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1 ALKUSANAT 

 
Tätä kirjoittaessani lukuvuoden 2019–2020 opetus on päättynyt ja takana on 
kaksi onnistunutta etäkevätkonserttia. Erikoinen lukuvuosi päättyy pian. On hyvä 
hetki tarkastella, millaisen polun olemme kulkeneet tänä lukuvuonna. 
 
Elokuussa 2019 aloitimme uuden lukuvuoden odottavin mielin. Uusi opetus-
suunnitelma oli osoittautunut onnistuneeksi ja viimeisetkin instrumenttikohtai-
set tarkennukset oli tehty. Lukuvuoden teemaksi oli otettu monipuolinen yhteis-
työ sekä viestinnän uudistaminen. 
 
Musiikkiopiston kotisivut ja viestintä uudistettiin nykyaikaiseksi. Musiikkiopisto 
aktivoitui sekä Facebookissa sekä Instagramissa. Olemme saaneet hyvää pa-
lautetta, että nyt konserttimme ja toimintamme ovat paremmin näkyvillä. 
 
Konserttikausi aloitettiin 20.9. opettajien barokkikonsertilla. Sitä seurasivat lu-
kuisat erilaiset tapahtumat: Armas Järnefeltin 150-juhlavuotta juhlistettiin säve-
lin ja Mikko Sajarin kertomuksin, teemakonsertteja järjestettiin niin Hyvinkääsa-
lissa, Kaupungintalolla, Vanhassa kirkossa kuin musiikkiopistollakin. Soiva joulu-
talo tarjosi joulumieltä musiikkiopistolla ja Soiva joulukalenteri joulumusiikki-
tuokioita ympäri kaupunkia. Hyvinkään musiikkiopistolla oli kunnia vastata Hy-
vinkään kaupungin itsenäisyyspäivävastaanoton soivasta osuudesta 6.12. 
 
Syyslukukaudella opettajat kouluttautuivat säveltäjä Pasi Lyytikäisen johdolla ja 
tammikuussa kuultiin oppilaiden mainio sävellyskonsertti. Hymon opetussuun-
nitelma mahdollistaa oman musiikin tekemisen entistä monipuolisemmin. Sävel-
lyskonsertti oli jymymenestys ja siitä tehdään varmasti perinne. 
 
Kevätlukukaudella osallistuttiin karkauspäivän laulumaratoniin ja tähdättiin 
kohti neljän musiikkiopiston yhteistä Kvartti-tapahtumaa. Kvartti-etukäteismais-
tiaiset ehdittiin kuulla Radanvarsikonserteissa, mutta päätapahtumaa ei pystytty 
toteuttamaan. 
 
12.3. illalla saimme tiedon, että koronavirus oli saavuttanut Hyvinkään. 18.3. 
mennessä koko musiikkiopisto oli siirtynyt etäopetukseen valtioneuvoston lin-
jauksen mukaisesti. Käsittämättömän nopeasti opettajat ottivat haltuunsa uudet 
opetusmenetelmät ja monenlaiset sähköiset opetustavat. Perheet rakensivat 
uudenlaiset etärutiinit ja oppilaat tottuivat vähitellen etäkoulun ja etäharrastus-
ten rytmittämään arkeen. 
 
Arjen tasaantuessa huomasimme, kuinka paljon musiikki tuo iloa perheille. Mus-
karivideoiden saapumista odotettiin ja videoiden ääressä laulettiin monta kertaa 
viikossa. Vanhemmat säestivät lapsiaan etäsoittotunneilla ja olivat monin tavoin 
mukana lapsen musiikkiharrastuksessa. Tulimme puolin ja toisin tutummiksi. 
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Opettajat jakoivat osaamistaan sekä omissa WhatsApp-ringeissään, että valta-
kunnallisella tasolla. Hyvät käytänteet ja kivat ideat levisivät musiikkiopistoista 
toisiin. 
 
Hyvinkään kaupunki tarttui omalta osaltaan rivakasti tilanteeseen ja täytti tapah-
tumatyhjiötä Poikkeustilaklubilla. Onnistuneessa tapahtumasarjassa esiintyi 
myös Hyvinkään musiikkiopiston väki. 
 
Elokuussa aloitimme uudenlaisen yhteistyön Hyvinkään lukioiden ja Hyvinkään 
opiston kanssa perustamalla Hyvinkään Nuorisokuoron. Kuoro on lyhyen ole-
massaolonsa aikana lunastanut paikkansa Hyvinkäällä esiintymällä lukuisissa eri 
tilaisuuksissa aina Valoviikkojen avajaisista Raskasta Joulua-kiertueeseen saakka. 
 
Hyvinkään musiikkiopisto on merkittävä kulttuurivaikuttaja Hyvinkäällä. Tarjo-
amme laadukasta taiteen perusopetusta hyvinkääläisille lapsille ja nuorille. Yh-
dessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa monipuolistamme kulttuuritarjontaa 
ja olemme mielellämme mukana kaikenlaisissa tapahtumissa Hyvinkäällä. Ke-
väällä avattu avoin vieraskirja musiikkiopiston kotisivuilla sai sivuilleen lukemat-
tomia muistoja ja kommentteja musiikkikasvatuksen tärkeydestä. 
 
Emme vielä tiedä, miltä koronatilanne näyttää ensi lukuvuonna. Olemme kuiten-
kin varautuneet tulevaan monin tavoin. Kaikenlaiset erityisjärjestelyt, pienenne-
tyt ryhmät, vuoro-opiskelu, etäopetustavat, tehostettu siivous yms. on jo suun-
niteltu valmiiksi elokuuta varten. Perheet voivat siis odottaa uutta lukuvuotta 
turvallisin mielin. 
 
Tälle lukuvuodelle asetetut tavoitteet, monipuolinen yhteistyö sekä viestinnän 
uudistaminen, ovat mielestäni onnistuneet erinomaisesti. Julkaisimme touko-
kuun lopussa kaksi virtuaalikonserttia, joita on katsottu satoja kertoja. Konsertit 
kertovat aktiivisuudesta, hyvästä opetuksesta sekä oppimisesta sekä perheiden 
yhteistyöstä poikkeusolosuhteista huolimatta.  
 
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme, Hyvinkään kaupungille, Hyvinkään 
orkesterille, seurakunnalle, Opistolle, paikallisille TPO-oppilaitoksille ja kaikille 
muille yhteistyötahoillemme. Kiitokset opettajille, perheille ja jokaiselle Hymon 
oppilaalle. 
 
Musiikki tuo iloa meille kaikille! 
 
Hyvinkäällä 30.6.2020 
 
Sanna Ratia 
rehtori 
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2 POIKKEUSTILAN ETÄOPETUS HYMOSSA  

 
Hyvinkään musiikkiopisto siirtyi koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan 
takia lähiopetuksesta etäopetukseen 17.3.2020. Etäopetusta kesti 13.5. saakka, 
minkä jälkeen pystyttiin palaamaan osittain myös lähiopetukseen.  

 

Siirtyminen kontaktiopetuksesta sähköiseen video- ja audioyhteyteen tapahtui 
dramaattisissa olosuhteissa hämmästyttävän ketterästi: Opettajat olivat saaneet 
musiikkiopistolta etätyöhön soveltuvat tablettitietokoneet helmikuussa ja opet-
tajat pystyivät hyvin nopeasti omaksumaan musiikin etäopetukseen soveltuvat 
työvälineet ja -tavat. Koska samaan aikaan myös kouluopetus oli muuttunut vir-
tuaaliseksi, löytyi myös oppilaiden perheiltä tekninen valmius opetustuntien to-
teuttamiseksi. Monen oppilaan kohdalla etäopetus toimi niin hyvin, että touko-
kuun loppuun saakka oli hyvä jatkaa samalla tavalla.  

 

Pääosin etäopetus jakautui yhtäältä niin sanottuun online-opetukseen, jossa op-
pilas ja opettaja olivat suorassa näkö- ja kuuloyhteydessä jonkin sopivan sovel-
luksen avulla. Toisaalta oppilaat myös valmistivat esityksistään videoita, joita 
opettajat kommentoivat. Videot sisälsivät sekä normaalia harjoittelua, johon 
opettajat antoivat lisäohjeita videon nähtyään; toiset videot taas tarjosivat vii-
meisteltyjä esityksiä opituista kappaleista. 

 

Monet oppilaat innostuivat videoiden tekemisestä niin, että heidän soitonhar-
joitteluun käyttämänsä tuntimäärä lisääntyi huomattavasti. Myös opintosuori-
tuksia, niin sanottuja soivia näytteitä, annettiin runsaasti videoiden avulla. Vi-
deobuumi huipentui toukokuussa kahteen upeista oppilaiden soittovideoista 
koottuun kevätjuhlakonserttiin 25.5. ja 26.5. Konsertit saavuttivat usean sadan 
katsojan yleisön.     

 

Etäopetusaika jäi varmasti pysyvästi kaikkien oppilaiden, huoltajien ja opettajien 
mieliin. Poikkeustilanteen synkistä taustasävyistä huolimatta digitaalinen opetus 
on osoittautunut erittäin hyväksi tavaksi täydentää opetustoimintaa. Myös vi-
deokonsertteja ja striimattuja konsertteja toteutetaan jatkossakin. Näin kaikki 
sukulaiset ja ystävät eri puolella Suomea ja koko maailmanpiiriä voivat päästä 
osallisiksi näihin iloisiin musiikkihetkiin. Myös kiireisimmät musiikinkuuntelijat 
voivat löytää paikalle ajoissa, kun konsertti on linkkiä klikkaamalla tarjolla vaik-
kapa kuukauden ajan.  

  

Oppilaiden ja opettajien terveys ja turvallisuus on Hyvinkään musiikkiopiston toi-
minnan lähtökohta. Jos kohtaamme uuden epidemia-aallon, olemme siihen nyt 
paljon paremmin varustautuneita. Musiikkiopisto on laatinut suunnitelman va-
rautumisesta mahdollisia uusia poikkeustilanteita ja rajoitettua toimintaa var-
ten. Tarvittaessa ollaan valmiita toteuttamaan online-opetusta normaalin luku- 
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järjestyksen mukaisesti kaikissa opetusaineissa. Ryhmäkokoja voidaan pienentää 
toteuttamalla esimerkiksi ”vuoro-opetusta” (vuorotella lähiopetuksen ja etäope-
tuksen viikoittaisella vaihtelulla niin, että opiston tiloissa voidaan työskennellä 
turvallisen väljästi). 

 

 

Lähiopetukseen palattiin osittain jo toukokuun lopulla. Jenny Niemisen (en-
simmäisenä vasemmalta) viulunsoiton musiikkiopistotason päättösuoritusta 
ovat arvioimassa asianmukaisista turvaväleistä huolehtien (vasemmalta oike-
alle) Emily Wagoner, Reeta Nikkola, Pirjo Suihkonen ja Lassi Mäkeläinen.  

 

Hymo järjesti etäopetuksen onnistumisesta kyselyt perheille ja opettajille. Kyse-
lyt toteutettiin huhtikuussa, kun etäopetus oli täydessä vauhdissa, eikä tietoa 
kontaktiopetukseen palaamisen aikataulusta vielä ollut.  

 

Perheiden näkökulmasta hyvänä koettiin erityisesti opetuksen täysipainoinen 
jatkuminen poikkeusoloista huolimatta, opettajien ammattimainen ja opettami-
seen omistautunut ote, aikataulujen ja käytettävien menetelmien joustavuus, 
oppilaiden saamat harjoitteluohjeet ja perheiden sitouttaminen opetukseen. Kii-
tosta saivat erilaisten työtapojen käyttö, kuten live-tunnit videoyhteydessä, tal-
lenteiden tekeminen ja tallenteiden avulla palautteen antaminen sekä itseopis-
kelun tehostuminen. Koettiin mukavana opettajan “saapuminen” kotiin ja ajan 
säästäminen, kun ei tarvinnut matkustaa musiikkiopistolle.  

 

Monelle pienelle lapselle muskarin videotunti musiikkileikkikoulussa oli viikon 
kohokohta. Videotunteja voitiin myös katsoa monta kertaa, jolloin oppiminen 
vahvistui. Myös musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin opetuksen kotitehtä-
viä pidettiin onnistuneina. Oppilaat kokivat soittonsa videoinnin motivoivana ja 
oppivat uusia tapoja harjoitella. Toisaalta etäopetuksessa tuli selkeästi esiin seik-
koja, jotka osoittavat kontaktiopetuksen ja soiton yksilöopetuksen välttämättö-
myyden. Etäopetusta ollaan kuitenkin valmiita soveltamaan myös normaaleissa 
oloissa silloin, kun se soveltuu tilanteeseen kontaktiopetuksen tukena. 

http://hymo.fi/wp-content/uploads/2020/05/Hyvinka%CC%88a%CC%88n-musiikkiopiston-kyselyt-perheille-ja-opettajille.pdf
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 SÄVELTÄJÄT – SÄVELLYTYSKOULUTA JA KANTAESITYSKON 

3 SÄVELLYTYSKOULUTUSTA JA KANTAESITYSKONSERTTI 

 

Hymon opetussuunnitelmassa (2018) säveltäminen ja improvisointi kuuluvat 
keskeisinä sisältöinä jokaisen oppilaan opintoihin. Oppilaat saavat syventyä mu-
siikin luovaan tekemiseen juuri sen verran kuin heille itselleen sopii. Myös opin-
tosuorituksissa on lupa soittaa omaa musiikkia.  

 

Sävellystä voi oppia aluksi omalla soittotunnilla, jossa soitonopettaja toimii sä-
vellystyön ohjaajana, sävellyttäjänä. Sävellyttäminen on prosessi, jossa lasten 
mielikuvituksen tuottama musiikki nuotinnetaan ja kirjoitetaan ylös sellaise-
naan. Soitonopettaja voi nuotintaa oppilaan keksimän musiikin soittotunnin ai-
kana. Mitään ei muuteta, jos säveltäjä-oppilas ei itse sitä päätä. 

 

 

Säveltäjä Pasi Lyytikäinen kouluttamassa Hymon opettajia 

 

Hymon opettajat ovat perinteisesti olleet hyvin kehittämismyönteisiä ja niinpä 
päätettiin järjestää sävellytyskoulutus opettajille syksyllä 2019. Kouluttajaksi 
saatiin ansioitunut säveltäjä Pasi Lyytikäinen, Suomen Säveltäjät ry:n opetus-
suunnitelmatyöryhmän puheenjohtaja ja lasten sävellysopetusta kehittävän 
”Kuule minä sävellän” -projektin voimahahmo. Koulutus toteutui neljänä 

http://hymo.fi/opetussuunnitelma/
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päivänä, kahden tunnin opetuskertoina 8.10.–3.12. 2019. Koulutukseen osallis-
tui valtaosa Hymon päätoimisista opettajista, kaikkiaan 16 henkilöä. 

 

Lyytikäinen johdatteli opettajat sävellysopetuksen historialliseen paradoksiin: 
ennen on ollut mahdollista aloittaa sävellysopinnot vasta korkeakoulussa. Nyt 
Suomen säveltäjät ry. on laatimassa sävellysopintojen opetussuunnitelmaa 
myös musiikkiopistoja ja toisen asteen opetusta varten. Taustalla on muun 
USA:ssa kehitetty Very Young Composers -ohjelma, jossa hyvin nuoret säveltäjät 
tekevät sävellyksiä ja ammattimuusikot (New Yorkin filharmonikot) esittävät te-
okset.  

 

Useat opettajat toivat esiin omia kokemuksiaan jo tapahtuneista oppilaiden sä-
vellysprosesseista. Lyytikäinen kertoi pyrkivänsä kurssikokonaisuudessa toimin-
nallisuuden kautta perehdyttämään koulutettavat opettajat lasten sävellyttämi-
sen menetelmiin.  

 

Koulutuksen johdantoa seurasi sarja valmistavia harjoitteita, joita tehtiin kaikki 
yhdessä. Ennakkotehtävänä oli ollut tuoda jokin keittiöesine, josta lähtee kiin-
nostava ääni. Näillä esineillä musisoitiin orkesterina: ensin rytmikästä ja koko 
ajan kasvavaa konemaista “orkesterisointia” hakien, sitten keskittyen perkussii-
visiin ja jaksollisiin äänenväreihin ja näiden kietoutumiseen toisiinsa. Harjoitteen 
tavoitteena on herkistyä kuulemaan kiinnostavia ääniä, jotka eivät kuitenkaan 
tule tutusta soittimesta. Tämä kehittää erilaisten äänten havainnointikykyä ja va-
pautunutta kekseliäisyyttä äänentuottamisessa. Sävellytyskoulutuksen pedago-
ginen idea ja helposti omaksuttavissa olevat sävellytysmenetelmät tulivat käy-
tännössä esitellyiksi jo ensimmäisenä koulutuspäivänä.  

 

Toiminnallisuus korostui seuraavalla kerralla: jakaannuttiin pienryhmiin, joissa 
sävellettiin yhdessä ensimmäisenä koulutuspäivänä tehtyjen piirrosten perus-
teella täysin menetelmävapaasti monenlaista musiikkia: tonaalista, atonaalista, 
polytonaalista ja niin sanottua Klangfarbe-musiikkia (sointivärimusiikkia, jossa 
sointiväri on oleellisin rakenteellinen elementti). Sävellykset esitettiin toisille 
osallistujille ja osasta sävellyksiä tehtiin videotallenteita.  

 

Kolmannen koulutuspäivän keskeinen teema oli lapsen sävellyttäminen oman 
soittimen ääressä. Käytiin läpi erilaisten soittimien mahdollisuuksia improvisoin-
tiin ja sävellysten tekemiseen soittotunnilla. Todettiin, että eri soittimet ovat 
epätasa-arvoisessa asemassa tietyssä mielessä, kun vain osa soittimista kykenee 
moniäänisen sointikudoksen muodostamiseen. Tässä mielessä olisikin toivotta-
vaa, että oppilaat voisivat olla sävellysyhteistyössä eri soitinryhmien kesken ja 
oppia myös muista kuin omasta soittimesta perusasioita.  
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Sävellyttämisen perustekniikka toimii kaikilla soittimilla 

 

Sävellyttämisen yksinkertainen perustekniikka toimii kaikilla soittimilla: Oppilas 
soittaa omalla soittimellaan valitsemansa äänen, sitten opettaja kysyy, haluaako 
oppilas tästä äänestä liikkua ylös- vai alaspäin vai pysyä paikallaan. Ja onko ääni 
pitkä vai lyhyt, ja niin edelleen. Näin voidaan sävellyttää ja nuotintaa muutaman 
tahdin pituisia melodioita, joihin voidaan myös keksiä mahdollisesti säestäviä ää-
niä sekä miettiä yhä tarkemmin kvaliteetteja (äänenvoimakkuus, -sävy, artiku-
laatio, etc.). On keskeistä, että oppilas saa itse päättää kaikki mukaan tulevat ele-
mentit, eikä ohjaava opettaja tuputa omia ehdotuksiaan. On myös pyrittävä nuo-
tintamaan mahdollisimman täsmällisesti soivassa muodossa oleva musiikki. 
Nuotinnettu musiikki käydään sitten yhdessä läpi ja oppilas saa tehdä kaikki ha-
luamansa korjaukset.  

 

Viimeisessä koulutuspäivässä perehdyttiin pedagogisesti järkevän soitinnuksen 
perusteisiin. Käytiin läpi partituurin soitinryhmät ja eri soitinten alkeisopetuk-
seen tarkoitetussa musiikissa huomioitavia asioita. Tyypillistä on, että pedago-
gista materiaalia kirjoittavat pianon avulla työskentelevät säveltäjät, jotka eivät 
osaa huomioida orkesterisoitinten alkeisopetuksen tasoa riittävän soitinlähtöi-
sesti. He kirjoittavat keskimäärin liian vaikeaa soitettavaa. Siksi Lyytikäinen suo-
sitteli eri soitinten opettajien yhteistyötä uuden pedagogisen musiikin luo-
miseksi. Tällaiselle musiikille olisi paljon tarvetta kansainvälisesti (tämä aihe voisi 
olla jopa kannattavan musiikillisen liiketoiminnan perusta).  

 

Koulutuksen lopuksi Lyytikäinen rohkaisi opettajia kannustamaan oppilaita sä-
veltämään kappaleita 31.1.2020 tulevaan konserttiin, jota hän itsekin tulisi 
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kuuntelemaan. Kappaleet voivat tällaisissa konserteissa kernaasti olla hyvin ly-
hyitäkin, neljä tahtia kirjoittua musiikkia on oikein hyvä saavutus.  

 

Konsertti toteutui suunnitellusti ja oli suuri menestys: Sali oli täynnä innokasta 
yleisöä ja parikymmentä maailman kantaesitystä kuultiin. Koulutuksesta tehtiin 
palautekysely, johon 14 kyselyn saaneesta opettajasta 8 vastasi. Palaute oli erit-
täin myönteistä. Koulutus oli myös tuottanut välittömästi konkreettisia tuloksia, 
uusia sävellyksiä, tuoreita soivia maailmoja. 
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4 LUKUVUODEN KOHOKOHTIA  

 

Elävää musiikinhistoriaa, taiteilijavieraita ja yhteistyökonsertteja 

 

Syyslukukauteen 2019 sisältyi paljon hienoja konsertteja ja erityistapahtumia. 
Barokkikonserttoihin keskittyvä Hymon, Riihimäen musiikkiopiston ja Novia-am-
mattikorkeakoulun yhteisesti järjestämä kurssi ”Konserttoja korkeasti” avasi len-
nokkaiden sävelten juhlakauden. Kurssilla barokkimusiikin esityskäytäntöjä 
opetti Novian lehtori Aira Maria Lehtipuu. Kurssi huipentui kahteen konserttiin: 
20.9. Hyvinkään Vanhassa kirkossa ja Riihimäen musiikkiopiston konserttisalissa 
3.10. Novian opiskelijoiden lisäksi solisteina soittivat Irina Kim (barokkiviulu), 
Anna-Maija Rouselle (barokkialttoviulu) ja Kristiina Hirvonen (barokkisello). 

  

Marraskuun alussa 8-10.11. musiikkiopistolla järjestettiin Kvartti-opistojen yh-
teinen kitaratapahtuma.  Hymon kitaransoiton opettaja Janne Lehtinen oli saa-
nut houkuteltua maailmankuulun venezuelalaisen kitaristin Eduardo Ramirezin 
pitämään mestarikurssia Kvartti-opistojen kitaristeille. Ramirez myös esiintyi 
10.11. tapahtuman huipentavassa Serenadi Venezuelalle -konsertissa täpötäy-
dessä Hymon konserttisalissa. Konsertissa esiintyivät myös kurssille osallistuneet 
kitaristit Hyvinkään, Riihimäen ja Keskisen Uudenmaan musiikkiopistoista. 

 

 

Eduardo Ramirez esittelee nelikielisiä venezuelalaisia cuatroja 

 

http://kvarttitapahtuma.fi/2019/10/28/kitaratapahtuma/
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Hyvinkään orkesterilla ja Hymolla on läheinen suhde. Monet Hymon opettajista 
ja entisistä oppilaista soittavat kaupungin omassa upeassa sinfoniaorkesterissa. 
Konserttien yhteydessä kansainvälistä uraa tekevät solistit ehtivät silloin tällöin 
vierailulle myös Hymoon. Tästä hedelmällisestä yhteistyöstä nautittiin 18.11., 
kun Marrasklassikko-konsertin solistina esiintynyt pianotaiteilija Laura Mikkola 
saapui pianokollegion vieraaksi. Taiteilijatapaamisessa saatiin ihailla Mikkolan 
loisteliasta pianonsoittoa ja kuultiin Mikkolan viisaita ajatuksia muusikkoudesta, 
solistiuran rakentumisesta, musiikista ja musiikin opiskelusta. 

 

Vuonna 2019 tuli kuluneeksi 150 vuotta säveltäjä-kapellimestari Armas Järnefel-
tin syntymästä. Hyvinkään musiikkiopisto järjesti 20.11. Hyvinkään kaupunginta-
lolla Järnefelt 150 -juhlakonsertin, joka esitteli Järnefeltin elämäntyötä sanoin, 
kuvin ja sävelin. Konsertin kunniavieraaksi saapui säveltäjän tyttärenpoika, 
Mikko Sajari, joka kertoi muistojaan ja ajatuksiaan isoisästään. Järnefeltin mu-
siikkia esittivät Hyvinkäänkylän puhallinorkesteri Jukka Palosen johdolla, Ulla 
Sippolan laululuokan oppilaat sekä ryhmä musiikkiopiston soitonopettajia. Oh-
jelmassa kuultiin mm. rakastettu Berceuse (Kehtolaulu) harvinaisena trio-ver-
siona, Aamulla varhain -fantasia ja Topografikunnan marssi puhallinorkesteri-
sovituksina sekä sikermä Järnefeltin kauneimpia yksinlauluja. Konserttipäivänä 
kaupungintalon aulassa oli nähtävänä huolellisesti koottu Armas Järnefelt 150 -
näyttely.  

 

Kevätlukukauden suureksi tavoitteeksi oli asetettu Hyvinkään, Keravan, Keskisen 
Uudenmaan ja Riihimäen musiikkiopistojen perinteinen Kvartti-kamarimusiikki-
tapahtuma Järvenpää-talossa 20.–21.3.2020. Kaikkiaan kymmenessä konsertissa 
olisi esiintynyt 85 eri kokoonpanoa ja satoja musiikkiopistojen oppilaita. Juhla-
puhujaksi oli lupautunut tunnettu lastenpsykiatri ja musiikkiasiantuntija Jari 
Sinkkonen. Viikko ennen h-hetkeä tapahtuma jouduttiin peruuttamaan ko-
ronaepidemian takia.  
  
Kamarimusiikkitapahtumasta ehdittiin saada esimakua "Radanvarsikonser-
teissa" 12.2. Hyvinkään kaupungintalolla, 26.2. klo Keravan seurakuntasalilla ja 
keskiviikkona 11.3. Riihimäen musiikkiopistolla. Konserteissa esiintyivät suurta-
pahtumaan valmistautuneet oppilaskokoonpanot kaikista neljästä opistosta. 
  
Kvartti-tapahtuma päätettiin järjestää seuraavan lukuvuoden alkupuolella pie-
nemmässä mittakaavassa. Konsertit Järvenpää-talossa pidetään 8.–9.10.2020. 
Tarkemmat aikataulut lisätietoineen löytyvät tapahtuman sivustolta:  
www.kvarttitapahtuma.fi 
 
  

http://www.kvarttitapahtuma.fi/


                                                                12 
 

 

5 IIRO RANTALAN TYÖPAJA  

 
Olisi siinä avaruusolioilla ihmettelemistä 
 
Pianisti-säveltäjä-mediapersoona Iiro Rantala on tunnettu musiikin genrerajoja 
ketterästi ylittävästä monipuolisuudestaan. Eräänä kauniina elokuun päivänä 
hän harjoitteli ystävänsä, pianovirtuoosi Olli Mustosen kanssa duokonserttia 
varten Hyvinkään musiikkiopistolla. Harjoituksen tauolla mukavan kahvipöytä-
keskustelun päätteeksi syttyi ajatus Rantalan improvisaatiotyöpajasta Hyvin-
kään musiikkiopistolla. Tuumasta päästiin toimeen keskiviikkona 29.1., kun kai-
kille avoimessa työpajassa Hymon täpötäydessä kamarimusiikkisalissa Rantala 
johdatteli ihailijansa improvisoinnin maailmaan.  
 

 
Iiro Rantalalle esiintyminen on tosi tärkeää. Kuva: Dayoung Lee 
 
Leppoisaan tapaansa Rantala avasi musiikkifilosofista ajatteluaan: Jos maan 
päälle yhtäkkiä tupsahtaisi joukko avaruusolentoja, mitä nämä meille tuntemat-
toman ulottuvuuden olennot ajattelisivat planeettamme kehitysasteesta? Kaikki 
hieno teknologiamme olisi taatusti hyvin alkeellista ja vanhanaikaista heille. 
Mutta jos he saisivat kuulla musiikkia, vaikkapa Mozartia tai Bachia tai vaikka 
Rantalaa – se varmaan hämmästyttäisi heitä aidosti. On vaikea kuvitella, että 
kehittyneinkään ulkoavaruuden sivilisaatio olisi kyennyt luomaan jotain niin ai-
nutlaatuista ja nerokasta kuin meidän musiikkimme – satojentuhansien vuosien 
kehitysetumatkasta huolimatta.  
 
Musiikki on ainutkertaista esitettynä, sävellettynä tai improvisoituna. Musiikin 
ainutlaatuisuus on juuri se asia, joka voi inspiroida ja motivoida kenet tahansa 
myös improvisoimaan tai säveltämään. Ei tarvitse olla Bach tai Mozart luodak-
seen musiikkia.     
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Työpajan soivan osuuden aluksi kuultiin Rantalan loistelias pianosoolo, hänen 
oma versiointinsa Leonard Bernsteinin Candide-alkusoitosta. Vaikka hän on esit-
tänyt kappaletta paljon, ei hän ole kokenut tarvetta kappaleen nuotintamiseen. 
Jokaisella esityskerralla hän improvisoi osan musiikista, muokkaa materiaalia tai 
keksii sen pohjalta jotain aivan uutta. Rantala myös säveltää ja soittaa omia sä-
vellyskonsertteja.     
 
Improvisointiin kykenee jokainen ja jokaiselle siitä voi olla hyötyä musiikin opis-
kelussa. On kuitenkin hyvä pohtia minkälaista improvisointia kannattaa mennä 
esittämään konserttiyleisölle. Improvisoijan täytyy pystyä antamaan kuulijoille 
konserttikokemus, improvisoijan omien sisäisten äänien tunteellinen reflek-
tointi ei välttämättä riitä. 
 
Esiintyminen on kaiken soitonopiskelun tärkein motivaattori itsensä musiikin 
ohella. Vaikka esiintymisjännitys on tuttua myös ammattilaiselle, antavat keikat 
todellisen merkityksen muusikon toiminnalle. Onnistumisen kokemukset kei-
koilta kohottavat kotiharjoittelunkin uusille innostuksen tasoille.         
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6 KOKENUT PEDAGOGI TIETÄÄ, TAITAA JA TUNTEE  

 

 
Kitaransoitonopettaja Janne Lehtinen 
 
Millainen on hyvä soitonopettaja? Hänen täytyy osata soittaa taitavasti ja hänen 
täytyy tietää paljon musiikista, soittamisesta sekä opettamisesta. Lisäksi hänen 
on oltava ihmistuntija, joka osaa asettua myös oppilaan asemaan.  
 
Kokemus on olennainen tekijä opettajan asiantuntijuuden muodostumisessa. 
Kokemus tuo mukanaan ymmärrystä asioiden laajoista yhteyksistä ja syventää 
sydämen sivistystä. Kokeneen asiantuntijaopettajan työssä on yhtäältä kyse 
suurten traditioiden vaalimisesta, toisaalta tarpeettomien traditioiden hylkäämi-
sestä. Sivistys heijastaa ajan henkeä mutta vastustaa valtavirikkeiden pinnallisia 
kuohuja. 
 
Hymossa pedagogiikkaa kehitetään vastaamaan nykyajan tarpeita. Kehittämis-
työssä on viisasta kuunnella herkällä korvalla kokeneita ammattilaisia. Haastat-
telimme kahta kokenutta Hymon opettajaa, pianonsoitonopettaja Säde Heikin-
heimoa ja kitaransoitonopettaja Janne Lehtistä. He avasivat näkemyksiään joi-
hinkin opetustyötä koskeviin kysymyksiin.   
 
1 Mitä musiikin ja soiton opettaminen sinulle tällä hetkellä merkitsee? Mistä 
saat motivaation opettamiseen? 

 
Musisointi hyvässä seurassa, leikkiin heittäytyminen sekä oppilait-
ten kasvun ja kehityksen seuraaminen on hyvin palkitsevaa (Säde). 
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Omasta soitosta saan motivaatiota myös opettamiseen. Käytän-
nönläheisyys toimii. Minulle soitto ja sen opetus ovat saman asian 
kaksi puolta (Janne). 
 

2 Millaiseen soittajaan tähtäät opetuksellasi? Mitä asioita toivot oppilaidesi 
omaksuvan sinulta omaan soittoonsa ja muutenkin? 
 

Yritän antaa oppilaille kasvuun ja elämiseen rikkautta ja sisältöä 
musiikilla. Toivoisin, että he saisivat musiikista elämäänsä jotain 
sellaista, mikä heitä kantaisi myöhemminkin hyvinä ja huonoina ai-
koina. Toivoisin, että oppilaat oppisivat arvostamaan itseään muu-
sikkoina ja nauttimaan tekemästään työstä. Toivoisin, että he op-
pisivat nauttimaan myös muitten osaamisesta ja onnistumisista 
(Säde). 
 
Tähtään käytännön muusikkouden kehittämiseen: nuotinluku, soit-
totekniikka, oma tyyli ja ohjelmisto, halu harjoitella ja kehittää it-
seään koko elämän ajan. Myös kyky spontaaniin musiikista haltioi-
tumiseen on olennaista (Janne). 
 

 
Pianonsoitonopettaja Säde Heikinheimo 
 



                                                                16 
 

 
3 Osaisitko kuvailla opetustapaasi jotenkin? Onko sinulla joku metodi, jota so-
vellat omaan käytäntöösi? 
   

En tunnusta mitään metodia. Jos oppilas ei vielä osaa lukea, soite-
taan korvakuulolta lastenlauluja, jos hän niitä rakastaa, tai sitten 
muita kappaleita taikka molempia. Joillekin, varsinkin niille, jotka 
ovat juuri oppineet lukemaan, on ihan kunnia-asia soittaa nuotista. 
Silloin mennään lukeminen edellä. Usein keksin sanat kappalee-
seen, se jää paremmin mieleen. Oppilaat saattavat olla myös hyvin 
eri ikäisiä ja eri tilanteissa sen mukaan, mitä ovat tai eivät ole soit-
taneet. Toiset haluavat oppia klassista, toiset kevyttä musiikkia. 
Joskus sanoin leikilläni, että minun metodini on, että katson, kuka 
sieltä ovesta tulee ja sen mukaan mennään. Yritän kuitenkin aina 
pitää itseni ajan hermolla ja uudistaa opetusta sitä mukaa kun tu-
lee uutta tietoa (Säde). 
 
Alkuopetuksessa yksinkertaisesti vaan opetellaan joku pieni asia 
tunnilla niin että se osataan. Sitä minkä osaa pitää sitten harjoitella 
kotona. Kotona ei tarvitse opetella. Isommat oppilaat opettelevat 
jo enemmän myös omaehtoisesti, usein itse valitsemiaan kappa-
leita esimerkiksi netistä. Silloin homma alkaa olla varma, innostus 
pysyy. Kunhan sitten käy myös tunnilla ja jatkaa perinteistä opiske-
lua opettajan kanssa. Opettajan merkitys vähenee kuitenkin vähi-
tellen. Minulla oli tapana parinkymmenen vuoden ajan järjestää 
oppilaskonsertti noin kerran kuussa periaatteella, että kaikki soit-
tavat. Oletin, että kaikki oppilaani (ei aivan ensimmäisten kuukau-
sien aikana) opettelevat yhden kappaleen ulkoa ja esittävät sen lä-
hinnä toisilleen ja paikalle päässeille vanhemmille. Sittemmin olen 
ajatellut, että vapautan oppilaat tästä velvoitteesta ja keskitymme 
muihin asioihin. Musiikkiopistoissa, kuten koulumaailmassakin, 
ovat koittaneet vapaammat ajat (Janne). 

 
4 Mihin suuntaan suomalainen soitonopetus on kehittymässä? Mitä asioita 
muuttaisit?  
 

Tämä on iso kysymys. Toivon tietenkin, että kyettäisiin pitämään 
huolta klassisen musiikin perinteestä Suomessa samalla kun annet-
taisiin uusien vaikutteiden sitä raikastaa. Käykö näin riippuu paljon 
olosuhteista, ajan hengestä ja opettajien ammattitaidosta. 
Kouluihin on tulossa rahaa iltapäivätoiminnan kehittämiseen, toi-
voisin että siinä olisivat myös musiikkiopistot hereillä. Musiikkiopis-
toihin on tulossa ehkä entistä enemmän erityislapsia, joille musiik-
kiharrastus tutkimustenkin mukaan on oikein kehittävää ja kasvua 
tukevaa. Uudet aivotutkimukset ovat kaikin puolin imartelevia mu-
siikkikasvatukselle. Osaavatkohan musiikkiopistot tarttua näihin 
mahdollisuuksiin ja ehkä jopa brändätä itseään? Toivoisin, että 
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tämä hieno musiikkioppilaitosjärjestelmä osaisi tarttua ajan haas-
teisiin, mukautua niihin sopivassa määrin ja samalla säilyttää kirk-
kaana korkeatasoisen musiikkikasvatuksen eetoksen (Säde). 
 
Luulen että huippu on tavallaan saavutettu ja on menty jo sen ohi-
kin. Solistien ja orkesterimuusikoiden taso alkaa ehkä jo törmätä 
omaan erinomaisuuteensa... Muutos on alkanut jo aikaa sitten al-
keisopetuksen muuttuessa ja uusien oppilaiden siirtyessä korkea-
kouluun ja sitten alalle toimijoiksi.  
Mutta sitten voidaankin löytää uusia alueita kuten kansanmusiikin 
ja klassisen yhteiselo, täydellisyyden tavoittelusta luopuminen, 
omaehtoinen, luovempi asennoituminen soittamiseen ja improvi-
sointiin klassisessa musiikissa, soitonilon korostaminen, yleisön mu-
kaan ottaminen soittamaan ja musisoimaan, marginaalien ottami-
nen mukaan keskiöön (Janne). 
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7 HYVINKÄÄN NUORISOKUORO 

 

Syksyllä 2019 Hymossa aloitti kokonaan uusi Nuorisokuoro yhteistyössä Hyvin-

kään lukioiden ja Hyvinkään opiston kanssa. Kuoroa johtavat Anna Kinnunen ja 

Noora Vuorenmaa. Innokkaita laulajia rekrytoitiin alkusyksystä ja elokuun lo-

pussa pidettiin jännittävät ensimmäiset kuoroharjoitukset Puolimatkan koululla. 

Kuorossa aloitti syksyllä 21 innokasta laulajaa ja kevätkauden päättyessä laulajia 

oli 23.  Kuoro harjoitteli viikoittaisissa harjoituksissaan äänenkäyttöä, äänen soin-

tia ja stemmalaulamista. Monipuoliseen ohjelmistoon kerättiin kappaleita Suo-

mesta ja maailmalta. Harjoituksissa keskityttiin myös paljon ilmaisuun ja esiinty-

misen harjoitteluun. 

Ensimmäinen kausi ei ollutkaan mikä tahansa kuorokausi! Hyvinkään Nuoriso-

kuoro sai upeita esiintymismahdollisuuksia ja pääsi laulamaan lukuvuoden aikana 

mm. Hyvinkään Halo -valoviikoilla, Antti Ketosen joulukonsertissa, Raskasta Jou-

lua -konsertissa, “Terveisiä Joulupukin pajasta” -yhteiskonsertissa musiikkiluok-

kien kanssa sekä Toinen toista -hyväntekeväisyyskonsertissa. 

 

Hyvinkään nuorisokuoro valmiina Raskasta Joulua -konserttiin 15.11.2019 

 

Maaliskuussa voimaan astuneiden poikkeusolojen myötä myös Nuorisokuoro 

siirtyi etäopetuksen piiriin ja harjoituksia jatkettiin videopuheluiden välityksellä. 

Etäharjoitukset onnistuivat hyvin ja niihin alkoi tulla rutiinia poikkeusolojen ai-

kana. Teknisistä haasteista johtuen emme päässeet kuulemaan toistemme ääniä 
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samanaikaisesti, mutta tekniikka mahdollisti yksilöllisen ohjauksen ja sitä kautta 

oman äänen kehittämisen. Toukokuun viimeisellä viikolla pääsimme kokoon- tu-

maan vielä livenä ja kuvaamaan metsämaisemissa videotervehdyksen Hymon ke-

vätjuhlaan. 
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8 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON HALLINTO JA TALOUS  

 
Hyvinkään musiikkiopisto on Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n 
ylläpitämä yksityinen musiikkioppilaitos. Kannatusyhdistyksen hallitus toimii 
myös musiikkiopiston ja Hyvinkään musiikkiopiston soitinsäätiön hallituksena. 
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain ja on erittäin aktiivisesti tuke-
massa opiston kehittämistyötä.  Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys 
ry:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt (kh = kaupunginhallituksen ni-
meämä): 
     
Risto Kinnunen, pj  
Marjatta Liutu, vpj  
Markku Karvinen   
Nina Koskelin (kh) 
Juha Lehtonen (kh)  
Outi Niemi (kh) 
Tuomo Virtanen (kh)   
Tom Östlund (kh)  
 
Pirjo Suihkonen, opettajien edustaja 
Sanna Ratia, rehtori, hallituksen sihteeri 
 
Yhdistyksen tilintarkastaja: Janne Turpiainen, HT 
Varatilintarkastaja: Tarja Lindroth, HT, KLT, PHT 
Yhdistyksen toiminnantarkastaja: Matti Lahtinen (kh), tutkimussihteeri 
Toiminnantarkastajan sijainen: Virpi Keskinen 
 
 
TOIMIHENKILÖT 
 
Eira Kokko talouspäällikkö 
Reija Hännikäinen toimistosihteeri  
Eija Eskola  siivooja 
Sini Simola siivooja 
Teuvo Itkonen vahtimestari-talonmies 
 
 
 
TALOUS (31.12.2019) 
 

Tulot                                                               euroa                                   % tuloista 

Valtionosuus                                                  872 597                          48,4 
Hyvinkään kaupungin avustus  613 000  34,0 
Muiden kuntien suoritukset                          12 640     0,7 
Oppilasmaksut                                               278 762  15,5 
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Muut tulot       25 620    1,4 
Yhteensä                                                      1 780 243                                100,0 
 
Menot   euroa  % menoista 
 
Henkilöstö                                                  1 478 145                         83,0 
Vuokrat   161 511    9,1 
Poistot      11 501    0,6 
Muut kulut 129 085    7,3 
Yhteensä                                                     1 780 243                                 100,0 
 
 

9 OPETTAJAT JA VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT 

 
Aaltonen Linda musiikkileikkikoulu 
Broman Joanna piano, cembalo 
Clewer Laura fagotti, Ensipuhallus-orkesteri 
Hakonen Tarja tuuba, baritonitorvi, pasuuna, Toispuhallus- 
 orkesteri 
Heikinheimo Säde piano 
Hirvonen Kristiina sello  
Kallio Pauliina harppu 
Kataja Kalle musiikin perusteet, käyrätorvi 
Kim Irina viulu 
Koskenkari Maaret  saksofoni 
Kosonen Iiris harmonikka 
Kurki Minna trumpetti 
Laukkanen Liisa piano 
Lehtinen Janne kitara 
Lindholm Taina huilu 
Linjama-Palonen Annu piano 
Mantere Anna oboe 
Milli Meelis kitara, kitaravalmennus 
Mäkeläinen Lassi sello 
Mönkkönen Konsta musiikin perusteet 
Nikkola Reeta sello, musiikkileikkikoulu 
Nurmi Marja piano 
Nääppä Paula                                 kontrabasso 
Palonen Jukka Hyvinkäänkylän puhallinorkesteri 

Puhti-nuorisopuhallinorkesteri 
Pekkarinen Outi musiikkileikkikoulu 
Peltoniemi Jenni saksofoni 
Pirilä Tuomas kamariorkesteri, musiikin perusteet  
Raijas Reima                                   piano 
Ratia Sanna                                     piano, vapaa säestys  
Salin Lassi musiikkileikkikoulu 
Seljänperä Hannu kitara 
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Sippola Ulla laulu 
Sovio Laura piano 
Suihkonen Pirjo viulu, alttoviulu 
Sunell Matti lyömäsoittimet 
Suokas Maria säestys, piano 
Tauro Satu viulu, Suzuki-viulu 
Tuukkanen Mirja nokkahuilu 
Tuunanen Kirsi huilu 
Vaahtoranta Lauri klarinetti 
Vikman Anna piano 
Vuorenmaa Noora Hyvinkään nuorisokuoro 
Välimaa Kalle harmonikka 
Wagoner Emily alttoviulu, viulu, Trioli- ja Allegro-orkesterit 
Ödner Sonja                                   piano, Suzuki-piano 
 
 
OPETUKSEN VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT  
 
 syksy 2019 kevät 2020        
 
viikkotunnit yhteensä 588,68 593,17 
joista AVO-opetusta 26,17 26,17 
 
 

10 OPPILASMÄÄRÄT, TODISTUKSET JA STIPENDIT 

  
OPPILASMÄÄRÄT TILASTOINTIPÄIVÄNÄ 20.9.2019  
    
Perusopinnot                                                   402  
  
Syventävät opinnot        35 
Rinnakkaislinja                                  1 
 
Varsinaiset oppilaat yhteensä                     438 
 
Musiikkileikkikoulu                                         200 
Ulkopuoliset oppilaat                                       15 (kuoro) 
Avoin opetus                                                      37 
 
Kaikki oppilaat yhteensä                            690 
 
UUDET OPPILAAT SYKSYLLÄ 2019 
 
Oppilaaksi haki yhteensä 101 henkilöä ja oppilaaksi hyväksyttiin 75 henkilöä il-
moittautumisjärjestyksen perusteella.  
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TODISTUKSET KEVÄÄLLÄ 2020 
 
Perustason päättötodistuksen sai keväällä 2020 kaikkiaan 9 oppilasta ja todistuk-
sen uuden opetussuunnitelman mukaisista perusopinnoista 4 oppilasta. Kaksi 
oppilasta sai opistotason päättötodistuksen. Todistuksen saajia oli siis yhteensä 
15. Perustason oppilaat ovat opiskelleet keskimäärin 8–9 vuotta saavuttaessaan 
perustason päättötodistuksen. Opistotason opintojen kesto on keskimäärin 
kolme vuotta.  
 
Instrumenttiopintokokonaisuuksien suorituksia tehtiin lukuvuonna yhteensä 73 
ja musiikin perusteiden opintokokonaisuuksien suorituksia 51.  
 
STIPENDIT  
 
Stipendit jaetaan lokakuussa todistusten saajille. 
 
 

11 TAPAHTUMAKALENTERI 2019–2020  

 
SYKSY 2019 
                    
12.8. Kvartti-opistojen yhteinen koulutuspäivä, Krapihovi Tuusula  
13.8. Opettajaneuvoston koulutus- ja kehittämispäivä 
15.8. Opetus alkoi 
20.9. Barokkikurssin konsertti, Vanha kirkko 
25.9. Opettajat lavalla, kamarimusiikkisali 
3.10. Vanhempainilta 
3.10. Barokkikurssin konsertti, Riihimäen musiikkiopisto 
6.10. Nokkahuilufestivaalin konsertti 
9.10. Barokkikonsertti, Vanha kirkko 
10.10. Laulajien konsertti Kultainen nuoruus, kamarimusiikkisali 
30.10. Syksyn säveliä, kaupungintalo 
31.10. Jousien juhlaa I, Vanha kirkko 
4.11. Juniorikonsertti, kamarimusiikkisali 
6.11. Musiikin iloa ─ kuukauden konsertti, Hyvinkääsali 
8.—10.11. Kvartti-kitarafestivaali 
10.11. Serenadi Venezuelalle, kitarafestivaalin päätöskonsertti 
14.11. Laulava sävel -lapsikuoron konsertti, kamarimusiikkisali 
20.11. Järnefelt 150 -juhlakonsertti, kaupungintalo 
25.11. Kamu-yhtyeen konsertti, kirjasto 
27.11. Kamu-yhtyeen konsertti, kamarimusiikkisali 
2.12. Jousien juhlaa II, Vanha kirkko 
6.12. Hyvinkään kaupungin itsenäisyyspäiväjuhla, Hyvinkääsali 
14.12. Soiva joulutalo -tapahtuma, musiikkiopisto 
 
Edellä lueteltujen konserttien lisäksi syksyllä järjestettiin 19 luokkakohtaista soit-
tajaista, 22 Soivan joulukalenterin tapahtumaa eri puolilla kaupunkia sekä useita 
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iltapäivän musiikkituokioita. Lisäksi Hymon oppilaat esiintyivät syksyn aikana yri-
tysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden järjestämissä tilaisuuksissa.   
 
KEVÄT 2020 
 
26.1. Beethovenin viulu-pianosonaatit I 
29.1. Iiro Rantalan improvisaatiotyöpaja 
31.1. Hymon säveltäjät, kamarimusiikkisali 
3.2. Puhaltajien ilta, Vanha kirkko 
12.2. Hyvinkään Radanvarsikonsertti, kaupungintalo 
13.2. Pienet muusikot I, kamarimusiikkisali 
26.2. Keravan Radanvarsikonsertti, Keravan ev.lut. seurakuntatalo 
6.3. Äidit ja lapset -konsertti, kaupungintalo 
10.3. Yhteen hiileen -pianomaratonkonsertit 
11.3. Riihimäen Radanvarsikonsertti, Riihimäen musiikkiopisto     
25.5. Alkusoitto kesälle -videokonsertti 
26.5. Etäkevätjuhlakonsertti (videokonsertti) 
 
 
Edellä lueteltujen konserttien lisäksi keväällä järjestettiin luokkakohtaisia soitta-
jaisia ennen 16.3. ja sen jälkeen videosoittajaisia. Hymon oppilaat ja opettajat 
esiintyivät yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden järjestämissä tilaisuuk-
sissa talven aikana ennen poikkeustilan alkamista.   
 
 

12 KANNATUSYHDISTYS JA SOITINSÄÄTIÖ 

 
 
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 
 
Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry on musiikkiopiston virallinen yl-
läpitäjä. Kannatusyhdistyksen vuosikokous valitsee neljän vuoden välein maalis-
kuussa musiikkiopiston hallituksen, joka vastaa oppilaitoksen hallinnosta.  
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun: yksityisjäsen 10 €/ka-
lenterivuosi tai ainaisjäsen 50 €. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille NDEAFIHH FI52 
1029 3000 2217 04. Viitetiedoksi kirjoitetaan jäseneksi tulevan nimi sekä mai-
ninta ”musiikkiopiston kannatusyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle xxxx” tai ”ai-
naisjäsenmaksu”. 
 
Kannatusyhdistyksen jäsen saa osallistua kannatusyhdistyksen vuosikokouksiin 
sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin. 
 
SOITINSÄÄTIÖ  
 
Hyvinkään musiikkiopiston Soitinsäätiön perustettiin vuonna 1986, jolloin mu-
siikkiopiston entinen kontrabasso-oppilas, nyttemmin Berliinin Filharmonikkojen 
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kontrabasisti Esko Laine lahjoitti säätiön perustamiseksi yli satavuotiaan kontra-
bassonsa. Säätiön tarkoituksena on tukea musiikillisesti lahjakkaiden Hyvinkään 
musiikkiopiston oppilaiden opiskelua. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa lainaamalla 
omistamiaan sekä säätiön hallintaan annettuja soittimia opinnoissaan hyvin me-
nestyneiden Hymon oppilaiden käyttöön.  
 
Lahjoitusten ja musiikkitapahtumien tuottojen myötä on soitinsäätiön saanut tai 
hankkinut omistukseensa kuusi viulua, kaksi alttoviulua, sellon, kontrabasson, fa-
gotin, englannintorven, kitaran ja kuusi jousta. Nämä ovat soitinsäätiön hallituk-
sen päätöksellä Hymon oppilaiden käytössä.  Säätiön hallituksena toimii musiik-
kiopiston hallitus ja asiamiehenä musiikkiopiston rehtori. Säätiö järjestää hyvän-
tekeväisyyskonsertteja noin kolmen vuoden välein kerätäkseen varoja soittimien 
hankintaan ja kunnostusta varten.  
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13 YHTEYSTIEDOT  JA AVOIN VIERASKIRJA 

 
Musiikkiopiston toimisto on avoinna ma–to klo 9–16, pe klo 9–15,  
puh. 050 5099 410 
 
Rehtori Sanna Ratia    
sanna.ratia@hymo.fi 050 5099 412 
 
Apulaisrehtori Reima Raijas 
reima.raijas@hymo.fi 050 5099 411 
 
Talouspäällikkö Eira Kokko  
eira.kokko@hymo.fi 050 5099 413 
 
Toimistosihteeri Reija Hännikäinen  
toimisto@hymo.fi 050 5099 410 
 
Vahtimestari Teuvo Itkonen  
teuvo.itkonen@hymo.fi 050 5099 415 
 
Musiikkileikkikoulun oppilashallinnosta vastaa apulaisrehtori.   
muskari@hymo.fi 
 
www.hymo.fi 
www.facebook.com/hymo1957 
www.instagram.com/hymomusiikkiopisto/ 
 
 
Tilausesiintymiset 
 
Hyvinkään musiikkiopiston oppilaita ja yhtyeitä voi pyytää esiintymään erilaisiin 
tapahtumiin, yritystilaisuuksiin sekä perhejuhliin. Esiintymiskorvaus sovitaan 
aina tapauskohtaisesti. Tiedustelut apulaisrehtorille sähköpostilla. 
 
AVOIN VIERASKIRJA 
 

Hymon kotisivuilla on avoin vieraskirja, johon voi kirjoittaa ajatuksia ja muistoja 
Hyvinkään musiikkiopistosta. Kirjoittamaan pääsee klikkaamalla linkkiä. 
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