Varhaisiän musiikinopettajat ry
Småbarns musiklärare rf

VUOSIKERTOMUS 2012

VUOSIKERTOMUS 2012
Varhaisiän musiikinopettajat ry - Småbarns musiklärare rf on valtakunnallinen, alan
ammattilaisia yhteen kokoava yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on
• kehittää alle kouluikäisten lasten musiikinopetusta
• kehittää jäsentensä pedagogista ammattitaitoa
• valvoa jäsentensä ammatillisia etuja
• toimia jäseniään yhdistävänä elimenä
• seurata ja edistää varhaisiän musiikkikasvatuksen alalla tapahtuvaa koulutusta ja
lainsäädäntöä.
VaMO ry / SMuL rf (rekisteröimättömät lyhenteet)
• kuuluu Suomen musiikinopettajien liittoon (SMOL)
• järjestää vuosittain kaksi varhaisiän musiikkikasvatusta käsittelevää seminaaria
• julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä: Pikkutrilli – varhaisiän
musiikinopetuksen ammattilehti / Lilltrillen – facktidning för småbarnstidens
musikundervisning
1 JÄSENISTÖ
Vuonna 2007 tarkistettujen sääntöjemme mukaan Varhaisiän musiikinopettajat ry:n
jäseneksi hyväksytään musiikkileikkikoulunopettajan tai varhaisiän musiikinopettajan
koulutuksen saaneita sekä opiskelijajäseniksi varhaisiän musiikinopettajaksi opiskelevia.
Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa yhdistyksemme toiminnasta kiinnostunut
henkilö.
Yhdistyksen
jäsenistö
koostuu
varsinaisista
jäsenistä,
opiskelijajäsenistä,
kannatusjäsenistä, eläkeläisjäsenistä sekä kunniajäsenistä. Vuoden 2012 lopulla
Varhaisiän musiikinopettajat ry:hyn kuului 305 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 30,
kannatusjäseniä 9 ja eläkeläisiä 4. Jäsenmäärä säilyi samana kuin vuonna 2011.
Kunniajäsenet:

SIRKKA-LIISA VALKOLA-LAINE
LIISA MATTILA-OUKARI
ELLEN URHO
INKERI SIMOLA-ISAKSSON
MAIJA SIMOJOKI
SINIKKA HYYTIÄINEN-KESÄVUORI
LOTTA JAANU
SOILI PERKIÖ
EVE ALHO
HILKKA HAUTSALO
HELINÄ RINNE

Kunniapuheenjohtajat: MAISA KROKFORS
RITVA OLLARANTA

vv.1988 - 2002
vv.1989 - 2001
v. 1990
vv. 1990 - 2012
v. 2003
v. 2003
v. 2003
v. 2004
v. 2004
v. 2004
v. 2004
v. 1990
v. 1994

2 HALLITUS
Yhdistyksen hallitus valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa siten, että puolet sen
jäsenistä on erovuoroisia. Hallituskausi kestää kaksi vuotta kuten myös
puheenjohtajakausi.
Hallituksen kokoonpano v. 2012
Puheenjohtaja
EVE ALHO
Varsinaiset jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet:

SANNA-MARI NENONEN
opiskelijajäsen

VEERA PERKOLA
opiskelijajäsen

KERSTIN BORG
ruotsinkielinen edustaja

BIRGITTA VANHALA
ruotsinkielinen edustaja

ELISE MÄNTYRANTA

TANJA HAAPAKOSKI

KAARINA MARJANEN

JESSIKA LAMPI

SUSANNA TUHKALA
taloudenhoitaja

TERHI KOLEHMAINEN
varataloudenhoitaja

ANNI LIPSANEN
varapuheenjohtaja

LAURA KOSKELO

Järjestösihteeri
HANNA-MAIJA AARNIO

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana kahdeksan (8) kertaa:
14.1.2012
11.2.2012
17.3.2012
21.4.2012
10.8.2012
6.10.2012
9.11.2012
1.12.2012

Keski-Helsingin musiikkiopisto, Helsinki
Palmenia, Lahti
Palmgrén-konservatorio, Pori
WeeGee-talo, Espoo
Keski-Helsingin musiikkiopisto, Helsinki
Keski-Helsingin musiikkiopisto, Helsinki
Musik- och kulturskolan Sandels, Helsinki
Keski-Helsingin musiikkiopisto, Helsinki

Hallituksen sisällä toimi vuonna 2012 seuraavat työryhmät:
Pikkutrilli-työryhmä: Jessika Lampi, Anni Lipsanen, Elise Mäntyranta ja Laura Koskelo
Vuoden lastenlevy -työryhmä: Anni Lipsanen, Elise Mäntyranta, Susanna Tuhkala ja Eve Alho
Verkkosivu-uudistustyöryhmä: Jessika Lampi, Terhi Kolehmainen, Veera Perkola ja Kaarina Marjanen
Seminaarityöryhmä: Elise Mäntyranta, Anni Lipsanen ja Tanja Haapakoski

Kaikki työryhmät toimivat yhteistyössä puheenjohtajan ja järjestösihteerin kanssa. Kaikkien
työryhmien ruotsinkielisinä tukihenkilöinä toimivat Kerstin Borg ja Birgitta Vanhala.

3 TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMISET VUONNA 2012
Educa-messut 2012
Varhaisiän musiikinopettajat ry:llä oli toista kertaa osasto Educa-messuilla 27.-28.1.2012
Helsingin Messukeskuksessa. Osasto oli yhteinen Musiikki- ja kulttuurikeskus Verso ry:n
kanssa.
Maailman suurin muskari
VaMO ry oli mukana järjestämässä Maailman suurinta muskaria Helsingin Musiikkitalossa
10.3.2012. Tapahtuma järjestettiin Vauva-lehden 20-vuotisjuhlien kunniaksi ja se sai
suuren suosion. Maailman suurin muskari ja sen myötä myös varhaisiän musiikinopetus
sai paljon mediahuomiota. Tapahtuma pääsi mm. kaikkien neljän päätelevisiokanavan
iltauutisiin ja suurimpiin sanomalehtiin.
Vuoden lastenlevy 2012 –valinta
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n hallituksen työryhmä valitsi nyt toista kertaa Vuoden
lastenlevyn. Varhaisiän musiikinopettajista (Lipsanen, Tuhkala ja Alho) koostunut työryhmä
kuunteli nelisenkymmentä vuoden 2011 joulukuun ja 2012 marraskuun välisenä aikana
julkaistua kotimaista lastenlevyä.
Raadin yksimielisellä päätöksellä Vuoden 2012 lastenlevyksi valittiin Soili Perkiön ja Liisa
Kallion Pikku Papun laulut. Palkinto (diplomi ja lahjakortti F-musiikkiin) jaettiin
Suomalaisen musiikin päivänä 8.12.2012 Musiikkitalolla. Lehdistö ja muu media osoittivat
kiinnostusta valintaa kohtaan. Vuoden lastenlevy -valintaa tullaan jatkamaan ja
valintakonseptia kehittämään edelleen.
4 TALOUS
Yhdistyksen talousvuosi 2012 oli 932,83 € ylijäämäinen. Tulojen määrä oli 33 417,55 €,
joista 12 157,50 € kertyi jäsenmaksuista, 1 875,05 € VaMO-tuotteista (Myyntitoripöytä,
Rikkotikkotei-kirja, kassit, pinssit jne.) ja 490,00 € Pikkutrillin tilaus- ja mainostuotoista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2012 Varhaisiän musiikinopettajat ry:lle
16 000 € yleisavustuksen, joka oli 8 000 € haettua pienempi. Avustus käytettiin mm.
järjestösihteerin palkkaan, yhdistyksen yleisiin kuluihin (posti- ja puhelinkulut,
taloushallintopalvelut), Pikkutrilli-lehden kuluihin, seminaari-, messu- ja matkakuluihin sekä
Maailman suurin muskari- ja Vuoden lastenlevy 2012 -tapahtuman järjestämisestä
aiheutuneisiin kuluihin.
Vuonna 2012 kuluja oli yhteensä 33 925,99 €. Näistä merkittävin osuus noin 17 000 €
koostui järjestösihteerille maksettavasta palkasta ja Pikkutrillin päätoimittajan palkkiosta
sekä niihin liittyvistä muista maksuista. Toisen suuren kuluerän muodostivat matkakulut,
joita maksettiin yhteensä noin 4 700 €. Matkakulut kasvoivat vuodesta 2011 noin 1 500 €,
koska hallituksen jäsenet asuvat ympäri Suomen ja hallituksen jäsenet kokoontuivat
aktiivisesti hallitustyöskentelyn, edustustilaisuuksien ja esimerkiksi lehden ja www-sivujen
suunnittelukokousten vuoksi. Oman Pikkutrilli-lehden toimitus-, painatus- ja postikuluihin
käytettiin noin 2 500 €. Yhdistyksen jäsenrekisterin uusimiseen ja www-sivujen
päivitykseen kului rahaa noin 1 200 €. Vuoden lastenlevy -tapahtumaan käytettiin 500€.
Varainhankintatuotot laskivat noin 3000 €, mikä johtui pääasiassa Rikko tikko tei -kirjan
laskeneesta myynnistä. Myös varainhankintakulut laskivat, koska Pikkutrilli-lehden toiminta

on vakiinnutettu. Yhdistyksellä oli vuoden 2012 päättyessä omaa pääomaa 7 189,00 €,
jonka turvin yhdistys voi toimia lähivuosille asetettujen päämäärien mukaisesti.
5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
VaMO ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 17.3.2012 Porissa kevätseminaarin
yhteydessä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Edelliselle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin la 10.11.2012 Helsingissä. Sääntömääräisessä
syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013. VaMO
ry:n
hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Yhdistyksen
toiminnantarkastajaksi valittiin KTM Jukka Siukonen ja varatarkastajaksi Heli Viitanen.
Jäsenmaksu pidettiin ennallaan.
6 KOULUTUS
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n koulutustoiminta on perinteisesti ollut osa
sääntömääräisten kevät- ja syyskokouspäivien ohjelmaa. 17.3.2012 järjestettiin Porin
Palmgrén-konservatoriossa kevätseminaarin yhteydessä koulutus teemalla ”Erityistä! –
Monenlaisten lasten ja vanhempien kohtaaminen varhaisiän musiikinopetuksessa”.
Kouluttajat ja teemat olivat:
♫ Sanna Heljakka: Työvälineitä ja tapoja erityislasten kohtaamiseen
varhaisiän musiikinopetuksessa
♫ Anne Auramo: Kumppanuus vanhempien kanssa – miten keskustella
haastavista tilanteista muskarissa?
♫ Katariina Lohineva: Draamatyöpaja
Seminaaripäivän aikana muisteltiin edesmennyttä kunniajäsentä Inkeri Simola-Isakssonia.
Vinkkivartti-tuokioissa esittäytyivät Elise Mäntyranta ja Johanna Rinta-aho, jotka esittelivät
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemää Kippurallaa-materiaalipakettia sekä
Päivi Setälä, joka kertoi Porin seudun vauvojen värikylvystä. Paikalla oli 18 osallistujaa
sekä lisäksi hallitusjäsenet ja luennoitsijat. Palaute oli erittäin myönteistä.
Syysseminaarin 10.11.2012 teemana oli ”Tanssin taikaa kaiken aikaa – I dansens magiska
värld”. Seminaari järjestettiin Helsingissä Musik- och kulturskolan Sandelsissa. Päivä
haluttiin järjestää yhdistyksen sääntöjä myötäillen kaksikielisenä myös luennoitsijoiden
osalta. Luennot/toimintaosuudet olivat:
♫ Isto Turpeinen: Rakkautta ja raakalautaa – oman elämänsä tanssivat
pojat
♫ Heidi Palmu: Finlandssvenska danslekar
Vinkkivartit päivän aikana pitivät Siina Hirvonen Taikaradio-materiaalista ja Anu Kokkonen
Piilometsän tansseista. Seminaariosallistujia oli 53 ja lisäksi paikalla oli hallitusjäseniä ja
luennoitsijat. Palaute oli positiivista.
Seminaarien yhteydessä järjestettiin myös Myyntitorit, joissa halukkaat saivat esitellä ja
myydä tuotteitaan.

7 YHTEISTYÖ
Suomen musiikinopettajien liitto (SMOL)
Suomen musiikinopettajien liitto (SMOL) on valtakunnallinen musiikkioppilaitoksissa
toimivien opettajien liitto, joka on OAJ:n ja siten myös Akavan jäsenjärjestö. Se toimii
jäsenistönsä ammatillisten etujen valvojana, edustaen jäsenistöään työehtosopimusneuvotteluissa ja antaen jäsenistölleen työsopimusten puitteisiin liittyvää neuvontaa,
lakiasioita koskevaa palvelua ja koulutusta.
SMOL:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä, jokaisella oma
henkilökohtainen varajäsenensä. VaMO ry:llä on ollut vuodesta 1990 alkaen pysyvä
edustaja- sekä varajäsenpaikka. Vuonna 2012 hallituksessa toimi Anni Lipsanen
varsinaisena jäsenenä ja Hanna-Maija Aarnio hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.
SMOL-jäsenyydestä on tarvittaessa informoitu yhdistyksemme jäseniä ja SMOL:a on
puolestaan tiedotettu yhdistyksen toiminnasta. SMOL:n asiantuntemus on ollut jäsenistön
käytettävissä työsuhdeasioita, palkkausta ja työolosuhteita koskevissa kysymyksissä.
Suomen musiikkineuvosto (SMN)
VaMO ry on Suomen musiikkineuvoston jäsenyhdistys. Suomen musiikkineuvostoon
kuuluu 32 jäsenorganisaatiota, jotka toimivat laajasti musiikin kentällä ammattimaisesta
toiminnasta musiikin harrastamiseen. Edustettuna on koulutuksen jokainen taso lasten
musiikkikasvatuksesta akateemiseen tutkimukseen.
SMN:n tavoitteena on toimia näiden suomalaisten musiikkiyhteisöjen yhdyssiteenä ja
♫ edistää musiikkielämän ja musiikkikasvatuksen yhteiskunnallista arvostusta ja
asemaa
♫ parantaa musiikkialan toimintaedellytyksiä
♫ lisätä musiikkielämän sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua järjestöjen kesken
♫ edistää kansainvälistä yhteistyötä ja osallistua kansainvälisen musiikki- ja
kulttuurielämän kehittämiseen
♫ edistää taiteen perusoikeuden toteutumista EU:ssa ja muissa maanosissa.
Hanna-Maija Aarnio on edustanut vuonna 2012 varhaisiän musiikinopettajia SMN:n
kasvatus- ja koulutustyöryhmässä.
FiSME
Varhaisiän musiikinopettajat ry:llä on paikka Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry:n
hallituksessa. Edustajana toimi vuonna 2012 Sanna-Mari Nenonen ja hänen
varajäsenenään Laura Koskelo. FiSME on osa kansainvälistä International Society for
Music Education -järjestöä (ISME).
FiSME:n tavoitteena on mm.
♫ musiikkikasvatuksen edistäminen sen kaikissa eri muodoissa kansallisesti ja
kansainvälisesti
♫ yhteyksien ylläpitäminen sekä musiikkialan sisäisiin että muihin sidosryhmiin sekä
yhdyssiteenä toimiminen ISME:n suomalaisten jäsenten ja kansainvälisen
pääjärjestön välillä
♫ tapaamisten sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksien ja konferenssien järjestäminen.

VaMO ry on ollut mukana suunnittelemassa 21.-23.11.2013 toteutettavia FiSME:n
koordinoimia Musiikkikasvatuspäiviä.
JaSeSoi
JaSeSoi:n kanssa jaettiin koulutustietoa ja kartoitettiin mahdollisuuksia yhteistyöhön.
Konserttikeskus ry
VaMo ry:llä on ollut vuodesta 2012 alkaen edustuspaikka Konserttikeskus ry:n
valtuuskunnassa. Konserttikeskus on Suomen merkittävin koulu- ja päiväkotikonserttien
järjestäjä. Yhdistystä edusti Hanna-Maija Aarnio.
8 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
MERYC
European Network of Music Educators and Researchers of Young Children on Euroopan
alueella toimiva kansainvälinen varhaisiän musiikkikasvatuksen foorumi.
NUMU
Nordisk Union för Musikutbildare on yhteispohjoismainen järjestö, johon Suomesta kuuluu
SMOL ja KMO. Toiminta on ollut kuitenkin erittäin hiljaista vuoden 2012 aikana.
Kansainväliset uutiset musiikkikasvatuksen toimintakentiltä, joita mielellään julkaistaan
Pikkutrilli-lehdessä, ovat rohkaisseet jäseniä toimimaan omalta osaltaan yli maa-, kieli- ja
kulttuurirajojen.
9 TIEDOTUSTOIMINTA
Piccolino
VaMO ry julkaisi jäsentiedote Piccolinon kaksi kertaa vuoden 2012 aikana, helmi- ja
lokakuussa. Lehti julkaistiin ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisessä muodossa.
Lehden sisältö koostui puheenjohtajan ja järjestösihteerin esittelemistä ajankohtaisista
asioista sekä sääntömääräisten kokousten kutsuista ja esityslistoista. Piccolinon toimitti
järjestösihteeri Hanna-Maija Aarnio.
Pikkutrilli
Pikkutrilli – varhaisiän musiikinopetuksen ammattilehti (Lilltrillen – facktidning för
småbarnstidens musikundervisning) ilmestyi kaksi kertaa vuoden 2012 aikana, touko- ja
joulukuussa. Lehden päätoimittaja on varhaisiän musiikinopettaja ja toimittaja Minna
Lamppu. Toimituskuntaan kuului hallitusjäseniä. Lehtien sisällöt koostuivat mm.
ajankohtaisista teemoista, tiedotusasioista, materiaaliesittelyistä. Lehden taittajana toimi
Tmi Seeman Tuija Lautiainen. Lehden painopaikka oli Hämeen Offset-Tiimi Oy
Tampereella, missä myös yhdistyksen esitteet on painettu.
RondoClassic ja Opettaja
Suomen Musiikkiopettajien Liittoon (SMOL) kuuluvat jäsenemme saivat jäsenetuna
Musiikkilehti RondoClassicin, Opettaja-lehden (OAJ) sekä Musiikinopettaja-lehden
(SMOL).
www.vamory.org

Kotisivut www.vamory.org ovat yksi yhdistyksen tärkeimmistä tiedotuskanavista. Niiden
kautta ilmoittaudutaan seminaareihin, hankitaan myyntituotteita, saadaan tietoa
ajankohtaisista asioista ja koulutuksista sekä etsitään töitä ja työntekijöitä. Sivupäivitystä
hoitaa järjestösihteeri. Verkkosivujen uudistustyö aloitettiin vuonna 2012.
Facebook
VaMO ry:llä on oma Facebook-ryhmänsä, Varhaisiän musiikinopettajat ry - Småbarns
musiklärare rf. Käytännön työn vinkkejä jaetaan myös suljetussa ”Muskari-ideoita”
-ryhmässä.

