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ttaämä kirja kertoo Pakilan 

musiikkiopiston kasvami-
sesta ja juurtumisesta osaksi

Pakilan alueen jokapäiväistä elämää 
kolmen vuosikymmenen aikana.
Kertojina ovat niin alkuvaiheen kuin 
nykyhetkenkin toiminnassa mukana 
olevat henkilöt – myös muutamat 
oppilaat, jotka ovat löytäneet mu-
siikista itselleen elämäntehtävän. 
Päällimmäisenä on kuitenkin suuren 
harrastajajoukon musisoinnin ilo.
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P akilan musiikkiopisto syntyi vahvan 
yhteisen tahdon voimalla. Se oli alusta 
alkaen koulu keskellä kylää, seurakun-

nan helmassa, ympäristön tukemana.
Se kasvoi ulos "helmoista" itsenäiseksi – niinkuin 

pitääkin – koska kolme tärkeintä asiaa oli kunnossa: 
tasokas taiteellinen ja pedagoginen osaaminen; 
pätevä ja jalat maassa oleva taloushallinto; alueelli-
nen tuki.

LC Pakilan ja LC Pakinkylän yhdessä vuonna 1982 
toteuttama Rakkaus näkyy -kampanja oli suuren-
moinen osoitus Pakilan alueen lämpimästä tuesta. 
Kampanjan tuoton avulla uusi tulokas jäi henkiin ja 
kasvoi elinvoimaiseksi, itsenäiseksi toimijaksi.

Syvältä samoista juurista kumpuaa soitto ja laulu 
edelleen tänäkin päivänä.

 
Pakilassa 2.2.2012
Arja	Ahlajoki

 
 

Lukijalle

"Olkohon	taiteemme	niinkuin	tammi,
tuuhealehtinen,	lempeä	puu,
olkohon	niinkuin	kartanon	koivu,
varjoisa,	vilpas,	juurella	jonka
maamiehen	murheet	unhottuu.
	
Olkohon	taiteemme	niinkuin	meri,
syvä,	mut	päilyvä	pinnaltaan,
olkohon	niinkuin	kunnahan	lähde,
vuoresta	tullut,	vuoresta	viepä,
kantava	laaksohon	kauneuttaan.
	
Olkohon	taiteemme	niinkuin	taivas,
siintävä,	soiluva,	tähtinen,	sees.
Olkohon	niinkuin	nouseva	päivä
metsien	päällä,	järvien	päällä,
kun	sinä	kaiutat	kantelees.
	
Humise	Suomeni	taiteen	tammi,
läiky	Väinämön	laulun	vuo,
siintäös	taivas,	nouskosi	päivä,
että	sen	riemulla	kuulevi	kansat,
riemulla	kuulee	ja	rientävi	luo."
 
(E.	Leino:  Olkohon taiteemme 
niinkuin tammi)
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Pakilan musiikkiopistolle

S uomalainen musiikinopetus on jo varhain naut-
tinut kiistatonta sivistyksellistä arvonantoa aate-
taustasta riippumatta. Musiikkioppilaitokset sai-

vat yhteiskunnallisen tunnustuksensa vuonna 1969 voi-
maan tulleen Lain musiikkioppilaitosten valtionavustuk-
sesta (147/1968) myötä. Lailla haluttiin vahvistaa opetuk-
sen rahoituksellinen pohja ja sen saatavuus koko maassa.

Pakilan musiikkiopisto pääsi uusien valtionosuuksien 
piiriin vuonna 1993. Opetuksen rahoituksesta vastaavat 
nyt valtio ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolau-
takunta. Kumpikin tuki perustuu oppituntikohtaiseen 
avustamiseen. 

Musiikinopetus on luonteva osa Helsingin taidekent-
tää. Lapsille ja nuorille annettavaa taiteen perusopetusta 
halutaan antaa mahdollisimman lähellä kotiseutua. Hel-
singin kattaa alueellisesti 11 lakisääteistä valtionosuutta 
saavan musiikkioppilaitoksen verkko, joista Pakilan 
musiikkiopisto vastaa pohjois-luoteisen Helsingin lasten 
syvällisestä musiikinopiskelusta.

Helsinkiläiset musiikkioppilaitokset – yhdessä ja 
erikseen – ovat olleet minulle erityisen mieluisa yhteis-
työkumppani lähes muutaman vuosikymmenen ajan. 
Oppilaitoksissa yhdistyy sivistys, pitkäjännitteisyys ja 
osaaminen. Opetuksen sisällöt ovat näinä vuosina hiljal-
leen muuttuneet. Mukaan ovat tulleet musiikin eri lajit 
ja uudenlaiset opintokokonaisuudet oppilaan kannalta 
sopivassa laajuudessa. Opistojen tulee kuitenkin turvata 
kunnianhimoinen opiskelu niille, jotka tähtäävät ammat-
tiin asti. Tämä tie valitaan jo nuorena.

Helsingin kaupungille Pakilan musiikkiopisto on ollut 
rauhallinen ja luotettava partneri. Sen voimakaksikko 
rehtori Arja Ahlajoki ja talouspäällikkö Tuula Kivioja pyö-
rittää niin hallintoa kuin opetussisältöäkin ammattitai-
dolla. Johtokaksikko kasvoi kolmikoksi, kun Anni Holma 
valittiin apulaisrehtoriksi syksyllä 2007. Opetukseltaan 
opisto on ollut edistyksellinen. Se on tuonut suositut 
kansanmusiikin (1989) ja rytmimusiikin (1993) suuntau-
tumisvaihtoehdoiksi jo ensimmäisten joukoissa. Opistos-
sa voi suuntautua myös vanhaan musiikkiin.

Pakilan musiikkiopiston kanssa on ollut turvallista 
tehdä yhteistyötä myös haasteiden edessä. Aika ajoin 
taideoppilaitokset joutuvat tilaongelmiin, joita yhdessä 
pyritään ratkaisemaan. Musiikinopetukselle ja kukkarolle 
sopivia tiloja tietyltä alueelta, hyvien liikenneyhteyksien 
päästä, ei ole aina helppoa löytää. Vaativa tilajärjestely 
saatiin helsinkiläisten kunnallispoliitikkojen tuella 
toteutettua Pakilan musiikkiopiston siirtyessä nykyisiin 
tiloihinsa Ohrahuhdantielle.

Myös oppilaiden, heidän vanhempiensa ja opiston 
kannatusyhdistyksen työ on keskeinen osa vakavasti 
työskentelevän musiikkiopiston menestystä. Opisto kan-
taa kaikkien heidän työtään seinissään. Siitä kiitos heille 
kaikille!

Helsingin kaupungin, kulttuurikeskuksen ja omasta 
puolestani välitän lämpimät onnittelut Pakilan musiik-
kiopistolle, sen henkilökunnalle, opettajille, oppilaille ja 
tukijoille opiston nyt täyttäessä 30 vuotta.

Paiju	Tyr väinen
kulttuuripalvelujen vs. osastopäällikkö
Helsingin kulttuurikeskus
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 Alueellisen yhteistyön 
 synnyttämä –  1980-luku
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Hyvät opettajat

Lastentarhanopettaja ja pia-
nisti Kaarina Salinin työ 
Pakilan seurakunnan päivä-

kerholasten parissa 1970–80-lukujen 
taitteessa johti pian siihen, että hän 
ryhtyi kokeilemaan käytännössä 
tuoreita Suzuki-pianopedagogin 
taitojaan. 

Pikku pianistien joukko karttui 
joutuisasti. Viulutaiteilija ja -pedagogi 
Sirpa Lannes-Tukiaisen ehtymätön 
energia on aina riittänyt myös Pakilan 
alueen musiikkitoiminnan tukemi-

seen. Kaarinan piano-oppilaiden 
ja Sirpan viuluoppilaiden 

kasvava joukko oli se pe-
rusta, joka antoi aiheen 
perustaa varsinaisen 

musiikkikoulun. Sen johtohahmoksi ja 
ensimmäiseksi rehtoriksi tuli urkutai-
teilija Kari Jussila, joka toimi Pakilan 
seurakunnassa kirkkomuusikkona.

Perustajien luoma pohja laaduk-
kaalle pedagogiselle työlle on säilynyt 
paitsi arvokkaana perintönä myös 
uusiutuvana ja elävänä käytäntönä.

Kun Pakilan musiikki-
koulu aloitti toimintansa 
1.9.1982, se oli paljolti 
samojen tukipilareiden 
varassa kuin nykyisinkin.
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I Tukiaisen viulukilpailu 
27.–28.3.2010 
7–10-vuotiaille	pääkaupunkiseudun	
musiikkioppilaitosten	oppilaille.	
Osallistujia	oli	16.	Kaikki	palkittiin	
jaetuille	1.	ja	2.	sijoille.

Lautakunta:	
Seppo	Tukiainen	pj.,	Päivyt	Meller,	
Pertti	Sutinen.

Pakilan musiikkiopisto-
yhdistys ry.
Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry.:n 
perustava kokous oli 25.3.1982. Ensim-
mäiseen hallitukseen valittiin ekonomi 
Heikki Palaskari puheenjohtajaksi ja 
trumpettitaiteilija Lauri Ojala varapu-
heenjohtajaksi. 

Hallituksen jäseniksi valittiin diplo-
miurkuri Kari Jussila, kirkkoherra Pentti 
Kivimäki, diplomipianisti Kaarina Salin 
ja viulutaiteilija Seppo Tukiainen. 
Varajäseniksi valittiin taiteilija Seppo 
Hovi ja lääketieteen lisensiaatti Heikki 
Sumuvuori. 

Yhdistyksen tilintarkastajiksi 
valittiin ekonomi J. Sakari Aarnio ja va-
ratuomari Kaarlo Pettinen. Sihteeriksi 
lupautui pastori Pentti Miettinen, joka 
hoiti yhdistyksen ja musiikkikoulun 
perustamistoimenpiteet. 

Rehtorina toimi aluksi seurakunnan 
kanttori, urkutaiteilija Kari Jussila ja 
vuodesta 1985 diplomiurkuri, Huk, 
pianonsoitonopettaja Arja Ahlajoki. 
Taloudenhoitajana toimi ensimmäisen 
lukuvuoden pyhäkoulusihteeri Tarja 
Käyhkö ja syksystä 1983 Tuula Kivioja.

Monet yhdistyksen hallituksen jä-
senistä toimivat näkyvästi Pakilan mu-
siikkikoulun hyväksi myös varsinaisen 
luottamustehtävänsä lisäksi: taiteilijat 
Kari Jussila, Seppo Tukiainen ja Seppo 
Hovi esiintyivät lukuisissa tasokkaissa 
konserteissa. Seppo Hovi teki myös 

...kaikki kilpailijat 
soittamassa yhdessä 

loppukonsertissa.

Esitys menossa…

erityisen ansiokasta työtä koulun 
hyväksi järjestettävien tapahtumien 
organisoinnissa ja toteutuksessa.

Heikki Palaskarin rahasto perustet-
tiin v. 2006 hänen annettuaan 60-vuo-
tisjuhlassaan saamansa lahjoitukset 
musiikkiopistolle. Rahastosta annetaan 
tunnustuksia opiskelussaan pitkälle 
edistyneille ja sitoutuneille oppilaille.

Seppo Tukiainen toimii tällä hetkel-
lä Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry.:n 
hallituksen puheenjohtajana. Vuon-
na 2010 järjestettiin ensimmäinen 
7–10-vuotiaille suunnattu Tukiainen 
-viulukilpailu Pakilan musiikkiopistolla.
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Heikki Palaskarin stipendirahastosta 
myönnetyt stipendit
2006:		Heini	Nieminen,	huilu	100,-
	 Maarit	Röynä,	nokkahuilu	100,-
	 Kalle	Virtanen,	laulu	100,-
2007:		Jari	Koivistoinen,	piano	100,-
	 Lukas	Korpelainen,	piano	
	 (kansanmusiikki)	100,-
	 Andrey	Markelov,	piano
	 (pop/jazz)	100,-
2008:		Anna	Nikunen,	sello	150,-
	 Riina	Tamminen,	sello	150,-
2009:	 Essi	Launimo,	laulu	(pop/jazz)	100,-
	 Kirsti	Manninen,	piano	100,-
	 Amanda	Pasanen,	piano	100,-
2010:		Alexander	Colb,	kitara	100,-
	 Laura	Laakso,	kantele	100,-

Alueelliset vaikuttajat
Kun musiikkikoulu aloitti toimintansa, 
se joutui kohtaamaan suuria haasteita. 
Opetustoiminta tarvitsi tilat. Pakilan 
seurakunta kirkkoherra Pentti Kivi-
mäen johdolla tarjosi ratkaisun ongel-
maan: tiloja musiikkiopiston käyttöön 
ilmaiseksi Pakilan ja Paloheinän kirkoil-
la sekä Itä-Pakilan seurakuntakodissa.

Seurakunnan tiloissa oli pääsääntöi-
sesti piano perusvarustuksena. Ensim-
mäisen oman pianon musiikkikoulu 
sai kuitenkin jo kahden kuukauden 
kuluttua toimintansa alkamisen 
jälkeen 1.11.1982. Asialla oli aktiivinen 
naistoimikunta, johon kuuluivat Päivi 
Arminen, Ritva Berg, Riitta Franck, 
Ritva Pietiläinen ja Elina Saloniemi. 

Ensimmäisenä toimintavuonna 
oppilaitos ei saa avustuksia julkisilta 
tahoilta. Tästä pälkähästä meidät 
pelasti Lions Club Pakilan ja Pakinky-
län tempaus ”Rakkaus näkyy”. Tämän 
keräyksen tuotto auttoi ratkaisevasti 
musiikkikoulua selviytymään alkuvai-
heessa ja antamaan riittävää näyttöä 
toiminnastaan, jotta se voi saada Hel-
singin kaupungin – ja sittemmin myös 
valtion – tukea jatkossa.

Yhteistyö Pakilan seurakunnan ja 
musiikkiopiston välillä on jatkunut 
katkeamatta, vaikka musiikkiopisto 
on vuodesta 2002 lähtien toiminut 
omassa käytössään olevissa tiloissa 
osoitteessa Ohrahuhdantie 2 A eli 
”Ohriksella”. Samoin on yhteistyö 
Lions clubien kanssa jatkunut kautta 
vuosikymmenten luoden traditioita 
ja löytäen uusia toimintamuotoja: 
Ystävänpäiväkonsertti, äitienpäiväta-
pahtuma, isänpäiväkonsertti, itsenäi-
syysjuhla, keväinen muotinäytös.
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Heikki Palaskari 
Pakilan musiikkikoulun perustaminen

Perustamisvaiheen päähenkilöt muistelevat itse toiminnan alkutaivalta:

Kyselin kirkkoherra Pentti Kivimäeltä, 
miten seurakunnan musiikinopetusta 
voisi laajentaa Itä-Helsingin tapaan. 
Pentti suhtautui aina myönteisesti 
uusiin aloitteisiin ja kannusti minua 
selvittämään mahdollisuuksia musiik-
kikoulun perustamiseksi. Otin yhteyttä 
Csaba Szilvayhin ja Pitäjänmäen seura-
kunnan musiikkikoulun rehtori Hannes 
Viertolaan. 

Asiantuntijat ihmettelivät, tarvitaan-
ko Pakilaan omaa musiikkioppilaitosta 
ja varoittivat erityisesti taloudellisista 
ongelmista uutta koulua perustettaes-
sa. Alkuselvitysten jälkeen kokoon-
nuimme 25.3.1982 Itä-Pakilan seura-
kuntakotiin perustavaan kokoukseen, 
jossa hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin ekonomi Heikki Palaskari, var-
sinaisiksi jäseniksi kirkkoherra Pentti 
Kivimäki, dipl. urkuri Kari Jussila, trum-
pettitaiteilija Lauri Ojala, viulutaiteilija 
Seppo Tukiainen, dipl. pianisti Kaarina 
Salin sekä varajäseniksi taiteilija Seppo 
Hovi ja lääket. lis. Heikki Sumuvuori. 
Pastori Pentti Miettinen lupautui laa-
timaan yhdistykselle säännöt ja hänen 
sisarensa Anneli Miettinen (nyk. Vam-
poulas) suunnitteli logon. 

Vanhempaintoimikunta antoi alku-
vaiheissa merkittävän panoksen kou-
lun hyväksi järjestetyllä varainkeruulla 

Kotikaupungissani Kotkassa 
oli nuoruudessani hyvin 
vireä ja monipuolinen mu-

siikkielämä. Paikkakunnalla toimi arvos-
tettu musiikkiopisto ja kouluissa har-
rastettiin aktiivisesti kuorolaulua ja 
orkesteritoimintaa. Minäkin aloittelin 
pianon ja klarinetin soittoa ja liityin 
Kotkan Lyseon Kuoropoikiin. Myöntei-
set kokemukset näistä harrastuksista 
ovat jättäneen mieleeni pysyvän kipinän 
ja musiikkikasvatuksen arvostuksen.

Muutettuamme 1970-luvun lopulla 
Pakilaan toivoin myös poikani innos-
tuvan jostakin instrumentista. Niinpä 
menimme yhdessä tutustumisretkelle 
Musiikki-Fazerille, jossa suureksi ilokseni 
Antti valitsi soittimekseen sellon. Mu-
siikkikoulua sen sijaan ei löytynyt aivan 
lähiseudulta. Sain kuulla että Kaarina 
Salin antoi seurakunnan tiloissa piano-
tunteja, mutta aloitteleva sellonsoitta-
ja joutuisi lähtemään kauemmaksi.

Itä-Helsingissä toimi näihin aikoihin 
Ahti Sonnisen johtama musiikkiopisto, 
jossa aloitettu Kodaly-opetusmenetel-
mä ja television Viuluviikarit -ohjelma-
sarja saivat pienet oppilaat innostu-
maan harjoittelusta. Sain myös kuulla 
oppilaiden vanhemmilta hyvistä tulok-
sista Géza ja Csaba Szilvayn opetukses-
sa käyttämässä orkesteritoiminnassa.

lukuisissa tilaisuuksissa. Pakilan ja Pa-
kinkylän Lionsit toteuttivat ennätystu-
loksen saavuttaneen “Rakkaus näkyy” 
-kampanjan, jolla saatiin kerättyä huo-
mattava alkupääoma koululle. Pakilan 
seurakunta oli alkuvuosina merkittävin 
tukijamme. Saimme käyttöömme usei-
ta opetustiloja eri puolilta Pakilaa.

Näkyvän toiminnan ja tukijoidem-
me ansiosta pääsimme poikkeukselli-
sen nopeasti Helsingin kaupungin ja 
opetusministeriön avustusten piiriin. 
Päätimme kiittää tukijoitamme valitse-
malla musiikkikouluyhdistyksen kun-
niajäseniksi Helsingin piispa Samuel 
Lehtosen, ylipormestari Raimo Ilaski-
ven, Pakilan lionsien presidentti Korpi-
Jaakko Nordenswanin ja Pakinkylän 
lionsien presidentti Tapani Mattilan. 
Koulu kasvoi ja kehittyi nopeasti reh-
tori Kari Jussilan johdolla. Hallituksen 
kokouksissa oli aina yhtä innostunut ja 
leppoisa tunnelma. 

Hallituksessa toimineiden huippu-
muusikoiden asiantuntemusta tarvit-
tiin opetuksen suunnittelussa ja halli-
tuksen jäsenet uhrasivat runsaasti 
aikaansa koulun kehittämiseen. Seppo 
Hovilla oli erityisen suuri panos koulun 
tunnetuksi tekemisessä. Tultuaan 
hallituksen jäseneksi hän käynnisti 
aktiivisen konserttitoiminnan, jonka 
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Vasemmalta Kari Jussila, Seppo Tukiainen, Lauri Ojala, Pentti Miettinen, Kaarina Salin ja Heikki Palaskari perustavassa kokouksessa 25.3.1982 Itä-
Pakilan seurakuntakodissa.

antamien tuottojen ansiosta lukukau-
simaksut pysyivät kohtuullisina.

Kokouksien lomassa saimme 
nauttia hienoista konserteista ja vaih-
televista talkootehtävistä. Mieleeni on 
jäänyt erityisesti Laurin Ojalan kanssa 
kirkon pannuhuoneessa viettämäni 
lauantaipäivä. Seurakunnalla oli varas-
toissaan soittokunnan puhaltimia, jot-
ka saimme musiikkikoululle lahjoituk-
sena. Kiillotimme torvet ja sain kuulla 

samalla mielenkiintoisia kertomuksia 
Laurin kansanpelimannin sukujuurista, 
kilpailuvoitosta USA:ssa ja menestyk-
sellisestä urasta.

Erityisen palkitsevaa oli seurata 
pienten oppilaiden edistymistä. Kirkko-
herra Pentti Kivimäen täyttäessä 50 
vuotta kävimme onnittelemassa mu-
siikkikoulun perustajajäsentä. Viuluop-
pilas Mikko Frank osoitti tulevan oop-
perakapellimestarin lahjoja laulamalla 

onnitteluna Junnu Vainion “Vanhoja 
poikia viiksekkäitä”.

On ollut suuri ilo olla mukana 
käynnistämässä Pakilan seudulla hyö-
dyllistä harrastustoimintaa. Musiikin 
harjoittaminen tukee nuorten henkistä 
kasvua ja se voi parhaimmillaan toimia 
elinikäisenä voimanlähteenä.

Heikki	Palaskari
Pakilan Musiikkikouluyhdistys ry:n
hallituksen puheenjohtaja 1982–1987
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Pentti Kivimäki
Musiikki loi myös ”Rakkaus näkyy” -kampanjan

Koko Pakila liittyi yhteen an-
taakseen luovan musiikin 
kasvaa. Seurakunnan suo-

jissa alkanut ja kasvanut musiikkikerho 
laajeni jatkuvasti niin, että tarvittiin 
Kaarina Salinin lisäksi lisää opettajia, 
laajempia tiloja ja virallisia rakenteita. 

Pakilan Lions-clubitkin tukivat 
musiikinopetuksen laajenemista Pa-
kilan perheisiin. Ne järjestivät suuren 
”Rakkaus näkyy” -kampanjan, jonka 
suojelijana olivat hiippakunnan piispa 
ja kaupunginjohtaja. ”Rakkaus näkyy” 

-tarroja myytiin yhteensä 62 000 mar-
kan arvosta. Tulot luovutettiin 2 000 
pakilalaisen läsnä ollessa Lions-juhlassa 
Tuomarinkylän kartanolla. Lahjoituksen 
vastaanottivat silloisen musiikkikoulun 
vt. rehtori Kari Jussila ja hallituksen 
puheenjohtaja Heikki Palaskari.

Pienestä seurakunnan musiikkiker-
hosta alkoi vuosien kuluessa kasvaa 
mittava musiikkitoiminta, joka sai vaki-
naisen rehtorin Arja Ahlajoen ja useita 
opettajia. Toiminta pääsi myös tuntipe-
rusteisen valtionosuuden piiriin. Mu-

Kari Jussila, I rehtori
Pienimuotoisesta musiikkikoulusta laaja-alainen musiikkiopisto

Minkälaisia muistoja sinulla on mu-
siikkikoulun alkuvaiheista?

Olin mukana musiikkikoulun perus-
tamishankkeessa, jossa oli mukana 
Pakilassa asuvia tunnettuja taiteilijoita, 
musiikinopettajia ja asiasta innostunei-
ta. Kaikilla oli silloin vahva toive saada 
Pakilaan musiikkikoulu, sillä lähin 
mahdollisuus oli Käpylän musiikkiopis-
to, missä useat Pakilan alueen nuoret 
joutuivat käymään soittotunneillaan. 

Koska Pakilan seurakunnan silloi-
nen kirkkoherra ja yksi kirkkokuoroni 
jäsen, josta tuli myös ensimmäinen 

asioita hoitivat ja suunnittelivat asian-
tuntevasti yhdistyksen ensimmäinen 
puheenjohtaja Heikki Palaskari ja 
rahastonhoitaja Tuula Kivioja. Ilman 
heidän työpanostaan olisin tuskin saa-
nut toimintaa sujumaan kovin hyvin. 
Onneksi kolmen alkuvuoden jälkeen 
saatiin päätoimiseksi rehtoriksi Arja 
Ahlajoki kehittämään ja laajentamaan 
musiikkikoulun toimintaa kunnolla.

Tuntuu todella hyvältä, että olen ol-
lut aikanaan mukana perustamassa ja 
alkuun saattamassa yhtä musiikkikou-
lua, josta aika pian kehittyi monipuoli-

siikki valloitti upeasti pakilalaiset kodit.
Musiikin kaikkien ihmisten ym-

märrettävissä oleva kieli luo yhteyttä, 
johon kietoutuu salaperäisellä tavalla 
ihmisten kohtalonyhteyttä ja tuntei-
den virittymistä. Musiikissa kuuluu, 
näkyy ja tuntuu rakkaus, joka yhdistää, 
luo uutta ja antaa toivoa.

Hyvän	Jumalan	siunaamaa	musiikkia	
ja	musiikkityötä!
   
Pentti 	Kivimäki
rovasti

Kysymykset	Arja	Ahlajoki

musiikkikouluyhdistyksen puheenjoh-
taja, olivat myös mukana suunnittele-
massa toiminnan aloittamista ja kun 
opetuspaikoiksi saatiin seurakunnan 
toimipisteet, niin totesin ennen pitkää 
joutuvani aloittamaan musiikkikoulun 
toiminnan vetämisen sen sivutoimi-
sena rehtorina! Johtotehtävistä en 
ole koskaan ollut kiinnostunut, joten 
olihan siinä opettelemista miten saada 
opetustoiminta alkuun. Sain onneksi 
alussa keskittyä opettajien saamiseksi 
eri instrumentteihin ja opetuksen 
järjestelyihin, koska talous- ja muita 
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pedagogijoukko, joten jatkuvuus on 
hyvissä käsissä.

Millaisia terveisiä lähettäisit 30 v. 
täyttävälle musiikkiopistolle?

Onnittelen lämpimästi Pakilan mu-
siikkiopistoa, sen johtoa ja opettaja-
kuntaa 30 vuotta tehdystä merkittä-
västä kulttuurityöstä Pakilassa. Siitä 
pienimuotoisesta musiikkikoulusta, 
jonka toiminnan innostuneita alku-
vuosia sain läheltä seurata, on kas-
vanut laaja-alainen ja täysipainoinen 
musiikkiopisto, minkä vuoksi tunnen, 
että aloittamamme musiikkikoulutus-
työ ei ole mennyt hukkaan. 

Tarvitsemme runsaasti musiikkia 
laajasti ymmärtäviä harrastajia, tulevia 
ammattilaisia taiteen eri alueille, joten 
työnne on kaikin tavoin mitä arvok-
kainta. Toivotan musiikkiopistolle 
ja sen henkilökunnalle menestystä 
seuraaville vuosikymmenille!

Kari	Jussila
prof. emeritus Sibelius-Akatemia

suurin ansio lankeaa erityisesti 1960-
80 -luvuilla koko Suomeen laajentu-
neelle musiikkioppilaitosverkostolle ja 
niiden opettajille. Sibelius-Akatemia ja 
ammattikorkeakoulut tuskin saisivat 
nykyisen tasoisia opiskelijoita ilman 
koko Suomen kattavaa musiikin perus-
koulutusverkostoa. Tästä olen varsin 
huolissani. Nykyinen tiukka talouslinja, 
mahdollinen musiikkioppilaitosten 
ja ammattikorkeakoulujen musiikin 
linjojen karsinta ja keskittäminen kas-
vukeskuksiin eı suo kaikille lahjakkuuk-
sille mahdollisuutta saada jo opintojen 
alkuvaiheessa hyvää opetusta.

Olet juuri jäänyt eläkkeelle 
Sibelius-Akatemian urkujensoiton 
professorin virasta. Millaisia suunni-
telmia sinulla on tästä eteenpäin?

Joulukuun alusta 2011 jäin muo-
dollisesti eläkkeelle, mutta jatkan 
jonkin aikaa vielä tuntiopettajana, oh-
jaan paria jatkotutkinto-opiskelijaa ja 
toimin urkututkintojen lautakunnissa 
tarpeen mukaan. Taiteellinen toiminta-
ni jatkuu edelleen. 

Aloitin esiintyvän taiteilijan urani jo 
vuonna 1966, joten eiköhän 45 vuotta 
ala riittää. Vuosien varrella on tosin 
monia kiinnostavia ja meillä esittämät-
tömiä sävellyksiä, joita suunnittelin 
jossain vaiheessa harjoittelevani, 
jäänyt esittämättä. Tämä ei kuitenkaan 
harmita, sillä Suomeen on vuosien 
varrella kasvanut aivan erinomainen, 
innostunut ja korkeatasoinen urkuri- ja 

nen musiikkiopisto.
Millainen oli asemasi Pakilan 

musiikkielämässä?
Olin toiminut vuoden 1967 alku-

puolesta lähtien Pakilan seurakunnan 
kanttorina, missä toimessa järjestin lä-
hinnä kirkon tiloissa erilaisia kirkkomu-
siikkitilaisuuksia ja jonkin verran olin 
yhteistyössä paikallisten yhdistysten 
ja muiden järjestämissä konserteissa 
säestäjänä, pianistina ja urkurina.

Sinulla on ollut pitkä ura esiin-
tyvänä taiteilijana ja ammattimuu-
sikkojen kouluttajana Sibelius-Aka-
temiassa. Millaisena näet musiikin 
harrastamisen merkityksen?

Musiikin harrastaminen niin 
soittimien, yhtyeiden kuin erilaisten 
kuorojen parissa on mitä suositeltavin-
ta monin tavoin. Sehän tuo parhaim-
millaan merkittävää sisältöä ja yhteistä 
sosiaalista toimintaa elämäämme, 
vaikka siitä ei tulisikaan ammattia. 
Tarvitsemme laajaa joukkoa musiikin 
perusasioiden, eri aikakausien musiik-
kia ymmärtäviä nuoria, jotta tulevai-
suudessakin musiikkikulttuurimme 
jatkaisi vähintään tämänhetkisellä 
tasolla ja laajuudella.

Entä millaisen pohjan musiikki-
opistot antavat ammattiopinnoille?

Musiikkikoulut ja -opistot ovat 
mitä tärkeimpiä peruskouluttajia, jos 
ajatellaan erityisesti ammattiopintoi-
hin tähtääviä. Suomen musiikkielämän 
tämänhetkisestä korkeasta tasosta 
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”Sisäinen vimma 
perustaa musiikkiopisto”

Musiikkiopistomme 
juhlii tänä vuonna 
30-vuoden taivaltaan. 

Kertoisitko aluksi, mistä syntyi ajatus 
musiikkiopiston toiminnalle ja minkä-
lainen oli alkutaival, diblomipianisti 
Kaarina Salin?

Vuonna 1970 sain idean oman mu-
siikkileikkikoulun perustamisesta, koska 
Pakilassa siihen aikaan ei ollut lapsille 
suunnattua musiikkitoimintaa. Minulla 
oli suorastaan ”sisäinen vimma” pe-
rustaa musiikkileikkikoulu ja tärkeänä 
kannustajana toimi säveltäjä Matti 
Rautio. Käännyin opetustiloihin liittyen 
seurakunnan puoleen ja Pakilan silloi-
nen kirkkoherra Sakari Repola innostui 
ehdotuksestani ja hyväksyi hankkeen.

Vuonna 1971 aloitti toimintansa 
yhdistetty musiikkileikkikoulu- ja päi-
väkerhotoiminta Pakilan seurakunnan 
tiloissa. Musiikkitoiminta laajeni nope-
asti ja valtavan innostuneisuuden 
myötä varsinainen musiikkikoulu jou-
duttiin perustamaan vuonna 1982. 
Toiminnasta kehittyi suorastaan kan-
sanliike, kun musiikkikoululle alettiin 
talkootöillä kerätä rahaa. Lisäksi Pa-
kilan ja Pakinkylän leijonat järjestivät 
erilaisia tapahtumia ja tempauksiamei-
dän hyväksemme.

Millä tavoin osallistuit perusta-
misen neuvotteluihin ja toiminnan 
aloittamiseen?

Ehdit työskennellä Pakilan musiikki-
opistossa 20 vuotta pianonsoiton leh-
torina. Miten kuvailisit opiston alku-
taipaleen henkeä ja ideologista liekkiä?

Musiikkiopisto työyhteisönä oli 
hyvin positiivinen. Henki oli hyvä. 
Otimme sekä vanhemmat että opetta-
jat aktiivisesti osaa hyväntekeväisyys-
tapahtumiin ja vanhempaintoimikunta 
Riitta Franckin johdolla laittoi hihat 
heilumaan. Saimme toiminnan avulla 
hankittua mm. oman pianon.

Into oli valtava sekä seurakunnan 
että lasten vanhempien taholta, oppi-
lasmäärä kasvoi koko ajan ja varsinkin 
piano-oppilaiden määrä lisääntyi.
Alkuvaiheessa opetin japanilaisella 
Suzuki-metodilla, jossa soittamisen 
alkeet opitaan ilman nuotteja. Metodi 
oli tuolloin laajalti käytössä, mutta 
nykyään enää harvat käyttävät sitä. 
Perustason tutkinnot suoritettiin 
opistossa, mutta sen jälkeen tulevat 

Pakilan srk:n silloinen urkuri Kari Jussi-
la ja rehtori Arja Ahlajoki osallistuivat 
suunnitteluun. Pakilan Musiikkikoulun 
perustamiskokous pidettiin keväällä 
1982, jolloin siihen asti toimineesta 
Pakilan musiikkileikkikoulusta perus-
tettiin Pakilan musiikkikoulu.

Ensimmäisen hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin ekonomi Heikki 
Palaskari ja rehtorina aloitti seurakun-
nan urkuri Kari Jussila. Musiikkikoulun 
toiminta vakiintui hyvin nopeasti ja 
koulu pääsi kaupungin tuen sekä 
harkinnanvaraisen valtiontuen piiriin 
jo vuonna 1984. Vuonna 1993 koulu 
pääsi lakisääteisen valtiontuen piiriin 
ja vuonna 1995 nimi muuttui musiikki-
koulusta Pakilan musiikkiopistoksi.

Pakilan musiikkikoulun perusta-
misvaiheet olivat erittäin myönteinen 
kokemus onnistuneesta yhteistyöstä 
perheiden, seurakunnan, järjestötoi-
minnan ja kaupungin välillä.

Pakilan musiikki-
opiston perustaja ja 
äiti diblomipianisti 
Kaarina Salin.

Kaarina Salin
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isot kurssitutkinnot piti suorittaa muu-
alla. Nämä isommat tutkinnot kävin 
tekemässä oppilaitteni kanssa Vantaan 
musiikkiopistossa.

Kertoisitko hieman taustaa omille 
musiikkiopinnoillesi.

Olen koulutukseltani diplomipianisti. 
Tämän jälkeen jatkoin opintojani Timo 
Mikkilän ja Orest Bodaleffin johdolla. 
Olen myös kouluttautunut lastentarha-
opettajaksi ja suoritin lisäksi sekä mu-
siikkileikkikoulu- että pianopedagogii-
kan opinnot. Opiskelu nuoruudessani 
oli suhteellisen vaativaa, mutta sain pal-
jon osakseni kannustusta eri tahoilta.

Pakilan musiikkiopistosta on lähte-
nyt useita nuoria ammatillisiin musiik-
kiopintoihin ja monet heistä ovat löytä-
neet elämäntehtävänsä musiikin parissa.

Millaiset oppilaat sinulle pitkän 
linjan pedagogina ovat erityisesti 
jääneet mieleesi?

Ehkä varhaisimmista oppilaistani 
muistan Johanna Juholan, joka 12-vuo-
tiaana suoritti briljantisti musiikkikou-
lun 3/3-tutkinnon. Tällaisista oppilais-
tani tulevat mieleen vaikkapa Janne 
Hovi, Sonja Fräki, Esteri Martin, Essi-
Reetta Halme ja Lotta Valjakka. Niin 
ikään Mikko Franck oli musiikkileikki-
koulussa ja piano-oppilaana jonkin 
aikaa ja siirtyi sitten opiston viuluoppi-
laaksi. Mikko osoitti jo varhain laaja-
alaista kiinnostusta musiikkia kohtaan 
tutkiskelemalla orkesteripartituureja 
4-vuotiaana.

Jannelle ja Sonjalle piano oli heti mie-
lenkiintoinen tuttavuus ja molemmat 
löysivät siitä nopeasti erilaisia sointi-
maailmoja. Esteri, Essi-Reetta ja Lotta 
ovat löytäneet uransa opettajina kou-
lussa ja musiikkiopistossa. Vieläkin on 
hauska muistella musiikkileikkikoulun 
pienten oppilaiden lystikkäitä sutkau-
tuksia ja välittömiä havaintoja.

Olet edelleen johtokunnan jäsen 
ja seuraat opiston toimintaa jatku-
vasti. Mitä ajattelet tällä hetkellä mu-
siikkiopistostamme? Miten vertailisit 
sen alkuvaiheita ja nykyhetkeä?

Alkuvaihe oli taloudellisesti vaikeaa 
aikaa. Hienoa oli se, että pakilalainen 
talkoohenki näkyi musiikkikoulun 
toiminnassa alusta pitäen. Upeaksi 
koettiin kirkkoherra Pentti Kivimäen 
ideoima ja Pakilan alueen leijonien 
järjestämä Rakkaus	näkyy	-kampanja, 
jonka ansiosta koululle lahjoitettiin n. 
62 000 markkaa.

Päästyämme valtionavun piiriin 
taloudellinen tilanne alkoi vakautua ja 
toisaalta samaan aikaan talkoohenki 
alkoi osoittaa hiipumisen merkkejä. 
Tuohon aikaan myös vanhempaintoi-
mikunta oli hyvin aktiivinen ja järjesti 
lukuisia tempauksia koulun hyväksi. 
On siis todellakin tapahtunut suuria 
muutoksia. Oppilasmäärä on nykyään 
suuri, opettajia on paljon ja instru-
menttivalikoima opetusohjelmassa on 
valtaisa. Avustukset ovat lisääntyneet 
ja nyt ovat käytössä uudet, upeat 

opetustilat. Voisin kaiken kaikkiaan 
todeta, että opistomme hyvä maine 
on jatkunut edelleen.

Olet ollut nyt eläkkeellä kymme-
nisen vuotta. Kuinka aktiivisesti seu-
raat musiikkielämän tapahtumia ja 
miten kuvailisit musiikin merkitystä 
elämässäsi?

Käyn melko paljon konserteissa. 
Laulan kuorossa ja soitan pianoa aika 
aktiivisesti. Pianonsoitto antaa minulle 
hyvin paljon ja on ollut minulle tärkeää 
lapsuudesta lähtien. Tällä hetkellä 
ohjailen myös lapsenlastani pianon-
soiton alkeissa.

Tänä vuonna Pakilan musiikki-
opistolla ja Sinulla Kaarina on aihetta 
juhlaan. Minkälaisia terveisiä haluat 
lähettää 30-vuotiaalle Pakilan mu-
siikkiopistolle?

Haluan toivottaa kaikkea hyvää 
upealle opistollemme ja sen taitaville 
työntekijöille, oppilaille ja vanhemmil-
le. Hyvin on mennyt, mutta menköön!

Seppo	Kuusisto
pianonsoiton ja vapaan säestyksen opettaja
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Kohtaamisia vuosien varrelta

Pakilan musiikkiopiston alkuvaiheisiin liittyy oleellisesti viulutaiteilija Sirpa Lannes-Tukiaisen taiteellinen ja pedagogi-
nen toiminta. Viulutaitelija Seppo Tukiainen on toiminut opiston johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 2004 lähtien. 
Juhlavuoden kohtaamisessa he kertovat tunnelmia ja vaikutelmia musiikkiopiston vaiheista aina tähän päivään saakka.

Miten kuvailisitte opiston alkuvaihei-
ta ja miten toiminta lähti kehittymään 
kohti nykyistä Pakilan musiikkiopis-
toamme?

Sirpa: Tulin aluksi opiston toimin-
taan mukaan neljän ja myöhemmin 
kahdeksan oppilaani kanssa. Omien 
pedagogiikkaopiskelijoitteni harjoitus-
oppilaat Sibelius-Akatemiasta kävivät 
esiintymässä opiston matineoissa ja 
oppilaani esiintyivät paljon myös Lion-
sien tilaisuuksissa. Poikamme Sampo 
aloitti pianotunnit 5-vuotiaana Kaari-
nan johdolla ja pidimme myös yhteisiä 
oppilasmatineoita Kaarinan kanssa. 
Musiikkiopiston toiminta oli kodikasta 
ja lämmintä ja kehitys on ollut pelkäs-
tään hyvää kaikin puolin.

Seppo: Pakilan musiikkiopisto on 
mielestäni aina ollut hyvin aktiivinen. 
Asuinalueena Pakila on laajentunut 
ja alueelle on muuttanut aktiivisia 
ihmisiä. Kaikkien näitten vuosien 
myötä myös musiikkiopisto on kasva-
nut valtavaksi. Pakilan seurakunnan 
ja Lionsien panos oli alkuvaiheessa 
merkittävä opiston kehitykselle.

Miten tärkeäksi koettiin oman 
musiikkiopiston saaminen Pakilan 
alueelle? Millä tavoin kollegiaalisuus 

näkyi opetustyössä ja muissa opiston 
asioissa?

Sirpa:	Olin paljon tekemisissä 
opiston kanssa ja toiminta oli alkujaan 
hyvin aktiivista. Kari Jussilan kanssa 
teimme paljon yhteistyötä opiston al-
kuvaiheessa ja samoin Kaarinan kanssa 
olimme hyviä kollegoita. Arjan valinta 
rehtoriksi antoi toiminnalle selkeän 
ryhdin ja hänen sitoutuneisuutensa 
opiston kehittämiseen oli tärkeää.

Seppo: Meille musiikkiopiston saa-
minen oli selviö. Voisimme todeta, että 
ellei sitä olisi ollut, olisimme kenties 
itse lähteneet ajamaan asiaa siihen 
suuntaan.

Onko musiikin harrastamisesta 
tullut mielestänne arkinen ja jokapäi-
väinen osa nuorten elämää? Millä 
tavalla musiikin harrastaminen on 
muuttunut uranne aikana?

Sirpa: Harrastamisen luonne on 
muuttunut paljon. Harrastajien määrä 
on lisääntynyt huomattavasti ja eri 
musiikin lajit ovat tulleet mukaan. 
Olimme opiston alkuvaiheessa Kaa-
rinan kanssa vannoutuneita Suzuki-
opettajia, koska metodi oli siihen 
aikaan laajalti käytössä. Tänä päivänä 
koulujen musiikkiluokilla on suuri 

merkitys lasten ja nuorten musiikki-
kasvatuksessa. Tieteelliset tutkimukset 
puhuvat paljolti sen puolesta, että 
musiikin harrastaminen kehittää per-
soonallisuutta kokonaisvaltaisesti ja 
auttaa keskittymään olennaiseen.

Seppo: Musiikin harrastamisen 
muuttumisesta kertoo osaltaan se, 
että soiton opetus on tänä päivänä 
laajentunut myös kouluihin, esim. sel-
lo- ja viuluopetuksen osalta. Toisaalta 
näkisin, että monessa tapauksessa lap-
silla ja nuorilla on liikaa harrastuksia, 
mikä häiritsee pysymistä kiinni omassa 
instrumentissa.

Teillä molemmilla on pitkä ura 
sekä pedagogeina että esiintyvinä 
taiteilijoina. Miten omassa elämäs-
sänne työ ja intohimo ovat yhdisty-
neet musiikin- ja soitonopetuksessa?

Sirpa: Voisi sanoa, että työ on sama 
kuin intohimo ja intohimo sama kuin 
työ. Perhe on ollut tietenkin etusijalla, 
mutta lasten aikuistuttua annoimme 
mennä täysillä. Opettaminen on koko-
naisuudessaan hyvin luova ja taiteelli-
nen tapahtuma. Opettajan oma innos-
tus on kaiken perusta ja sen voimalla 
puhalletaan henki opetusprosessiin ja 
oppilaan persoonallisuuteen.

Kysymykset	Seppo	Kuusisto
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Seppo:	Elämässä kaikki liittyy yhteen. 
Voisimme yksimielisesti todeta, että 
musiikki on jatkuvasti läsnä ja se on 
koko meidän elämä.

Minkälaisena näette musiikkiopis-
tomme merkityksen Pakilan alueella 
ja miten suhtaudutte musiikkiopisto-
jen tulevaisuuden näkymiin?

Sirpa: Oman opiston saaminen Paki-
lan alueelle oli meille jo alkujaan tärkeä 
tavoite. Mitä tulee lasten harjoitteluun 
kotona, se on toisinaan melko vaikeaa 
ja saattaa jäädä vähäiseksi. Yleinen 
mielipide pitäisi saada siihen suuntaan, 
että oppilaille olisi mahdollista järjestää 
enemmän harjoittelun ohjausta. Toisin 

sanoen, oppilaiden harjoittelua pitäisi 
tukea enemmän ja heille pitäisi järjes-
tää enemmän mahdollisuuksia olla 
opettajan ohjauksessa. Lapset haluavat 
luonnostaan oppia asioita enemmän 
ja nopeammin. Oppimisprosessi on 
monimuotoinen tapahtuma ja kyse on 
paljolti myös opettajan omasta kehit-
tymisestä ja oppilaiden kokonaisvaltai-
sesta kasvattamisesta.

Seppo: Musiikkiopistojen toiminta 
on ollut koko musiikkikasvatuksem-
me perusta. Uskoisin, että musiikin 
harrastaminen on yksi tärkeimmistä 
asioista elämän sisältönä. Sosiaalinen 
puoli nuorilla auttaa keskittymään 

kohteeseen ja soiton opiskelu opettaa 
asioiden viemistä alusta loppuun asti.

Pakilan musiikkiopiston ilmapiiri 
on mielestäni avoin ja idearikas uusille 
ajatuksille, jota todistaa mm. lempeä 
Tukiainen-viulukilpailu lapsille. Kil-
pailussa tärkeintä on leikkimielisyys 
ja jokaisen osallistujan vahvuudet ja 
osaamisen erityisalueet mainitaan.

Opettajien kollegiaalista yhteistyö-
tä voi aina kehittää edelleen. Pakilassa 
on mielestäni joustava kollegiaalinen 
yhteistyö ja yhteinen mielipide on aina 
toiminut hyvin. Kaiken kaikkiaan voisi 
todeta, että henki on positiivinen ja 
hyvä.

Palkintojen jako käynnissä vuoden 2010 Tukiainen viulukilpailussa.
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Aurinkoisena syyskuun aamuna istuimme Seppo Hovin kanssa muistelemaan 
musiikkiopiston vaiheita kahvikupin äärellä (keskustelun kirjasi Arja Ahlajoki).

AA: Miten kaikki alkoi? Miten tulit teke-
misiin Pakilan musiikkikoulun kanssa?

SH:	Muutimme Pakilaan 1978 
vapun aikoihin. Valinta osui Pakilaan, 
koska se on viehättävä asuinalue. 
Pientalossa ei ammattimuusikon tar-
vinnut varoa häiritsevänsä muita kuin 
omaa perhettään. Vanhin poikamme 
Janne syntyi kesällä -78. Varsin pian 
sain myös paikan Pakilan ala-asteen 
musiikkiluokan opettajana. Elettiin 
aikaa, jolloin pinnalla olivat monen-
laiset pedagogiset suuntaukset (mm. 
Kodaly, Orff) ja erityiskoulut (mm. 
Steiner, Montessori) ja lapsi piti saada 
mahdollisimman varhain systemaat-
tiseen opetukseen. Niinpä Jannekin 
aloitti 3-vuotiaana Kaarina Salinin 
Suzukiryhmässä Pakilan seurakunnan 
päiväkerhossa. Tärkeä tukihenkilö oli 
isoisä, joka jaksoi istua Jannen vieressä 
kotona harjoittelua ohjaamassa – 
suurempi ihme ehkä oli se, että pikku 
Janne jaksoi istua harjoittelemassa…

AA: Kuuluit Pakilan musiikkiopisto-
yhdistys ry.:n johtokuntaan pitkään…

SH: 1980-luvun alkupuolella aloin 
vetää ”Laulun lyömiä” ja tunnetuksi 
tulemisen kautta alkoi varsinainen so-
siaalinen ralli: joku soitti ja pyysi ensin 

täyteen. Esiintymässä oli Heikki Keino-
nen ja Margareta Haverinen. Itse olin 
soittamassa tanssimusiikkia, samoin 
Martti Franckin bändi.

AA: Opettajakonserttejakin juonsit 
ahkerasti…

SH: Oli hienoa, että opettajat uskal-
tautuvat esiintymään oppilaiden ja 
vanhempien eteen.

AA:	Mitä ajattelet eri musiikinlajien 
opetuksesta musiikkiopistossa?

SH: Kansanmusiikissa Pakilalla 
oli onni saada Sibelius-Akatemiasta 
valmistunut pioneeriporukka opetta-
jiksi (Leena Jousenlahti, Anu Itäpelto, 
Maria Kalaniemi ja Anna-Kaisa Liedes). 
Kansanmusiikki oli vastikään hyväksyt-
ty omaksi linjakseen korkeakoulussa. 
Janne soitti myös haitaria.

Kun nuorempi poikamme Ville 
halusi klarinetin lisäksi saksofonin, niin 
siinäkin oli tarjolla hyvä opettaja Petri 
Puolitaival.

AA: Olitte koko perhe musiikkikou-
lun kanssa tekemisissä, myös vaimosi 
Sinikka

SH:	Sinikka oli mukana vanhem-
paintoimikunnassa. Hän sai myös 
opettajanpaikan Pakilasta. Elimme 
hyvin Pakila-keskeisesti.

Seppo Hovi
Juhlaa ja talkootyötä

johtokunnan varajäseneksi ja sitten 
seuraavana vuonna (-83) varsinaiseksi 
jäseneksi. Se oli huikea tapa tutustua 
alueen ihmisiin. Hyödynnettiin kaikki 
kontaktit musiikkikoulun hyväksi niin 
taiteellisesti kuin taloudellisestikin. 
Aluksihan musiikkikoulu tarvitsi kaiken 
mahdollisen tuen päästäkseen alkuun, 
kun ei ollut vielä julkista rahoitusta.

Täytyy antaa tunnustus myös 
hallinnolle: I rehtorilla Kari Jussilalla 
riitti ihmeteltävästi energiaa musiikki-
koululle kanttorin työn ja taiteellisen 
toiminnan lisäksi.

AA:	Olit mukana järjestämässä 
monia tapahtumia…

SH: Kyllä. Muistan, miten koko 
koulu (= Pakilan ala-aste) muuttui las-
ten maailmaksi. Esiintymässä oli Jussi 
Raittinen, M.A. Numminen ja Tomi 
Metsäketo. Pihalla oli paloauto.

Oli myös klassisia konsertteja, esim. 
Finlandia-kvartetti.

AA:	Itse muistan elävästi konsertti-
tanssiaiset Karjala-talolla 1987! Haus-
kat juhlat – mutta niissä oli varmaan 
paljon työtä…?

SH: 80-luvulla oli vaikea markkinoi-
da konserttitanssiaisia 30-kymppisille 
vanhemmille, mutta sali saatiin lopulta 
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AA:	Millainen on ollut poikiesi Jannen 
ja Villen tie ammattiin?

SH: Janne soitti pianoa Kaarinal-
la perustason päättötodistukseen 
saakka. Kaarina rohkaisi pyrkimään 
Sibelius-Akatemiaan. Se tuntui mah-
dottomalta. Sinnehän pääsevät vain 
ihmelapset! Meri Louhokselta saimme 
lisää kannustusta. Janne sitten pyrki 
– ja pääsi nuoriso-osastolle Sirkka Har-
junmaan oppilaaksi. Sieltä hän siirtyi 
esittävän säveltaiteen osastolle, jolla 
suoritti diplomin. Hän toimii paljon 
säestäjänä; onhan puoliso oopperalau-
laja Taina Piira. Viihdemusiikki kuuluu 
myös ohjelmistoon.

Mukaan ovat tulleet myös opinnot 
yliopistossa: egyptologiaa ja klassisia 
kieliä. Janne jättää gradun lähiaikoina 
tarkastettavaksi.

Ville aloitti 5-vuotiaana pianonsoi-
tolla. Janne tuntui kuitenkin olevan 
koko ajan vähän edellä ja niin otettiin 
suuntaa vähän muualle. Klarinetti ja 
saksofoni olivat lähempänä Villen soit-
tajanlaatua. Musiikkiopiston jälkeen 
Ville soitti saksofonia vielä yksityisesti 
mm. Jukka Perkolla.

Ville pyrki ja pääsi poliisikouluun ja 
valmistui poliisiksi. Musiikki vei kuiten-

kin voiton; Ville meni poliisien soitto-
kuntaan, joka tarjosi monipuolisen ja 
kurinalaisen koulutuksen. Nykyisin hän 
vetää omaa ohjelmatuotantotoimistoa 
ja toimii muusikkona. Oma bändi tar-
koittaa 5–10 hengen verkostoa, josta 

valitaan sopiva kokoonpano kutakin 
keikkaa varten. Hän on myös opiskel-
lut kulttuurituotantoa.

AA: Kylläpä on pojilla aika omape-
räiset ja monipuoliset yhdistelmät! 
Mutta sehän on tätä aikaa… Kannat-
taa olla valmius useampaan ammat-
tiin.

SH: Kaikki koulutus on hyväksi. 
Poliisina oppii tarttumaan asioihin 
rohkeasti. Sitä asennetta tarvitaan.

Olemme verkostoituneet hyvin: 
Villen toimisto – Villen bändi – Janne ja 
vaimonsa – minä.

AA: Mitä teet nykyisin?
SH:	Olen free lancer. Teen viihdettä, 

konsertteja, vanhaa jatsia, operettia, 
sota-ajan lauluja yms. kypsemmän 
ikäiselle yleisölle.

Lopuksi pohdimme, miten Pakilan 
musiikkiopisto onkaan selvinnyt mo-
nista taloudellisista ja muista haasteis-
taan matkan varrella. Sen kehityskaari 
alkoi vuodesta 1985, jolloin alettiin 
luomaan toiminnan ja talouden ra-
kenteita ja otettiin suunta sinnikkäästi 
kohti valtionosuuden saavuttamista.

Samalla peräänantamattomalla 
asenteella ja työnteolla on selvitty 
kaikista haasteista.
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Anni Holma
Eläköön musiikkioppilaitos!

rinnyt ja jaksanut tehdä. Ympäristö sai 
minut kuitenkin asiassa järkiini ja hain 
ja sain paikan, jossa olen edelleen.

Toimenkuva on vuosien varrella 
täydentynyt opetuksen lisäksi säestyk-
sellä sekä loppuun saatettujen hallin-
nollisten opintojen innoittamana myös 
apulaisrehtorin tehtävillä. Työnkuvani 
on monipuolinen ja innostava siinä 
määrin, että viihtyvyys Pakilan musiik-
kiopistossa pitää minut täällä edelleen. 
Ehkäpä muistelmiani kysytään täältä 
eläköidyttyäni vielä 50-vuotisopuk-
seenkin!

Syyt työn jatkuvalle mielekkääksi 
kokemiselle löytyvät oikeastaan työ-
paikkani yleisnimestä, musiikkioppilai-
tos. Siitä on erotettavissa kolme osa-
aluetta, jotka ovat suoria otsikoita asi-

oille, jotka työhöni nykyään kuuluvat. 
Ensin on musiikki. Se on kaiken perusta, 
sen rakastamisesta on ollut kiinni 
koko alalle hakeutuminen ja edelleen 
elävän musisoinnin parissa pysyminen 
tarjoaa jatkuvasti sytykettä sekä työ-
elämään että muuhun olemiseen. 

Jotkut musiikinrakastajat haluavat 
nimenomaan hakeutua muille aloille, 
jotta eivät menettäisi harrastustaan, 
mutta itse katson kuuluvani niihin etu-
oikeutettuihin, jotka ovat saaneet 
työnsä yhdistettyä rakkaaseen harras-
tukseen. Saadessani musisoida eri 
ikäisten, eri vaiheissa olevien ja moni-
naisia instrumentteja soittavien ja 
laulavien musiikinharrastajien kanssa, 
tunnen työn olevan äärettömän antoi-
saa ja nautittavaa. Musiikki on elämän-
tapa, se kuuluu sekä työhön että 
vapaa-aikaan, jotka välillä positiivisessa 
mielessä myös mukavasti sekoittuvat. 
Muusikolle se ei ole ongelma, sillä mu-
siikki on elämää ja elämä on musiikkia.

Toisena osana työpaikkani nimestä 
löytyy oppi. Oppi liittyy opettajuuteen, 
joka taas puolestaan liittyy oppilaa-
seen, joka on oppimistilanteiden pää-
henkilö. Kaikki mainitut ovat sidoksissa 
musiikkiin ja musisoimiseen ja saavat 
käyttövoimansa sen tyhjiin ammenta-
mattomasta sisällöstä. Sen parempaa 
opetusvälinettä kuin musiikki moni-
muotoisessa kehittävyydessään kas-
vatukseen liittyen on vaikea kuvitella. 

V arhaisin kokemukseni 
Pakilan musiikkikoulusta 
muistuttaa sokkotreffejä; 

ensimmäiselle musiikinopiskelijan 
kesälomalleni sain puhelun opiskelu-
kaveriltani, joka oli luvannut seuraava-
na lukuvuonna ottaa piano-oppilaita 
Pakilan musiikkikoulusta. Häntä oli 
kuitenkin alkanut epäilyttää, ettei 
ehtisikään opintojensa ohessa hoitaa 
lupaamaansa määrää. Niinpä hän tar-
josi osaa tunneista minulle ja tunte-
matta sen enempää Pakilaa kuin sen 
musiikkikouluakaan, lupasin ottaa hoi-
taakseni tietyn tuntimäärän syksystä 
1985 alkaen. 

Enpä arvannut tuolloin, että olen 
sitten aikanaan naputtelemassa pit-
käksi muotoutuneen tarinan vaiheita 
kyseisen oppilaitoksen 30-vuotista ole-
massaoloa juhlistavaan kirjaan vuonna 
2012. Silloisesta musiikinopiskelijasta 
valmistuin musiikkioppilaitoksen 
opettajaksi ja Pakilan musiikkiopis-
tossa avautui pianonsoitonopettajan 
vakinainen toimi. 1980–90-luvun 
taitteen hyvästä työtilanteesta mu-
siikkikasvatuksen alalla kertoo se, että 
koska olin tuolloin aloittanut yliopis-
tossa myös hallinnollisen kasvatustie-
teen opinnot, ajattelin keskittyä niihin 
ja olla hakematta virkaa. Olinhan koko 
musiikkiopintojen ajan saanut Pakilan 
musiikkikoulusta työtunteja juuri sen 
verran kuin opintojen ohessa olin ke-

Anni Holma
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Lähtökohta on siis upea, sillä musiikilla 
jo sinänsä on itseisarvo.

Opettaessani musiikkioppilaitokses-
sa pianonsoittoa minulla on myös se 
etu, että saan opetustilanteessa työs-
kennellä yleensä vain yhden oppilaan 
kanssa kerrallaan. On hienoa saada 
tarjota oppilaalle viikoittain sellainen 
aikuisen jakamaton huomio. Jatkuvasti 
innostavaa on havaita ja opetella opet-
tajana huomioimaan kunkin oppilaan 
persoonallisuus ja oma oppimisen tapa 
sekä vaihtelevat taitavuuden ja kiinnos-
tuksen osa-alueet. Tässä työssä ei ole 
varaa jämähtää yhdenlaisiin ja samoi-
na pysyviin kaavoihin, vaan oppilaat 
tarjoavat minulle itselleni mahdolli-
suuden jatkuvaan oppimiseen. 

Sama ei suinkaan ole kaikille 
parasta. Yksi selvästi muistamani vaihe 
oman opettajuuteni kehityksessä oli 
aika, jolloin omat lapseni alkoivat käy-
dä soittotunneilla ja havaitsin miten 
paljon tukea musiikista innostuneetkin 
lapset ja nuoret tarvitsevat kotiharjoit-
teluun ja soittamisen kipinän säilyttä-
miseen. Silloin taisin muuttua monta 
astetta lempeämmäksi ja armollisem-
maksi opettajaksi ja painopiste pelkäs-
tä musiikista keikahti reilusti vahvem-
min myös oppilaan musiikkisuhteen 
tietoisen huomioimisen suuntaan. 

Hyvän musiikkisuhteen kehittymi-
nen on nykyään musiikkioppilaitosten 
yhteen ääneen tunnustama arvo ja sen 

toteutumiseksi opettajan on hyvä jat-
kuvasti muistaa, että jokainen oppilas 
on vanhempiensa rakas silmäterä, joka 
ansaitsee hänessä olevan parhaan esiin 
etsimistä, nähdyksi tulemista ja vahvis-
tamista. Tällä tiellä ei varmaan kukaan 
opettaja tule ihan valmiiksi, mutta 
samalla siinä piilee luultavasti yksi syy 
koko opettajuuden hienouteen.

Kolmantena osa-alueena työssäni 
ovat apulaisrehtorin tehtävät, joita 
olen opettajuuden ohella hoitanut 
syksystä 2007. Ne liittyvät enimmäl-
tään sanaan laitos, joka sinänsä kals-
kahtaa hieman kolealta. Sellaisenaan 
laitos onkin tyhjä ja eloton, pelkkä 
raami. Mutta jos sen sisältönä on elävä 
musiikki ja innostunut opettajuus, syn-
tyy elinvoimainen musiikkioppilaitos. 
Silloin sen nimestä ei voi ottaa mitään 
osaa pois menettämättä jotakin oleel-
lista kokonaisuudesta. Hyvä ja tukeva 
raami saa sisällönkin hehkumaan 
paremmin, se tiedetään toki muistakin 
taiteenlajeista. 

Pakilan musiikkiopiston arvojen 
joukossa on mainittu mm. moniar-
voisuus ja uusiutuvuus. Laitoksen 
tasolla työskenneltäessä vaikutetaan 
valittujen arvojen suunnassa niihin 
resursseina näkyviin kehyksiin, joiden 
varassa hyvää ja uusintavaa työtä 
musiikin parissa tehdään. Tällöin on 
kyse tiloista, taloudellisista mahdol-
lisuuksista, opetussuunnitelmasta, 

opetusvälineistä, turvallisuudesta, 
oikeudenmukaisuudesta, yksilöllisyy-
den toteutumisesta, ilmapiiristä.

Erittäin tärkeää on myös peilata 
omassa oppilaitoksessa tehtävää työtä 
muiden samalla kentällä työskentele-
vien todellisuuteen sekä lähialueella 
että maanlaajuisesti. Näin voidaan 
olla rakentavasti sekä saamassa että 
antamassa sen laajemman yhteisön 
piirissä, jonka yhteinen nimittäjä on 
rakkaus musiikkiin. 

Monessa yhteydessä on tullut mai-
nituksi ja toistetuksi Pakilan musiikki-
koulun aikanaan syntyneen Rakkaus 
näkyy -nimisen kampanjan myötävai-
kutuksella. Tämän rakkaudesta synty-
neen, nyt jo kukkeaan aikuisuuteen 
ehtineen oppilaitoksen soisi edelleen 
edustavan toiminnassaan monipuoli-
sesti kaikenlaista rakkautena näkyvää; 
elävää musiikkia innostuneiden opet-
tajien ja oppilaiden yhteistyönä viihtyi-
sässä organisaatiossa, jonka asema 
laitoksena on turvattu ja tunnustettu, 
mutta joka on ilmapiiriltään kotoisa 
ja toiminnassaan elämänmakuisesti 
joustava. Tällaista musiikkioppilaitosta 
haluan omalla panoksellani jatkuvasti 
olla luomassa. Koska näkynä on musii-
kinrakkaus, annetaan rakkauden 
näkyä!

Anni	Holma
pianonsoitonopettaja, säestäjä, apulaisrehtori
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Ammattiin edenneitä Pakilan musiikkiopiston entisiä oppilaita:

Pauliina Linnosaari
Viulu-Suzukista oopperalavoille

Hain Pakilan musiikkikou-
luun vuonna 1984. Pää-
sykoe pidettiin Pakilan 

kirkolla ja minun piti naputtaa rytmejä 
kynällä pöytään. Enempää en muista 
tuosta tilanteesta. Pääsin Suzuki-viulu-
ryhmään ja se oli minulle mieluista. 
Muutamaa vuotta myöhemmin aloitin 
sivuinstrumenttina pianonsoiton.

Jos mietin, mikä vaikutus Pakilan 
musiikkiopistolla on ollut elämääni, 
tulee mieleeni ainakin yksi hyvin konk-
reettinen asia: viulutuntini oli vuodes-
ta toiseen perjantai-iltana. En tiedä, 
mitä muut tekivät tuolloin, mutta minä 
olin aina viulutunnilla…

Soitin myös orkesterissa, ja kun se 
alkoi teini-iässä tympimään, siirryin 
kansanmusiikkiryhmään. Kaikki teoriat 
suoritin kesäkursseilla. Soittotunteja 
pidettiin siellä ja täällä, Torpparinmäen 
korttelitalolla, Paloheinän kirkolla ja 
Hunajatalolla. Suurkiitos vanhem-
milleni, jotka ovat istuneet autossa 
odottamassa soittotuntini päättymistä 
kaikkien näiden talojen ulkopuolella.

Valmistuin Sibelius-Akatemian mu-
siikkikasvatusosastolta 2007 ja syven-
nyin sen jälkeen yhä enemmän laula-
miseen. Olen työskennellyt mm. Laulu-
Avain-koulussa lauluopettajana sekä 
Suomen Kansallisoopperassa vieraileva-

na solistina. Tällä hetkellä teen ooppera-
laulun jatko-opintoja USA:ssa, Indianan 
yliopiston Jacobs School of Musicissa. 

Sibelius-Akatemian opintojeni 
aikana tuli usein mieleeni, että Pakilan 
musiikkiopisto oli aikaansa edellä mo-
nessa asiassa. Meillä tarjottiin kansan-
musiikkia ja vapaata säestystä kaiketi 
ensimmäisten joukossa. Molemmista 
on ollut minulle todella paljon hyötyä 
myöhemmin.

En koskaan tiennyt tai ajatellut, 
että minusta tulisi laulaja. Kun näin 

kuitenkin on käynyt, olen onnellinen 
siitä, että aloitin musiikinopiskelun 
todella nuorena, ja taidot ovat ehti-
neet kypsyä pitkään. Maailmalla tapaa 
paljon laulajia, jotka eivät soita mitään 
instrumenttia, eivätkä hallitse edes 
perustaitoja musiikin lukemiseen tai 
ymmärtämiseen. Viimeksi eilen järjes-
tin harjoituksen oopperakurssilaisten 
kesken ja lisäsin kutsuun, että ”I play 
some piano, so we’ll be ok”.

Hajanaisia muistoja vuosien varrel-
ta: Sari Tukiainen piti Suzuki-ryhmää ja 
tunneilla leikittiin kivoja soittamiseen 
liittyviä leikkejä, esim. Kuka ehti ensim-
mäisenä liu’uttaa kättä jousen puuosan 
päästä päähän. Toinen viuluopettajani 
Sanna Siniketo oli tarkka puhtaudesta. 
Aina kun hän nousi seisomaan ja astui 
pari askelta minua kohti tullakseen kor-
jaamaan virheeni, korjasin äänen koh-
dalleen välittömästi. Satu Rautavirta oli 
pitkään viuluopettajani ja kävin joskus 
hänen kotonaan tunneilla. Miska-koira 
lauloi mukana, ja Satu säesti sujuvasti 
pianolla koko viuluohjelmistoni, myös 
konserteissa. 

Pianonsoitonopettajia oli useita. 
Iina-Karita Hakalahti piirsi joka tunnin 
jälkeen läksyvihkooni uuden kauniin 
kuvan. Seppo Kuusiston kanssa taisin 
soittaa Ibertin Pieni valkoinen aasi 

Pikku-pelimanni Pauliina
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amerikkalaisille agentuureille ja sitä 
kautta mahdollisesti saada töitä ulko-
mailta tulevaisuudessa.

Suomessa olen edelleen laulu-
opettajana mukana kehittämässä 
LauluAvain-koulua, jossa tarjotaan 
laulunopetusta mm. itsensä heikosti 
laulaviksi tai laulutaidottomiksi koke-
ville. Opetusmetodi perustuu pakilalai-
sen Ava Nummisen väitöskirjaan.

-kappaleen ja jotain villiä Shostako-
vichia. Saila Penttilä-Sarasteen tapasin 
ensimmäisen kerran vapaan säestyk-
sen kesäkurssilla ja hän tanssi ympäri 
luokkaa, kun soitin pianolla tangoja. 
Kari Tikkalalla oli huikeita mielikuvia, 
jotka auttoivat vaikeissa teknisissä 
paikoissa. Soittamiseen aukesi tuolloin 
ihan uusi maailma. 

Kansanmusiikkia ohjasivat Leena 
Joutsenlahti ja Matti Laitinen ja mo-
lemmista välittyi silloin uudenlainen ja 
maanläheinen rentous musiikin teke-
mistä ja esiintymistilanteita kohtaan.

Kaikilta opettajiltani olen saanut jo-
takin, jonka siirrän eteenpäin omassa 
työssäni joko esiintyen tai opettaen.

Opiskelen tällä hetkellä laulua Yh-
dysvalloissa, Indianan yliopiston Jacobs 
School of Musicissa Carlos Montanén 
johdolla Performer Diploma -nimisessä 
ohjelmassa. Opintoihin kuuluu mm. 
laulutunteja, säestystunteja ja ooppera 
workshopia, jossa harjoitellaan ja esite-
tään kohtauksia eri oopperoista. Lisäksi 
sain koelaulun kautta Marsalkattaren 
roolin Straussin Rosenkavalier-ooppe-
rassa, joka esitetään keväällä yliopiston 
oopperatalon suurella näyttämöllä 
täydessä pukuloistossa ja orkesterin 
säestyksellä. Koetan opiskeluvuoden 
aikana päästä myös koelaulamaan 

Mimmi Laaksonen 
Klassisesta kamuksi

P aloheinän alakoulun vie-
ressä oli 1990-luvun alussa 
talvisin mahtava jäämäki, 

jossa kavereiden kanssa vietimme tunti-
tolkulla aikaa koulupäivien jälkeen. 
Muistan, että minun piti kerran lähteä 
sieltä kesken leikkien teoriatunnille. 
Koulukaverini eivät ymmärtäneet yh-
tään, miksi edes kävin jollain teoriatun-
neilla. Enkä oikein osannut siihen itse-
kään vastata. Lähdin kuitenkin. Sillä ker-
ralla ja varmasti satoja muitakin kertoja, 
kesken leikin tai suoraan koulusta. Eihän 
se soitto- tai teoriatunnille väsyneenä 
raahautuminen kasvoja vasten lyövän 
rännän keskellä aina ollut pelkkää juhlaa. 

Mutta oli se sitäkin. Ja vielä paljon 
enemmän! Niin iso ja huikea juttu, ettei 
sitä niille koulukavereille olisi voinut 
mitenkään selittääkään. Ne Soittotunnit 
on niin monella tapaa tärkeitä. Ja se 
musiikki!

Seurakunnan kerhon yhteydessä 
oli Pakilan musiikkiopiston muskari, ja 
sieltä oma urani opistossa alkoi. Vuosi 
oli 1985 tai 1986, äiti muistaisi ehkä 
tarkemmin. Minä muistan vain, että 
tykkäsin keksiä omia laululeikkejä. 
Sieltä tie johti musiikkikoulun pääsy-
kokeisiin. En ole varma muistanko sitä 
todella, mutta minulla on mielikuva 
pääsykokeista. Ja ystävällisestä tädistä. 

Pauliina	Linnosaari	
musiikin maisteri, 
free lance -oopperalaulaja
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aikuisen kanssa, joka ei ole oma isä tai 
äiti, on aika iso juttu. Vaikka soittotun-
neilla onkin keskiössä musiikki, joka on 
yhteisen ja varsinaisen kiinnostuksen 
kohde, tulee siitä oppilas–opettaja-
ihmissuhteesta tärkeä myös. Varsinkin 
jos saa opiskella sen saman tutun 
opettajan kanssa vuosia. Luulen, että 
pitkäaikaisimmat opettajani Leena ja 
Anni tuntevat minut aika hyvin. Tärkeitä 
ihmissuhteita olivat myös soittokaverit 
bändeistä sekä ystävät, joiden kanssa 
istuttiin teoriatunneilla.

Jossain vaiheessa kypsyi myös aja-
tus musiikista ammattina. Ehkä se oli 
silloin, kun kävelimme musiikkitiedon 
tunnilta kotiin, ja pohdimme ystäväni 
Lauran kanssa elämää ja tulevaisuutta. 
Äiti oli vähän vihainen, kun joutui ilta-
myöhällä etsimään kadonneita tyttöjä, 
jotka löytyivät läheisestä tienkulmasta 
notkumasta ja juttelemasta. Mutta kun 
sitten lukion toisella luokalla päätin, 
että musiikkia elämänurana pitää aina-
kin kokeilla, ei äiti ollut vihainen, vaan 
tuki ajatusta.

Lukion kolmannella luokalla opiske-
lin Sibelius-Akatemian kansanmusiikin 
osastolla nuorisokoulutuksessa ja ke-
väällä pyrin opiskelemaan kansanmu-
siikkia ja musiikkikasvatusta. Opinnot 
alkoivat seuraavana syksynä kansan-
musiikin osastolla. Mietin todella      
pitkään, kumman osaston opinnot 
aloittaisin, sillä molempien opinto-
suunnitelmat kiinnostivat. 

Ja kynästä. Sillä kynällä naputettiin 
pöytään rytmiä, ja sama rytmi piti 
sitten toistaa taputtaen.

Pääsin! Minut valittiin opiskele-
maan nokkahuilun soittamista. Äiti ja 
veli olivat siellä tunneilla aluksi mu-
kana. Tunnit pidettiin Pakilan kirkon 
alakerran huoneessa, jossa oli paljon 
kerhon leluja. Veli sai leikkiä niillä, kun 
minä soitin. Ja opinkin! Jouluna soitin 
innoissani mökillä ”Kuusen kotiin 
tuoda saamme”, kun isä kantoi kuusen 
sisälle. Tai ehkä se ei vielä ollut se joulu 
1987, vaan joku seuraavista.

Sitten pieneltä ekaluokkalaiselta 
kysyttiin, haluaisiko hän vaihtaa klassi-
sen musiikin opinnot kansanmusiikkiin. 
Ja kyllä hän halusi. Vaikka sillä pienellä 
tytöllä ei varmaan ollut harmainta ha-
jua siitä, mitä kansanmusiikki on. Varsin 
pienen ihmisen sinänsä pienellä pää-
töksellä voi olla kauaskantoisia seurauk-
sia. Tuo päätös on vaikuttanut paljon 
siihen, kuka tänään olen ja mitä teen.

Sain sivuaineekseni klassisen 
pianon toisella luokalla, ja vähitellen 
koulupäivien jälkeinen elämä täyttyi 
soitto-, teoria-, bändi- ja kamarimusiik-
kitunneista. Ja muista harrastuksista; 
mm. tanssista ja partiosta. Minulla oli 
ilo tehdä ja kokeilla, innostua uusista 
asioista. Onneksi sain mahdollisuuksia 
niin moneen. Se on ollut rikkaus!

Murrosiässä musiikki oli minulle 
tärkeä purkautumiskeino, varsinkin 
kun suututti ja ärsytti. Muistan, että ra-

kastin soittaa sitä yhtä klassista ”Myrs-
ky” -kappaletta, johon sai ladattua 
niin paljon tunteita. Treenasin myös 
pipo silmillä soittamista, kun pelkäsin 
tulevani sokeaksi. Kuuroksi tulemista 
en varmaan edes uskaltanut ajatella.

Pakilan musiikkiopisto on inno-
vatiivinen opisto, jossa olen vuosien 
varrella päässyt tekemään monenlaista 
musiikkia ja kokemaan erilaisia haas-
teita. Hienoja hetkiä olen saanut kokea 
mm. silloin, kun soitin pianoa orkes-
terin solistina äitienpäivänä. Ja silloin, 
kun vanhainkodin vanhukset yhtyivät 
hyräillen nokkahuilulla soittamaani 
Emma-valssiin.

Olen jälkikäteen mietiskellyt omien 
opettajieni merkitystä kasvussani lap-
sesta nuoreksi ja myöhemmin aikuisek-
si. Viikoittainen tapaaminen sellaisen 
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Molemmat haaveet kuitenkin toteu-
tuivat, sillä tein kandidaatin tutkinnon 
kansanmusiikin osastolla ja opiske-
lin maisteriksi musiikkikasvatuksen 
osastolla. Pakilan musiikkiopistosta 
tuli minulle opintojen myötä myös 
työpaikka, jossa olen sijaistanut mm. 
nokkahuilu- ja pianotunneilla sekä 
muskareissa ja teoriatunneilla.

Nykyisessä työssäni peruskoulun 
musiikinopettajana olen kiitollinen 
niistä monenlaisista eväistä, joita olen 
matkan varrella Pakilan musiikkiopis-
tosta saanut. Kiitos viisaat opettajani, 
kanssasoittajat ja -kulkijat, ihanat 
kollegat! Ja pitkää ikää Pakilan musiik-
kiopistolle!

Mimmi	Laaksonen
musiikin maisteri 
(kansanmusiikki ja musiikkikasvatus)

A loitin lapsena opiskelun 
Pakilan musiikkiopistos-
sa, kun vanhempani lait-

toivat minut muskariin, jonka jälkeen 
soittimeksi minulle valikoitui piano, 
tyylinä kansanmusiikki. Kuten monel-
le muullekin, musiikki oli tavallinen, 
mukava harrastus, ja vasta pikkuhiljaa 
lukion aikoihin aloin miettiä musiikin 
ammattiopiskelua. 

Minusta onkin hyvä, että musiikki-
opisto antaa sekä mahdollisuuden 
pitää soittamisen harrastuksena että 
edetä ammattilaiseksi. Jos vanhempani 
eivät olisi panneet alulle musiikkihar-
rastustani, en tiedä milloin olisin löy-
tänyt musiikin, jos ollenkaan. Olenkin 
kiitollinen, että he tekivät niin! Mieles-
täni musiikki muutenkin rikastuttaa 
suunnattomasti elämäämme ja sivistää 
ja kehittää harrastajaa ihmisenä.

Lukas Korpelainen
Pop&Jazzin imussa

Pakilan musiikkiopistosta minulla on 
positiivisia muistoja. Toki aina ei jaksa-
nut tehdä läksyjä, ja joskus esiintyminen 
stressasi, mutta sehän on elämää. Minul-
la oli mukavia opettajia, joiden kanssa 
sai soittaa kiinnostavaa musiikkia. Pidin 
mahdollisuudesta ottaa sivuaineena 
sähkökitaraa ja vähän lauluakin. ”Ison 
ykkösen” suoritettuani mahdollisuus 
vaihtaa pop & jazz -pianoon auttoi 
minua pääsemään Pop&Jazz Konserva-
torioon ammattiopiskelijaksi. 

Pakilassa opetetaan täyttä asiaa 
– myös niillä monia ikävystyttävillä 
teoriatunneilla – eikä ole oppi mennyt 
hukkaan. Edelleenkin huomaan, että 
jostain vanhasta opettajan kertomasta 
vinkistä on apua.

Muusikon ”urani” on vasta alussa, 
mutta tällä hetkellä pystyn jopa elät-
tämään itseni musiikilla. Tämäkin kesä 
meni euroviisuedustajamme Paradise 
Oskarin keikoilla soittaessa. Valmistun 
pian Pop Jazz Konservatoriosta, ja saa 
nähdä, mitä tulevaisuus pitää sisällään. 
En tiedä vielä itsekään, mutta musiik-
kia siihen varmasti kuuluu!

Lukas	Korpelainen
opiskelija (Pop Jazz Konservatorio)
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 Vakiintuminen: 
 Kasvua ja kehitystä –  1990-luku
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M erkittävät tapah-
tumat leimasivat 
1990-lukua : Paki-

lan musiikkiopisto hyväksyttiin 1993 
lakisääteisen valtionosuuden piiriin, 
mikä vakiinnutti taloutta. Tulevaisuut-
ta voitiin suunnitella turvallisin mielin.

Pyrkimys päästä valtionosuuden 
turviin oli vaikuttanut toimintaan jo 
vuosien ajan 1980-luvun puolivälin jäl-
keen. Musiikkiopiston piti täyttää tietty-
jä ehtoja: vakinaisten opettajien määrä, 
toiminnan monipuolisuus, asianmu-
kaiset tilat, soittimet – jotta oppilaitos 
katsottiin kelpoiseksi tuen piiriin.

Ko. kelpoisuuden selvittämiseksi 
musiikkioppilaitoslautakunta teki 
tarkastuksen Pakilan musiikkiopistossa 
syksyllä 1992. Palaute oli positiivista 
osoittaen suurimmaksi puutteeksi mu-
siikinopetukseen tarkoitettujen tilojen 
puutteen.

Musiikkiopistolla oli 1992 alkaen 
ensimmäinen sen omassa käytössä 
oleva tila Paloheinän kirkon siipiraken-
nuksessa (ent. päiväkoti): kanslia ja 4 
luokkaa. Muut tilat olivat yhteiskäytös-
sä Pakilan seurakunnan kanssa.

1990-luvun loppupuoli oli kiihkeätä 
tilojen metsästämisen aikaa: tutkittiin 
alueen mahdollisuuksia. Pientaloalueella 

ei lähtökohtaisesti ole juurikaan poten-
tiaalisia musiikkiopiston käyttöön 
sopivia tiloja. Tämän näkökohdan yh-
distäminen taloudelliseen niukkuuteen 
ja tilojen riittämättömyyteen aiheutti 
ahdistusta, johon sitten löytyi ratkaisu 
vuosituhannen vaihteessa.

Opetustarjonnan kasvu
Opetustarjonta laajeni uusille urille.

Vuosikymmenen taitteessa alkoi 
kansanmusiikin opetus onnellisen sat-
tuman kautta: musiikkiopisto jäi äkilli-
sesti ilman nokkahuilunsoitonopetta-
jaa 1989. Tilanteen pelasti Leena Jout-
senlahti, joka kävi ennen opetuksen 
alkua kysäisemässä rehtorilta: ”Voin 
kai opettaa kansanmusiikin systeemien 
mukaisesti?” Hän sai luvan. Eipä arvan-
nut rehtorikaan, mihin tuo hetki johti!

Leena toi ajan mittaan mukanaan 
lisää kansanmuusikkoja riveihin ja 
varsin pian alkoi sekä kanteleen että 
haitarin opetus. Pian alettiin tehdä 
tutkintoja – vaan ei ollut tutkinto-
vaatimuksia kansanmusiikin perus-
opetukselle. Ne muotoiltiin Pakilan 
musiikkiopistossa tehdyn käytännön 
työn pohjalta yhteistyössä Sibelius-
Akatemian kansanmusiikkiosaston 

kanssa. Tällä hetkellä kansanmusiikkia 
voi opiskella musiikkiopistossamme 
varsin laaja-alaisesti. Alkuopetus 
tapahtuu soitinvalmennuksena ns. 
soitinkarusellissa, jossa tutustutaan eri 
soittimiin. Valinnanvaraa soittimissa 
on paljon: puhaltimet, kanteleet, viulu, 
haitari, piano, kitara ja laulu.

Rytmimusiikin opetuksen alku 
ajoittuu samaan hetkeen, kun musiikki-
opisto sai lakisääteisen valtionosuuden 
(1993). Lisääntyneen tuen avulla saim-
me hankituksi perusvälineet opetuksen 
aloittamiseksi Torpparinmäen kortte-
litalon akustiikkalevyillä vuoratussa 
väestösuojassa. Soitinvalikoimaan 
kuuluivat sähkökitara ja -basso, rum-
mut ja kosketinsoittimet. Myöhemmin 
tulivat mukaan laulu ja saksofoni.

Rytmimusiikissa oli valmiiksi ole-
massa tutkintojärjestelmä; olemme 
noudattaneet Pop Jazz konservatorion 
vaatimuksia. Vuonna 2006 rytmimu-
siikki muutti Torpparinmäen eristäy-
tyneestä väestösuojasta musiikkiopis-
tonomiin tiloihin. Sillä on käytössään 
oma kelluva, äänieristetty tilansa sekä 
luokat erityisesti laulunopetusta ja 
musiikin perusteiden opetusta varten. 
Vuonna 2008 aloitettiin rytmimusiikin 
alkuopetus soitinkarusellissa.

Taloudellinen 
vakiintuminen
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S ain  puhelun 1989 ja Arja pyysi 
minua nokkahuilun soiton 
opettajaksi opistoon. Kerroin 

puheimessa, että en ole soittanut enää 
klassista nokkista vaan soitan kansan-
musiikkia. Rehtori Arja sanoi, että voit 
opettaa mitä haluat.  Tätä lausetta 
ei kovinkaan moni kansanmuusikko 
ei ole saanut kuulla tässä Suomen 
maassa.  Edes nykyään. Valitettavasti. 
Vaati mielestäni suurta rohkeutta ottaa 
klassissen musiikiin kouluun jotain 
aivan uutta ja tuntematonta. Muistan 
olleeni todella iloinen tästä mahdolli-
suudesta, koska pääsin ammentamaan 
oikeaan paikkkaan juuri sitä mitä olin 
opiskellut. 

Tästä puhelusta alkoi kansanmusii-
kin opetus Pakilan musiikkiopistossa. 
Vertailun vuoksi on mainittava, että 
kansanmusiikin opetus Sibelius-Akate-
miassa alkoi vasta 1983. Eli käytännös-
sä kansanmusiikin opetusta oli ollut 
vasta kuusi vuotta käytännössä. Oli 
suuret haasteet lähteä opettamaan jo-
tain sellaista, mitä itsekin vielä opetteli.

Oppilaiden kanssa oli vaivatonta 
lähteä soittamaan muuta kuin klassista 
musiikkia. Mielenkiinto klassisesta oli 
helppo siirtää kansanmusiikkiin, koska 
heillä ei ollut etukäteen mitään ennak-
ko odotuksia ja tämä tekikin itse ope-
tustyöni helpommaksi juuri tästä syys-
tä. Ja taisi olla myös osasyynsä sillä, 
että heillä ei ollut oikein vaihtoehtoa.  
Muistan myös, että koska suurin osa 

oppilaista oli hieman isompia oppi-
laita, puhuimme myös paljon kansan-
musiikista.  Oppilaiden kanssa käymät 
keskustelut olivat hyvin antoisia, koska 
silloin joutui perustelemaan omia 
käytäntöjä ja onneksi myös pystyi tar-
joamaan jotain uusia näkökulmia mu-
siikkiin ja itse soittamisen filosofiaan.

1990-luvun alussa oli aika pian sel-
vää, että tarvitsisimme kurssitutkinto-
vaatimukset myös kansanmusiikin 
soittimille ja soittajille, koska opetus 
tapahtui musiikkiopistossa. Ensim-
mäinen kokous pidettiinkin Cafe 
Maestrossa, johon osallistui lähinnä 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikin 
osaston ensimmäinen vuosikurssi eli 
oman vuosikurssini opiskelijoita ja 
lehtorimme, nykyään emeritus profes-
sori Heikki Laitinen. 

Halusimme saada musiikkiopiston 
kansanmusiikkitutkintoihin samanlais-
ta uudenlaista vapautta ja luovuutta 
kuin kansanmusiikin osaston tutkin-
noissakin oli. Ja mielestäni pääsimme 
hyvin alkuun. Esimerkiksi mprovisoin-
nista eli omasta päästä -soitosta tuli 
alusta alkaen pakollinen suoritus. 

Itse opetustyö oli alusta saakka ko-
keilevaa ja kehittyi oppilaiden myötä. 
Ei ollut valmiita suunnitelmia kirjoissa 
ja kansissa, mutta ei myöskään omaa 
kokemusta lasten ja nuorten kansan-
musiikin säännöllisestä opetuksesta. 
Kansanmusiikissa vallitsee onneksi 
edelleen jokaisen opettajan vapaus 

opettaa musiikkia haluamallaan ta-
valla, koska meiltä puuttuu samanlai-
set pitkät, ehkä hieman taakkaisetkin 
opetusperinteet, mitä klassisella 
musiikilla on. 

Suomalainen kansanmusiikin ope-
tus virallisesti alkoi vasta 1983 syksyllä 
ja suoraan koulutusputken huipulta, 
Sibelius-Akatemiassa. Kantele, haitari, 
viulu ja puhaltimet sekä kansanlaulu 
tulivat näin ensi kertaa.

Muistan erään esiintymisen Pakilan 
koulun auditoriossa 1990-luvulla, jossa 
soitimme Mirjamin, Marian ja Annan 
kanssa. Tytöt soittelivat nokkahuiluilla 
ja itse säestin heitä oktaavimandolii-
nilla. Keikassa ei sinänsä ollut mitään 
erikoista, mutta itse soittovuoron 
odottelu tapahtui hyvässä seurassa.

Samoissa aulassa odotteli opiston 
tähtioppilas, nykyään kapellimestarina 
toimiva Mikko Franck. Huomasin, että 
taisimme olla eräänlaisen hämmästyk-
sen kohde siellä aulassa.

Vaikkakin toimimme samassa opis-
tossa, niin kansanmusiikin läsnäolo ei  
alkuaikoina tullut tutuksi aivan samas-
sa mittakaavassa mitä se nykyään on.

Opetushetket kansanmusiikin tun-
neilla ovat hyvinkin intiimejä ja henki-
lökohtaisia, koska musiikin luonne 
antaa siihen hyvin tilaisuuden. Kansan-
musiikin opiskelun perusluonteeseen 
kuuluu opettajan opettamien taitojen 
lisäksi myös omakohtaisuus, omalei-
maisuus ja persoonallisuus. Tärkeätä 

Leena Joutsenlahti
Kansanmusiikkia Pakilassa
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ei ole soittaa oikeita ääniä vaan löytää 
oma tapansa musisoida. Löytää oma 
äänensä. Sen lisäksi olen kyllä aina ha-
lunut rohkaista myös lapsia ja nuoria 
luovaan hulluuteen, koska uskon että 
luvallisesta rohkeudesta voi syntyä 
uutta. Musiikkiopiston ehkä suurimpia 
taakkoja on ollut pitkät perinteet ehkä 
hieman siistissä, tarkassa ja täsmälli-
sessä soitossa, jolloin oppilaitten omat 
vaatimukset pääsivät kasvamaan liian 
suuriksi. Väärät ääneet, virheet ja tek-
ninen taituruus nousivat pääosaan. 
Ja liian monella vanhemmilla on juuri 
tälläisiä ikäviäkin kokemuksia. Siksi 
tunsin alusta pitäen suorastaan vel-
vollisuudeksi antaa lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden tehdä musiikkia myös. 

Soittotunneilta on jäänyt monia 
lämpimiä muistoja etenkin improvi-
saatioita soittaessa. Omasta päästä 
soittaessa ja laulaessa olen voinut 
päästä oppilaitten kanssa samaan 
tilaan ja asemaan. Opettajan ja oppi-
laan roolit ovat monesti muuttuneet 
samanvertaisiksi muusikoiksi. Tästä 
osoituksena onkin saamani joulukortti: 
Hyvää joulua soittaja-Leenalle toivoo 
soittaja-Aino! 

Tärkeintä onkin ollut saada oppi-
laalle tunne siitä, että jokainen ääni 
on arvokas ja soiton ja laulun arvoista. 
Lisäksi minulla on ollut ensiluokkai-
nen ja etuoikeutettu mahdollisuus 
saada kokea unohtumattomia ja 
uskomattomia musiikillisia tuokioita.  

Viisivuotiaiden lapsien ja kaksikymp-
pisten nuorien välillä ei ole suurtakaan 
tasoeroa siinä, kuinka he pystyvät 
tuottamaan korkeatasoista ja keskit-
tynyttä musiikkia, omaa musiikkia.    
Lisäksi monien vanhempien kanssa 
olen saanut todeta lasten kehittyvän 
ja todellakin löytävän oman tapansa 
ilmaista itseään musiikilla.

Välillä olemme myös joutuneet 
kohtamaan hieman kapinointia ja 
ikäviäkin tunteita, mutta niin kuin aina 
elämässä, kaikenlaiset tunteet kuulu-
vat myös oppitunneille. 

Alusta alkaen jokaisella oppilaalla 
on ollut oma kasetti, mini disk tai muis-
titikku johon on äänitetty läksyjen myö-
tä myös juuri näitä improvisaatioita. 
Tarkoituksena on ollut antaa myös 
vanhemmille realistinen kuva, mihin 
heidän lapsensa pystyvät. Myös lap-
sille äänitteet ovat olleet keino kuulla 
omaa musisointiansa ei vaan esiin-

tymisissä vaan tavallisella tunnilla tai 
kotona. Tärkein anti mielestäni tässä 
on ollut se, että soitot ovat kuulos-
taneet oikealta musiikilta eikä vaan 
harjoitusnauhoilta. Siksi kansanmu-
siikin muistelujen olisikin aloitettava 
kuuntelemalla juuri noita oppilaitten 
nauhoja.

Oppilas Sanna aloitti 10-vuotiaana 
nokkahuilun soiton. Ensimmäisillä tun-
neilla pyysin häntä soittamaan kolmella 
sävelellä valssia sitoen kaksi ensim-
mäista säveltä toisiinsa. Itse säestin 
häntä kitaralla. Sanna aloittikin impro-
visaatio soiton, joka kesti noin kym-
menen minuuttia yhteenmenoon. Ja 
tarkempi niiden kolmen soittokertojen 
(1/vko) analysointi osoitti, että hänellä 
olikin soittaessa aivan samanlainen 
musikillinen mieli kuin 1900-luvun pai-
mensoittajilla. Taito soittaa hetkessä, 
luoda järkeviä musiikillisia kokonai-
suuksia, aivan omasta päästä. Tälläiset 
hetket ovat kuuluneet juuri parhaim-
piin musiikillisiin hetkiin oppitunneila-
ni. Silloin kun en ole opettanut mitään 
vaan antanut oppilaille luvan soittaa ja 
laulaa omalla tavallaan.

Leena	Joutsenlahti
kansanmusiikin lehtori
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S yksyllä 1993 tehtiin Pakilan 
musiikkiopistossa uusi nur-
kanvaltaus, sillä neljä Oulun-

kylän pop/jazz-konservatorion opiske-
lijaa aloitti rytmimusiikin opettamisen 
pääasiassa Pakilan nuorille ja lapsille. 
Alkuperäiset neljä rytmimusiikin opet-
tajaa olivat Riitta Paakki piano, Jarmo 
Hynninen kitara, Markku Lehikoinen 
sähköbasso ja Harri Hölttä rummut. 
Viimeksi mainittu on ainoa jäljellä ole-
va alkuasukas rytmimusiikin pakilalai-
sessa viidakossa, joten nämä muistelot 
rytmimusiikin osalta tulevat allekirjoit-
taneen näkökulmasta katsottuna.

Hyvää päivää, kirvesvartta
Ensimmäinen opetuspaikka oli Torppa-
rinmäessä pieni kerhotila nk. Hunaja-
talon alakerrassa. Aika pian kuitenkin 
pääsimme Torpparinmäen korttelitalon 
maanalaiseen väestösuojaan, jossa ai-
kaa vierähtikin 13 vuotta ihan sujuvas-
ti. Turvallista siellä ainakin oli, sillä yli 
metristen seinien sisältä syvältä maan 
alta löytyi joka kodin perustarpeistoa 
kuten sammutin, happinaamarit, kirves, 
rautakanki, kypärä ja joditabletteja. 
Sisään pääsi vain teräsovesta summe-
ria soittamalla. Siellä vietin eräänkin 
tiistain syyskuun 11. päivä ihmetellen, 
miksi yhtäkkiä ei enää yhtään oppilas-
ta tullut moneen tuntiin kunnes illan 
viimeisenä tullut aikuisoppilas kertoi, 
että kaikki olivat kotona telkkarista 

katsomassa lentokoneita ja pilvenpiir-
täjiä. Toisinaan seinällä oleva iso punai-
nen valo alkoi vilkkua, mutta ei suin-
kaan ilmahälytyksen vuoksi vaan siksi, 
että seuraava oppilas pyrki sisään. 

Erityisesti rumpujen takaa könyä-
minen luokan toiseen päähän paina-
maan ovipuhelimen avausnappia kes-
ken opetuksen oli aika työlästä. Muu-
tamaan otteeseen pikkupojat keksivät 
hauskan pilan ja kävivät jonkun aikaa 
pimpottamassa kelloa ja juoksivat pois, 
ovipuhelimesta kuului vain naurua ja 
etääntyviä juoksuaskeleita. Kerran olin 
sitten heitä nurkan takana vastassa jo 
valmiiksi. Se leikki loppui siihen.

Väestönsuojassa työn tekeminen 
vaati omanlaistansa asennoitumista. 

Sen lisäksi, että sieltä maan sisältä ei 
nähnyt ulos eikä tiennyt satoiko vai 
paistoiko, en myöskään nähnyt siellä 
13 vuoden aikana kollegoita kuin 
joskus hyvin satunnaisesti. Erillistä tau-
kotilaa tms. ei ollut, joten ei ollut juuri 
syytä pitää taukojakaan. Aina iltaisin 
7 tunnin tauottoman tahkoamisen 
jälkeen maanpinnalle kiivettyäni olo 
oli kuin Liisalla ihmemaassa.

Ylösnousemus
Vuonna 2006 rytmimuusikoiden ura 
lähti hurjaan nousuun, muutimme 
maan alta Ohrahuhdantielle toiseen 
kerrokseen kaikki saman katon alle. 
Silloin en vielä tiennyt tulleeni tro-
piikkiin, jolta opettaminen uudessa 
luokassa tuntui vuosikausia lämpötilan 
noustessa iltaa kohti 25–30 asteen 
välille. Hiki laiskan soittaessa. Jostain 
syystä rumpu- ja bänditila nimettiin 
studioksi, jonka akustiikkalevyissäkin 
on riittänyt hämmästelemistä. Hienoa 
on ollut kuitenkin se, että sähköt saa 
keskitetysti päälle ja pois. 

Epäilyttävää luonnonvaloa ei siel-
läkään sentään ole ollut tarjolla, sillä 
luokka on muurattu kaksinkertaisin 
seinin keskelle rakennusta. Sen sijaan 
uutuutena on ollut ajoittain jopa työ-
kavereita näkyvissä. 

Ihmeteltävää on riittänyt myös 
erillisessä taukotilassa, keittiössä ja 
kansliassa. Vahtimestarikin on päästä-

Harri Hölttä 
Rytmimusiikkia Pakilassa
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mässä oppilaat sisään. Internet-yhteys 
on tuonut valtavat mahdollisuudet 
YouTuben ja nuottien, sanojen ja 
tabulatuurien etsinnän myötä. Ennen 
kannoin CD-levyjä selkä vääränä, 
kunnes älysin hankkia iPodin, johon 
latasin ensi hätään reilut 12 000 kap-
paletta. Silti aina joku oppilas onnistui 
kuitenkin ehdottamaan kappaletta, 
jota minulla ei ollut mukana. Siitäkin 
päästiin iMacin ja Spotifyn myötä, 
jotka YouTuben ja GrooveSharkin 
ohella varmistavat kohtalaisen hyvän 
kattavuuden kappaleiden suhteen. 
Jopa eri versioita samoista kappaleista 
riittää niin pitkäksi aikaa, että elämä ei 
riitä niiden kaikkien kuuntelemiseen.

Kaikkea lisää
Vuosien saatossa rytmimusiikin 
opetusvalikoima on lisääntynyt alku-
peräisestä laulun, saksofonin, bändi-
opetuksen, musiikinperusteiden ja 
musiikkiteknologian verran. Sähköki-
tara- ja musiikkiteknologian opettaja 
Santtu Lehtiniemen myötä studioon 
on tullut paljon tavaraa, kaikenlaista 
musiikkiteknologiaan liittyvää. Stu-
diosta löytyy valtava mikseri, paljon 
hyviä mikrofoneja, telineitä, efekti-
laitteita, kitarakamoja yms. Toisinaan 
tuntuu, että vähemmälläkin tavara-
määrällä saatettaisiin selvitä, mutta 
mistäpä minä voisin tietää kaikkien 
erilaiset tarpeet.

Mupet-Show
Musiikin perusteiden opetus rytmimu-
siikin puolella sai opettajan kannalta 
suuren käänteen, kun Tohtori Toonika 
-niminen kirja ilmestyi muassaan CD 
kuuntelutehtävineen. Enää ei tarvin-
nut tuottaa itse kaikkea materiaalia, 
vaan kaikilla oli sekä täsmälleen samat 
laput että myös mahdollisuus edetä 
omaan tahtiin. Se puolestaan var-
mistettiin sillä, että hankittiin 10 kpl 
mp3-soittimia, joihin CD-levy oli 
tallennettu, pikkumikserit ja kuulok-
keet ja lelukaupasta ”minipianot”, joilla 
saattoi tehdä tehtäviä välittämättä 
siitä, olivatko muut samassa kohdassa 
tai oliko oppilas ollut välillä pois tai 
muuta sellaista. 

Rytmi- ja kansanmusiikin perus-
teiden opetus sai toivottua lisätilaa 
tammikuussa 2011 käyttöön otetusta 
uudesta luokasta 242. Myös välineet 
parantuivat huomattavasti, sillä nyt 
saimme vihdoin käyttöön tietokoneet.

Fortuna osoitti suosiotaan tuomal-
la Hullujen päivien myyntiin syksyllä 
iMacit, samalla viikolla kun olin tullut 
vertailussa siihen tulokseen, että 
kokonaisuutena se olisi paras ja omi-
naisuuksin nähden edullisin ratkaisu 
yhdistettyyn mupe- ja musiikkitek-
nologian opetukseen. Muissa Hullujen 
päivien asiakkaissa herätti hieman pa-
hennusta kuuden koneen yhtäaikai-
nen hankinta, mutta opisto säästi siinä 
yhden koneen hinnan kokonaisuudes-
saan.

Vahinko kiertämään
Rytmipuolen soitinkaruselli alkoi 
vuonna 2008. Sen tarve oli ilmeinen, 
sillä ennen sitä soitinvalmennusta oli 
vain rumpujen osalta. Se puolestaan 
tarkoitti sitä, että rumpuihin on aina 
ollut todella paljon hakijoita suhteessa 
mahdollisuuteen päästä oppilaaksi. 
Bassoon ja pianoon ei rytmimusiikin 
puolella ole ollut läheskään niin paljon 
hakijoita. Nyt karusellin myötä tilanne 
on tasoittunut ja esim. keväällä 2011 
karusellilaiset jakaantuivat hyvin eri 
soittimien kesken.

Jatkuu…
Seuraavat vuosikymmenet tuovat 
varmasti uutta kehitystä rytmimusiikin 
opettamiseen. Lähitulevaisuudessa 
tasosuorituspäivistä siirrytään jatku-
vaseurantaisen matriisin käyttöön, 
samalla teknologia kehittyy varmasti 
huimaa vauhtia suuntaan, jota ei vält-
tämättä osaa edes kuvitella. Musiikki-
tyylejä ja soittotapoja tulee ja menee, 
mutta siitä huolimatta neljäsosanuotti 
on edelleen neljäsosanuotti ja kosket-
tava tulkinta koskettavaa tulkintaa, 
eikä oman kehon ja mielen yhteistyö 
soittimen kanssa tule olemaan sen 
helpompaa kuin nytkään.

Harri 	Hölttä
rumpujensoiton ja rytmimusiikin mupen 
opettaja
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 Itsenäistyminen: 
 Laatua ja 
monipuolisuutta –  2000-luku

Salonkiorkesteri konserttiviikolla 2009 Anna-Leena Rysä johtaa, solisti Essi Launimo.
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V uonna 2002 tammikuussa 
Pakilan musiikkiopisto 
muutti Ohrahuhdantielle 

tiloihin, jotka olivat vain sen omassa 
käytössä. Oli monien asioiden summa, 
että näin kävi: Pakilan seurakunnan 
pääkirkon laajennushankkeesta seurasi 
rakenteellisia muutoksia seurakunnan 
toiminnassa. Seurakunta ei voinut enää 
tarjota musiikkiopiston käyttöön tiloja.

Tutkittiin monia vaihtoehtoja, jotka 
osoittautuivat liian kalliiksi tai muuten 
ylivoimaisiksi toteuttaa. Tammikuussa 
2001 alkoi tapahtua: Pohjois-Helsingin 
kuvataidekoulu oli samassa tilanteessa 
kuin musiikkiopisto – sen piti löytää 
tilat. Ilmoituksen vapaina olevista 
tiloista huomasikin kuvataidekoulun 
rehtori Saija Purhonen. Osoitteessa 
Ohrahuhdantie 2 oli tarjolla noin 
800 m2 teollisuushalli. Sen kustannuk-
set ja sijainti olivat sopivat. Helsingin 
kaupunki antoi tukensa hankkeelle. 
Tila jaettiin siten, että musiikkiopiston 
käyttöön tuli 427 m2 – 7 opetusluok-
kaa, pikku sali ja isompi sali, kanslia ja 
opettajahuone. 

Kevätlukukausi 2001 kului byro-
kratian merkeissä: kustannuslaskenta, 
rakennuslupa- ja laina-asiat, urakoit-
sijoiden valinta jne. Itse rakennustyö 
käynnistyi elokuussa ja valmistui 

joulun alla 2001. Joululoman aikana 
muutettiin ja toiminta alkoi uusissa 
tiloissa tammikuussa 2002.

Kaikki toiminta ei vielä mahtunut 
näihin tiloihin. Rytmimusiikki jatkoi 
edelleen Torpparinmäen korttelitalon 
väestösuojassa ja muskari Paloheinän 
kirkon siipirakennuksessa. Naapuris-
tamme ”Ohriksen” kiinteistöstä vapau-
tui lisää tilaa vuonna 2005, kun Koja 
Oy muutti pois. Tämä osui samaan ai-
kaan, jolloin Paloheinän muskaritilojen 
kunto heikkeni: kosteusongelmat kär-
jistyivät rajoittaen kiinteistön käyttöä. 
Niinpä aika oli kypsä seuraavalle tila-
hankkeelle. Musiikkiopiston käyttöön 
remontoitiin 2006 alkuvuodesta 361 m2 
tilaa: 2 muskariluokkaa, Kaarina-sali, 2 
luokkaa jousisoitinopetukseen, 2 kan-
sanmusiikkiluokkaa ja bänditila. Näin 
oli kaikki toiminta keskitetty saman 
katon alle – mutta tarpeet kasvoivat ja 
kasvavat… Rytmimusiikin ja kansan-
musiikin opetus oli vakiinnuttanut 
paikkansa klassisen rinnalla. Myös 
näiden musiikinlajien erityistarpeet 
alkoivat nousta esille – suurimpana 
musiikin perusteiden ym. ryhmien 
toimintaan tarkoitetut opetustilat.

Koska samassa kiinteistössä edel-
leen oli tilaa vapaana, saimme vuoden 
2011 alusta käyttöön 2 luokkaa rytmi-

Saman katon alle – 
kolmessa vaiheessa

musiikin ja kansanmusiikin käyttöön. 
Niihin on sijoitettu mm. näiden musii-
kinlajien musiikin perusteiden ryhmät. 

Käyttämätön mahdollisuus kiin-
teistössämme on 125 m2 sali, joka on 
tulevaisuuden haaste. Sen käyttöön 
saamiseksi tarvittaisiin käyttötarkoi-
tukseen riittävä, uusi ilmastointikone. 
Tämä on kustannuksena musiikkiopis-
tolle ylivoimainen este.

Konserttiviikon synty
Pakilan musiikkiopisto täytti 25 vuotta 
syksyllä 2007. Sitä päätettiin juhlia 
koko viikon ajan useiden tilaisuuksien 
voimalla marraskuussa.

Syntyi konserttiviikko – valovoimai-
nen ja runsas, paikallinen kulttuurita-
pahtuma keskelle pimeintä syksyä. Se 
on järjestetty joka syksy 25-vuotisjuh-
lien jälkeen. Oppilailla ei ole opetusta 
viikon aikana, vaan kaikki osallistuvat 
eri tilaisuuksiin esiintyjinä ja kuulijoina. 
Ohjelmatarjontaa on kaikille: päiväkoti-
lapsille, koululaisille, senioreille ja 
muulle yleisölle. Ohjelmassa on mu-
siikkia yli rajojen: klassista, kansanmu-
siikkia ja rytmimusiikkia. Joka vuosi on 
myös joku ulkopuolinen tähtiesiintyjä.

Juhlimme 30-vuotista taivaltamme 
konserttiviikon puitteissa.
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Konserttimatkoja ulkomail-
le, esiintymisiä hienoissa 
konserttisaleissa ja keikko-

ja paikoissa, joihin ei muuten tulisi men-
tyä. Puhumattakaan tiimityöskentelyn 
ja toisten kuuntelun taidoista, joita ei 
opi pelkästään yksin soittaessa. Kaikkia 
näitä asioita yhdessä soittaminen voi 
parhaimmillaan tuoda mukanaan. Ryh-
mäsoittaminen on myös yhteisöllisesti 
ja sosiaalisten suhteitten kannalta tär-
keää. Itsekin olen aikoinani saanut pu-
hallinorkesterista parhaimmat ystäväni.

Kun aloitin huilunsoiton opetuksen 
Pakilan musiikkiopistossa 1990-luvun 
alussa, oli yhteissoiton opetus täällä 
varsin vireätä ja monipuolista. Kirsti 

Leppäsalo ohjasi kahta puhallinyhtyet-
tä, Puolinuottia ja Staccatoa. Opistossa 
toimi myös jousiorkesteri johtajanaan 
Olli Vartiainen. Orkesterin tähtihetkiä 
oli, kun se sai kantaesittää musiikki-

Anna-Leena Rysä
Ajatuksia ja muisteloita yhteissoitosta

opiston 10-vuotissyntymäpäiville tila-
tun Mikko Franckin säveltämän teok-
sen Dieci	anni. Esityksessä soitti huilu-
solistina silloinen oppilaani Satu Vanne 
(kuva yllä).

Pakilan musiikkiopiston salonkiorkesteri ja Cantores Minores johtajanaan Hannu Norjanen.
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Edellä mainittujen opettajien siirryttyä 
muualle ja opiston soitinvalikoiman 
muututtua myös yhteissoittotoiminta 
muutti muotoaan. Orkestereista ja 
isoista yhtyeistä siirryttiin pienyhty-
eisiin. Tuolta ajalta muistan erityisesti 
muutamat huilu-kitaraduot sekä 
huilutriot.

Jokakesäiset yhteiset musiikkileirit 
lehtori Hellevi Lassfolkin kanssa innoit-
tivat järjestämään yhteiskonsertteja 
Pakilan musiikkiopiston ja musiikki-
opisto Juvenalian huilistien kesken. 

Konserteissa esitettiin sooloteosten 
lisäksi suurelle huiluorkesterille sävel-
lettyä ja sovitettua musiikkia. Syntyi 
ajatus perustaa meidänkin opistoom-
me iso huiluorkesteri. Lisää vettä 
myllyyn laittoi levytyshanke ja sitä 
varten huiluyhtyeelle tehty sävellysti-
laus Jukka-Pekka Lehdolta. Onnistunut 
nauhoitus poiki vielä ikimuistoisen 
Amerikan matkankin Soiva Camp – 
musiikkileirille Minnesotassa.

Idea oman orkesterin perustami-
sesta syntyi, kun opiston erilaisiin juh-
liin ja tapahtumiin tarvittiin musiikkia 
ja erityisesti tanssimusiikkia. Soitinva-
likoiman pienuuden takia salonkior-
kesteri oli hyvä valinta kokoonpanoksi; 
piano voi tarvittaessa korvata puut-
tuvat instrumentit. Aluksi orkesteri 
koostui soitonopettajista ja muutamis-
ta pidemmälle edistyneistä oppilaista. 

Kun yhteisten harjoitusaikataulujen 
löytäminen kävi mahdottomaksi 
opettajille, päätettiin salonkiorkesteri 
muuttaa kokonaan oppilasorkesteriksi.

Salonkiorkesterin tärkeimpiä esiin-
tymisiä ovat olleet Lionsien järjestä-
mät vuotuiset Ystävänpäivä -konsertit. 
Näissä hienosti järjestetyissä konser-
teissa orkesteri on saanut tilaisuuden 
soittaa suurelle yleisölle huippusolis-
tien ja esiintyjien (kuten Esa Ruuttu-
nen, Hannu Jurmu, Cantores Minores) 
kanssa.

Historiaa taaksepäin katsottaessa 
voi todeta, että Pakilan musiikkiopis-
ton yhteissoittotoiminta on palaamas-
sa lähes siihen, mitä se oli tullessani 
taloon. Orkesteri toimii nyt aktiivisesti 
Mika Seppäsen johdolla ja vanha kun-
non puhallinyhtye Puolinuottikin on 
herätetty uudelleen henkiin. Vaikuttaa 
siltä, että yhdessä soittaminen orkes-
terisoittimien osalta on puhjennut 
uuteen kukkaan oppilaitoksessamme 
ja yhteissoittoa opiskellaan jo alkeista-
sosta lähtien.

Tulevaisuuden haaveena minulla 
on kuitenkin opiston puhallinvali-
koiman laajentaminen, mikä mah-
dollistaisi entistä monipuolisemman 
yhteissoiton, sillä yhdessä musisointi 
on kaiken musiikinopiskelun suola!

Anna-Leena	Rysä
huilunsoiton lehtori

Pakilan musiik-
kiopiston kan-
sanmusiikkiyhtye 
”Soitanda” esiintyi 
valtakunnallisessa 
äitienpäiväjuhlassa 
vuonna 2006.
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Kansainvälinen toiminta
Soiva Camp
Pakilan musiikkiopisto osallistui ke-
sällä 2008 Minnesotassa pidettävään 
Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja 
Finlandia Foundationin järjestämään 
Soiva Camp -pilottihankkeeseen. 
Leiri pidettiin 15.–21. kesäkuuta 2008. 
Opetuspaikkana oli Bemidji State Uni-
versity ja majoittuminen tapahtui 
Salolampi Language Villagessa. 
Kurssille osallistui 25 oppilasta, 
jotka olivat iältään 11–17 -vuo-
tiaita, kansallisuudeltaan suo-
malaisia ja yhdysvaltalaisia. 

Opetusaineina olivat huilu, piano, 
sävellys ja improvisaatio.

Opettajina toimivat Stephen Carlson 
ja Heta Priiki, piano, Markus Fagerudd, 
sävellys ja improvisaatio sekä Anna-
Leena Rysä (Pakilan musiikkiopisto) ja 

Debora Harris, huilu.
Kurssin neljä suomalaista oppilasta 

olivat huilistit Amanda Kaskela, Annii-
na Korpinen, Sofia Nieminen ja Salla 
Salokanto Pakilan musiikkiopistosta.
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Ystävyyskoulu Kiviôlissa
Hyviä asioita ja yhteyksiä syntyy toisi-
naan suunnittelematta – tarttumalla 
hetken tilaisuuteen. Keväällä 2004 oli 
Suomen musiikkioppilaitosten liiton 
(SML) vieraina useita virolaisia musiik-
kioppilaitosten rehtoreita. SML halusi 
esitellä heille kansanmusiikin opetusta 
Helsingissä. Niinpä koko joukko päätyi 
vierailulle Pakilaan yhdeksi päiväksi. 
Syntyi spontaanisti hyvä kontakti 
Kiviôlin musiikkikoulun rehtoriin Jaa-
nus Pölderiin. Vaihdettiin osoitteita ja 
puhelinnumeroita.

Seuraavana keväänä 2005 vieraili-
vat Pakilan musiikkiopiston opettajat 
Kiviôlissä tutustumassa opetukseen ja 
viehättävään paikkakuntaan. Kiviôlin 
oppilaitoksessa on sekä musiikki-
koulu että kuvataidekoulu samassa 
rakennuksessa – eli sama tilanne kuin 
Pakilassakin (Pakilan musiikkiopisto 
ja Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu). 
Rakennus on vanha ja sitä kunnoste-
taan jatkuvasti. Erityisesti jäi mieleen 
kodikas tunnelma sekä kaunis ja valoi-
sa konserttisali. Sovittiin, että jatkossa 
vieraillaan toisissamme oppilasjoukon 
kanssa ja tehdään musiikkia yhdessä.

Huhtikuussa 2006 lähti Pakilasta 33 
hengen ryhmä kohti Kiviôlia kolmen 
päivän retkelle. Mukana oli salonki-
orkesteri johtajineen ja solisteineen 
sekä ryhmä kansanmuusikkoja. Salon-
kiorkesteri esiintyi Anna-Leena Rysän 
johdolla; mukana soitti myös Kiviô-
lin koulun oppilaita. Solistina lauloi 

Hannamaija Arjovuo ja pianosolisteina 
soittivat Emil Pasanen, Riikka Riikonen 
ja Viola Inkinen.

Kansanmuusikot musisoivat yhdes-
sä työpajoissa. Vetäjinä olivat Kiviôlin 
rehtori Jaanus, apulaisrehtori Kaarin ja 
Pakilan opettajat Leena Joutsenlahti, 
Anu Itäpelto sekä Jari Komulainen. 
Kansanmuusikoista koottiin myös iso 
kamuorkesteri, johon kaikki osallistuivat.
Matkasta otettiin kaikki mahdollinen 

Anu Itäpelto ohjaamassa 
kiviôlilaisia.

Pakilan musiikkiopiston talouspäällikkö Tuula 
Kivioja ja Kiviôlin koulun rehtori Jaanus Pôlder.

irti. Pikku pianosolistien opettaja Päivi 
Rusko piti Kiviôlin oppilaille piano-
kurssin. Saimme mukaan ison tukun 
nuotteja sikäläisiltä piano-opettajilta, 
joille puolestamme veimme suoma-
laista musiikkia. Ja ennen kaikkea taas 
tuli lisää mukavia kontakteja! Yhdessä 
musisoiminen jatkui myöhään iltaan 
ja uuteen päivään herätti Leenan 
lempeä aamusoitto milloin milläkin 
puhaltimella. Yhteishenki kukoisti ja 
tunnelma oli korkealla sekä Kiviôlissa, 
bussissa että laivalla.

Jatkoa seurasi… Syksyllä 2008 oli ai-
ka kiviôlilaisten rantautua viikonlopuksi 
Helsinkiin. Tällä vierailulla keskityttiin 
kansanmuusikoiden hyvin alkaneen 
yhteistyön jatkamiseen yhteisissä työ-
pajoissa, konsertissa ja tanssituvassa.

Vuoropuhelu jatkuu…
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Salonkiorkesteri konsertoimassa Torpparinmäen peruskoulussa, johtaa Mika Seppänen
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Yhteistyö päiväkotien 
kanssa
Pakilan musiikkiopisto järjestää kerran 
lukukaudessa alueen päiväkotilapsille 
konsertin. Syksyn konsertti ajoittuu 
luontevasti konserttiviikolle marras-
kuussa ja kevään avointen ovien viikol-
le huhtikuussa. Konsertin sisältö vaihte-
lee, mutta sen tarkoituksena on esitellä 
musiikkia ja soittimia monipuolisesti. 

Konsertteja ideoi ja emännöi an-
siokkaasti muskariopettaja Kaisa Viitala. 
Yleisöä on yleensä yhteensä 500–600 
lasta yhden konserttipäivän aikana.

Yhteistyö koulujen kanssa
Kevään avointen ovien viikolla mu-
siikkiopisto tekee konserttikiertueen 
alueen kouluissa (Pakila – Paloheinä 
– Itä-Pakila – Torpparinmäki). Näiden-
kin konserttien keskeinen tavoite on 
lisätä tietoisuutta musiikin eri lajeista 
ja soittimista – ja samalla herättää 
kiinnostusta hakeutua tämän antoisan, 
henkisen harrastuksen pariin.

Koulujen kerhotoiminta tarjoaa 
myös mahdollisuuden pienimuotoi-
sempaan musiikin opetustoimintaan. 
Kerho kokoontuu koulupäivän jälkeen 

Alueellinen verkostoituminen

Pakilan musiikkiopisto on kolmen vuosikymmenen aikana juurtunut tukevasti alueelliseen kasvualustaansa. Se on myös 
kasvanut sellaisiin henkisiin mittoihin, että saajan rooli on vaihtunut tasapuolisen kumppanin osaksi. Kokonaisuus on 
enemmän kuin osiensa summa – yhdessä toimimalla saadaan rikkaampia tuloksia kuin yksittäin.

Anu Itäpelto kertomassa musiikkisatua päiväkotilapsille

koulun tiloissa sovitun kertamäärän. 
Tämä toiminta aloitettiin kevätluku-
kaudella 2011 Metsolan ala-asteella 
ja Torpparinmäen koulussa: musiik-
kiopiston opettaja Terhi Pihlajamaa 
veti 10 kerran musiikkiliikuntakurssin 
molemmissa kouluissa. Toimintaa 
jatketaan ja laajennetaan.

Vuonna 2011 on aloitettu myös 
soitinopetus Pakilan ala-asteen 

musiikkiluokkien oppilaille. Aluksi 
keskitytään jousisoittimiin – viulu ja 
sello – mutta jatkossa soitinvalikoimaa 
voidaan laajentaa, mikäli kysyntää 
riittää. Oppilaat saavat opetusta mu-
siikkiopiston opettajilta 30 minuuttia 
viikossa koulupäivän jälkeen oman 
koulunsa tiloissa. Opettajat ovat Helka 
Hakasalo, viulu ja Mika Seppänen, 
sello.



42

Poikkitaiteellisuus
Pakilan musiikkiopistolla on ollut pit-
källinen ja toimiva yhteistyö Pohjois-
Helsingin kuvataidekoulun kanssa. 
Kun muutimme toistemme naapu-
reiksi tammikuussa 2002, se helpottui 
käytännön järjestelyiden puolesta. 

Musiikin ja kuvataiteen yhteistyö on 
toiminut erityisen hyvin muskarissa ja 
valmentavana opetuksena. Musiikki-
opiston käytävillä on myös vuodesta 
2002 ollut sekä ammatti- että harraste-
lijataiteilijoiden töitä esillä.

Kuvismuskarilaisten 
renessanssi-henkisiä töitä 
konserttiviikolla 2010

Musiikin ja tanssin yhdistelmä on 
toiminut niin ikään muskarissa. Se on 
uusin tulokas muskaririntamalla ja tu-
lee tarjoamaan mahdollisuuksia toisen 
naapurimme Pakilan voimistelijoiden 
kanssa toteutettavalle yhteistyölle.
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Senioritoiminta
Pakilan musiikkiopisto on koko toimin-
tansa ajan vienyt musiikkiohjelmaa toi-
minta-alueensa toimijoiden tilaisuuk-
siin pyynnöstä. Vanhainkodit, vanhusten 
kerhot ja sairaalat ovat perinteisesti 
olleet innokkaita kulttuurin kuluttajia.

Tammikuussa 2010 kokoonnuimme 
joukolla pohtimaan, miten voisimme 
alueelliset voimat yhdistäen saada 
aikaan senioreita palvelevaa ja virkistä-
vää toimintaa. Mukana olivat musiikki-
opiston lisäksi Pakilan seurakunnan ja 
pohjoisen sosiaalipiirin edustajat. Mu-
siikkiopiston, seurakunnan ja Pakilan 
voimistelijoiden yhteistyönä kehiteltiin 
senioreiden virkistyspäivä: aluksi jum-
pataan olo vetreäksi, sitten lauletaan 
yhdessä ja lopuksi vielä musisoidaan 
eri soittimilla. Päivän ohjelman päättää 
yhteinen, herkullinen lounas. Tällaisia 
virkistyspäiviä on vaihtelevin ohjelmin 
järjestetty muutama lukukaudessa.

Taiteelliset päiväkahvit senioreille 
ovat keränneet yleisöä musiikkiopistol-
le, mutta toivomuksena oli kuitenkin, 
että musiikkiopistolaiset menisivät 
yleisön luo eli vanhain- ja hoivakoteihin 
esiintymään. Niinpä jatkamme toimin-
taa vierailemalla em. hoitolaitoksissa.

Uusin toimintamuotomme on 
Pakila-kodin asukkaille järjestetty se-
niorimuskari: musiikkiopiston opettaja 
pitää vanhuksille muskaritunnin vii-
kossa. Ryhmiä on kaksi. Toiminta antaa 
mahdollisuuden tutkia muistisairaiden 
kykyä hahmottaa musiikkia. Tulokset 

Hannu Holma, Seppo Kuusisto, Anni Holma 
ja Tuula Kivioja LC Pakinkylän Äitienpäiväta-
pahtumassa 8.5.2011.

ovat olleet rohkaisevia. Tietyt muistin 
alueet säilyvät toimivina, vaikka tois-
ten toimintakyky heikkenee.

Ohjelmaa kaivataan usein myös 
johonkin erityiseen juhlatilaisuuteen 
tai vaikkapa pikkujouluun. Yhteistyö-
kumppanimme ovat jo tottuneet 
ottamaan yhteyttä musiikkiopiston 
keikkapalveluun, jota hoitelee asian-
tuntevasti apulaisrehtori Anni Holma.

Yhteistyö paikallisten 
Lions Clubien kanssa
LC Pakinkylä ja LC Pakila ovat luoneet 
alueellisia traditioita monien juhlapäi-
vien vietolle: Äitienpäivä, Isänpäivä, 
Itsenäisyyspäivä, Ystävänpäivä. Maini-
tuilla klubeilla on myös oman toimin-
tansa rakenteeseen liittyviä vuosit-
taisia juhlia. Pakilan musiikkiopistolla 
on ollut ilo saada olla mukana omalla 
musiikillisella panoksellaan näissä 
juhlissa, jotka ovat tarjonneet oppi-
laille tasokkaita esiintymistilaisuuksia 
täysille saleille.

Uusin klubi – LC Aurora – on naisten 
klubi. Sen luoma perinne on keväinen 
muotinäytös, jossa musiikilla on alusta 
alkaen ollut paikkansa.

Kaikki klubit ovat tukeneet uskolli-
sesti lahjoituksilla Pakilan musiikki-
opistoa, mikä on mahdollistanut mo-
nia sellaisia hankintoja, joihin perusra-
hoitus ei olisi riittänyt. Avustuksilla on 
myös ylläpidetty oppilaiden stipendi-
rahastoa.

Seniorit laulavat yhdessä kitaristi Anne 
Jusslinin oppilaiden säestämänä senioreiden 
virkistyspäivässä.
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Varhaiskasvatus

Kaikki alkaa pienestä, sieme-
nestä, ajatuksen poikases-
ta. Niin alkoi koko Pakilan 

musiikkikoulu, joka sittemmin on kas-
vanut musiikkiopistoksi ja jonka vai-
heissa olen ollut itsekin lähes alusta 
asti kasvamassa. Ensin oli vain muu-
tama tunti musiikkiopintojen ohella, 
valmistuttuani putosi vakinainen toimi 
kuin syliin ja vuodesta 2007 olen ope-
tuksen ja säestyksen lisäksi hoitanut 
myös apulaisrehtorin tehtäviä. Sillä 
saralla yhtenä vastuualueenani on var-
haiskasvatus, joka on minulle erityisen 
mieluinen juuri siitä syystä, että sillä 
osa-alueella luodaan uudet pienet alut 
ja kylvetään ne siemenet, joista kenties 
myöhemmin syntyy suuria musiikinra-
kastajien puita. 

Muskareihin tullaan varhaislapsuu-
dessa, innokkaimmat äidit ilmoittavat 
vielä syntymättömät vauvansa muska-
riryhmiin hyvissä ajoin. Näin tarjoutuu 
hieno mahdollisuus päästä vaikutta-
maan jo elämän alkumetreillä siihen, 
että meillä riittää musiikkiopistossa 
innokasta ja tyytyväistä asiakaskuntaa 
ylemmilläkin opintojen asteilla. 

Janoiset oppijat, musiikin parissa 
viihtyvät ja sen avulla itseään kehit-
tämään pyrkivät oppilaat ovat koko 
musiikkioppilaitoksen olemassaolon 

edellytys ja sen joukon jatkuva uusin-
taminen on alati innostava ja tärkeä 
työkenttä.

Monipuolisuus on ollut varhaiskas-
vatuksen alueen työnäkynä jo kauan. 
Musiikkileikkikoulutoiminta on jo 
ominaislaatunsa vuoksi monipuolista 
sisältäen musisoinnin lisäksi leikkiä, 
loruja, laulua, liikettä, ryhmätoimintaa. 
Pakilan musiikkiopiston resurssien 
(tilat, opettajat, välineet) lisääntyessä 
meillä on ollut mahdollisuus moni-
muotoistaa muskariopetusta perus-
tamalla perinteisten ryhmien rinnalle 
poikkitaiteellisia muskariryhmiä.

Yhteistyö Pohjois-Helsingin kuva-
taidekoulun, Pakilan Voimistelijoiden, 
Cantores Minores-poikakuoron sekä 
Pakila-kodin kanssa on synnyttänyt 
varhaiskasvatuksen kentälle viime 
vuosina kuvismuskarit ja musakuvik-
sen sekä kokeilun vauvojen värikylpy-
muskarista, tanssimuskarin ja musa-
tanssin, laulupainotteiset CMmuskarit 
sekä kokeilun vauva&vaari -muskarista 
sekä seniorimuskarin, joka toimii 
Pakila-kodilla. Nämä kaikki ovat 
tämänhetkisen muskaripuun vankasta 
perustoiminnasta haarautuneita oksia, 
joiden hedelmää saamme tämän 
päivän Pakilan musiikkiopistossa ilolla 
nauttia. 

Uusimpana uutuutena joukkoon on 
saatu syksyllä 2011 viululehtori Satu 
Lahdenperän vetämä viulumuskari, 
jossa musiikin avulla leikkien tutustu-
taan tiettyyn soittimeen, viuluun. Tälle 
kokeilulle esikuvina ovat olleet jo kau-
an valikoimaan vaihdellen kuuluneet 
kannel- ja nokkahuilumuskarit, joissa 
niin ikään toiminta keskittyy yhden 
instrumentin ympärille.

Pakilan musiikkiopiston tilojen 
vakiinnuttua yhteen osoitteeseen on 
päästy voimia kuluttaneesta välinei-
den kuljettelusta ympäriinsä ja oman 
opiston muskariluokkia on pystytty 
vähitellen mukavasti varustamaan ja 
tekemään viihtyisiksi oppimisympä-
ristöiksi. Vakaan kasvualustan muska-
ripuun kasvulle ja hyvinvoinnille on 
tarjonnut se pitkäjänteinen työ, jota 
suurella lapsirakkaudella ja sitoutu-
neisuudella on tehty. Vuodesta 1990 
alkaen ja yhä toimessaan jatkava Kaisa 
Viitala on saanut matkan varrella rin-
nalleen useita muskariopettajia, joiden 
kanssa on syntynyt hyvä yhdistelmä 
pitkää kokemusta sekä uusia tuoreita 
ideoita ja päivitettyjä opetuksellisia 
virtauksia. Minulla on apulaisrehtorina 
suuri ilo johtaa tällaista vireää tiimiä, 
jonka käytännön työn toteutukseen 
voin täydellä sydämellä luottaa.

Anni Holma
Tyvestä puuhun
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Konkreettisena näyttönä varhais-
kasvatuksen laajasti haarautuneesta 
toimintakentästä on musiikkiopiston 
aulassa esillä oleva kuvismuskarilais-
ten kevätlukukaudella 2011 projekti-
työnä tekemä taideteos Elämänpuu. 
Taideteoksen kokonaisuuteen kuuluu 
myös Kaisa Viitalan säveltämä ja sa-
noittama laulu, joka luonnollisestikin 
lasten laulamana raikui teoksen paljas-
tustilaisuudessa toukokuussa 2011.

Anni	Holma
apulaisrehtori
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Kaisa Viitala
Eläköön muskari!

J äin heti kerrasta koukkuun.
Viisivuotiaana aloitin 

muskarin ja se vei oitis men-
nessään: päätin jo silloin, että minusta 
tulee isona muskariope. Kouluaikoina 
mielessä kävi muita haihatuksia, mutta 
pikkutyttönä tehty päätös on pitänyt 
ja sillä tiellä ollaan.

Kaksikymmentäkaksi vuotta sitten 
vielä ollessani opiskelija alkoi elämäs-
säni kaksi näihin päiviin asti kestänyttä 
suhdetta: minusta tuli rouva ja Pakilan 
musiikkikoulun yhteispäätoiminen 
tuntiopettaja. Muskarin viran perin 
arvostamiltani kollegoilta Salinin Kaa-
rinalta ja Rissasen Heliltä, joilta olen 
vuosien varrella saanut tärkeää tukea 
ja kannustusta muskariopen työssäni.

Muskariope on eri ope: kupliva 
sekoitus osaavaa opettajaa, napakkaa 
kasvattajaa, empaattista äitiä, lasten 
maailmaan heittäytyjää ja itsensä 
likoonlaittajaa. Toimenkuvaan kuuluu 
opettamisen lisäksi nuhanenien niis-
tämistä, lattialle yllättäen ilmestyneen 
”lätäkön” kuivailua, leikin tiimellyk-
sessä tulleiden kuhmujen puhaltelua 
ja vanhempaa alahuuli väpättäen 
ikävöivän lapsen sylissärauhoittelua. 
Nyrkkiä on tullut vastaan, mutta myös 

Kaisa Viitala ja Anni Holma Täti Monikan 
hattukonsertissa 20.11.2009.

märkiä pusuja ja sydämeenkäypiä ”mä 
tykkään susta” -haleja.

Naulan kantaan osunut luonneh-
dinta on kaksivuotiaan tytön suusta: 
Kaisa on sellainen iso lapsi!

Yllättäviä tilanteita tulee eteen jat-
kuvasti. Erityisesti on mieleeni jäänyt 
poika, joka vessareissultaan pinkaisikin 
kotiinsa kesken muskaritunnin ja tyttö, 
joka pelkäsi seurakuntakodissa ollutta 
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pääveistosta niin paljon, että se piti ai-
na tunnin aluksi piilottaa kankaan alle.

Muutaman kerran on vaihdettu 
luokkaa muskaritunnilla alkaneen 

vatsataudin takia ja vääriin jalkoihin 
joutuneille talvisaappaille on porukalla 
etsitty oikeita omistajia. Perhemuska-
rin tanssit ja pomppuleikit ovat olleet 

alkutahteina myös synnytykselle
Muskariopen on oltava valmis raa-

haamaan mukanaan soittimia ja muuta 
tunninpitoon tarvittavaa rekvisiittaa, 
niin kuin urani alkuaikoina kassi-Kaisana 
Pakilassa, Torpparinmäessä, Palohei-
nässä ja Itä-Pakilassa opettaessani.
Hajaannuksen jälkeen oli odotettuakin 
odotetumpi autuus päästä omiin ope-
tustiloihin ja saada muskariopetukseen 
kaksi valoisaa kotiluokkaa. Uusien työ-
tilojen myötä mahdollistui myös toi-
minnan laajeneminen kuvataide- ja 
tanssimuskareihin, mistä vanhan open 
sydän erityisesti iloitsee!

Urani liikuttavimmat hetket on koet-
tu – ei työssä – vaan kotona. Äiti ei voi-
nut välttyä omantunnontuskilta, kun 
oma tyttö kyseli illalla ääni väristen nuk-
kumaan mennessään: ”Minkä nimisiä 
lapsia sinä äiti huomenna opetat?”  Tätä 
nykyä jälkikasvu on vain mielissään kun 
äiti ei ole iltaisin kotona päsmäämässä.

Muskarissa asuu ilo. Ilo on laulaa ja 
soittaa yhdessä, ilo on oppia ja nauttia 
musiikista yhdessä. Arjen työ on täyn-
nä tähtihetkiä.

Kaisa	Viitala
muskarin ja pianonsoiton opettaja
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 Lohja 1999
 Klassiset	yhtyeet,	sarja	C
 2. sija (jaettu) duo Aura Hietala, 

huilu ja Tero Oikkonen, kitara.
 Muut	soittimet
 1. sija Tero Oikkonen, kitara, lisäksi 

kunniamaininta.
 Mikkeli 2002
 Klassiset	yhtyeet
 1. sija Pakilan musiikkiopiston 

huilutrio (Heini Nieminen, Suvi 
Salonen ja Jasmiina Iivanainen).

 Puhaltimet	
	 Sarja D, 1. sija Aura Hietala, huilu.
 Porvoo 2009
 Klassiset	yhtyeet,	sarja	B
 1. sija Trio Tehotytöt (Vera Jegoren-

kov, huilu; Emmi-Juulia Hirviniemi, 
klarinetti ja Hilla Inkinen, piano).

Pakilan musiikkiopiston oppilaat kilpailuissa

Jyväskylän valtakunnalliset 
kantelekilpailut 2005
	 Kamu/suuryhtye/10–12v.
 1. sija vPk (= villit Pakilan kantelistit): 

Karoliina Skyttä, Hanna Österman, 
Kia Vesikallio, Laura Laakso, Matias 
Lehtovirta, Pauliina Hyttinen, Jenni 
Helvola, Aino Tamminen).

 Kamu/suuryhtye/yli	15v.	
 Jaettu 2. sija (Henri Haverinen, Han-

na Keinänen, Maija Väisänen, Helmi 
Harju, Sini Sulkama, Kalle Turppo, 
Anu Itäpelto, Leena Joutsenlahti).

Osallistumiset Sinulin 
valtakunnallisille harraste- 
ja nuorisopäiville:

Tukiainen -viulukilpailut 2012. Sirpa Lannes-
Tukiainen ohjaa kilpailun kuopusta, 7-vuoti-
asta osanottajaa ennen esityksen alkamista.

Kanteleyhtyeitten
SM-kisat 2007, Tampere 
 Kamu/suuryhtyeet/15v.	
 Sirgo (Kia Vesikallio, Jenni Helvola, 

Pauliina Hyttinen, Karoliina Skyttä, 
Laura Laakso, Laura Ollila, Hanna 
Österman, Helmi Harju).

 Suuryhtyeet/15v.
 2. sija Aarnikratti (Kalle Turppo, Anu 

Itäpelto, Henri Haverinen).
 Kamu/pienyhtyeet	10–12v.
 jaettu 2. sija Tsertin Miikkula (Iina-

Emilia Puukangas, Meera Sriniva-
san, Lotta Lind, Juulia Leinonen).

Leevi Madetoja -kilpailu 
28.1.2009 
 Amanda Pasanen (opettaja Päivi 

Rusko) osallistui Oulussa järjestet-
täviin Leevi Madetoja -kilpailuihin. 
Hän sai soitostaan hyvää ja kannus-
tavaa palautetta, vaikka palkintosi-
jat jäivät vielä tavoittamatta.

Kansainvälinen kantele
mestaruuskilpailu 2011 
 Lotta Lind (opettaja Anu Itäpelto) 

saavutti 3. sijan Helsingissä järjes-
tettävissä kansainvälisissä kantele-
mestaruuskisoissa 12–14-vuotiait-
ten sarjassa (kansanmusiikki).
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Tulevaisuus: Alueellinen vaikuttaja

Koulu keskellä kylää
Kun tulin Pakilan musiikkikouluun 
tuntiopettajaksi 1982, tunsin vahvana 
yhdistävänä tekijänä alueellisen yh-
teishengen. ”Rakkaus näkyy” -kampan-
ja tuki alkavan musiikkikoulun ensias-
keleita. Opintoni Sibelius-Akatemiassa 
olivat loppuvaiheessa ja opettajani 
urkutaiteilija Kari Jussila toimi myös 
Pakilan seurakunnan kirkkomuusikko-
na. Tämän virkansa myötä hänestä tuli 
musiikkikoulun ensimmäinen rehtori. 
Mittavan taiteellisen uransa vuoksi 
hän ei kuitenkaan jatkanut rehtorin 
tehtävissä kovin pitkään, vaan vuonna 
1985 oli vuoroni tarttua ruoriin.

Musiikkikoulu varttui seurakunnan 
sylissä keskellä kylää monien tahojen 
tukemana. Turvallinen kasvualusta an-
toi hyvän ympäristön itsenäistymiselle. 
Saimme alusta asti olla osana erilaisten 
toimijoiden verkostoa. Tältä pohjalta 
ovat syntyneet toimintaamme ohjaa-
vat arvot, jotka ilmentävät suvaitsevai-
suutta ja vuorovaikutuksellisuutta.

Monipuolisen toiminnan ja verkos-
toitumisen seurauksena on syventynyt 
vuorovaikutus: musiikkiopisto on kas-
vanut henkisiltä mitoiltaan kykeneväk-
si antamaan paljon ympäristölleen. Se 
on juurtunut entistä syvemmin osaksi 
Pakilaa – tasapuolinen yhteistyökump-
pani, jonka osaaminen säteilee laajalti.

välillä. On sekä nuoruuden intoa ja 
ideoita että työvuosien tuomaa koke-
musta ja näkemystä, mikä on hedel-
mällinen yhdistelmä. Ilahduttavaa on 
ollut opettajien jatkuva aktiivisuus 
oman ammattitaitonsa lisäämiseksi ja 
kehittämiseksi, mikä aina koituu oppi-
laiden hyväksi tavalla tai toisella.

Yhteishenki ilmenee paitsi arjen 
työssä myös monissa yhteisissä pikku-
jouluissa, kevätjuhlissa ja retkillä.

Erityinen näköalapaikka toiminnan 
havainnoimiseen on marraskuinen 
konserttiviikkomme: tilaisuuksia on 
pitkälti yli 20 eri kohderyhmille. Viikon 
aikana ei ole opetusta vaan kaikki 
osallistuvat konsertteihin esiintyjinä 
ja kuuntelijoina. Näin se on myös 
oppilaille, vanhemmille ja opettajille 
katsaus toiminnan koko kirjoon.

Tulevaisuuden visiomme on Pakilan 
oma kulttuurin keskus ”Ohriksella” – 
toimiihan samassa talossa jo Pakilan 
musiikkiopisto, Pohjois-Helsingin kuva-
taidekoulu ja Pakilan Voimistelijat. 
30-vuotinen taival on tehnyt meistä 
ikuisia optimisteja; niin monet mah-
dottomiltakin tuntuneet esteet on 
onnistuttu raivaamaan tieltä ja kohtalo 
on avannut eteemme odottamattomia 
mahdollisuuksia. Ehkäpä se jonain 
päivänä tarjoaa keinot, joilla saamme 
käyttöömme samassa kiinteistössä 

Ammattitaitoinen, osaava, luova ja 
innostunut opettajakunta on ollut se 
vireä joukkue, joka on ideoinut jatku-
vasti toiminnan kehittämisen kentällä. 
Parasta työssäni on aina ollut juuri se, 
ettei koskaan tiedä, millaisen ajatuk-
senpoikasen kera joku astuu huonee-
seeni. Siitä sitten lähdetään kehittele-
mään ideaa, miettimään toteutusta ja 
rahoitusta. Ja pannaan toimeksi.

Jonkinlainen ihme on, kun eri ihmis-
ten ideat kohtaavat ja niistä kasvaa yh-
teisiä hankkeita. Pakilan musiikkiopiston 
opettajat edustavat hyvin laaja-alaista 
asiantuntemusta. Jokaisen persoonal-
lisuus säteilee ympäristöönsä omalla 
tavallaan. Alussa olimme kaikin tavoin 
nuori oppilaitos; myös opettajat olivat 
vastavalmistuneita tai vielä opiskelevia. 
Kolmen vuosikymmenen aikana ikähai-
tari on levinnyt 40 vuoden mittaiseksi 
vanhimman ja nuorimman opettajan 

Opettajat kevätretkellä Suomenlinnassa  
30.5.2011.
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Arvot
Moniarvoisuus
 Yhteisössä	kunnioitetaan	eri	musiikin	lajien	sisäisiä	lainmukaisuuksia	

ja	annetaan	niille	mahdollisuus	toteutua.
	 Oppilaat	ja	opettajat	työskentelevät	laaja-alaisesti	ja	raja-aidattomasti	

eri	musiikin	lajien	lähtökohdista	käsin.

Hyvä musiikkisuhde
 Oppilaan	ja	opettajan	vuorovaikutuksen	tuloksena	on	hyvä	musiikki-

suhde:	elinikäinen	rakkaus	musiikkiin	ja	sen	tekemiseen,	henkinen	
kasvu	ja	persoonallisuuden	rikastuminen.

Pakilan musiikkiopisto = me
 Opetustyössä	löydetään	oppilaan	yksilölliset	resurssit	ja	saadaan	ne	

aktivoiduiksi.	Yhteisö	antaa	yksilöllisyyden	ja	luovien	työtapojen	edel-
lyttämän	toimintavapauden	ja	synnyttää	kannustavan	me-hengen.

	 Opettaja	saa	toteuttaa	työssään	omaa	ammattitaitoaan	ja	persoo-
nallisuuttaan	laajaalaisesti.

Uusiutuvuus
 Henkilökunta	päivittää	ammattitaitoaan	jatkuvasti	yhteistyössä	oppi-

laitoksen	kanssa	ja	sen	tuella	sekä	itsearvioinnin	antaman	palautteen	
pohjalta.

olevan tilavan salin. Perusteellisen re-
montin avulla Pakila saisi siitä tarvitse-
mansa ja ansaitsemansa konserttisalin.

Pakilan musiikkiopisto antaa tällä 
hetkellä monipuoliset mahdollisuudet 
luoda itselleen hyvä musiikkisuhde. 
Opetustarjonta on monipuolista – 
mutta, mutta…

Taide on elävä kasvualusta, joka ver-
soo jatkuvasti. Se ilmentää omia sisäisiä 
lainalaisuuksiaan ja on vuoropuhelussa 
ympäristön tarpeiden kanssa. Kun yksi 
tavoite on saavutettu, toinen jo hou-
kuttelee tai suorastaan vaatii toteutu-
mistaan nurkan takana. Esim. puhalti-
met – varsinkin vaskipuhaltimet – on 
suurimmaksi osaksi vielä koskematon 
alue musiikkiopistollemme. Mm. sen 
kentän valtausta suunnittelemme 
parhaillaan. Palkintona on jälleen lisää 
mahdollisuuksia rikkaisiin musiikillisiin 
kokemuksiin.

Tärkeintä on, että taiteellisen kasvu-
alustamme versot saavat kasvaa vapaas-
ti täyteen mittaansa. Kehitystä tulee 
ohjata ja johtaa, mutta yhtä oleellista 
on kuunnella, minkälaisia ennalta 
arvaamattomia mahdollisuuksia jo on 
ulottuvilla. Siksi ajatus huomisesta on 
aina kiehtova.

Arja	Ahlajoki
rehtori
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Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry.
      

       
Johtokunta

Aittoniemi Liisa           
Arjovuo Hannamaija           
Holkkola Risto            
Salin Kaarina            
Tukiainen Seppo, puheenjohtaja          
von Creutlein Timo             

 
         

Muut johtokunnan jäsenet         
Ahlajoki Arja, rehtori           
Holma Anni, apulaisrehtori          
Kivioja Tuula, talouspäällikkö, johtokunnan sihteeri        
Viitala Kaisa, opettajakunnan edustaja           

 
           

Tilintarkastajat           
Matti Kylänpää HTM           
Ilkka Merimaa HTM            

 
Varatilintarkastajat:           
Pentti Mäkinen MKT           
Virve Mikkonen HTM            

 

 
            
             

Jäsenyydet	            
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry.         
Sivistystyönantajat ry. (EK)
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Henkilöstö lukuvuonna 2010–2011     
          
      Opetushenkilöstö       

			Nimi	 opetusaine	 opetustunnit/vko   

Toimenhaltijat
Ahlajoki Arja rehtori, piano 4,00    
Hailla Ari lehtori, piano 23,00    
Holma Anni apulaisrehtori, piano 23,33    
Joutsenlahti Leena lehtori, syksyn virkavapaalla ** 23,33    
Lahdenperä Satu lehtori, viulu, viulumuskari 23,67    
Rissanen Heli poissa 5)    
Ronkainen Sanna lehtori, musiikin perusteet 24,67    
Rysä Anna-Leena lehtori, huilu 24,00   
Viitala Kaisa piano, musiikkileikkikoulu 24,67   
 

   
Päätoimiset ja yhteispäätoimiset tuntiopettajat 

Aarnio Roope virkavapaalla *     
Ahlajoki Juhani sähköbasso 12,67    
Holma Hannu laulu 17,47    
Hölttä Harri rummut 20,00    
Itäpelto Anu kantele kamu 18,67    
Jusslin Anne kitara, kitara-suzuki 18,00    
Kurki Minna trumpetti 2,00    
Kuusisto Seppo piano, vapaa säestys 21,00    
Lehtiniemi Santtu sähkökitara, musiikkiteknologia, karuselli 18,33    
Rusko Päivi piano, cembalo, os virkavapaana 6) 2,67   
 

   
Sivu-päätoimiset tuntiopettajat

Hakasalo Helka alttoviulu, viulu 10,00   
Ignatius Tiia sello 13,00    
Karvonen Anna laulu kamu 4,33    
Komulainen Jari harmonikka kamu, karuselli 7,00    
Lajunen Emilia virkavapaana *** 8,00    
Malinen Janne kitara 7,00    
Mesimäki Erja musiikkileikkikoulu 4,00    
Pihlajamaa Terhi karuselli, musiikkileikkikoulu 5,00    
Utriainen Antti kosketinsoittimet pop/jazz, karuselli 9,00    
Väyrynen Tuula laulu pop/jazz 13,67    
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  Nimi	 opetusaine	 opetustunnit/vko

Sivutoimiset tuntiopettajat
 Aittola Kirsi 6) piano, cembalo 13,33   

Fodor András klarinetti 3,00   
Jakobsson Mikael kosketinsoittimet pop/jazz 3,00    
Korhonen Erkka sähkökitara 4,00    
Seppänen Mika sello, salonkiorkesteri 6,00    
Suvanne William saksofoni 4,00   
Viljamaa Milla virkavapaana ****     
von Creutlein Timo musiikinperusteet 10,00   
 

    
Sijaiset

Camus Helmi * kamuperusteet 4,67    
Kattainen Anna ** piano, soitinvalmennus, karuselli     
Logrén Tuomas * kitara/kamu 5,00   
Lämsä Kaisa-Leena 5) piano 11,67   
Mäkelä Laura 5) nokkahuilu  6,00   
Ojala Kirsi ** nokkahuilu kamu, soitinvalmennus, karuselli     
Oskala Suvi *** viulu kamu     
Pihlajamaa Terhi ****  kosketinsoittimet kamu 10,00    
Tastula Jarno * kitara/kamu, karuselli 2,33    
Tastula Jarno ** kitara kamu     
     
 

Muu henkilöstö           
Ahlajoki Arja rehtori     
Berg Aarne iltavahtimestari    
Holma Anni  apulaisrehtori    
Kivioja Tuula talouspäällikkö     
Stjerna Jukka siivooja     
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Talous

Tilinpäätös 31.12.2010

Palkat ja henkilöstökulut 844 781 76
Hankinnat 25 821 2
Kiinteistökulut 96 491 9
Tilojen perusparannus 43 350 4
Muut kulut 58 171 5
Lainojen hoitokulut 44 816 4
Yhteensä 1 113 430 100.0

Kulut %

Valtionosuus 568 131 52
Valtionapu Opm 20 000 2
Helsingin kaupunki 243 481 22
Lukukausimaksutuotot 254 761 23
Muut tulot 14 905 1
Yhteensä 1 101 278 100.0

Tuotot %

Talouspäällikkö Tuula Kivioja
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Kevätlukukausi 2011  
18 vkoa (7.1.-23.5.)    
Opetustoiminta:	 kamu	 rytmi	 klassinen	 mlk  
 Perustaso 47,00 61,00 176,00  
 Musiikkiopistotaso 8,00  16,00  
 Jatko-opiskelijat 0,67  1,33  
 Musiikinperusteet 4,67 4,00 31,00  
 Alkuopetus 7,33  2,00  
 Suzuki   4,67  
* Karuselli 7,00 6,00 4,00  
* Musiikkileikkikoulu    24,43 
 Kamarimusiikki, yhtyeet, bändit, kuoro 5,00 8,00 13,00  
 Säestys   7,00 
  
  79,67 79,00 255,00 24,43 438,10
 
 Kiertävä ymt     2,00
 Apulaisrehtori     7,00
 Nettisivut     2,00
 Luottamusmiestoiminta     2,00
 Cembalon viritys     0,33
       
      13,33
 451,43 x 18 vkoa  8 125,74  
 Muuta yli tuntikehyksen  0,00
     
 Kevätlukukausi 2011  8 125,74  
       
 
Kesälukukausi 2011     
 Musiikin perusteiden kesäseminaari  6.-23.6.  120,00  
 Laulukurssi 13.-17.6.  22,67  
 Kitarakurssi 8.-12.8.2011  20,67
   
 Kesälukukausi 2011  163,34  
       
 

Pakilan musiikkiopisto      

Opetuksen tuntimäärät 2011
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Syyslukukausi 2011 
17 vkoa (22.8.-17.12.)    
Opetustoiminta:	 kamu	 rytmi	 klassinen	 mlk	 
 Perustaso 58,00 66,00 171,67  
 Musiikkiopistotaso 5,33  24,00  
 Jatko-opiskelijat   2,67  
 Musiikinperusteet 4,67 4,33 34,67  
 Suzuki   6,67  
* Karuselli, sv 12,00 5,00   
* Musiikkileikkikoulu    22,00 
 Kamarimusiikki, yhtyeet, bändit, kuoro 2,33 9,33 11,47  
 Säestys   7,00
  
  82,33 84,66 258,15 22,00 447,14
 
 Kiertävä ymt     2,00
 Apulaisrehtori     7,00
 Nettisivut     2,00
 Luottamusmiestoiminta     2,00
 Cembalon viritys     0,33
      
      13,33
 460,47 x 17vkoa  7 828,00  
 Muuta yli tuntikehyksen      
 Syyslukukausi 2011  7 828,00  
       
 
KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ 2011  16 117,08       20.9.11/tk
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Musiikin varhaiskasvatus

Muu 1)

Opetustuntien jakauma Syksy 2011 (yhteensä 460 tuntia)

5 %

18 %

18 %

56 %

3 %
258

82 85

22 131)

1)	Apulaisrehtori	7,00,	nettisivujen	ylläpito	2,00,	luottamusmieskehys	2,0,	kiertävä	mupe	2,00,	Cempalon	viritys	0,33.

Pääaineen opiskelijat	 tytöt	 pojat	 yhteensä	 20.9.2010	 20.9.2009	 20.9.2008	 20.9.2007	 20.9.2006	 20.9.2005	 20.9.2004

Perustaso 166 125 291 268 266 254 250 260 238 227
Musiikkiopistotaso 17 7 24 20 16 21 23 15 13 15
Jatko-opiskelijat 2  2 2  4 5 3 7 16
Esiopetus/alkuopetus    22 31 35 42 36 47 33
Musiikkileiri        5 7 9
Ulkopuoliset ryhmäaineiset 9 4 13 5 4 4 3 2 1 1 
 193 136 330 317 317 318 323 321 313 301
Musiikin varhaiskasvatus
Karuselli 11 9 20 26 18
Soitinvalmennus 5 1 6   24 17 25 25 32
Vauvamuskari (30 min/vko) 12 12 24 30 33 46 55 62 50 43
Perhemuskari 4 4 8 12 4
Leikkikoulu (45 min/vko 40 29 69 89 88 128 119 100 98 100
     8 Mukelo
Tanssimuskari 8 2 10 8 11
Kuvismuskari, musakuvis 21 9 30 30 20
CM-muskari   0 18 15
 105 68 173 213 197 198 191 187 173 175

Kaikki yhteensä 299 204 503 530 514 516 514 508 486 476
  	 59	%	tyttöjä	 	 	 57	%	tyttöjä	 59,7	%	tyttöjä	 60,6	%	tyttöjä	 60,7	%	tyttöjä	 61	%	tyttöjä	 62	%	tyttöjä

Lisäksi sivuaineopiskelijat:		30	min/vko	13	oppilasta	ja	45	min/vko	10	oppilasta.	Yhteensä	23	oppilasta.	

Oppilaat 20.9.2011
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Jatko-opiskelijat
nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 aine	laji		 aine	selite		 kunta
Arjovuo Hannamaija  1965  2005  PA  Laulu  HELSINKI
Arjovuo Hannamaija  1965  2005  SA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Arjovuo Hannamaija  1965  2005  SA  Vapaa säestys  HELSINKI
Markkanen-Leppänen Mari  1963  2011 PA  Laulu  HELSINKI

Musiikkiopistotaso
nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 aine	laji		 aine	selite		 kunta
Brandt Ella  1991  2003  PA  Piano  HELSINKI
Bäckman Markus  1966  2006  PA  Laulu  HELSINKI
Helvola Jenni  1994  2003  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Hänninen Hannamari  1969  2004  PA  Laulu  VANTAA
Ilola Hanna-Mari  1994  2008  PA  Piano  HELSINKI
Ilola Hanna-Mari  1994  2008  SA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Inkinen Hilla  1995  2004  PA  Piano  HELSINKI
Kaskela Amanda  1992  2001  PA  Huilu  HELSINKI
Korhonen Johanna  1990  1999  PA  Piano  HELSINKI
Korpinen Anniina  1991  2001  PA  P/J saksofoni  HELSINKI
Kylliäinen Matias  1992  2005  PA  Piano  HELSINKI
Laakso Jarno  1994  2003  PA  Kitara  HELSINKI
Laakso Laura  1992  2002  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Laiho Satu  1992  2000  PA  Viulu kansanmusiikki  HELSINKI
Lehtimäki Markus  1975  2004  PA  Laulu  HELSINKI
Matilainen Valtteri  1992  2003  PA  Piano  HELSINKI
Murto Anna  1994  2004  PA  Piano  HELSINKI
Nihti Vilma  1993  2000  PA  Piano  HELSINKI
Pasanen Amanda  1994  2003  PA  Piano  HELSINKI
Pasanen Amanda  1994  2003 SA  Vapaa säestys  HELSINKI
Pudas Teemu  1989  1997  PA  Alttoviulu  HELSINKI
Suurpää Susanna  1996  2008  PA  Piano  HELSINKI
Tamminen Aino  1991  1997  PA  Viulu  HELSINKI

Oppilasluettelo
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nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 aine	laji		 aine	selite		 kunta

Tamminen Aino  1991  1997  SA  Sähkökitara  HELSINKI
Tapola Anna-Kaarina  1973  2008  PA  Cembalo  HELSINKI
Vakkilainen Tomi  1994  2003  PA  Kitara  HELSINKI
Vakkilainen Tomi  1994  2003  SA  Sähkökitara  HELSINKI
Vesikallio Kia  1994  2001  PA  Kantele kamu  HELSINKI

Perustaso
								nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 aine	laji		 aine	selite	 kunta

Aho Jussi  2002  2010  PA  Rummut  HELSINKI
Ahtikivi Krista  2004  2010  PA  Viulu  HELSINKI
Alaswad Jacob  2001  2011  PA  Kitara kamu  HELSINKI
Alatalo Tero  1971  2005  PA Laulu  KERAVA
Alenius Varpu  1995  2011  PA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Alenius Varpu  1995  2011  SA  Huilu  HELSINKI
Anastasiou Konsta  2000  2008  PA Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Arjovuo Santeri  1995  2004  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Arkkila Juuso  1996  2004  PA  Sello  HELSINKI
Augustin Nina 1997  2007  PA  Piano  HELSINKI
Aurelius Anniina  2004  2011  PA  Piano  HELSINKI
Aven Joonatan  2000  2010  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Bello Okiki  2004  2011  PA  Huilu  HELSINKI
Bossen Katariina  1999  2011  PA  Laulu kansanmusiikki  HELSINKI
Brade Elias  2002  2010  PA  Klarinetti  HELSINKI
Eerola Elsa  2000  2009  PA  Nokkahuilu kansanmusiikki HELSINKI
Eklund Johan  1976  2009  PA  Laulu  HELSINKI
Eklund Tuomas  2002  2010  PA  Nokkahuilu  HELSINKI
Elovaara Eriikka  1966  2010  PA  Laulu  HELSINKI
Eteläpää Eero  1999  2008  PA  Kitara  HELSINKI
Finell Amos  2002  2010  PA  Rummut  HELSINKI
Frisk Linnea  2000  2009  PA  Piano  HELSINKI
Haarnoja Elias  1999  2009  PA  Kitara  HELSINKI
Haka Santeri  1992  2006  PA  Sähköbasso HELSINKI
Halme Antti  1977 1994  PA  Nokkahuilu  HELSINKI
Hasanen Sonia  1998  2005  PA Piano  HELSINKI
Hassinen Johanna  2004  2010  PA  Nokkahuilu  HELSINKI
Hassinen Susanna  2004  2010  PA  Nokkahuilu  HELSINKI
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nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 ainel	aji		 aine	selite		 kunta

Hatanpää Aapeli  2004  2011 PA  Piano  HELSINKI
Heikkerö Karl  2000  2009  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Heikkilä Jade  2000  2008  PA  Piano  HELSINKI
Heikkilä Seppo  1962  2009  PA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Heikkinen Sanni  1999  2008  PA  Nokkahuilu kansanmusiikki HELSINKI
Heikkola Topi-Matti  1992  2003  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Heimala Senni  1997  2008  PA  Huilu  HELSINKI
Heimala Silja  2000  2008  PA  Viulu  HELSINKI
Heiniö Venla  1998  2007  PA  Kitara  HELSINKI
Hirviniemi Emmi-Juulia  1996  2004  PA Klarinetti  HELSINKI
Hirviniemi Ilari  1999  2008  PA  Nokkahuilu  HELSINKI
Holkkola Katinka  2001  2009  PA  Huilu  HELSINKI
Holkkola Matilda  1996  2004  PA  Piano  HELSINKI
Holma Aapo  2002  2010  PA  Sello  HELSINKI
Holma Aaro  1979  2009  PA  Laulu  HELSINKI
Holma Eemil  2000  2009 PA  Sello  HELSINKI
Hooli Tuomas  1996  2004 PA  Rummut  HELSINKI
Hotakainen Kaisa 1999  2008  PA  Piano  HELSINKI
Huhtamaa Jade  2002  2011  PA  Piano  HELSINKI
Huopaniemi Josefiina  1998  2009  PA  Viulu  HELSINKI
Hussein Sara  2002  2010 PA  Viulu kansanmusiikki  HELSINKI
Hyytinen Lilli  2003  2010 PA  Viulu  HELSINKI
Häkkinen Hanna  2004  2010  PA  Puhaltimet kansanmusiikki HELSINKI
Häkkinen Ville  1998  2008  PA  Klarinetti  HELSINKI
Ilola Tiina-Tuisku  2000  2008  PA  Piano  HELSINKI
Immonen Pietari  2001  2011  PA Suzuki-kitara  HELSINKI
Immonen Satu  1969  2010  PA  Laulu kansanmusiikki  HELSINKI
Inkinen Louna  2000  2009  PA  Huilu  HELSINKI
Inkinen Viola  1998  2006  PA  Piano  HELSINKI
Ivars Eemil  2000  2010  PA  Piano  HELSINKI
Ivars Otso  2003  2010  PA  Kitara  HELSINKI
Jaatinen Ossi  2003  2010  PA  Sähköbasso  HELSINKI
Jalonen Joanna  2002  2011  PA  Piano  HELSINKI
Jaskara Saima  2001  2010  PA  Piano  HELSINKI
Jauhiainen Aliisa  2003  2010  PA  Viulu  HELSINKI
Jauhiainen Petri  1965  2011  PA  Sähköbasso  HELSINKI
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nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 aine	laji		 aine	selite		 kunta

Jegorenkov Vera  1997  2004  PA  Huilu  HELSINKI
Joensuu Anna  1995  2005  PA  Viulu  HELSINKI
Joensuu Anna  1995  2005  SA  Piano  HELSINKI
Jokinen Elias  2002  2011  PA  Viulu  HELSINKI
Jolkkonen Julia  2002  2010  PA  Huilu  HELSINKI
Juntunen Iiris 2001  2009  PA  Piano  ESPOO
Juntunen Touko  1997  2006  PA  Huilu  ESPOO
Järvinen Adele  2002  2011  PA  Piano  HELSINKI
Järvinen Claudia  2004  2010  PA  Viulu  HELSINKI
Järvinen Janne  1993  2002  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Järvinen Werner  2000  2008  PA  Piano  HELSINKI
Kallela Lenni  2006  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Kallela Luca  2003  2010  PA  Rummut  HELSINKI
Kalo Antti  1993  2011  PA  Laulu  VANTAA
Kangas Otso  1995  2006  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Kangassalo Veera  1992  1999  PA  Alttoviulu  HELSINKI
Kangassalo Veera  1992  1999  SA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Kankaanpää Ilona  1999  2007  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Kankaanpää Malviina  2004  2010  PA  Viulu kansanmusiikki  HELSINKI
Kankaanpää Nyyrikki  2002  2010  PA  Harmonikka kansanmusiikki HELSINKI
Kannisto Fanni  1999  2009  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Karjalainen Pauli  1998  2008  PA Piano  HELSINKI
Kaskinen Maya  2003  2010  PA  Huilu  HELSINKI
Kaskinen Noa  1996  2005  PA  Rummut  HELSINKI
Kaskinen Olivia  2002  2011  PA  Viulu  HELSINKI
Kaskinen Olivia  2002  2011  SA  Piano  HELSINKI
Kasteenpohja Kauri  2003  2010  PA  Kitara kamu  HELSINKI
Kasteenpohja Kuisma  1998  2007  PA  Kitara kamu  HELSINKI
Keränen Airi  1960  2007  PA  Harmonikka kansanmusiikki HELSINKI
Keski-Säntti Milla  1999  2006  PA  Piano  HELSINKI
Kesselring Enni  2001  2010  PA  Piano  HELSINKI
Kiiskinen Sanni  1995  2003  PA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Kilpi Sanni  2003  2010  PA  Sello  HELSINKI
Kivioja Tuomo  1981  2005  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Kopperoinen Kauri  2002  2010  PA  Piano  HELSINKI
Korhola Atte  1999  2009  PA  Sähköbasso  HELSINKI
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nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 aine	laji		 aine	selite		 kunta

Korhola Atte  1999  2009  SA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Korhonen Kalle  1999  2008  PA  Rummut  HELSINKI
Korpelainen Taiga  1996  2004  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Korpelainen Taiga  1996  2004  SA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Korpiala Asta  2000  2009  PA  Nokkahuilu  HELSINKI
Korpiala Ella  1997  2006  PA  Piano  HELSINKI
Koski Kira  2001  2010  PA  Piano  HELSINKI
Koskinen Joel  2002  2010  PA  Kitara kamu  HELSINKI
Koskinen Roosa  1994  2004  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Koskinen Sara  2002  2011  PA  Piano  HELSINKI
Kotila Markku  1958  2010  PA  Laulu  HELSINKI
Kousa Nea  1999  2007  PA  Piano  HELSINKI
Kuivanen Karri  1999  2008  PA  Rummut  HELSINKI
Kuivanen Karri  1999  2008  SA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Kuronen Anna  1997  2006  PA  Piano  HELSINKI
Kylkisalo Heikki  1996  2005  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Kämäri Pekka  1995  2011  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Kärkkäinen Kasimir  1991  2007  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Kärkkäinen Kasimir  1991  2007  SA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Kääriä Ilari  1971  2004  PA  Laulu  HELSINKI
Laakkonen Henna  2002  2011  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Laakkonen Suvi  1999  2007  PA Piano  HELSINKI
Laakso Linda  1995  2004  PA  Viulu  HELSINKI
Laasonen Mikko  2005  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Lahti Siiri 1999  2011  PA  Huilu  HELSINKI
Lahtinen Leevi  1996  2008  PA  Rummut  HELSINKI
Laine Riitta  1984  2007  PA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Laine Riitta  1984  2007  SA  Vapaa säestys  HELSINKI
Laitinen Kerttu  2001  2010  PA  Viulu  HELSINKI
Lampi Juuso  2001  2009  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Larkka Isabel  1995  2007  PA  Piano  HELSINKI
Laustiola Linnea  2002  2011  PA  Piano  HELSINKI
Lehtimäki Eero  2003  2010  PA  Rummut  HELSINKI
Lehtimäki Laura  2004  2011  PA  Piano  HELSINKI
Lehto Kalle  1993  2010  PA  Sähköbasso  HELSINKI
Leinonen Juulia  1997  2007  PA Kantele kamu  HELSINKI
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nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 aine	laji		 aine	selite		 kunta

Leipälä Eevertti  2003  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Liila Tanja  2003  2010  PA  Sello  HELSINKI
Liljanto Juliaana  1999  2007  PA  Piano  HELSINKI
Lind Ella  1995  2004  PA  Nokkahuilu kansanmusiikki HELSINKI
Lind Lotta  1998  2006  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Lindvall Pinja  1996  2004  PA  Piano  HELSINKI
Lund Venla  2003  2011  PA  Huilu  HELSINKI
Luoto Kanerva  2002  2011  PA  Piano  HELSINKI
Lusa Saga  2001  2011  PA  Huilu  HELSINKI
Lång Minea  1995  2004  PA  Piano  HELSINKI
Lång Rasmus  1992  2004  PA  Piano  HELSINKI
Mannonen Ville  2000  2010  PA  Kitara kamu  HELSINKI
Martinez Frondelius Oscar  1999  2010  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Mattila Aulikki  1982  2007  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Mattila Aulikki  1982  2007  PA  Pop/jazz, teoria ja säveltapailu HELSINKI
Melen Frida  2003  2011  PA  Piano  HELSINKI
Meltoranta Marjut  1984  2011  PA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Methuen Jonathan  1996  2007  PA  Vapaa säestys  HELSINKI
Miettinen Alisa  2005  2011  PA Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Miettinen Jonna  2002  2011  PA  Piano  HELSINKI
Miettinen Olavi  2003  2011  PA  Sello  HELSINKI
Mildh Kaj  2001  2009  PA  Kitara  HELSINKI
Mildh Lauren  1999  2008  PA  Piano  HELSINKI
Monnberg Oskar  1998  2009  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Muikku Mirkku  1995  2003  PA Laulu kansanmusiikki  HELSINKI
Muilu Roosa-Maria  1996  2005  PA  Piano  HELSINKI
Mustonen Emma  2003  2010  PA  Huilu  HELSINKI
Mutikainen Emmi  1993  2007  PA  Piano  HELSINKI
Mäkelä Tuomas  1995  2004  PA  P/J saksofoni  HELSINKI
Mäki Kristiina  1995  2002  PA  Viulu  HELSINKI
Mäki Riikka  2002  2010  PA  Huilu  HELSINKI
Mäki-Luopa Laura  2001  2009  PA  Piano  HELSINKI
Mäki-Luopa Lotta  1998  2011  PA  Viulu  HELSINKI
Niemelä Helmi  2004  2010  PA  Puhaltimet kansanmusiikki HELSINKI
Niemi Inka  1991  2011  PA  Piano  HELSINKI
Nihti Emma  1995  2002  PA  Vapaa säestys  HELSINKI
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nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 aine	laji		 aine	selite		 kunta

Nihti Telma  1998  2006  PA  Vapaa säestys  HELSINKI
Niskanen Aaretti  1998  2006  PA  Piano  HELSINKI
Niskanen Aaretti  1998  2006  SA  Rummut  HELSINKI
Nurmiaho Elma  1999  2010  PA  Piano  HELSINKI
Oinonen Amanda  2003  2010  PA  Huilu  HELSINKI
Ojavuo Erika  1956  2009  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Ollila Laura  1991  2004  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Ollila Sara  2001  2011  PA  Kitara  HELSINKI
Orrela Meira  2001  2011  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Orrela Viena  1999  2008  PA  Huilu  HELSINKI
Paananen Julius  1996  2005  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Pakarinen Daniela  2002  2010  PA  Piano  HELSINKI
Pakarinen Elisa  2004  2010  PA  Piano  HELSINKI
Pantzar Jaakko  2002  2011  PA  Kitara kamu  HELSINKI
Perola Erika  2000  2007  PA  Piano  HELSINKI
Peräkylä Matias  1994  2006  PA  Rummut  HELSINKI
Pesic Tijana  1993  1998  PA  Sello  HELSINKI
Petas Lauri  2005  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Pietikäinen Aada  2002  2010  PA  Piano  HELSINKI
Pihlajamäki Ella  2003  2010  PA  Puhaltimet kansanmusiikki HELSINKI
Pihlström Katri  2003 2010  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Pihlström Meeri  1999  2009  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Piipponen Juulia  1999  2008  PA  Piano  HELSINKI
Piipponen Juulia  1999  2008  SA  P/J saksofoni  HELSINKI
Piispanen Linnea  2002  2010  PA  Viulu kansanmusiikki  HELSINKI
Pohjola Enni  2004  2010  PA  Puhaltimet kansanmusiikki HELSINKI
Pohjonen Maija  2003  2010  PA  Huilu  HELSINKI
Poikonen Mirella  1996  2005  PA  Huilu  HELSINKI
Pokela Anni  2000  2007  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Putkinen Riku  1998  2006  PA  Piano  HELSINKI
Puukangas Helmiina  2001  2009  PA  Harmonikka kansanmusiikki HELSINKI
Puukangas Iina-Emilia  1997  2006  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Pylkkänen Kauri  2004  2010  PA  Sello  HELSINKI
Pyyhtiä Nuutti  2005  2011  PA  Piano  HELSINKI
Pyykkönen Emma  2000  2010  PA  Piano  HELSINKI
Pörhölä Helmi  1997  2006  PA  Viulu  HELSINKI
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Rajala Sofia  1998  2006  PA  Viulu  HELSINKI
Rantanen Oona  1997  2006  PA  Huilu  HELSINKI
Rastas Nea  2000  2009  PA  Viulu  HELSINKI
Rehbinder Vera  2000  2008  PA  Piano  HELSINKI
Reichler Mikael  1998  2006  PA  Sello  HELSINKI
Reichler Sanna  1998  2006  PA  Piano  HELSINKI
Reijomaa Arttu  2000  2009  PA  Sello  HELSINKI
Reijomaa Jori  2000  2009  PA  Sähköbasso  HELSINKI
Reijomaa Jori  2000  2009  SA  Kitara  HELSINKI
Reiniluoto Aaro  2000  2008  PA  Piano  HELSINKI
Reiniluoto Siiri  2003  2010  PA  Sello  HELSINKI
Revonlinna Joanna  2000  2010  PA  Kitara  HELSINKI
Riikonen Hanna  2003  2010  PA  Viulu  HELSINKI
Riikonen Jussi  1996  2004  PA  Rummut  HELSINKI
Riikonen Jussi  1996  2004  SA  Kitara kamu  HELSINKI
Riikonen Riikka  1998  2006  PA  Piano  HELSINKI
Rissanen Nikole  2002  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Rissanen Ruben  2000  2008  PA  Kitara  HELSINKI
Ron Roi  2000  2010  PA  Sähköbasso  HELSINKI
Ruokanen Elias  1991  2003  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Ruokola Helena  2000  2009  PA  Sello  HELSINKI
Ruotsala Santeri  1996  2005  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Ruuttunen Vilppu  2006  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Rämä Iida  2003  2010  PA  Puhaltimet kansanmusiikki HELSINKI
Saastamoinen Altti  2003  2010  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Saavalainen Santtu  1997  2007  PA  Kitara  HELSINKI
Sahrakorpi Petri  2002  2009  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Sahrakorpi Solja  1999  2010  PA  Viulu  HELSINKI
Sahrakorpi Solja  1999  2010  SA  Huilu  HELSINKI
Sahrakorpi Tuomo  2006  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Salin Akseli  2001  2009  PA  Kitara  HELSINKI
Salin Panu  2003  2010  PA  Sähköbasso  HELSINKI
Salmelin Eemeli  2002  2009  PA  Piano  HELSINKI
Salo Unikko  2001  2009  PA  Sello  HELSINKI
Salokanto Panu  1998  2006  PA  Kitara  HELSINKI
Salonen Aapo  2000  2010  PA  Sähkökitara  HELSINKI
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Sauso Sebastian  2003  2009  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Seppä Maisa  2002  2010  PA  Piano  HELSINKI
Seppänen Laila  1995  2005  PA  Piano  HELSINKI
Siljander Taru  1997  2006  PA  Huilu  HELSINKI
Siljander Taru  1997  2006  SA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Silvennoinen Simo  1992  2010  PA  Laulu  HELSINKI
Sinisalo Meri  2001  2009  PA  Piano  HELSINKI
Siukosaari Auni  2000  2010  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Skyttä Aurora  1997  2005  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Skyttä Tuure  2002  2011  PA  Kitara kamu  HELSINKI
Skyttä Vilhelmiina  1999  2008  PA  Nokkahuilu kansanmusiikki HELSINKI
Smedjebacka Anna  2002  2010  PA  Viulu  HELSINKI
Snellman Katariina  1998  2006  PA  Viulu  HELSINKI
Sortes Cheryl  1998  2008  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Sortes Elviira  2003  2011  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Srinivasan Meera  1995  2005  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Staines Lena  2003  2010  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Stenholm Jennifer  2003  2010  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Surenkin Sakari  1997  2006  PA  Kitara  HELSINKI
Sutela Saga  2000  2008  PA  Viulu  HELSINKI
Suvanto Santeri  1992  2005 PA  Rummut  HELSINKI
Suvanto Senja  1995  2006  PA  Viulu  HELSINKI
Särkiluoto Viola  1994  2007  PA  Harmonikka kansanmusiikki HELSINKI
Taberman Elsa  2004  2011  PA  Nokkahuilu  HELSINKI
Taberman Emma  1998  2006  PA  Piano  HELSINKI
Taberman Roosa  2001  2008  PA  Piano  HELSINKI
Taberman Suvi  2000  2009  PA  Viulu  HELSINKI
Taipale Emmi  2000  2009  PA  Piano  HELSINKI
Tamminen Aaro  1992  1999  PA  Kitara  HELSINKI
Tamminen Sara  1996  2001  PA  Viulu  HELSINKI
Tapola Tuomas  2001  2008  PA  Rummut  HELSINKI
Tiittala Leo  2006  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Tommiska Marja-Reetta  1995  2002  PA  Viulu  HELSINKI
Tommiska Marja-Reetta  1995  2002  SA  Vapaa säestys  HELSINKI
Tuominen Anette  1996  2005  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
Turppo Aino  2003  2011  PA  Kantele kamu  HELSINKI
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Turppo Kalle  1994  2007  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Turppo Kalle  1994  2007  SA  Kitara kamu  HELSINKI
Turtola Ilari  2001  2011  PA  Suzuki-kitara  HELSINKI
Turtola Ilari  2001  2011  SA  Sähköbasso  HELSINKI
Uuksulainen Helmi  2001  2009  PA  Piano  HELSINKI
Wahlstein August  2000  2008  PA  Trumpetti  HELSINKI
Wahlstein Gustav  2003  2010  PA  Kosketinsoittimet pop/jazz HELSINKI
Vahteristo Imari  1999  2011  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Vakkilainen Dani  1998  2007  PA  Kitara  HELSINKI
Vallinkoski Katja  1994  2008  PA  Laulu pop/jazz  HELSINKI
Wallius Tilda  1998  2007  PA  Kosketinsoittimet kamu  HELSINKI
van Dessel Natasha  2001  2009  PA  Viulu kansanmusiikki  HELSINKI
Vapalahti Henrik  1994  2003  PA  Trumpetti  HELSINKI
Vapalahti Irene  2003  2009  PA  Piano  HELSINKI
Vapalahti Severi  1991  1998  PA  Sähkökitara  HELSINKI
Varakas Lotta  2001  2010  PA  Huilu  HELSINKI
Varakas Ronja  1999  2009  PA  Piano  HELSINKI
Vartiainen Emilia  1996  2007  PA  Kantele kamu  HELSINKI
Vepsäläinen Seppo  1969  2011  PA  Cembalo  HELSINKI
Vesanen Kari  1958  2009  PA  Laulu  JÄRVENPÄÄ
Victor Sara  2001  2011  PA  Viulu  HELSINKI
Vihantavaara Paula  1999  2008  PA  Viulu kansanmusiikki  ESPOO
Viitanen Julia  2002  2011  PA  Harmonikka kansanmusiikki HELSINKI
Vilkko Taimi  2000  2009  PA Kantele kamu  HELSINKI
Ye Xin  2001  2011  PA  Piano  HELSINKI
Äijälä Viivi  2003  2011  PA  Viulu kansanmusiikki  HELSINKI
Ääri Martta  1999  2008  PA  Viulu  HELSINKI
Öhman Alvar  2000  2009  PA  Kitara kamu  HELSINKI
Öhman Siiri  1998  2006  PA  Piano  HELSINKI
Österman Jukka  2000  2009  PA  Sähköbasso  HELSINKI
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Soitinvalmennus
Alkuopetus

nimi	 	synt.vuosi		 aloit.vuosi		 kunta
Blåfield Aada  2002  2009  HELSINKI
Kuokkanen Helmi  2002  2009  VANTAA
Lönnfors Markus  2003  2009  HELSINKI
Peiponen Elina  2002  2009  HELSINKI
Sihvonen Meeri  2002  2008  HELSINKI
Siukosaari Linnea  2002  2009  HELSINKI

Karuselli
nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 kunta
Eerola Otso  2004  2011  HELSINKI
Haapalainen Katariina  2004  2011  SIPOO
Helin Lilli  2004  2011  HELSINKI
Huhdanmäki Leo  2004  2011  HELSINKI
Hulkko Ella  2004  2011  HELSINKI
Ikola Niila  2004  2011  HELSINKI
Kilpala Leevi  2005  2011  HELSINKI
Korpiala Leo  2004  2011  HELSINKI
Laine Juho  2004  2011  HELSINKI
Luoto Niila  2005  2011  HELSINKI
Luukkonen Anni  2004  2011  HELSINKI
Majuri Essi  2004  2011  HELSINKI
Pohjonen Liisa  2005  2011  HELSINKI
Rantala Elias  2004  2011  HELSINKI
Riihimäki Veera  2005  2011  HELSINKI
Saaranluoma Fanni  2004  2011  HELSINKI
Seppä Sanni  2005  2011  HELSINKI
Sundström Aamos  2005  2011  HELSINKI
Wacklin Helmi  2004  2011  HELSINKI
van Iterson Vivian  2005  2011  HELSINKI

nimi	 	synt.vuosi	 	aloit.vuosi		 kunta
Aarni Annika  2004  2009  HELSINKI
Alander Marika  2003  2011  HELSINKI
Brade Leo  2004  2006  HELSINKI
Eteläpää Esko  2004  2009  HELSINKI
Hakkarainen Lotta  2003  2009  HELSINKI
Havia Amanda  2005  2011  HELSINKI
Holkeri Sofia  1906  2011  HELSINKI
Holmila Emilia  2005  2009  HELSINKI
Joutsimäki Helmi  2005  2011  HELSINKI
Järvensivu Emma  2005  2011  HELSINKI
Kaksonen Juhana  2003  2005  HELSINKI
Kallio Pauliina  2004  2005  HELSINKI
Kettunen Kaisla  2004  2011  HELSINKI
Kettunen Pouta  2004  2011  HELSINKI
Kiviluoto Julia  2003  2010  HELSINKI
Kuivanen Kira  2004  2007  HELSINKI
Kukko Viljami  2006  2011  HELSINKI
Limnell Hugo  2003  2011  HELSINKI
Linna Mitra  2003  2010  HELSINKI
Mäki Elias  2003  2005  HELSINKI
Nevalainen Karl-Henrik  2005  2011  HELSINKI
Nimell Ea  2003  2009  HELSINKI
Nygren Oscar  2003  2007  HELSINKI
Ovaska Siiri  2005  2011  HELSINKI
Pitkänen Anna  2005  2005  HELSINKI
Rieppo Ada  2005  2011  HELSINKI
Roslund Karla  2005  2011  HELSINKI
Syrjänen Riikka  2004  2006  HELSINKI
Tuomainen Minttu  2004  2011  HELSINKI
Wallinheimo Viola  2004  2010  HELSINKI

Kuvismuskari
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nimi		 synt.vuosi	 	aloit.vuosi		 kunta
Ahokas Letitia  2005  2009  HELSINKI
Ahti Matilda  2008  2011  HELSINKI
Astala Pipsa  2006  2010  HELSINKI
Autio Vilma  2006  2011  HELSINKI
Bello Michelle  2008  2011  HELSINKI
Bello Ore  2006  2010  HELSINKI
Brade Aliisa  2007  2010  HELSINKI
Byckling Ella  2006  2010  HELSINKI
Etelämäki Sinuhe  2006  2010  HELSINKI
Gladh Annika  2007  2011  VANTAA
Hakamies Iiris  2008  2011  HELSINKI
Helle Joel  2010  2011  HELSINKI
Helle Karoliina  2005  2011  HELSINKI
Helle Kasper  2010  2011  HELSINKI
Helminen Hugo  2011  2011  HELSINKI
Hiekkanen Emilia  2006  2011  HELSINKI
Hintikka Aake  2010  2011  HELSINKI
Hokkanen Samu  2007  2010  HELSINKI
Hokkinen Eemeli  2007  2011  HELSINKI
Holmberg Edith  2008  2010  HELSINKI
Hyytinen Ulpu  2005  2010  HELSINKI
Iho Joonas  2010  2011  HELSINKI
Ikola Ina-Sara  2008  2011  HELSINKI
Ikola Line  2006  2010  HELSINKI
Immonen Wellamo  2006  2010  HELSINKI
Jaatinen Iiris  2005  2007  HELSINKI
Jansson Lotta  2010  2011  HELSINKI
Kallio Harri  2008  2008  HELSINKI
Kallio Tuomas  2011  2011  HELSINKI
Karemo Ida  2005  2008  HELSINKI
Karola Jade  2008  2010  HELSINKI
Karola Jimi  2009  2010  HELSINKI
Kauppila Emilia  2008  2009  VANTAA
Kauranne Miko  2007  2011  HELSINKI

nimi		 synt.vuosi	 	aloit.vuosi		 kunta

Koskenvaara Kiira  2009  2011  HELSINKI
Kuhmonen Tuure  2011  2011  HELSINKI
Kukko Teresa  2009  2011  HELSINKI
Kurronen Karoliina  2006  2007  HELSINKI
Laakso Anni  2007  2009  HELSINKI
Lagerstedt Nora  2009  2010  HELSINKI
Laiho Aino  2006  2010  HELSINKI
Laine Antti  2007  2011  HELSINKI
Lampinen Helmi  2010  2010  HELSINKI
Lankinen Otso  2007  2010  HELSINKI
Lanzett Elias  2009  2009  HELSINKI
Laukka Aava  2007  2011  HELSINKI
Lehtimäki Lotta  2006  2007  HELSINKI
Lehtimäki Oskari  2008  2011  HELSINKI
Lehto Kamilla  2009  2011  HELSINKI
Leskinen Lukas  2007  2011  HELSINKI
Lestinen Viljami  1906  2006  HELSINKI
Limnell Hulda  2005  2011  HELSINKI
Mehtälä Pinja  2008  2008  HELSINKI
Melari Lotta  2005  2011  HELSINKI
Methuen Jasmin  2005  2008  HELSINKI
Miettinen Mimi  2009  2011  HELSINKI
Mäkinen Lenni  2006  2011  HELSINKI
Mäkinen Lilja  2004  2011  HELSINKI
Neuvonen Iida  2004  2011  HELSINKI
Neuvonen Luukas  2008  2011  HELSINKI
Neuvonen Veera  2005  2011  HELSINKI
Nevalainen Ilona  2006  2011  HELSINKI
Oikarinen Nestori  2010  2011  HELSINKI
Oikarinen Rauha  2007  2010  HELSINKI
Ojala Pyry  2005  2011  HELSINKI
Okkonen Inka  2008  2011  HELSINKI
Pastila Sampo  2006  2011  HELSINKI
Patrakka Bruuno  2005  2010  HELSINKI

Musiikkileikkikoulu
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Peiponen Linnea  2005  2006  HELSINKI
Peltomaa Elina  2006  2008  HELSINKI
Peltomaa Inkeri  2008  2009  HELSINKI
Pesola Lenni  2008  2009  HELSINKI
Pesonen Tuomas  2005  2010  HELSINKI
Petas Santeri  2005  2008  HELSINKI
Pirhonen Venla  2005  2011  HELSINKI
Prauda Okko  2005  2011  HELSINKI
Putaala Unna  2005  2011  HELSINKI
Pylkkänen Kuisma  2008  2011  HELSINKI
Pättikangas Miko  2006  2011  HELSINKI
Raitala Rasmus  2011  2011  HELSINKI
Rajavaara Maija  2005  2011  HELSINKI
Rantamaula Sini  2007  2011  HELSINKI
Rasinmäki Sara  2005  2006  HELSINKI
Rejström Marco  2008  2011  VANTAA
Riihimäki Sirja  2007  2011  HELSINKI
Ruokolainen Siina  2006  2011  HELSINKI
Sahrakorpi Tuomo  2006  2006  HELSINKI
Salminen Verna  2011  2011  HELSINKI
Sampo Anna  2006  2010  HELSINKI
Seistola Helmi  2010  2010  HELSINKI
Seistola Iiro  2006  2007  HELSINKI
Sierla Lilli  2007  2011  HELSINKI
Siika-aho Lotta  2009  2009  HELSINKI
Siljander Okko  2005  2008  HELSINKI
Siltanen Eetu  2007  2011  HELSINKI
Siltanen Iida  2011  2011  HELSINKI
Siukosaari Otto  2006  2009  HELSINKI
Solakuja Atmo  2006  2008  HELSINKI
Sundström Noomi  2007  2010  HELSINKI
Svarström Noel  2007  2011  HELSINKI
Söderholm Vilma  2007  2011  HELSINKI
Tamminen Milo  2008  2011  HELSINKI

nimi		 synt.vuosi	 	aloit.vuosi		 kunta

Tiittala Ellen  2009  2011  HELSINKI
Tuomela Anni  2007  2008  HELSINKI
Tuomela Elina  2006  2008  HELSINKI
Tuomi Ella  2006  2007  HELSINKI
Vakkilainen Minea  2006  2006  HELSINKI
Valkama Eino  2007  2011  HELSINKI
Valkama Elsa  2010  2011  HELSINKI
Valkonen Aarre  2006  2010  HELSINKI
Vanhala Aino  2007  2009  HELSINKI
Vanhala Jaakko  2009  2010  HELSINKI
Vasara Aino  2007  2009  HELSINKI
Vepsäläinen Sampo  2010  2010  HELSINKI
Virkajärvi Aino  2007  2008  HELSINKI
Virkajärvi Elina  2005  2008  HELSINKI
Vuokila Kaisla  2011  2011  HELSINKI
Vuori Tinka  2006  2007  HELSINKI
Vuoriheimo Celina  2008  2011  HELSINKI
Vuorinen Venla  2006  2008  HELSINKI
Özcan Emre  2005  2010  HELSINKI

nimi		 synt.vuosi		 aloit.vuosi		 kunta

Hämäri Emilia  2001  2011  HELSINKI
Lindgren Leevi  2002  2011  HELSINKI
Nahkuri Emma  2001  2011  TUUSULA
Oinonen Ida-Nina  2001  2011  HELSINKI
Vedenoja Joni  2001  2011  HELSINKI

Soitinopetus Pakilan ala-asteella
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Pakilan musiikkiopiston
vanhempaintoimikunta
Hannula Leena
Iivanainen Tuula
Nihti Hanna Kaisa
Rahikainen Eeva
Österman Kirsti
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Pakilan 
musiikkiopisto 

30 vuotta

Rakkaus näkyy...      
 ja kuuluu...
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o
ttaämä kirja kertoo Pakilan 

musiikkiopiston kasvami-
sesta ja juurtumisesta osaksi

Pakilan alueen jokapäiväistä elämää 
kolmen vuosikymmenen aikana.
Kertojina ovat niin alkuvaiheen kuin 
nykyhetkenkin toiminnassa mukana 
olevat henkilöt – myös muutamat 
oppilaat, jotka ovat löytäneet mu-
siikista itselleen elämäntehtävän. 
Päällimmäisenä on kuitenkin suuren 
harrastajajoukon musisoinnin ilo.

T


