JAZZ -OPETUS  
 
Rento, toisista välittävä ja kehittämisorientoitunut yhdessä tekemisen meininki ja aito 
luovuuden ilmapiiri on näkynyt opettajien toiminnassa koko lukuvuoden ajan. Klassisen 
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opetuksen lisäksi kokonaan uutena opetusalueena Hymossa alkoi myös laajan oppimäärän 
mukainen rytmimusiikin (pop & jazz) opetus.  
 

 
Bändiin kuuluu aina rumpusetti. Kuva: Hanna Tarkiainen 
 
Pop & jazz -opetuksen aloittaminen on osoittautunut onnistuneeksi taiteellis-pedagogiseksi 
läpimurroksi uuteen aikakauteen Hymon toiminnassa. Opinnoissa perehdytään oman 
instrumentin tekniikkaan ja rytmimusiikin eri tyyleihin.  
 

Opintoihin kuuluu pääinstrumentin opintoja, bändisoittoa, yhtyetyöskentelyä, mahdollisen 
sivuinstrumentin opintoja, musiikin hahmotusaineita sekä projekteja, keikkoja ja 
monipuolisia workshop-kursseja, joita toteuttavat myös vierailevat opettajat. Pop & jazz -
oppilaat saavat perusvalmiudet myös sävellys- ja sovitustyöhön sekä pop & jazz -muusikon 
toimenkuvaan liittyviin tietoihin ja taitoihin. 
 
Muutamat Hymon opettajat ovat aktiivisia sekä klassisen että eri rytmimusiikin genrejen 
esittäjinä ja opettajina. Samoin monet oppilaat ovat kiinnostuneita osallistumaan sekä 
klassiseen soiton- tai laulunopetukseen että pop & jazz -opetukseen.  
 
Kyse onkin koko länsimaisen musiikkikulttuurin laajasta kentästä, jossa yhä useampi haluaa 
ennakkoluulottomasti ”seikkailla”, rikastuttaa musiikillista ja kulttuurista pääomaansa 
perehtymällä useiden tyylilajien ja traditioiden hienouksiin.    
 
 
LOPPUTYÖ KRUUNAA TAITEENALAN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOT 
 
Syys- ja kevätlukukauden hienoimpia hetkiä koettiin Hyvinkään musiikkiopistossa 
opinnoistaan valmistuvien oppilaiden konserteissa ensin marras-joulukuun vaihteessa ja 
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vielä huhti-toukokuun aikana. Yhteensä 14 oppilasta saavutti laajan oppimäärän 
päättötodistuksen. Tämä on oppilaitokselta melkoinen saavutus yhden lukuvuoden aikana.   
 
Erityisen maininnan ansaitsee Pekko Rauhalan lopputyö joulukuussa 2021: Pekko on 
historian ensimmäinen Hyvinkään musiikkiopiston oppilas, joka valmistui musiikkiopisto-
opinnoista pääaineenaan sävellys. Pekkoa ohjasi sävellysopinnoissa ja lopputyön 
valmistelussa Konsta Mönkkönen. Pekon “Musiikkia mieleni tekevi” -sävellyskonsertissa 
9.12. kuultiin monipuolinen ohjelma, jonka esitti Pekko itse yhdessä muusikkoystäviensä 
kanssa. 
 
 
MONIARVOINEN MUSIIKKIOPISTO 
 
Hyvinkään musiikkiopiston arvoja ovat: oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, henkinen kasvu, 
yhteisöllisyys, laatu ja ilo. Hymo on kaikille hyvinkääläisille avoin musiikkiopisto. Hymo toimii 
tiiviissä yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ja muiden kumppaneidensa kanssa. Hyvinkään 
musiikkiopisto on myös mukana Hyvinkään monitaideharrastuksessa, jonka puitteissa 
järjestetään maksutonta harrastustoimintaa hyvinkääläislapsille neljällä koululla ja Villa 
Artun tiloissa. Hymon toiminta vahvistaa Hyvinkään houkuttelevuutta lapsiperheille ja 
asukkaiden yhteisöllisyyden kokemista.  
 

 

Hymon rakennus Halo-viikon tyyliin valaistuna 29.10.2021.  
Kuva: Reima Raijas 
       OKAINEN ON YHTÄ ARTAVOITTEENA ON LUOTET NNNNNNNNNNTARPEET 
HUOMIOIMMMMKKKKMMM                  
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3 KONSERTTIEN UUSI KUKOISTUS 
 
Syyslukukaudella 2021 päästiin koronan jälkeen vauhtiin konserttitoiminnassa. Syksyllä 
kamarimusiikkisalissa järjestettiin muun muassa opettajien konsertti, paljon 
luokkasoittajaisia ja uutena käytäntönä alettiin järjestää ”Kemuja”, eli keskiviikon 
musiikkituokioita. Musiikkituokiot ovat matalan kynnyksen esiintymistilaisuuksia, joissa on 
hyvä harjoitella esiintymistä.  
 
 
MUSIIKIN VALOA  
 
Syyskauden suurena kohokohtana voidaan pitää Hyvinkääsalissa 9.11. toteutunutta Musiikin 
valoa -konserttia. Pitkästä aikaa voitiin järjestää konsertti suuressa salissa satapäisin 
esiintyjä- ja yleisöjoukoin. Lähes parituntisen konsertin esiintyjäjoukko oli komea: 
Lapsikuoro Laulava sävel Reeta Nikkolan johdolla, Suzuki-viulut ja Trioli-orkesteri Pauliina 
Ranisen johdolla, Emily Wagonerin ohjaama Allegro-orkesteri, Jukka Palosen johtamat 
Nuorisopuhallinorkesteri Puhti ja Hyvinkäänkylän puhallinorkesteri, Hyvinkään nuorisokuoro 
Noora Vuorenmaan johdolla, Lauri Vaahtorannan luotsaama klarinettikvartetti Kultainen 
porsas ja Tuomas Pirilän johtama Hyvinkään musiikkiopiston Kamariorkesteri. Vaikka 
konsertti kesti pitkään, tuntui se silti loppuvan lyhyeen – niin hyvä mieli kaikille siitä tuli.  
 

 
Klarinettiyhtye Kultainen porsas esiintyi Musiikin valoa -konsertissa 9.11.  
Kuva: Hanna Tarkiainen 
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LAPSIKUOROJEN JOULKONSERTTI 
 

 
Laulava sävel -lapsikuoro nautti eväitä iloisena tonttujoukkona ennen  
jouluista konserttia 14.12. Vanhassa kirkossa. Kuva: Reima Raijas  
 
Lapsikuorojen onnistunut debyytti Musiikin valoa -konsertissa Hyvinkääsalissa antoi hyvän 
lähtökohdan kuorojen jouluiselle konsertille, joka järjestettiin Hyvinkään vanhassa kirkossa 
14.12. Konsertissa kuultiin rakastetuimpia joululauluja ja osa sävelmistä uskallettiin jo 
kajauttaa yhteislauluina. Kirkko oli aivan sallittuun rajaan asti täynnä kiitollista yleisöä. 
Lisäksi konsertti tallennettiin videolle, mikä mahdollisti ihanan konsertin katselun myös 
niille, jotka eivät voineet tulla paikan päälle. 
 
 
JOULUTALO 11.12. JA SOIVA JOULUKALENTERI 
 
Yksi hartaasti odotettu tapahtuma, perinteinen Joulutalo, järjestettiin lauantaina 11.12. 
Aamupäivään mahtui viisi konserttia, joissa esiintyi suuri joukko oppilaita ja perheet ja 
vieraat saivat tulla kuuntelemaan esityksiä ja tervehtimään aivan oikeaa Joulupukkia paikan 
päälle. Eräänlainen kokemus oli voimassa olevien koronapassien tarkastus kaikilta 
konserttivierailta. Toivottavasti tuollaiset ”seremoniat” jäivät nyt pysyvästi historiaan.  
 
Soivan joulutalon ohella on kahtena peräkkäisenä vuotena toteutettu soiva joulukalenteri. 
Kalenterin sähköisiä luukkuja availtiin yli 5000 kertaa!  
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Hyvinkään nuorisokuoro esiintyi Joulutalo-tapahtumassa.  
Kuva: Reima Raijas 
 
 
BAROKKIA, PÄIVÄNPAISTETTA, MARATON KOSKETTIMILLA, PIENET MUUSIKOT, LEFFAILTA, 
SOITINKARNEVAALIT, KOULULAISKONSERTTI JA TOUKOTUNNELMIA  
 
Vanhassa kirkossa kaikuivat 7.3. 1600-1700-lukujen sävelet Barokkikonsertissa. Päivään 
paistetta puhaltimilla -konsertti puu- ja vaskipuhallinsoittimin soi 15.3. kaupungintalolla. 
Neljän kokonaisen konsertin mittainen Pianomaraton kisattiin yli sadan osallistujan voimin 
23.3. musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa, ja vielä kuun lopulla pienet muusikot 
Kamarimusiikkisalissa ja orkesterit ja kuorot kaupungintalon Leffaillassa houkuttelivat 
suuren kuulijakunnan Hymon kevättalven konsertteihin.  
 

Perinteistä Soitinkarnevaalia juhlittiin 
koronan aiheuttamine välivuosien 
jälkeen musiikkiopistolla lauantaina 9.4. 
Yllätys koettiin soitinesittelykonsertissa, 

 kun kontrabassokotelosta kuoriutui 
reipas torvensoittaja kornetteineen.  
Kuva: Reima Raijas  
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Allegro-orkesterin konsertti Puolimatkan koululla 27.4. oli suuri menestys: yli 300 
oppilasta ja koulun opettajat olivat yleisönä, kun orkesteri Emily Wagonerin johdolla  
esitti muun muassa sävelmiä elokuvasta Tähtien sota. Kuva: Reima Raijas 
 
Toukokuun perinteinen Toukotunnelmia-konsertti 3.5. Hyvinkääsalissa muodostui 
samanlaiseksi menestykseksi kuin marraskuinen Musiikin valoa. Kaksituntisessa 
väliajallisessa konsertissa esiintyivät lähes kaikki musiikkiopiston kuorot ja orkesterit. Lisäksi 
esiintymään saatiin myös pop & jazz -opetuksesta lukuvuoden ajan nauttineet 
bändimuusikot.  
 

 
     Toukotunnelmia 3.5: Tuomas Pirilän johtaman Kamariorkesterin  
     solisteina pienet viulistit. Kuva: Reima Raijas 
 
 
HYMO ROCKS! 
 
Hymon rytmimuusikot saivat näyttävän esiintymistilaisuuden kansainvälisenä museopäivänä 
18.5., kun Hymo Purple in the Rock -konsertti toteutui Hyvinkään Taika-museokeskuksessa. 
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Tunnin keikka monipuolisine bändikokoonpanoineen oli vakuuttava osoitus oppilaiden 
korkeatasoisesta osaamisesta ja opettajien rautaisesta ammattitaidosta. 

  
             Hymo Purple in the Rock. Kuva: Sanna Ratia 
 
 
MUSIIKKIOPISTON KEVÄTJUHLAKONSERTTI HYVINKÄÄSALISSA  
 
Hyvinkään musiikkiopisto vietti 31.5. soivaa kevätjuhlaa perinteiseen tapaan 
Hyvinkääsalissa. Konsertissa kuultiin oppilaiden upeita esityksiä: saksofonikvintettiä, 
harmonikka-nokkahuiluduoa, viiden harpun ensembleä ja musiikkiopiston kamariorkesteria. 
Rehtori Sanna Ratia kiitti oppilaita, perheitä, opettajia, Hyvinkään musiikkiopiston 
kannatusyhdistys ry:n hallitusta ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta lukuvuodesta. 
Lukuvuoden teema oli “Yhdessä” – yhteinen kiitollisuuden tunne paluusta normaaliin 
kahden koronavuoden jälkeen välittyi juhlan esityksissä ja tunnelmassa.   
 
Perusopintojen todistuksen saivat Maribel Kask, Markus Kirvesmäki, Veeti Kittamaa, Veikko 
Kurkijärvi, Elma Lindholm, Elias Linnermo, Rayan Smouni, Heta Åkerman ja Lilli Uusitalo. 
Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen saivat Onni Arola, Jenni 
Korpelainen, Aurora Mavriqi, Lotta Myllärinen, Anna-Stiina Pouta, Jenni Rompasaari, Riina 
Saurén, Siiri Usmi ja Kristiina Velin.  Päättötodistuksen olivat jo joulukuussa saaneet Anton 
Hietsilta, Joose Kukkola, Eevi Oja, Aura Perander ja Pekko Rauhala. 
 
Oppilasstipendejä myöntäneitä tahoja olivat Hyvinkää seudun Säästöopintosäätiö, 
Kamarimusiikkiseura, Raition rahasto, Sistosen rahasto sekä musiikkiopiston oma  
stipendirahasto. 
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Kevätjuhlassa rehtori Sanna 
Ratia palkitsi Suomen 
musiikkioppilaitosten liiton 
kunniamerkillä yli kolme 
vuosikymmentä 
musiikkiopiston 
vahtimestarina toimineen ja 
nyt eläkkeelle siirtyvän Teuvo 
Itkosen, joka omassa 
puheenvuorossaan kiitti 
kaikkia työtovereitaan, 
oppilaita ja oppilaiden 
vanhempia hyvästä 
yhteistyöstä ja yhteisistä 
vuosista musiikkiopiston 
toiminnassa.  

Kuva: Reija Hännikäinen 
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LUKUVUODEN TÄRKEIMMÄT KONSERTIT 
 
SYKSY 2021 
                    
Elokuu 

• Pe 20.8. Aloituskonsertti ”Yhdessä”, kamarimusiikkisali  
Syyskuu 

• Ke 15.9. Opettajat lavalla, kamarimusiikkisali (tallennettu konsertti) 
Lokakuu   

• Ke 13.10. Syksyn säveliä, kaupungintalo  
Marraskuu 

• Ti 9.11. Kuukauden konsertti “Musiikin valoa”, Hyvinkääsali   
• Ma 15.11. Barokkikonsertti I, Vanha kirkko 
• To 18.11. Marraskuu on klarinetin värinen, kaupungintalo 
• Ti 30.11. Jousien juhlaa, Vanha kirkko 

Joulukuu   
• La 11.12. klo 10–13 Soiva Joulutalo, musiikkiopisto  
• Ti 14.12. klo 18 Lapsikuorojen joulukonsertti, Vanha kirkko 

 
KEVÄT 2022 
 
Tammikuu  

• To 27.1. Hymon säveltäjät - oppilaiden sävellyskonsertti, Kamarimusiikkisali 
• Ma 31.1. Puhaltajien ilta, Vanha kirkko  

Helmikuu  
• To 17.2. klo 18 Pienten muusikoiden konsertti I, kamarimusiikkisali 

Maaliskuu  
• Ma 7.3. Barokkikonsertti II, Vanha kirkko 
• Ti 15.3. Kuukauden konsertti, Hyvinkään kaupungintalo 
• To 17.3. Suzuki-konsertti, Kamarimusiikkisali 
• Pe –Su 18.–20.3. Näppärit-tapahtuma Keravalla, Sompion koulu 
• Ti 22.3. Pop & Jazz -konsertti, Kamarimusiikkisali  
• Ke 23.3. klo 15–19 Pianomaraton, Kamarimusiikkisali  
• Ti 29.3. Pienet muusikot (juniorit), Kamarimusiikkisali 
• To 31.3. Leffailta, Hyvinkään kaupungintalo 

Huhtikuu  
• La 9.4. klo 10-13 Soitinkarnevaalit, Kamarimusiikkisali 
• Ke 13.4. Jousien juhlaa III, Kamarimusiikkisali 
• Ke 27.4. Kvartti-Radanvarsikonsertti, Hyvinkään kaupungintalo  

Toukokuu   
• Ti 3.5. Kuukauden konsertti: Toukotunnelmia -konsertti Hyvinkääsali  
• Ke 4.5. Hymon opettajien triokonsertti, Kamarimusiikkisali 
• To 5.5. Kevään säveliä, Hyvinkään kaupungintalo 
• To 5.5. Jousien juhlaa, Kamarimusiikkisali 
• Ma 9.5. Kamu-yhtye Hakalan kirjastossa 
• La 14.5. Torvet, rummut ja pillit, Kaukasten juhlatalo 
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• Ti 17.5. Pop & Jazz -konsertti, Kamarimusiikkisali 
• Ke 18.5. Hymo Purple in the Rock, museokeskus Taika 
• To 19.5. Omille siiville, opintonsa päättävien konsertti, kamarimusiikkisali 
• Ti 31.5. Musiikkiopiston kevätjuhla, soivan lukuvuoden päätös, Hyvinkääsali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musiikkiopiston opettajat ovat 
esiintyviä ammattimuusikoita,  
jotka myös konsertoivat 
opetustyönsä ohella.  

Kesällä 2022 Hyvinkään 
torilavalla kuultiin useita 
Hymon opettajia 
musisoimassa.  
Kuvassa Duo Hermanchito 
(sisarukset Vilja-Maria ja Matti 
Riutamaa) hurmaamassa 
yleisöä konsertissaaan 7.7.  

Kuva: Sanna Ratia 
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4 YHTEISTYÖSSÄ ON VIPUVOIMAA 
 
 
NÄPPÄRIPEDAGOGIIKKAA ISOLLA JOUKOLLA 
 
Alueen musiikkiopistot tekevät tiivistä pedagogista ja taiteellista yhteistyötä sekä keskenään 
että valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Vuodenvaihteeseen 2021-2022 Keravalle 
kaavailtu Näppärikurssi jouduttiin koronan takia siirtämään maaliskuulle, mutta siirto 
onnistuikin oikein hyvin: Keravan musiikkiopiston isännöimä tapahtuma pystyttiin 
järjestämään ilman erityisiä rajoituksia viikonloppukurssina 18.–20.3. Keravan Sompion 
koululla.  
 
Näppäripedagogiikan luonteeseen kuuluu, että soitetaan yhdessä isolla porukalla. Niinpä 
Hyvinkään musiikkiopiston näppäritoiminnasta innostuneet oppilaat ja opettajat pääsivät 
mukaan hienoon tapahtumaan oppimaan ja onnistumaan.  
 

 
 Näppärikurssilla ei tarvinnut yksin soitella.  
 Kuva: Reima Raijas 
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Näppäripedagogiikka on kansanmusiikkilähtöinen musiikkikasvatusfilosofia, joka pyrkii 
edistämään musiikista ja musiikin tekemisestä saatavan henkisen pääoman tasavertaista 
jakaantumista. Näppärit kokoaa eri ikäisiä ja eri tasoisia soittajia joko kurssien tai yhteisien 
esiintymisien merkeissä.  
 
Näppärikurssimateriaali pohjautuu pelimannimusiikkiperinteeseen, jossa jousisoittimet ovat 
keskiössä, mutta lähes kaikenlaiset soittimet voidaan ottaa mukaan komppisoittajien 
ryhmiin: pianistitkin pääsevät ”tämmäämään”, eli soittamaan harmonia.  
 
Lyhyessä viikonlopussa saatiinkin aikaan aivan mahtava konsertti, jossa isolla joukolla 
soitettiin ja laulettiin sydämen kyllyydestä niin että Sompion koulun seinätkin huojuivat. 
Keravan musiikkiopisto huolehti konsertin livestriimauksesta, koska suuren esiintyjäjoukon 
lisäksi koulun sisälle ei paljoa yleisöä olisi mahtunutkaan.  
 

 
Näppäripedagogiikan isähahmo, professori Mauno Järvelä  
”liidaa” kurssilaisia. Kuva: Reima Raijas 
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RADANVARSIKONSERTIT KVARTTI-YHTEISTYÖSSÄ 
 
Hyvinkään, Keravan, Keskisen Uudenmaan ja Riihimäen musiikkiopistojen Kvartti-yhteistyön 
tuloksena on jo vuosien ajan toteutunut useita suuria kamarimusiikkitapahtumia. 
Kevätlukukauden 2022 musiikillisia kohokohtia saatiin nyt kokea neljässä Kvartin 
järjestämässä Radanvarsikonsertissa 20.-28.4.2022.  
 
Ensimmäinen Radanvarsikonsertti järjestettiin keskiviikkona 20.4. Keravan seurakuntasalilla, 
toinen konsertti torstaina 21.4. Järvenpää-talon Juhani Aho -salissa, kolmas konsertti oli 
keskiviikkona 27.4. Hyvinkään kaupungintalon aulassa ja konserttisarjan finaali seurasi 
torstaina 28.4. Riihimäen Kirkkopuiston seurakuntakodissa. Konserteissa kuultiin oppilaiden 
kamarimusiikkiyhtyeitä nelikätisistä pianoduoista kahdeksan esiintyjän 
”pienoisorkestereihin”.  
 

 
Hymon oppilaiden muodostama kvartetti Teletapit esiintyi upeasti  
Radanvarsikonsertissa Järvenpään Juhani Aho -salissa 21.4. Kuva: Reima Raijas 
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5 ASIAKASKYSELYT SYKSYLLÄ 2021 
 
Hyvinkään musiikkiopisto toteutti marras-joulukuussa 2021 kolme asiakaskyselyä, joiden 
tavoitteena oli tukea oppilaitoksen lakisääteistä itsearviointia (Laki taiteen perusopetuksesta 
7 §) ja kehittää musiikkiopiston toimintaa. Kyselyt laati, aineiston käsitteli ja tulokset 
raportoi apulaisrehtori Reima Raijas.    

Nimettömänä vastattavat Google Forms -kyselyt lähetettiin sähköpostilla  

1) taiteen perusopetuksen perusopintojen oppilaille ja heidän huoltajilleen 
(vastauksia saatiin 82/376 = 22%)  
2) musiikkiopiston syventävien opintojen oppilaille (20/40 = 50%) ja 

3) musiikkileikkikoulun eli muskarin asiakkaille (67/174 = 39%).  
 
Kysely 1 (perusopintojen oppilaat ja huoltajat)  
 
Vastauksia saatiin eri aineryhmistä oppilasrakennetta vastaavassa suhteessa. 
Musiikkiopinnot ovat koko perhettä sitouttava harrastus. Vanhemmat tekevät päätöksiä 
opinnoista musiikkiopistossa yhdessä lasten kanssa. Siksi suunnattiin yhteinen kysely 
huoltajille ja oppilaille. Oppilaat saivat kuitenkin halutessaan vastata myös itsenäisesti. 
 
Opetukseen ollaan vastausten perusteella tyytyväisiä ja erityisesti soittotunneille on mukava 
mennä. Vastaajat nimesivät kolme parasta asiaa opinnoissa. Eniten nimeämisiä saivat 
seuraavat asiat: opettaja, uuden oppiminen, soittamaan/laulamaan oppiminen. 
 
Hymon ilmapiiri koetaan innostavaksi. Palaute koetaan pääosin kannustavana ja oppilaiden 
kohtelu yhdenvertaisena. 70% perusopintojen oppilaista on esiintynyt konserteissa viime 
aikoina. Hymon konsertteja pidetään hyvin järjestettyinä. Ympäristö koetaan turvalliseksi ja 
kiusaamista on havaittu tai koettu erittäin vähän.  
 
Vastaajat kokevat saavansa hyvin tietoa Hymon toiminnasta ja opetuksesta. Kuitenkaan 54% 
vastaajista ei ole tutustunut opetussuunnitelmaan ja 53% vastaajista ei seuraa opintotietoja 
Eepos-tietokannasta. Kotisivut koetaan pääosin informatiivisiksi ja helppokäyttöisiksi. 
Asiakaspalvelu on vastausten mukaan sujuvaa ja hallinto hyvin tavoitettavissa. Hymolla 
koetaan olevan hyvä tunnettuus ja maine Hyvinkäällä. 
 
Sähköpostia parhaana viestintäkanavana piti 76% ja tekstiviestejä 22% vastaajista. 
Ystävällinen ja hyvä henkilökunta saa kiitosta.  
 
KEHITTÄMISKOHTEET: 

• Vapaassa palautteessa toivottiin oppilasmaksujen e-laskutusta – toive on 
toteutumassa ensi lukuvuodesta alkaen 

• Opetussuunnitelman selkeyttäminen ja yleistajuinen esittäminen tarpeen 
• Huoltajien ja oppilaiden kannustaminen Eepoksen käyttöön - lukukausiarviointeja, 

palautteita ja opintosuoritusten kertymistä on kätevää seurata Eepoksesta 
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• Soitinhuollon perusteisiin perehdyttämiseen kiinnitetään huomiota, erityisesti 
lainasoitinten kohdalla 

 
Kysely 2 (syventävien opintojen oppilaat) 
 
Vastauksia saatiin suurin piirtein oppilasrakennetta vastaavassa suhteessa. Opetukseen 
ollaan hyvin tyytyväisiä. Parhaina asioina pidetään (neljä eniten mainittua): soittamaan tai 
laulamaan oppimista, uuden oppimista, omien tavoitteiden saavuttamista sekä opettajaa.  
 
Itselle tärkeäksi asiaksi opinnoissa koettiin soitto- ja laulutaidon kehitys, uudet elämykset ja 
valmiudet elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Opinto-ohjaus on koettu riittävänä.  
 
Hymon ilmapiiri koetaan innostavana ja palaute kannustavana. Oppilaat kokevat kohtelunsa 
yhdenvertaisena, eikä kiusaamista ole koettu tai havaittu. Ympäristö koetaan turvallisena. 
84% vastaajista on esiintynyt konserteissa viime aikoina.  
 
Oppilaat kokevat saavansa riittävästi tietoa Hymon opetuksesta ja toiminnasta. Kuitenkaan 
55% vastaajista ei ole tutustunut nykyiseen opetussuunnitelmaan ja 50% vastaajista ei 
seuraa opintotietoja Eepos-tietokannasta.  
 
Vastausten mukaan Hymon kotisivuilta löytyy hyvin tietoa, hallinto on hyvin tavoitettavissa 
ja asiakaspalvelu on sujuvaa. Hymo koetaan hyvämaineiseksi ja hyvin tunnetuksi 
Hyvinkäällä. 
Oppilaat kokevat mobiilisovellukset ja -laitteet parhaana kommunikaatiokanavana opiston ja 
oppilaiden välillä.  
 
KEHITTÄMISKOHTEET: 

• Musiikin opiskelua ja harrastamista lukio- tai ammattiopintojen rinnalla tuetaan 
yksilöllisellä syventävien musiikkiopintojen opintosuunnittelulla niin, että musiikin 
perusopintojen jälkeen kaikki oppilaat voivat halutessaan luontevasti jatkaa 
syventävissä opinnoissa. Opetustarjonnan valinnaisten kurssien valikoimaa voidaan 
kasvattaa, mikä tukee erityisesti musiikin ammattiopintoihin tähtääviä oppilaita. 
Toisaalta pakollisten opintojen määrää voidaan vähentää, mikä mahdollistaa 
musiikin syventävien opintojen oppimäärän suorittamisen myös tavallisille 
harrastajille  

• Syventävien opintojen oppilaiden ja Hymon välisessä viestinnässä painotetaan 
jatkossa sähköpostin sijaan tekstiviestejä ja mobiilisovelluksia 

• Hymon alumnitoimintaa kehitetään: kutsutaan entisiä oppilaita osallistumaan 
Hymon tapahtumissa ja esiintymään konserteissa 

 
Kysely 3 (musiikkileikkikoulun asiakkaat) 
 
Opetustiloihin musiikkiopistolla ja päiväkodeissa ollaan pääosin tyytyväisiä. Palaute 
opetuksesta on hyvin myönteistä. Parasta muskarissa vastausten perusteella ovat laulut ja 
lorut, soittaminen ja opettaja. Opetusaikatauluja pidettiin pääsääntöisesti sopivina. Erityistä 
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kiitosta saatiin siitä, että lasten päiväunirytmit yms. on pyritty ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon aikatauluissa.  
 
Muskarin ilmapiiriä pidettiin hyvin innostavana. Vapaassa palautteessa ehdotettiin joitakin 
korjauksia aikatauluihin, mutta ymmärrettiin myös asian monisäikeisyys. Toivottiin myös 
päiväkotimuskareita, niin että lapsi pääsisi hoitopäivän aikana muskariin. 
 
Muskarin viestintää ja tiedotusta pidetään hyvänä. Parhaiten tietoa muskarin toiminnasta 
vastaajat kokevat saaneensa sähköpostitiedotteista sekä kotisivuilta ja omalta opettajalta. 
Myönteistä palautetta sai myös tekstiviestillä tapahtuva tiedotus äkillisten muutosten 
tapauksissa. Vapaassa palautteessa annettiin opettajille runsaasti kiitosta. Marraskuussa 
toteutuneita lastenmusiikkikonsertteja toivottiin jatkossa lisää.  
 
KEHITTÄMISKOHTEET: 

• Muskarin opetustiloja pyritään kehittämään yhä mukavammiksi. Lattioiden sopivia 
lämpötiloja tarkkaillaan ja säädetään mahdollisuuksien mukaan. Voidaan käyttää 
myös sopivia alustoja. Korona-aikana mattojen käytöstä yms. on jouduttu tinkimään  

• Viihtyvyyttä edistetään tarkentamalla muskarituntien “pelisääntöjä” sekä 
kiinnittämällä yhä paremmin huomiota opetustilojen selkeyteen ja turvallisuuteen. 
Muskariin on toivottu tilaa, jossa vauvaa voi imettää/ruokkia. Musiikkiopiston 1. 
kerroksen käytävän päässä löytyy jo nyt oleskelutila, jossa on mikroaaltouuni ja 
syöttötuoli tätä varten. 

• Muskariopetuksen sisältöjä ja tavoitteita avataan ensi lukuvuonna 
yksityiskohtaisemmin kotisivujen muskariosiossa 

• Pyritään tarjoamaan eri ikäryhmille lisää vaihtoehtoisia opetusajankohtia   
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6 IHMISIÄ HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA 
 

6.1 ANTON HIETSILTA – TAITEELLISTA JA YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAMISTA 
 
Anton Hietsilta sai Hyvinkään musiikkiopistossa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 
todistuksen joulukuussa 2022. Anton on vuosien varrella nähty esiintymässä niin solistina 
kuin orkesterien ja kamarimusiikkiyhtyeiden mukana. Opettajansa Lassi Mäkeläisen kanssa 
suunnittelemassaan lopputyökonsertissa Anton esitti jousisoitinohjelmiston kauneimpia 
helmiä, kuten Jean Sibeliuksen Andante festivon, yhdessä viulisti Vilma Väänäsen, viulisti 
Kristiina Velinin, alttoviulisti Mira Martikaisen ja sellisti Eevi Ojan kanssa. Konsertti oli niin 
ikään lopputyötään tekevän Eevi Ojan päättötyö. Haastattelimme Antonia loppukesällä 
2022.  
 
Kerro jotain itsestäsi, Anton! 

Olen Anton Hietsilta, 19-vuotias Hyvinkään musiikkiopistosta valmistunut 
sellisti. Opiskelen kauppatieteitä ja harrastan musiikin lisäksi yhteiskunnallisten 
asioiden seuraamista. 

 
Kuinka musiikkiharrastuksesi alkoi? 

Musiikkiharrastukseni alkoi jo viisivuotiaana Hyvinkään musiikkiopiston 
muskarissa, josta Reeta Nikkolan ohjaamana innostuin aloittamaan 
sellonsoiton. 
 

Mikä on parasta musiikissa ja/tai soittamisessa?  
Parasta musiikissa on yhteismusisointi ja itsensä ilmaisu. Musiikin kautta voi 
ilmaista syviäkin tunteita, ja siten toteuttaa itseään.  

 
Olet opiskellut sellonsoittoa ja soittanut paljon myös orkestereissa ja yhtyeissä. Suoritit 
Hymossa musiikin perusopintojen koko laajan oppimäärän. Lisäksi olet nuoresta iästäsi 
huolimatta – tai ehkä sen ansiosta – ollut aktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa. Kuinka 
motivaatiosi ja aikasi on riittänyt kaikkeen?   

En ole pitänyt sitä niinkään minään suurena ponnistuksena, sillä soittaminen 
on aina ollut tosi luonnollinen osa elämääni. Isoin käänteentekevä juttu minulle 
oli musiikkileirit Kanneljärvellä kesäisin. Siellä päästiin musisoimaan muiden 
kanssa ja samalla pitämään hauskaa. 

 
Mitä suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle?  

Suoritan tällä hetkellä varusmiespalvelusta, eli siinä menee nyt vuoden verran. 
Sen jälkeen jatkan opintojani Aalto-yliopistossa, ja toivon valmistuvani 
aikanaan kauppatieteiden maisteriksi. Musiikki pysyy luonnollisesti mukana ja 
todennäköisesti alan etsimään jotakin soittoporukkaa armeijan jälkeen. 
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Olisiko sinulla ideaa kuinka Hyvinkään musiikkiopiston opetusta voisi kehittää vielä 
enemmän vastaamaan nykyajan tarpeita?   

Minun kokemukseni mukaan Hyvinkään musiikkiopisto tukee tavoitteellista 
soitonopiskelua todella hyvin, ja siitä todisteena on meillä lukuisia Hyvinkäältä 
lähtöisin olevia huipputason muusikoita ympäri maailman. Yksi asia, mitä olisin 
kaivannut opiskeluaikanani, on opiskelijoiden sinfoniaorkesteri. Lohjan 
sinfoniaorkesterikurssilla oli aina huikea fiilis, kun isolla porukalla päästiin 
soittamaan vaikka Tšaikovskia! 
 

Mitä neuvoisit nuoremmille musiikkiopiston oppilaille?  
Yhden vinkin voisin esimerkiksi yläkouluikäisille musiikin harrastajille antaa: 
Jossakin kohtaa lähes jokaiselle tulee fiilis, että ”nyt mä lopetan, en jaksa enää 
yhtään”. Älkää luovuttako silloin. Lupaan teille, että se tunne on ohimenevä ja 
lukiossa tajuatte tehneenne elämänne parhaan päätöksen, kun jaksoitte 
painaa eteenpäin. Soittaminen on älyttömän hauskaa, kun pääsee vauhtiin! 

 

 
          Sellisti ja kauppatieteiden ylioppilas Anton Hietsilta. 
          Kuva: Hanna Tarkiainen 
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6.2 SIIRI USMI – KOHTI MUSIIKKIKASVATUKSEN AMMATTIA   
 

Monipuolinen nuori muusikko Siiri Usmi sai ylioppilastodistuksen lisäksi myös musiikin 
perusopintojen laajan oppimäärän päättötodistuksen Hymosta keväällä 2022. 
Haastattelimme Siiriä toukokuussa.   

                          
Siiri Usmi keikalla. Kuva: Jesse Oikarinen 

Kerro itsestäsi, Siiri! 
Olen 18-vuotias opiskelija ja harrastan pianonsoittoa. Opiskelen tällä hetkellä 
Sibelius-lukiossa kolmatta vuotta, ja sen jälkeen tarkoitus olisi lähteä 
opiskelemaan musiikkikasvatusta. Pianotuntien lisäksi käyn laulutunneilla ja 
laulan Sibelius-lukion tyttökuorossa. Olen perustanut myös kavereideni kanssa 
yhtyeen, jonka kanssa harjoittelemme ja keikkailemme silloin tällöin. 

Kuinka musiikkiharrastuksesi alkoi? 
Perheeni on tosi musikaalinen, joten musiikki on ollut minulle tärkeää jo hyvin 
pienestä lähtien. Aloitin pianotunnit n. 6.vuotiaana ollessani ensimmäisellä 
luokalla. Sitä ennen olin ollut muskareissa ja olin kokeillut lyhyesti myös 
viulunsoittoa. Musiikkiopistoon pyrkiessäni olisin halunnut oikeastaan alkaa 
soittamaan rumpuja, mutta äiti olikin ilmoittanut minut pianoon. Pianonsoitto 
oli kuitenkin mielestäni kiinnostavaa, ja jatkoin sen parissa koko peruskoulun 
ajan. Musiikkiluokka alkoi kolmannella luokalla, jossa kiinnostuin enemmän 
laulamisesta.   

Olet opiskellut pianonsoittoa ja harrastat paljon myös yhtyemusisointia. Kuinka aikasi on 
riittänyt molempien tavoitteelliseen harjoitteluun nyt kevään ylioppilaskirjoitusten 
ohella? 

Aikaa on riittänyt molempien tavoitteelliseen harjoitteluun ajankäytön 
priorisoinnin ja aikataulujen suunnittelemisen avulla. Aloitin 
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ylioppilaskirjoituksiin lukemisen hyvissä ajoin, jolloin viimeisinä viikkoina vain 
kertasin ennestään luettuja asioita, samalla kun kuvasin pääsykoevideoita ja 
harjoittelin pianonsoittoa. Opiskelun ohella oli myös hyvä soittaa pianoa ja 
tehdä musajuttuja, jotta sai vähän palauduttua ja rentouduttua. Pistin asiat 
myös tärkeysjärjestykseen; tärkeimpinä asioina pidin opiskelua kirjoituksiin ja 
pianonsoittoa jatko-opiskeluja ajatellen. Silloin en kyllä ehtinyt tehdä hirveästi 
muuta, mutta kirjoitusten jälkeen on taas ollut enemmän vapaa-aikaa. 

Mikä on parasta musiikissa tai soittamisessa?  
Soittamisessa oman kehityksen huomaaminen ja uusien kappaleiden 
opetteleminen. Musiikissa ylipäätään sen suuri merkitys ja kuinka se on niin iso 
voimavara. Sanoisin myös musiikissa parasta olevan sen monipuolisuus. Pidän 
musiikkia tosi monipuolisena kokonaisuutena, ja haluankin kokeilla 
mahdollisimman paljon kaikkea erilaista, esim. aloitin jazzpianotunnit, ja 
klassisen pianon ja laulun ohella olen myös vapaasäestänyt, laulanut pop & 
jazz-laulua, säveltänyt ja sovittanut sekä soittanut myös erilaisia 
bändisoittimia. 

Koetko että olet joutunut luopumaan jostain muusta tärkeästä, kun harrastat aikaa vievää 
soittoa?  

En koe, että olisin joutunut luopumaan jostain muusta tärkeästä asiasta. 
Kuitenkin pianonsoitto ja musiikki ylipäätään ovat minulle tärkeitä juttuja, 
joihin pyrin laittamaan aina paljon aikaa. Hyvällä ajankäytön priorisoinnilla ja 
aikatauluttamisella olen yleensä saanut kaiken tarpeellisen mahtumaan 
kalenteriin.  

Mitä suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle? 
Haluaisin musiikinopettajaksi, ja pyrinkin nyt keväällä opiskelemaan 
musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiaan, Jyväskylään ja Ouluun. Musiikki ja 
etenkin pianonsoitto pysyy matkassa mukana ja meillä on myös tavoitteellisia 
suunnitelmia kavereideni kanssa perustamamme yhtyeen kanssa. Musiikin 
opettaminen kiehtoo juuri tällä hetkellä ja myös musiikin monipuolinen 
tekeminen; näitä varmasti pyrin tekemään tulevaisuudessa. 

Sinulla on hyvä käsitys siitä, mitä tavoitteellinen soitonopiskelu vaatii. Olisiko sinulla 
ideoita kuinka Hyvinkään musiikkiopiston opetusta voisi kehittää vielä enemmän 
vastaamaan nykyajan tarpeita?  

Mielestäni Hyvinkään musiikkiopiston opetus on tosi tasokasta ja en keksi 
kehityskohteita, mutta esimerkiksi lopputyöhön liittyvät uudistukset ovat olleet 
mielestäni hyviä. Musiikkiopiston lopputyössä annetaankin oppilaalle “vapaat 
kädet”, ja lopputyölle ei oikeastaan ole tarkkoja kriteereitä, mikä lisää 
monipuolisuutta ja tuo siten oppilaan osaamista parhaiten esille.  

Kiitos haastattelusta ja menestystä urallesi, Siiri! 

Elokuussa saimme tietää, että Siiri on saanut opiskelupaikan kahteen yliopistoon ja hän o 
valinnut musiikkikasvatuksen opinnot Jyväskylän yliopistossa.  
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6.3 LASSI KOUVO – TUHANNEN JA YHDEN KONSERTIN MUUSIKKO  
 
Lassi Kouvo valittiin Hyvinkään musiikkiopiston piano-opettajan toimeen keväällä 2021. Hän 
on valmistunut Metropolia-ammattikorkeakoulusta pop & jazz-linjalta vuonna 2013 ja on 
suorittanut myös klassisen pianonsoiton ammatillisen lisäkoulutuksen Lahden 
konservatoriossa vuonna 2018. Aiemmin Lassi on opettanut Keskisen Uudenmaan 
Musiikkiopistossa sekä ohjannut bänditoimintaa muun muassa Helsingin Pop&Jazz 
Konservatoriossa.  
 
Lassi on kysytty esiintyjä Helsingin jazzklubeilla ja hän on soittanut yli tuhat konserttia 
erilaisissa kokoonpanoissa big bandeista duoihin. Myös Hyvinkäällä yleisö on saanut nauttia 
Lassin virtuositeetista muun muassa kesällä 2022 Hyvinkään torilavalla. 

 
Lassi Kouvo. Kuva: Gustavo Sanchez 

Lassi, aloitit Hyvinkään musiikkiopiston pianonsoitonopettajana syksyllä 2021. Kuinka 
ensimmäinen lukuvuotesi Hymossa on sujunut? 

Oikein mukavasti. Hymolaiset ovat mahtavia tyyppejä, on ollut ilo päästä 
porukkaan mukaan! 

 
Kerro omasta opintopolustasi! Milloin päätit ryhtyä ammattilaiseksi?  

Vakka-Suomen musiikkiopistossa minulla oli innostava opettaja Päivi Honka, 
hän on ehkä suurin syypää. Yläasteikäisenä löysin jazzmusiikin ja samoihin 
aikoihin heräsi ajatus, että ehkä musiikista voisi olla ammatiksikin. 
Pop & Jazz Konservatorion kesäleireiltä saamani opit olivat tärkeässä roolissa 
ammattiopintoihin pääsemisessä, kun Turun seudulta ei jazzpiano-opettajaa 
löytynyt. Lukion jälkeen jatkoin Turun konservatorion pop & jazz -linjalle ja pian 
Varusmiessoittokuntaan, jossa pääsi soittamaan ammattimaisesti. Sen jälkeen 
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ei paluuta enää ollut! Metropoliasta valmistuin pop & jazz -
musiikkipedagogiksi 2013. Opiskelin vielä klassista pianoa Lahden 
konservatoriossa 2013–2015 ja 2016–2018. 

 
Mitä musiikin ja soiton opettaminen sinulle tällä hetkellä merkitsee? Mistä saat 
motivaation opettamiseen? 

Oman osaamisen kehittäminen ja eteenpäin seuraaville välittäminen on 
luonnollinen elämäntehtävä muusikolle. ”Pojasta (tyttärestä) polvi paranee”, 
seuraava muusikkosukupolvi pääsee taas pidemmälle. 

 
Millaiseen soittajaan tähtäät opetuksellasi? Mitä asioita toivot oppilaidesi omaksuvan 
sinulta? 

Omatoimiseen, sellaiseen, joka pystyy innostumaan itselleen uudesta 
musiikista ja harjoittelemaan sitä. Toivoisin pystyväni välittämään eteenpäin 
rakkauden musiikkiin ja soittamiseen. 

 
Kuinka kuvailisit opetustapaasi? Onko sinulla joku metodi, jota opetuksessasi sovellat? 

Oppilaskohtaisesti yritän löytää innostavia asioita, ja kun jotain oppilasta 
kiinnostavaa löytyy, lähdetään viemään sitä eteenpäin ja siitä laajentamaan. 
Opetellaan pieniä asioita, joista vuosien mittaan rakentuu soittajan 
osaaminen, muusikkous ja oma tyyli. 

 
Minkälaisia neuvoja annat oppilaillesi harjoitteluun?  

Kuuntele miten mestarit ovat soittaneet ja soita mukana ja/tai perässä! Siinä 
koko totuus hieman tiivistettynä… 

 
Opetat pop & jazz ja klassista pianonsoittoa sekä bändisoittoa. Miten suhtaudut eri 
musiikin lajeihin ja tyyleihin? Entä improvisointiin? 

Alku on tyylistä riippumatta samanlaista, opetellaan nuotit ja instrumentin 
hallintaa. On hyvä soittaa kaikenlaista musiikkia, ainakin kunnes oma juttu 
löytyy ja miksei sen jälkeenkin. Yhteissoitto on rytmimusiikissa aivan keskeistä 
ja bändisoitto on hauskinta ja antoisinta yhteissoittoa. Suosittelen varauksetta! 
Jazzmusiikissa kiehtoo se, että voit nousta lavalle etukäteen sinulle 
tuntemattomien muusikoiden kanssa, olivat he mistäpäin maailmaa tahansa, 
ja luoda, improvisoida yhdessä ainutlaatuista musiikkia. Jazzin kielen lisäksi 
muuta yhteistä kieltä ei tarvita. 
 
Improvisointi muusikon käsityötaitoa, joka tietysti vaatii suuren määrän 
harjoittelua. Lopulta jokainen soittaa niin kuin soittaa. On ihmisen persoonasta 
kiinni, miltä kuulostaa. Tämä tietysti pätee kaikkeen soittamiseen, eikä vain 
improvisointiin. 

 
Mitkä ovat sinulle huippuhetkiä soitonopetuksessa? 
Oppilaskonsertit, kun oppilaat ylittävät itsensä, eli usein joka konsertti! 
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 6.4 TEUVO ITKONEN – HYMON HYMYILEVÄT KASVOT 
 
Alla seuraava vahtimestari Teuvo Itkosen haastattelu on tehty talvella 2022. Teuvo Itkonen 
siirtyi eläkkeelle 1.8.2022.  
 
Kun astuu sisään musiikkiopistoon, on ilahduttavan usein vastassa vahtimestari Teuvo 
Itkosen ystävällinen hymy.  
 
Teuvo, vuosien varrella olet kohdannut satoja hyvinkääläisiä musiikkiopistolla. Kuinka 
sinun ja Hymon tiet kohtasivat, milloin aloitit nykyisessä työssäsi?  

Aluksi totean, etten ollut kiinnittänyt huomiota tähän rakennukseen 
erikoisemmin – sen muistan, kun olin kansalaiskoulussa päivystäjänä niin olisin 
käynyt tuomassa jonkin paperin jollekin täällä. 
 
Musiikkiopiston nykyään eläköitynyt siivooja sanoi miehelleen, joka oli 
Hyvinkään kaupungilla töissä ja hän sanoi minun naapurille, joka oli myös 
kaupungilla töissä, että musiikkiopistolla olisi vahtimestarin työpaikka avoinna. 
Tämä naapuri kävi silloisen rehtorin Pentti Raition haastattelussa, mutta se jäi 
siihen. Ei hän pitänyt työnkuvasta. No, tämä naapuri vihjasi minulle ja minä 
olin Ahlströmin (Isover) lasivillatehtaalla lähettämössä töissä palelemassa 
leipomovuosieni jälkeen, joten menin Pentti Raition puheille ja sillä tiellä 
edelleen ollaan. 
 

Minkälaisia harrastuksia sinulla itselläsi oli lapsena? Harrastitko musiikkia?  
Asuin lapsuuteni Paavolan vanhainkodin lähipiirissä. Se oli maalaisympäristö. 
Minun isoveljeni harrasti painia ja hän pyysi minua mukaan. Kerroin eräälle 
vanhainkodin mummolle alkavani harrastamaan painia mutta hän sanoi: "sinä 
olet niin hintelä poika, ei sinusta ole painijaksi!" Pitää todeta, etten lopettanut 
tämän mummon toteamuksen takia, vaan ei paini ollut minun juttuni. 
En sen jälkeen ole ollut missään ohjatussa harrastuksessa. Tykkään lenkkeillä ja 
voimistella omin päin, mutta se ettei ole ohjatussa harrastuksessa ei ihmistä 
aina vie Turmiolan Tommin tielle, vaan kyse on omista valinnoista. 
 
Musiikin harrastaminen olisi ollut hankalaa, äiti oli neljän lapsen yksinhuoltaja. 
Ei hänellä ollut aikaa eikä voimavaroja kustantaa musiikin harrastusta. Saattoi 
myös olla niin, että 1960-luvulla musiikin opiskelu oli enemmän koulutettujen 
vanhempien lapsien harrastus. Kait tästäkin on tutkimustietoa. 

 
Minkälaista työsi oli silloin, kun aloitit Hymossa (mitä kaikkea silloin pitikään tehdä…)? 
Miten työnkuva ja tehtäväkenttä on entisiin aikoihin verrattuna muuttunut nykyaikana? 

Aloittaessani vuonna 1990 verrattuna nykyiseen aikaan tekninen kehitys on 
ollut huimaa. Myös talotekniikka on tuonut automaation: ei tarvitse enää 
paikallisesti säätää lämpötiloja, vaan kaikki toimii etänä. Sama on 
ilmanvaihdon ohjauksessa; led-lamput ja pienloistelamput ovat pidentäneet 
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lamppujen vaihtovälejä verrattuna hehkulamppuaikaan puhumattakaan 
matkapuhelimista: ennen oppilaat ilmoittivat toimistoon, jos eivät tule tunnille 
ja sitä kautta ilmoitettiin opettajalle. Mutta nykyään se käy helposti kännykän 
soitolla tai muulla viesti-apilla. Kuitenkaan henkilökohtainen palvelu ei ole 
muuttunut miksikään: jos tullaan opistolle asioimaan, niin joku pitää olla, jolle 
voi asiansa esittää ja ratkaisun ongelmaansa saada. 

 
                             Vahtimestari emeritus Teuvo Itkonen. Kuva: Sanna Ratia 
 
Olet seurannut terävällä katseellasi soittotunneille tulevia lapsia ja nuoria pitkän aikaa. 
Mikä on havaintosi aitiopaikalta, tullaanko tunneille iloisina vai “otsa kurtussa”? 

Pääosin iloisina. Joskus harvoin jollain pienellä lapsella voi olla paha päivä ja 
itku herkässä, mutta soittotunnin jälkeen kyynel on kuivannut ja mieli on 
iloinen. 

 
Puhutaan, että nuorison käyttäytyminen on tullut levottomammaksi kuin entisaikoina. 
Onko musiikkiopistolle tuleva nuoriso nykyään villimpää kuin ennen? 

Minusta on päinvastoin lapset ovat hiljaisempia, katse tiukasti mobiililaitteen 
ruudussa… mutta tätäkään ei voi yleistää. Satojen lapsien joukossa on 
jokaisella oma temperamentti ja se näkyy olemisessa ja tekemisessä. 

 
Mikä on parasta työssäsi? Ja mikä tylsintä…? 

Parasta työssäni on, kun näkee tyytyväiset opiston palvelujen käyttäjät. Ja jos 
voin auttaa omalta pieneltä osaltani arjen pulmien ratkaisuissa. Tylsintä 
työssäni on, kun työpäivä loppuu… vitsi, vitsi! No, välillä voi olla tylsää, kun 
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työnkuva on valvontaa eikä mitään tapahdu. Mutta sekin poistaa tylsyyden, 
kun oppilaan vanhempi tuo soittimen varastoon lapsen soittotuntia varten. 

 
Onko sinulla jokin erityinen muisto tai jännittävä tapahtuma, jonka olet työssäsi 
kohdannut? 

Enpä tiedä vastaako tämä jännittävä tapahtuma tai muisto kysymystä, mutta 
annoin 1990 luvun puolivälin paikkeilla Hyvinkään sanomiin haastattelun, 
jonka teki musiikkiopiston oppilas työharjoittelussa. Yksi kysymys kuului 
jotenkin, mitä klassinen musiikki minulle merkitsee. Ja minä vastasin, ettei 
merkitse mitään… jälkeenpäin on tuntunut, että annoin moukkamaisen 
vastauksen. Niin paljon on harmittanut, etten ole kyseistä haastattelua 
lehdestä katsonut. Opettajat ja silloinen rehtori eivät kommentoineet asiasta 
mitään kielteistä, vaan kohteliaasti sanoivat, että jokainen saa sanoa 
mielipiteensä. Vuosien varrella olen nähnyt, miten paljon työtä musiikin 
opiskelu vaatii ja miten antaumuksellisesti opettajat omaa osaamistaan 
oppilaille antavat: Todella hienoa ja vaativaa työtä! Näitä opettajain 
osaamisen hedelmiä kuunneltiin viime lukuvuoden lopun piknikillä Hyvinkään 
Sveitsissä. Kuinka ammattitaitoisesti he soittivat ja lauloivat Supan pohjalla! 

 
Kiitos paljon haastattelusta ja hyvää jatkoa, Teuvo! 
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 7 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 kuuluivat 23.3.2022 saakka 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 
 
Hyvinkään musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry valitsi 23.3.2022 vuosikokouksessaan uuden 
hallituksen toimikaudelle 3/2022–3/2026. 
 
Risto Kinnunen pj 
Marjatta Liutu vpj 
Markku Karvinen  
Tuomo Virtanen (kh) 
Matti Heikkilä (kh) 
Riitta Miettinen (kh) 
Virpi Vihanta (kh) 
Minna Lumme (kh) 
Lauri Vaahtoranta, opettajien edustaja   
Sanna Ratia, esittelijä, 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                                       talouspäällikkö 
Reija Hännikäinen toimistosihteeri  
Eija Eskola  siivooja 
Teuvo Itkonen vahtimestari-talonmies (31.7.2022 saakka) 
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TALOUS (31.12.2021)  
 
Tulot                                                                euroa                         % tuloista 
 
Valtionosuus                                                  934 536                          51,4 
Hyvinkään kaupungin avustus  572 000  31,4 
Muiden kuntien suoritukset                          12 640     0,7 
Oppilasmaksut                                               268 000  14,7 
Muut tulot       31 610    1,7 
Yhteensä                                                      1 818 786                                100,0 
 
Menot                        euroa  % menoista 

Henkilöstö                                                   1 442 206                            80,2 
Vuokrat    151 414       8,4 
Poistot       14 058       0,8 
Muut kulut 191 259     10,6 
Yhteensä                                                     1 798 937                                 100,0 
 
 

8 OPETTAJAT JA VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT 
 
Aaltonen Linda                              musiikkileikkikoulu, musiikin perusteet 
Blom Tuulikki                                 pop & jazz -laulu 
Broman Joanna piano, cembalo 
Hakonen Tarja tuuba, baritonitorvi, pasuuna 
Hannonen Emma klassinen laulu  
Kallio Pauliina harppu 
Kim Irina viulu 
Kivistö Charlotta musiikin perusteet 
Kosonen Iiris harmonikka 
Kouvo Lassi                                     piano, pop & jazz -piano 
Kurki Minna trumpetti 
Laukkanen Liisa piano 
Lindholm Taina huilu 
Linjama-Palonen Annu piano 
Mantere Anna oboe 
Milli Meelis kitara 
Mäkeläinen Lassi sello 
Mönkkönen Konsta musiikin perusteet, sävellys 
Niittymaa Fanny käyrätorvi 
Nikkola Reeta sello, musiikkileikkikoulu 
Nurmi Marja piano 
Nääppä Paula                                 kontrabasso 
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                          Palonen Jukka                                Hyvinkäänkylän puhallinorkesteri,  
                                                                                    Puhti-nuorisopuhallinorkesteri 

Peltoniemi Jenni saksofoni 
Pirilä Tuomas kamariorkesteri, musiikin perusteet 
Pulkkinen Iiro                                 piano 
Purhonen Eero  fagotti 
Raijas Reima                               piano 
Raninen Pauliina viulu, Suzuki-viulu, Trioli-orkesteri 
Ratia Sanna                                    piano 
Riutamaa Matti kitara 
Riutamaa Vilja-Maria                    klassinen laulu  
Salin Lassi musiikkileikkikoulu 
Seljänperä Hannu kitara 
Suihkonen Pirjo viulu 
Sunell Matti lyömäsoittimet 
Suokas Maria säestys, piano 
Tuukkanen Mirja nokkahuilu 
Tuunanen Kirsi huilu 
Vaahtoranta Lauri klarinetti 
Vuorenmaa Noora Hyvinkään nuorisokuoro 
Välimaa Kalle harmonikka 
Wagoner Emily alttoviulu, viulu, Allegro-orkesteri 
Ödner Sonja                                   piano, Suzuki-piano 
 
 
OPETUKSEN VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT  
 
        syksy 2021 kevät 2022        
 
viikkotunnit yhteensä         581,53 573,86 
joista avoimen osaston-opetusta         20,17           17,50 
 

9 OPPILASMÄÄRÄT, OPINTOSUORITUKSET, TODISTUKSET, STIPENDIT 
  
OPPILASMÄÄRÄT TILASTOINTIPÄIVÄNÄ 20.9.2021   
   
Perusopinnot                                                    378    
Syventävät opinnot        39 
Varsinaiset oppilaat yhteensä                     417 
 
Musiikkileikkikoulu                                         185 
Ulkopuoliset oppilaat                                         5 (kuoro) 
Avoin opetus                                                      25 
Kaikki oppilaat yhteensä                            632 
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UUDET OPPILAAT SYKSYLLÄ 2021  
 
Oppilaaksi haki yhteensä 68 henkilöä ja oppilaaksi hyväksyttiin 55 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksen perusteella (tilanne tilastointipäivänä 20.9.2021).  
Lukuvuoden aikana perusopintoihin hyväksyttiin tämän lisäksi 12 uutta oppilasta. 
Kokonaishakijamäärä oli näin ollen 80, joista 67 sai paikan perusopinnoissa. 
 
 
OPINTOSUORITUSTEN MÄÄRÄ  
 

OPINTOKOKONAISUUS OPINTOSUORITUSTEN 
MÄÄRÄ  

Instrumentti & 
yhteismusisointi 1 

51 

Instrumentti & 
yhteismusisointi 2 

45 

Instrumentti & 
yhteismusisointi 3 

14 

Instrumentti & 
yhteismusisointi 4 

13 

Musiikin perusteet 1 57 

Musiikin perusteet 2 49 

Musiikin perusteet 3 27  

Musiikin perusteet 4 27 

Musiikin perusteet 5 16 

Musiikin perusteet 6 7 

Musiikin perusteet 7 3 

Musiikin perusteet 8 5 

Lopputyö 14 

Suorituksia yhteensä 321 

 
 
TODISTUKSET KEVÄÄLLÄ 2022 
 
Todistuksen perusopinnoista sai keväällä 2022 kaikkiaan 9 oppilasta ja peräti 14 oppilasta sai 
musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen: viisi oppilasta joulukuussa 
2021 ja yhdeksän toukokuussa 2022. Todistuksen saajia oli siis yhteensä 23. Perusopintojen 
oppilaat ovat opiskelleet keskimäärin 7–9 vuotta saavuttaessaan perusopintojen 
todistuksen. Syventävien opintojen kesto on ollut keskimäärin 3–4 vuotta.  
 
 
STIPENDIT  
 
Kaikkia todistuksen saajia muistettiin stipendeillä.  
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10 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 jäsenenä voi olla jokainen yhdistyksen tarkoitusperien edistämistä harrastava 
henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä rehtori Sanna Ratiaan (sanna.ratia@hymo.fi).  
 
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 ja 
tapahtumia kerätäkseen varoja soittimien hankintaan ja kunnostusta varten.  
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11 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 Mikael Jokinen (1.8.2022 alkaen)  
mikael.jokinen@hymo.fi 050 5099 415 
 
Musiikkileikkikoulun oppilashallinnosta vastaa Linda Aaltonen 050 5565 345.   
muskari@hymo.fi 
 
Musiikkiopiston verkkosivut: www.hymo.fi 
Musiikkiopiston Facebook-sivut: www.facebook.com/hymo1957 
Musiikkiopisto Instagramissa: 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. Oppilasesiintyjiltä voi pyytää lyhyehköjä esityksiä 
ja musiikillisia tervehdyksiä. Esiintymiskorvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti. Tiedustelut 
apulaisrehtorille sähköpostilla. 
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