Varhaisiän musiikinopettajat ry
Småbarns musiklärare rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013

VUOSIKERTOMUS 2013
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 2013 lopulla
Varhaisiän musiikinopettajat ry:hyn kuului 304 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 38,
kannatusjäseniä 9 ja eläkeläisiä 2. Jäsenmäärä pysyi samana verrattuna vuoteen 2012
(305 jäsentä).
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

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

Kunniapuheenjohtajat:

MAISA KROKFORS
RITVA OLLARANTA

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. 2013
Puheenjohtaja
EVE ALHO
Varsinaiset jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet:

LAURA JUVONEN
opiskelijajäsen

REETTA KUMPULAINEN
opiskelijajäsen

KERSTIN BORG
ruotsinkielinen edustaja

BIRGITTA VANHALA
ruotsinkielinen edustaja

ELISE MÄNTYRANTA

TANJA HAAPAKOSKI

LAURA KOSKELO

SUSANNA LAUKKANEN

SUSANNA TUHKALA
taloudenhoitaja

TERHI KOLEHMAINEN
varataloudenhoitaja

ANNI LIPSANEN
varapuheenjohtaja

JESSIKA LAMPI

Järjestösihteeri
HANNA-MAIJA AARNIO, 1.8.2013 alkaen STIINA LAHIKAINEN

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 10 kertaa (poislukien kevät- ja syyskokous):
18.1.2013
9.2.2013
8.3.2013
20.4.2013
18.5.2013
17.8.2013
21.9.2013
25.10.2013
9.11.2013
14.12.2013

Keski-Helsingin musiikkiopisto, Helsinki
Musik- ock kulturskolan Sandels, Helsinki
JAMK Musiikki, Jyväskylä
Musiikkiopisto Juvenalia, Espoo
Valkeakosken musiikkiopisto, Valkeakoski
JAMK Musiikki, Jyväskylä
Musik- och kulturskolan Sandels, Helsinki
Sähköpostikokous
Valkeakosken musiikkiopisto, Valkeakoski
Musik- och kulturskolan Sandels, Helsinki

Hallituksen sisällä toimi vuonna 2013 seuraavat työryhmät:
Seminaarityöryhmä: Reetta Kumpulainen, Laura Juvonen, Anni Lipsanen ja Elise Mäntyranta.
Pikkutrilli -työryhmä: päätoimittaja Minna Lampun lisäksi Elise Mäntyranta, Laura Koskelo, Jessika Lampi ja
Tanja Haapakoski.
Verkkosivutyöryhmä: Susanna Laukkanen, Anni Lipsanen, Terhi Kolehmainen ja Jessika Lampi.
Vuoden lastenlevy -työryhmä: Anni Lipsanen, Laura Juvonen, Jessika Lampi ja Eve Alho.

Kaikki työryhmät toimivat yhteistyössä puheenjohtajan ja järjestösihteerin kanssa. Kaikkien
työryhmien ruotsinkielisinä tukihenkilöinä toimivat Kerstin Borg ja Birgitta Vanhala.
3 TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMISET VUONNA 2013
VaMO ry:n kevätseminaari 9.3.2013
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa järjestetyn kevätseminaarin teemana oli ”Ajatuksesta
elämään! – Pikku Papu ja Laulava kynä”. Lisätietoja kohdassa 6 koulutus.
Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 21-23.11.2013
Valtakunnalliset Musiikkikasvatuspäivät järjestettiin Helsingissä 21.-23.11.2013.
Kolmipäiväinen tapahtuma koostui teemapäivistä: musiikin tutkimus, musiikinopetus ja
musiikin harrastus/yleisöpäivä.
VaMO ry osallistui aktiivisesti päivien suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä FiSME:n ja
muiden yhteistyökumppanien kanssa. VaMO ry järjesti musiikinopetuksen teemapäivänä
kaksi ”Muskarista muusikoksi”-työpajaa ja harrastuspäivänä lapsiperheille kaksi
muskarituokiota. Esittelypöydän yhteydessä jaettiin VaMO ry:n uusia esitteitä ja myytiin
varainhankintatuotteita sekä Vuoden 2013 lastenlevyä. Vuoden lastenlevy 2013 julkaistiin
lauantain yleisöpäivänä Musiikkitalolla.
Vuoden lastenlevy 2013 –valinta
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n hallituksen työryhmä valitsi nyt kolmatta kertaa Vuoden
lastenlevyn. Varhaisiän musiikinopettajista koostunut työryhmä kuunteli noin 20 vuoden
2012 joulukuun ja 2013 lokakuun välisenä aikana julkaistua kotimaista lastenlevyä.
Raati valitsi vuoden 2013 lastenlevyksi Satu Sopasen ja Markku Kaikkosen Reissutunnin.
Palkinto (diplomi ja reissureput täynnä leipää) jaettiin Musiikkikasvatuspäivien yhteydessä
Musiikkitalolla 23.11.2013. Lehdistö ja muu media osoittivat kiinnostusta valintaa kohtaan.
Vuoden lastenlevy -valintaa tullaan jatkamaan ja valintakonseptia kehittämään edelleen.
4 TALOUS
Vuonna 2013 yhdistyksen tilikartta päivitettiin sekä varsinaisen toiminnan että
varainhankinnan osalta. Tarkoituksena oli kulujen ja tuottojen seuraamisen selkiyttäminen
eri toimintojen osalta.
Vuonna 2013 kuluja oli yhteensä 41 384,94 € ja tuottojen määrä oli 34 815,00 €. Näin ollen
yhdistyksen talousvuosi 2013 oli 6 569,94 € alijäämäinen. Talousvuoden suurin kuluerä 15
000 € koostui järjestösihteerille maksettavasta palkasta, Pikkutrillin päätoimittajan
palkkiosta sekä niihin liittyvistä muista maksuista. Toisen suuren kuluerän muodostivat
hallituksen matka- ja ruokailukulut, joita maksettiin yhteensä yli 6 000,00 € sekä Pikkutrillilehden toimitus-, painatus- ja postikulut, joihin käytettiin noin 5 000 €. Ylimääräisiä
matkakuluja aiheutui uuden järjestösihteerin rekrytointi- ja perehdytystehtävistä sekä
yhdistyksen varaston siirrosta pääkaupunkiseudulta Kangasalle.Yhdistyksen www-sivujen
uusiminen maksoi noin 2 500 €. Taloushallintapalvelut maksoivat noin 1 500 €, joka oli
noin 600 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Seminaaritoiminnan kate jäi noin 2 000 €
tappiolliseksi, joka johtui pääasiassa siitä, että Valtakunnallisten musiikkipäivien
yhteydessä järjestetystä seminaarista aiheutui yhdistykselle vain kuluja. Yhdistys hankki

kaksi roll-up -mainostelinettä sekä päivitti yleisesitteensä kolmelle eri kielelle. Näihin
sijoitettiin noin 850 €. Myyntituotteiden ostot olivat noin 2 500 €, joka koostui Rikko tikko
tei- kirjan toisen painoksen teettämisestä ja Reissutunti- kirjaostoista.
Tuottojen määrä oli 34 815,00 €, josta 13 305,00 € kertyi jäsenmaksuista, 15 500 €
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta, 2 537,00 € VaMO-myyntituotteista
(Myyntitoripöytä, kirjat, kassit, pinssit jne.), 1 953,00 € seminaarimaksuista ja 570,00 €
Pikkutrillin tilaus- ja mainostuotoista. Muita tuottoja oli 950,00 €. Yhdistyksellä oli vuoden
2013 päättyessä omaa pääomaa jäljellä 619,06 €.

5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
VaMO ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 9.3.2013 Jyväskylässä
kevätseminaarin yhteydessä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja
tilinpäätös. Edelliselle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin la 23.11.2013 Helsingissä. Sääntömääräisessä
syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. VaMO
ry:n
hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Yhdistyksen
toiminnantarkastajaksi valittiin Heidi Lehtiniemi-Eerola ja varatarkastajaksi Vesa Laurila.
Jäsenmaksut pidettiin ennallaan.
6 KOULUTUS
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n koulutustoiminta on perinteisesti ollut osa
sääntömääräisten kevät- ja syyskokouspäivien ohjelmaa. 9.3.2013 järjestettiin Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa pidetyn kevätseminaarin yhteydessä koulutus teemalla
”Ajatuksesta elämään! – Pikku Papu ja Laulava kynä”. Kouluttajat ja teemat olivat:
♫ Minna Lappalainen: Laulupiirtämisen työpaja
♫ Liisa Kallio ja Soili Perkiö: Luento: Kuinka Pikku Papun laulut syntyivät
♫ Liisa Kallio ja Soili Perkiö: Työpaja: Kuvallisia ja musiikillisia ideoita
varhaisiän musiikinopetukseen Pikku Papun laulujen, runojen ja kuvien
maailmasta
JAMK:n vamuka-opiskelijat esittivät seminaarissa toteuttamansa musikaalin ”Urpo ja Turpo
avaruudessa”. Paikalla oli 71 seminaarivierasta sekä lisäksi hallitusjäsenet ja luennoitsijat.
Palaute oli erittäin myönteistä.
VaMO ry:n oma syysseminaari korvattiin tänä vuonna Valtakunnallisilla
musiikkikasvatuspäivillä marraskuussa, jonka ohjelmaan VaMO ry. aktiivisesti osallistui
omilla työpajoilla, demomuskareilla, esittelypöydällä jne. VaMO ry:n jäsenet löysivät varsin
mukavasti paikalle ja palaute musiikkikasvatuspäivistä oli positiivista. Tämänhetkisten
suunnitelmien mukaan Musiikkikasvatuspäivät järjestetään jatkossa joka toinen vuosi.
Kevätseminaarin yhteydessä järjestettiin Myyntitori, jossa halukkaat saivat esitellä ja
myydä tuotteitaan. Myyntitorille osallistuivat Sirkku Hannila, Oy Soitinrakentajat Amf,
Loiskis, Verso, Minna Lappalainen, Pippuri soikoon!, Ammuu! ja Päivi Ilkka.

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 varajäsen. Vuonna 2013 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/FMC)
VaMO ry on Suomen musiikkineuvoston/Finnish Music Council 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.
Vuonna 2013 varhaisiän musiikinopettajien edustajana SMN:n kasvatus- ja
koulutustyöryhmässä oli kevätkaudella Hanna-Maija Aarnio ja syyskaudella Laura Koskelo.
FiSME ry
Varhaisiän musiikinopettajat ry:llä on paikka Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry:n
hallituksessa. Edustajana toimi vuonna 2013 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.

JaSeSoi ry
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
Kansainvälinen toiminta painottuu tällä hetkellä SMN:n/FMC:n kautta saatavaan tietoon.
FMC välittää yhdistyksemme hallitukselle mm. kansainvälisen uutiskirjeen “Music world
news” sekä tietoa tapahtumista.
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 2013 aikana, helmi- ja
lokakuussa. Tiedote julkaistiin sähköisessä muodossa. Piccolino lähetettiin kuitenkin
paperiversiona niille, joilla ei ole sähköpostia käytössä. Lehtisen sisältö koostui
puheenjohtajan ja järjestösihteerin esittelemistä ajankohtaisista asioista sekä
sääntömääräisten kokousten kutsuista ja esityslistoista. Piccolinon toimitti järjestösihteeri
Hanna-Maija Aarnio ja 1.8. alkaen Stiina Lahikainen.
Pikkutrilli
Pikkutrilli – varhaisiän musiikinopetuksen ammattilehti (Lilltrillen – facktidning för
småbarnstidens musikundervisning) ilmestyi kaksi kertaa vuoden 2013 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).
Verkkosivut
Uudet kotisivut www.vamory.fi ovat yksi yhdistyksen tärkeimmistä tiedotuskanavista.
Niiden kautta ilmoittaudutaan seminaareihin, hankitaan myyntituotteita, saadaan tietoa
ajankohtaisista asioista ja koulutuksista sekä etsitään töitä ja työntekijöitä. Sivupäivityksiä
hoitaa järjestösihteeri ja tietyiltä osin kotisivujen toteuttaja Olbedesign. Verkkosivujen

uudistustyö saatiin päätökseen vuonna 2013, jolloin VaMO ry siirtyi myös sähköposteissa
käyttämään vamory.fi -päätettä.
Facebook
VaMO ry:llä on oma Facebook-ryhmänsä, Varhaisiän musiikinopettajat ry - Småbarns
musiklärare rf. Käytännön työn vinkkejä jaetaan myös suljetussa ”Muskari-ideoita”
-ryhmässä.
10 MUUT ASIAT
Liisa Rauhala Metropolia AMK:sta valmistelee varhaisiän musiikinopettajan
koulutusohjelmaan liittyvää opinnäytetyötä päiväkotimuskarikäytännöistä. Järjestösihteeri
välitti syksyllä 2013 Liisa Rauhalan tekemän kyselyn jäsenistölle. Opinnäytetyö valmistuu
vuoden 2014 aikana.

