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TOIMINTAKERTOMUS 2016
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)
•

•

järjestää vuosittain kaksi varhaisiän musiikkikasvatusta käsittelevää seminaaria tai
yhden seminaarin ja osallistuu joka toinen vuosi järjestettäville valtakunnallisille
Musiikkikasvatuspäiville.
julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä: Pikkutrilli – varhaisiän
musiikinopetuksen ammattilehti / Lilltrillen – facktidning för småbarnstidens
musikundervisning

1 JÄSENISTÖ
Vuonna 2015 tarkistettujen sääntöjemme mukaan Varhaisiän musiikinopettajat ry:n
jäseneksi hyväksytään musiikkileikkikoulunopettajan tai varhaisiän musiikinopettajan
koulutuksen saaneita sekä opiskelijajäseniksi varhaisiän musiikinopettajaksi opiskelevia tai
muita päätoimisia opiskelijoita, joilla on jo aiemmin hankittu varhaisiän musiikinopettajan
pätevyys. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa yhdistyksemme toiminnasta
kiinnostunut henkilö tai yhteisö.
Yhdistyksen
jäsenistö
koostuu
varsinaisista
jäsenistä,
opiskelijajäsenistä,
kannatusjäsenistä, eläkeläisjäsenistä sekä kunniajäsenistä. Vuoden 2016 lopulla
Varhaisiän musiikinopettajat ry:hyn kuului 288 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 32,
kannatusjäseniä 6, kunniajäseniä 10 ja eläkeläisiä 4. Yhdistyksen jäsenmäärä on säilynyt
vuodesta toiseen kutakuinkin ennallaan.

Kunniajäsenet:

SIRKKA-LIISA VALKOLA-LAINE
vv.1988 - 2002
LIISA MATTILA-OUKARI
vv.1989 - 2001
ELLEN URHO
v. 1990
INKERI SIMOLA-ISAKSSON
vv.1990 - 2012
MAIJA SIMOJOKI
v. 2003
SINIKKA HYYTIÄINEN-KESÄVUORI v. 2003
LOTTA JAANU
v. 2003
SOILI PERKIÖ
v. 2004
EVE ALHO
v. 2004
HILKKA HAUTSALO
v. 2004
HELINÄ RINNE
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. 2016
Puheenjohtaja
LAURA KOSKELO
Varsinaiset jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet:

LAURA JUVONEN
varapuheenjohtaja

ERJA MESIMÄKI

ELINA SIMES
opiskelijaedustaja

SUSANNA LAUKKANEN

HANNA (NANNE) VAIHINEN
ruotsinkielinen edustaja

JENNY BACKMAN-PRÅHL
ruotsinkielinen edustaja

TANJA HAAPAKOSKI

SANNA PAAJANEN

MINTTU KOIVUNEN

ANU LAASONEN-VUORI

SARI SAKKI

SINIKKA KIVELÄ

Järjestösihteeri
STIINA LAHIKAINEN

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 7 kertaa (poislukien kevät- ja syyskokous), joista
yksi kokous oli sähköinen kokous.
Hallituksen kokoukset:
23.1.2016

Sibelius-opisto, Hämeenlinna

5.3.2016

Musiikkitalo, Helsinki

9.4.2016

Sibelius-opisto, Hämeenlinna

5.6.2016

sähköinen Skype-kokous

3.9.2016

Itä-Helsingin musiikkiopisto, Helsinki

29.10.2016

Musik- och kulturskolan Sandels, Helsinki

3.12.2016

Saunatila Krog Madame, Helsinki

Hallituksessa toimi vuonna 2016 seuraavat työryhmät:
Ruotsinkielinen työryhmä: Jenny (vastuuhenkilö), Nanne ja Laura K.
Viestintätyöryhmä: Minttu (vastuuhenkilö), Tanja ja Stiina
Pikkutrilli-työryhmä: Erja (vastuuhenkilö), Minttu, Sari, Elina, Laura K. ja Jenny ruotsinkielisenä apuna
Vuoden lastenlevy: Sinikka (vastuuhenkilö), Susanna, Tanja ja Laura J.
Koulutuspoliittinen työryhmä: Laura J. (vastuuhenkilö), Laura K. ja Elina
Seminaarityöryhmä: Laura J. (vastuuhenkilö), Minttu, Susanna, Elina ja Anu
Lapsimessutyöryhmä: Sanna, Elina, Susanna ja Laura J.

Kaikki työryhmät toimivat yhteistyössä puheenjohtajan ja järjestösihteerin kanssa. Kaikkien
työryhmien ruotsinkielisinä tukihenkilöinä toimivat Jenny Backman-Pråhl ja Hanna (Nanne)
Vaihinen.

3 TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMISET VUONNA 2016
Vuosi 2016 oli yhdistyksen 37. toimintavuosi. Vuoden aikana yhdistys järjesti kaksi
seminaaria ja osallistui Helsingin Lapsimessut -tapahtumaan. Vuoden lastenlevy –palkinto
jaettiin jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan vuoden lopulla.
VaMO ry:n kevätseminaari 9.4.2016
Yhdistyksen kevätseminaari pidettiin 9.4.2016 Hämeenlinnassa Sibelius-opistolla.
Seminaarin teemana oli ”Monta taidetta tulessa! –taideintegraatio varhaisiän
musiikinopettajan työssä”. Lisätietoja kohdassa 6 koulutus.

Lapsimessut 15-17.4.2016
Yhdistys osallistui Helsingin Messukeskuksessa järjestetyille Lapsimessuille toista kertaa
15-17.4.2016. Yhdistyksen osastolla vieraili paljon lapsiperheitä tutustumassa varhaisiän
musiikinopetukseen ja lapsilaulajia riitti VekaraViisut-tapahtumassa, jonka VaMO ry
organisoi messujen päälavalle. Osastolla lapset pääsivät musisoimaan yhdessä ja
tutustumaan erilaisiin soittimiin.
VaMO ry:n syysseminaari 12.11.2016
Yhdistyksen syysseminaari pidettiin 12.11.2016 Helsingissä Itä-Helsingin musiikkiopistolla.
Seminaarin teemana oli ”Musiikkikasvattajan monet maisemat –näkökulmia ikäihmisten
musiikilliseen toimintaan ja inspiraatiota varhaisiän musiikinopetukseen”. Lisätietoja
kohdassa 6 koulutus.
Vuoden lastenlevy 2016 –valinta
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n hallituksen työryhmä valitsi nyt kuudetta kertaa Vuoden
lastenlevyn. Varhaisiän musiikinopettajista koostunut työryhmä kuunteli toistakymmentä
kotimaista lastenlevyä, jotka julkaistiin vuoden 2015 lokakuun ja 2016 lokakuun välisenä
aikana.
Raati valitsi vuoden 2016 lastenlevyksi Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!:n levyn ”Metsään”.
Raati halusi myös antaa tänä vuonna kunniamaininnan vuoden tulokkaalle.
Kunniamaininnan sai tänä vuonna vuoden tulokkaaksi valittu yhtye Mutaveijarit
levyllään ”Ympäri ämpäri”. Palkinnot jaettiin Suomalaisen musiikin päivänä 8.12.2016
Helsingin Musiikkitalolla. Vuoden lastenlevy -valintaa tullaan jatkamaan edelleen.

4 TALOUS
VaMO ry:n tilikauden 2016 tulos oli 679,42 € ylijäämäinen. Yhdistys sai Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä 15 000 € suuruisen apurahan. Summa oli 15 000 € haettua pienempi.
Vuoden 2016 varsinaisen toiminnan tuotot olivat 3 034,00 € ja ne koostuivat
seminaarimaksuista. Pikkutrillin tilaus- ja mainostuottoja saatiin 1532,00 €, tulot kasvoivat
selvästi. Varainhankintatuottoja kertyi yhteensä 19 088,37 €. Tulot koostuivat
jäsenmaksuista (13 685,50 €) ja VaMO –myyntituotteista sisältäen Piisejä pirpanoille –
laulukirjan myyntituotot.
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kulut olivat vuonna 2016 yhteensä
37 965,81 € (32 676,79 € v. 2015). Varsinaisen toiminnan yhteiskuluja oli yhteensä
31 349,63 € (28 612,90 € v. 2015). Näistä suurin kuluerä 19 712,14 € (15 595,16 € v. 2015)
koostui henkilöstökuluista, joita olivat järjestösihteerin, lehden päätoimittajan ja
seminaariluennoitsijoiden palkat, palkkiot ja niistä koostuvat työntekijämaksut. Lisäkuluja
aiheuttivat Pikkutrilli-lehden toimittamiseen käytetty lisätyövoima ja järjestösihteerin
palkanmaksuun liittyvät kulut. Muita kuluja olivat järjestötoiminnan yleiskulut, esim.
taloushallintopalvelut 1469,65 € (993,55 € v. 2015), hallitustoiminnan matkakulut 2 701,50

€ (3 495,88 € v. 2015), markkinointi- ja postikulut sekä Pikkutrilli-lehden toimittamiskulut
(ilman päätoimittajan palkkiota) 3 435,28 € (3 806,12 € v. 2015). Hallitustoiminnan
matkakulut ovat vähentyneet yleisen matkalippuhintatason laskun ansiosta.
Varainhankinnan kulut olivat 4 959,93 € (3 283,11 € v. 2015). Varainhankintakuluja olivat
mm. Vuoden lastenlevykilpailu –kulut 441,44 €, atk- ja ohjelmistokulut 456,32 € sekä wwwsivujen ylläpitokulut 396,00 €. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan korkokulut olivat 10,05 €,
ostovelat 292,32 €, muut velat 119,51 € ja siirtovelat 2183,20 €.
Yhdistyksellä oli vuoden 2016 päättyessä omaa pääomaa 8 043,88 €.

5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
VaMO ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.4.2016 Hämeenlinnassa
kevätseminaarin yhteydessä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja
tilinpäätös. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 12.11.2016 Helsingissä syysseminaarin
yhteydessä. Sääntömääräisessä syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2017. VaMO ry:n hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uudet
jäsenet. Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkaa Heidi Lehtiniemi-Eerola ja
varatarkastajana Mervi Nevala. Hallitus esitti syyskokouksessa, että yhdistyksen
varsinaisista jäsenistä kootaan Varhaisiän musiikinopettajat ry:n verkkosivuille (vamory.fi)
lista, jotta perheillä olisi mahdollisuus löytää pätevän opettajan ohjaamia
musiikkileikkikouluryhmiä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja kohdassa 10.
Jäsenmaksut säilytettiin ennallaan eli vuoden 2017 jäsenmaksuiksi vahvistettiin:
varsinainen jäsen 55 €
opiskelijajäsen 27 €
kannatusjäsen 75 €
eläkeläisjäsen 25 €

6 KOULUTUS
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n koulutustoiminta on perinteisesti ollut osa
sääntömääräisten kevät- ja syyskokouspäivien ohjelmaa. Aloitimme uutena toimintana
vuonna 2016 yhteistyön Satu Sopasen ja Ulla Piispasen kanssa kantelekoulutusten
merkeissä. Koulutukset perustuivat Sopasen ja Piispasen Vivo pikkukantele -kirjaan.
9.4.2016 järjestettiin kevätseminaari Hämeenlinnan Sibelius-opistolla teemalla ”Monta
taidetta tulessa!”. Koulutuksessa tuotiin esiin erilaisia taideintegraation keinoja
sovellettavaksi varhaisiän musiikinopettajien työssä.

Kouluttajat ja aiheet olivat:
♫ Pablo Alvarezin sirkustyöpaja: koulutus antoi monenlaisia vinkkejä
varhaisiän musiikkikasvatukseen. Koulutuksessa käytettiin välineinä
palloja, naruja, huiveja ja sanomalehdestä itse tehtyjä välineitä.
♫ Tiina Kekäläisen kuvataideintegraatiotyöpaja: ”Kuinka kuva soi? Mitä
maalauksen malli mahtaa miettiä? Taipuuko taide tanssiksi?”
Työpajassa sukellettiin kuvataiteen maailmaan kultakauden mestarin
Juho Rissasen taiteen kautta. Yhdessä etsittiin erilaisia tapoja saada
elämyksiä kuvataiteesta riimeillä räpäten, sävyjä soittaen ja tunteita
tanssien.

Kouluttajien lisäksi saimme seminaariin vieraaksi Heli Koskisen Työterveyslaitokselta. Heli
piti osallistujille lyhyen kuulonsuojeluinfon ja oli tavattavissa seminaarin ajan.
Koulutukseen osallistui 45 seminaarivierasta sisältäen hallitusjäsenet ja luennoitsijat.
Palaute oli hyvin myönteistä. Seminaarin yhteydessä järjestettiin myyntitori, johon osallistui
Päivi Sinkkonen/Pippuri soikoon ja esitteitä antoi jaettavaksi yritys Sirkulta.fi.

12.11.2016 pidetyn syysseminaarin yhteydessä järjestettiin koulutuspäivä, jossa oli kaksi
teemaa. Aamupäivän koulutus liittyi varhaisiän musiikinopettajan toimintaan vanhustyössä
ja iltapäivän koulutuksessa etsittiin inspiraatiota ja taitoa prosessiopetukseen varhaisiän
musiikinopettajan perustyössä.
♫ Sari Kallioranta ja Fiona Tharmaratnam: ”Varhaisiän musiikinopettaja
vanhustyössä – ideoita ikäihmisten musiikkituokioihin”. Osallistujat
saivat valmiuksia toteuttaa säännöllistä musiikki- ja taidetoimintaa sekä
soveltaa erilaisia musiikillisia työtapoja vanhustyössä.
♫ Hanna-Maija Aarnion työpaja: ”Sanoista soittoon, laulusta liikkeeseen –
Varhaisiän musiikkikasvatuksen monipuoliset työtavat
opetusprosessissa”

Koulutukseen osallistui 58 seminaarivierasta sisältäen hallitusjäsenet ja luennoitsijat.
Palaute oli jälleen hyvin myönteistä. Seminaarin yhteydessä järjestettiin myyntitori, johon
osallistuivat: Musiikki- ja kulttuurikeskus Verso, Allomaari, Lastenmusiikkiyhtye Leimu,
Jatta Ehrlund ja Lindforsin säätiö. Esitteitä lähetti jaettavaksi Loiskis, JaSeSoi ja Sirkulta.fi.

Vuonna 2016 järjestettiin Vivo pikkukantele-koulutukset seuraavilla paikkakunnilla.
Suluissa osallistujamäärät.
Helsinki 5.3.2016 (28)
Lahti 13.3.2016 (21)
Joensuu 31.5.2016 (26)
Oulu 12.9.2016 (26)

7 YHTEISTYÖ
Suomen musiikinopettajien liitto (SMOL)
Suomen musiikinopettajien liitto (SMOL) ry on valtakunnallinen musiikkioppilaitoksissa ja
muissa yhteisöissä 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. VaMO ry:n taival SMOL ry:n
jäsenyhdistyksenä päättyi vuoden 2015 lopussa OAJ:n järjestörakenteen uudistuksen
takia. VaMO ry:n puheenjohtaja Laura Koskelo jatkoi henkilöjäsenenä SMOL ry:n
hallituksessa vuonna 2016.

Suomen musiikkineuvosto (FMC)
VaMO ry on Suomen musiikkineuvoston/Finnish Music Council jäsenyhdistys. Suomen
musiikkineuvostoon kuuluu 24 jäsenorganisaatiota, jotka toimivat laajasti musiikin kentällä
ammattimaisesta toiminnasta musiikin harrastamiseen. Edustettuna on koulutuksen
jokainen taso lasten musiikkikasvatuksesta akateemiseen tutkimukseen.
FMC:n tavoitteena on toimia näiden suomalaisten musiikkiyhteisöjen yhdyssiteenä ja
♫ edistää musiikkioikeuksien 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 muualla maailmassa
Vuonna 2016 varhaisiän musiikinopettajien edustajana FMC:n musiikkikoulutus- ja
kasvatustyöryhmässä oli Laura Koskelo.

FiSME ry
Varhaisiän musiikinopettajat ry:llä on paikka Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry:n
hallituksessa. Edustajana toimi vuonna 2016 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
♫ järjestää säännöllisesti valtakunnallisia musiikkikasvatuspäiviä

JaSeSoi ry
JaSeSoi ry on vapaa musiikkikasvatuspedagoginen yhdistys (Orff-Schulwerk Association
of Finland), jonka tehtävänä on edistää ja tukea Orff-pedagogista musiikkikasvatusta
Suomessa kaikenikäisten kansalaisten keskuudessa. 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. Kaudella 2016-2018 VaMO:n edustajana on Hanna-Maija Aarnio.

Virtuaalimuskarihanke
VaMO ry on mukana virtuaalimuskarihankkeessa, jonka päätoteuttajia ovat Metropolia
Ammattikorkeakoulu ja musiikkiopisto Rockway Oy. Yhteistyökumppaneina toimivat
Varhaisiän musiikinopettajat ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), sekä
kuntakumppaneina Inari ja Kuhmo. Virtuaalimuskarihanke pilotoi ja arvioi, miten varhaisiän
musiikkikasvatuksen tavoitteita voidaan toteuttaa ja tukea verkon välityksellä. Vuoden
2016 lopulla hanke saatiin päätökseen ja sen tuloksista valmistellaan parhaillaan
verkkojulkaisua.

TjolahÅpp-hanke
TjolahÅpp-hanke syntyi kaksi vuotta sitten tarpeesta löytää materiaalia ja hyviä käytäntöjä
sellaisille muskarin perheryhmille, joissa käytetään suomen kieltä ja ruotsin kieltä
tasapuolisesti niin puheessa kuin laulustossakin. Tavoitteena on palvella kaikkia aiheesta
kiinnostuneita, kielitaustasta riippumatta, kuitenkin lähinnä kaksikielisiä perheitä. Mukana
hankkeessa ovat Porvoon seudun musiikkiopisto, Raaseporin kansalaisopisto, Paimion
musiikkiopisto, Musiikkiopisto Arkipelag, Folkhälsan i Åboland, Musikinstitutet Legato ja
Kuula-opisto. Myös VaMO ry on yksi TjolahÅpp-hankkeen yhtestyökumppaneista. Kaikki
projektiin osallistuvat pedagogit ovat kaksikielisiä. Päämääränä on, että kaksikielisiä
ryhmiä voidaan tulevaisuudessa tarjota yhtenä vaihtoehtona suomen- tai ruotsinkielisten
ryhmien ohella kaikkialla missä on muskaritoimintaa. Projektia seurataan ja tutkitaan
kahden vuoden ajan kyselyjen, haastattelujen ja videoinnin avulla. Projektista julkaistaan
pro gradu-tutkielma ja tutkimuksesta vastaa pedagogiikan lehtori Jan-Erik Mansikka
Helsingin Yliopistolta. Hankevastaana toimii musiikkipedagogi Marina Pettersson ja
hanketta rahoittaa Svenska Kulturfonden.
Vuoden 2016 TjolahÅpp -hankeohjelma koostui pääosin viidestä lohkosta: ryhmien
perustaminen, pedagogeille suunnattu tuki ja koulutus, näkyvyys Pikkutrillissä ja
paikallislehdissä, tiedon kerääminen pro gradu-työtä varten, ja uuden ohjelmiston
säveltämisen aloittaminen. Kevätlukukaudella aloitettiin kaksikielisiä TjolahÅpp-ryhmiä
seitsemällä paikkakunnalla. Osallistujat saivat kurssin aikana vastata kyselyyn pro gradutyötä varten ja kaikkien pedagogien muskarisessiot videoitiin.
Toukokuussa lähti käyntiin uuden ohjelmiston säveltäminen ja sanoittaminen.
Mukana tässä työssä olivat musiikinopiskelijat Pietarsaaren Noviassa
sekä parivaljakko: stand up koomikko Anders Helenius ja muusikko Sam Fröjdö.
Vuoden aikana koulutustilaisuuksia oli neljä. Helmikuussa järjestettiin tapaaminen Kuulaopistolla yhteistyössä VaMO ry:n kanssa. Koulutus oli kaikille avoin kaksikielinen työpaja,
jossa keskityttiin ohjelmistoon kahdella kielellä. Hankkeen pedagogeille suunnatut kahdet
koulutustilaisuudet olivat Karjaalla 23.4., missä perehdyttiin laululyriikan kääntämiseen
Anna Brummerin johdolla, sekä 3.9. Turussa, missä Inger Söderman luennoi
elämäntyöstään. Samalla tutustuttiin uuteen laulustoon. Kaksi päivää myöhemmin, 5.9,
Jenny Backman-Pråhl ja Marina Pettersson kävivät Pietarsaarella luennoimassa
musiikinopiskelijoille mitä kaikkea kannattaa tietää ja ottaa huomioon, kun säveltää
lapsiryhmille. Koulutuspäivä Novialla oli onnistunut, koska hanketta
varten saatiin noin 20 uutta laulua.

8 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälinen toiminta painottuu tällä hetkellä FMC:n ja FiSMEN: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 2016 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
Stiina Lahikainen.

Pikkutrilli
Pikkutrilli – varhaisiän musiikinopetuksen ammattilehti (Lilltrillen – facktidning för
småbarnstidens musikundervisning) ilmestyi kaksi kertaa vuoden 2016 aikana, touko- ja
joulukuussa. Lehden päätoimittaja on varhaisiän musiikinopettaja ja toimittaja Minna
Lamppu. Toimituskuntaan kuului hallitusjäseniä. Lehtien sisällöt koostuivat mm.
ajankohtaisista teemoista, tiedotusasioista ja materiaaliesittelyistä. Lehden taittajana toimi
Tmi Seeman Tuija Lautiainen. Lehden painopaikka oli Hämeen Offset-Tiimi Oy
Tampereella.

Verkkosivut
Kotisivut www.vamory.fi ovat yksi yhdistyksen tärkeimmistä tiedotuskanavista. Niiden
kautta ilmoittaudutaan seminaareihin, hankitaan myyntituotteita ja saadaan tietoa
ajankohtaisista asioista sekä koulutuksista. Sivupäivityksiä hoitavat järjestösihteeri ja
tietyiltä osin kotisivujen toteuttaja Olbedesignin Olli Toivonen.

Facebook
VaMO ry:llä on Facebook-ryhmä, Varhaisiän musiikinopettajat. Yhdistyksellä on myös
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n oma Facebook-sivu, jota käytetään lähinnä
tiedottamiskanavana. Varsinainen keskustelu ja ajatusten vaihto jää Facebookryhmään ”Varhaisiän musiikinopettajat”, joka on suljettu ryhmä.

10 MUUT ASIAT
Yhdistyksen syyskokous päätti marraskuussa laatia VaMO ry:n hallituksen ehdotuksesta
verkkosivuille listauksen koulutuksen saaneista varhaisiän musiikinopettajista. Näin

perheillä on mahdollisuus löytää pätevä opettaja asuinpaikkakunnaltaan tai lähistöltä.
Listaus opettajista löytyy verkkosivuiltamme: www.vamory.fi/opettajat.php.

