
Eurooppalaisia 
näköaloja
Euroopan musiikkioppilaitosten liitto 
(EMU) kutsui jäsenmaidensa 
hallitukset koolle Sveitsin 
Winterthuriin 8.-9.3.2019. 
Työskentelyn teemana oli 
strategisten kumppanuuksien 
vahvistaminen. Suomen 
musiikkioppilaitosten liitto (SML) 
lähetti tapahtumaan kolme 
hallitusjäsentä toiminnanjohtajan 
lisäksi (pj. Jouni Auramo, Nina 
Rissanen, Rea Warme-
Korpinen sekä tj. Timo 
Klemettinen). Osallistuin 
seminaariin osana omaa pidempää 
Sveitsin vierailuani, jonka tein oman 
oppilaitokseni kansainvälisten 
suhteiden rakentamiseksi. Koska 
tapahtumaan osallistuvat hallitusten 
jäseniä, oli osallistujien asemat 
lähinnä oppilaitosten rehtoreita. 

KEHITTÄMISHANKKEET ESITTELYSSÄ

Seminaariohjelmassa oli kahdeksan 
hanke-esittelyä EMU-jäsenmaista. 
Rehtori Silja Aavik Virosta esitteli 
hankkeen sellistien määrän 
kasvattamisesta ja sellokulttuurin 
voimistamisesta C-JAM Cellofest 
-tapahtuman rakentamisella. 
Sellistien määrä koko maassa kasvoi 
vuosittaisen selloleirin avulla; 
ohjelmisto kattaa populaarimusiikkia. 

Työryhmäpalaverit avasivat silmiä monella tapaa. 
Työskentely raamittui annetuilla teemoilla liittyen 
ajankohtaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Meille 
monille haaste on juuri julkisen rahoituksen ylläpitäminen 
ja kehittäminen. Moninaisten tehtäviemme rinnalla pitäisi 
samanaikaisesti luoda ja ylläpitää suhteita julkishallintoon 
ja poliittisiin päättäjiin. Joudumme itse todistamaan oman 
oikeutuksemme muun koulutuksen kentällä, eikä 
laakereilla lepäilystä seuraa saavutuksia. 
Taidepedagogiikan asema on silti eri maissa vahvistunut.

Yhteinen missiomme?

WINTERTHURIN konservatorion 
”Musikkollegium” -rakennus toimii 
konservatorion opiskelijoiden lisätilana 
harjoitus- ja esiintymissalikäytössä.

KESKUSTELUPANEELISSA Suomen 
edustajista Jouni Auramo (toinen vas.) 
sekä toiminnanjohtaja Timo Klemettinen 
(oik.). 

MAALISKUINEN kolmipäiväinen 
festivaali Winterthurissa kerää 
naamiokulkueisiin lukuisia vaskisoittajia 
vauvasta vaariin. 

WINTERTHUR
EMU: ”MEETING OF THE BOARDS – STRATEGIC PARTNERSHIPS



EUROOPAN 
MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITTO
25 Euroopan maan 
musiikkioppilaitosten kattojärjestö. 
Edustaa tällä hetkellä 6000 
musiikkioppilaitosta, 150 000 alan 
opettajaa, 4 000 000 oppilasta, ja 
laskennallisesti 1,5 mrd euron 
liikevaihtoa oppilaitosten osalta. 

EMUn jäsenorganisaation tulee olla 
yleishyödyllinen toimija ja 
vastaanottaa julkista rahoitusta 
toiminnalleen. 

EMU on Euroopan 
musiikkineuvoston (EMC) ja 
kansainvälisen musiikkineuvoston 
(IMC) jäsen.

SUSANNA ERTOLAHTI-
MERTANEN

rehtori
Keski-Karjalan musiikkiopisto

p. 040 1054045
whatsup 0400 860033

@fb
susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi

 TANSKASSA LAKIMUUTOS AVASI 
TIEN KOULUIHIN 

• • •

Rehtori Julie Heebøll Tanskasta 
kertoi musiikkioppilaitosten toiminnan 
muuttumisesta kouluihin liittyneen 
lakimuutoksen myötä. Heebøllin 
mukaan laki velvoittaa koulut 
yhteistyöhön muiden organisaatioiden 
kuten musiikkiopistojen ja 
urheiluseurojen kanssa. Musiikkiopistot 
ovat vastanneet tähän tuomalla 
tarjontaa laajemmalle osalle ikäluokkia 
muodostaen musiikkiopisto-
opintopyramidin lavean perustan. 
Opetus tapahtuu koulupäivien sisällä, 
ryhmäopetuksena kokonaisille 
koululuokille. Koulut ovat myös 
erillisrahoituksella kehitelleet 
oppiaineyhdistelmiä, kuten 
musiikkimatematiikka. 
Musiikkiopistojen opettajien 
ammattiosaaminen on kohdannut 
uudenlaisia haasteita yksilöopetuksen 
rinnalle nousseen ryhmäopetuksen ja 
ryhmien kirjavuuden vuoksi, johon 
eivät myöskään korkeakoulut ole 
kyenneet vielä pedagogisella 
koulutuksella vastaamaan. 

BORDEAUX – MESTARI&KISÄLLI
Ranskan Bordeauxissa C(h)oeur d
´Orchestras -hanke yhdisti 
ammattimuusikon ja 
musiikkiopistolaisen samaan pulttiin 

muodostaen isomman 
sinfoniaorkesterin ja kuoron. David 
Lalloz´n esittelemä hanke sai 
näkyvyyttä myös huolellisen 
markkinointisuunnittelun ansiosta. 

CATALONIAN MALLISSA 
MUSIIKKIOPISTO OSANA 
YHTEISÖLLISYYTTÄ
Raül Brenchart esitteli 
catalonialaisoppilaitoksen toiminnan 
merkitystä sosiaalisen yhteisöllisyyden 
edistäjänä. Alueen lapsista suuri osa on 
maahanmuuttajia lukuisista 
kielialueista. Soitonopetusta toteutetaan 
ryhmäopetuksena orkesterisoittimiin 
painottaen. Lukukausimaksut alkavat n. 
15 eurosta, ja oppilaitos tarjoaa 
lainasoittimet. 

SVEITSISSÄ LAIN TURVAAMA 
OIKEUS MUSIIKKIOPETUKSEEN 
Sveitsin musiikkioppilaitosten liiton 
puheenjohtaja Christine Bouvard 
Marty kertoi 13 vuotta kestäneestä 
hankkeesta saattaa lakialoite 
oikeudesta musiikkiopetukseen. 
Sveitsin kantonit määrittelevät 
itsenäisesti monet koulutukseen 
liittyvät yksityiskohdat, mutta 
lakialoite on pitkäjänteisellä työllä 
saatu hyväksytyksi, ja viimeistelyjä 
sisältöön tehdään tällä hetkellä.  

PANEELIKESKUSTELUN 
SUURET KYSYMYKSET
Paneelikeskustelu nivoi yhteisiä 
teemoja, osoittaen että 
musiikkioppilaitoksina elämme 
kaikki aikaisempaa nopeammassa 
muutoksessa. Tarve yhteiselle 
kehittämiselle ei tullut tällä 
täytetyksi, vaan vasta niukasti 
avatuksi. Toivottavasti yhteiselle 
työskentelylle löytyy foorumi 
lähiaikona uudelleen.

Musiikkioppilaitosten yhteisiä nyt

1.  Saavutettavuus

2.  Julkisen tuen taso

3.  Taiteen arvostus

4.  Pitkäjänteisyyden ja 
sitoutumisen tuki

5.  Resurssien riittävyys

6.  Jatkuva kehittäminen

7.  Koko henkilöstön 
ammattitaito

8.  Viestinnän tehokkuus

9.  Elinikäinen oppiminen

10.  Yhteistyösuhteet ja 
verkostot

KITEYTETTYNÄ
Jatkoa ajatellen olisi kiinnostavaa, 

jos tapahtumaesittelyt voisivat 

avautua laajemmalle yleisölle. 

Nykyteknologia mahdollistaa 

käytännössä – periaatteessa 

ilmaisen streemauksen, tai 

vaihtoehtoisesti taltioiden 

tallentamisen esittelijöiden 

luvalla. Työskentely etänä ei ole 

ehkä luontevaa, mutta 
valmistellut esittelyt voisivat olla 

ajankohtaisia vielä pitkäänkin. 


