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TOIMINTAKERTOMUS 2011
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 sekä
• 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 neljä kertaa vuodessa ilmestyvää UNISONO -aikakauslehteä yhdessä
Koulujen Musiikinopettajat ry:n (KMO) kanssa (viimeinen vuosikerta 2010)
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 2011 lopulla
Varhaisiän musiikinopettajat ry:hyn kuului 305 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 22,
kannatusjäseniä 7 ja eläkeläisiä 5. Edellisvuoteen verrattuna jäsenmäärän muutos oli 11
jäsentä enemmän.
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
v. 1990
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. 2011
Puheenjohtaja
HANNA UNTALA
Varsinaiset jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet:

SANNA-MARI SMOLANDER (nyk. Nenonen)
opiskelijajäsen

VEERA PERKOLA
opiskelijajäsen

KERSTIN BORG
svenskspr.

LAURA KOSKELO
svenskspr.

ELISE MÄNTYRANTA

EMMI-LIINA VAKKURI-JOHANSSON

KAARINA MARJANEN

JESSIKA LAMPI

ANNI LIPSANEN
taloudenhoitaja

TERHI KOLEHMAINEN
varataloudenhoitaja

HANNA VIITANEN
varapuheenjohtaja

HELI KOSKELA

Järjestösihteeri 15.6.2010-15.6.2011
MINTTU KOIVUNEN
Järjestösihteeri 15.6.2011-31.12.2011
HANNA-MAIJA AARNIO

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana kahdeksan (8) kertaa:
15.1.2011
19.2.2011
11.3.2011
19.3.2011
3.5.2011
5.8.2011
8.10.2011
12.11.2011

Vanda Musikinstitutet, Vantaa
Palmenia, Lahti
Kangasala (etäkokous)
Näsin Sali, Tampere
Pj:n koti, Kangasala
Pj:n koti, Kangasala
Keski-Helsingin musiikkiopisto, Helsinki
Musikinstitutet Kungsvägen, Esbo

Hallituksen sisäiset työryhmät

Hallituksen sisällä toimi vuonna 2011 mm. seuraavia työryhmiä:
Pikkutrilli-toimituskunta: Kerstin Borg, Jessika Lampi, Elise Mäntyranta, Sanna-Mari Nenonen, Hanna Untala
sekä järjestösihteerit Koivunen/Aarnio

Esitteiden-suunnitteluryhmät: Hanna Untala, Kaarina Marjanen (prenataali-esite), Jessika Lampi
(englanninkielinen esite), Sanna-Mari Nenonen (0-6v. musiikkikasvatuksen tavoitteet ja sisällöt) ja Kerstin
Borg (ruotsinkielinen esite)
Markkinointityöryhmä: Anni Lipsanen, Hanna Untala
Vuoden lastenlevy -työryhmä: Anni Lipsanen, Elise Mäntyranta, Hanna Untala

3 TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMISET VUONNA 2011
Educa-messut 2011
Varhaisiän musiikinopettajat ry:llä oli ensimmäistä kertaa osasto Educa-messuilla 28.29.1.2011 Helsingin Messukeskuksessa. Osasto oli yhteinen JaSeSoi ry:n kanssa.
Vuoden koulutusvaikuttaja -valinnassa ehdokkaana
VaMO ry oli SMOL:n asettama ehdokas ”Vuoden koulutusvaikuttaja” -valinnassa.
Yhdistyksen esittämän ehdokkaan valinta
Maaseudun Kukkaisrahaston ”Vuoden kasvattaja 2011” -palkinto myönnettiin VaMO ry:n
esittämälle ehdokkaalle, musiikkipedagogi Siina Hirvoselle. Palkinto oli suuruudeltaan
20 000€.
Seurakuntien neuvottelupäivä
Ensimmäisiä valtakunnallisia seurakuntien musiikkileikkikoulutoiminnan neuvottelupäiviä
vietettiin 17.-18.10. Espoon Tapiolan kirkolla. Hanna Untala oli kertomassa varhaisiän
musiikinopettajan koulutuksesta, osaamisesta, työn sisällöistä, yhdistystoiminnasta yms.
Koolla oli reilut 30 lastenohjaajaa, kanttoria ja musiikkileikkikoulun opettajaa.
Yhteistyöpalaveri
VaMO ry kutsui koolle moniammatillisen yhteistyöpalaverin. Se toteutui 2.11.2011
Terveydenhoitajaliiton koulutustiloissa Helsingissä. Paikalle oli kutsuttu Tehyn,
Terveydenhoitajaliiton, Kätilöliiton, Lastentarhaliiton ja VaMOn edustajia. Tavoitteena oli
tiedottaa tahoja varhaisiän musiikkikasvatustoiminnasta ja alamme ajankohtaisesta
tutkimuksesta sekä kartoittaa yhteistyötarpeita ja visioita suunnitellen konkreettisia
etenemisen portaita.
Lastenmusiikkiseminaari
Sibelius-akatemian
Musiikkikasvatuksen
osasto
järjesti
27.10.2011
Lastenmusiikkiseminaarin. VaMO ry:n puheenvuoron varhaisiän musiikinopetuksesta
käytti Veera Perkola.
Suomalaisen musiikin päivä
Suomen musiikkineuvosto järjesti ”Suomalaisen musiikin päivän tapahtuman” 8.12.2011
Musiikkitalolla Helsingissä. VaMO ry on mukana päivässä teemalla ”Suomalainen
varhaisiän musiikinopetus- masuvauvoista mummumuskariin”. Päivän aikana toteutettiin
toiminta- ja infotuokioita eri-ikäisille. Sisarusryhmätuokion toteutti Elise Mäntyranta,
odottavien äitien musiikkituokion Kaarina Marjanen, aikuistuokion Hanna Untala, 6-10vuotiaiden tuokion Laura Koskelo ja musiikkileikkituokion 3-5-vuotiaille Elise Mäntyranta.
Lisäksi oli jaossa yhdistyksen esitteitä ja tuoreet posterit 0-6-vuotiaiden opetuksen
sisällöistä ja tavoitteista.
Vuoden lastenlevy 2011 –valinta

Varhaisiän musiikinopettajat ry:n hallituksen työryhmä järjesti nyt ensimmäistä kertaa
Vuoden lastenlevy -valinnan. Varhaisiän musiikkipedagogeista (Lipsanen, Mäntyranta,
Untala) koostunut työryhmä kuunteli nelisenkymmentä vuoden 2011 tammi-marraskuun
aikana julkistettua kotimaista lapsille suunnattua levyä.
Raadin
yksimielisellä
päätöksellä
Vuoden
2011
lastenlevyksi
valittiin
Lastenmusiikkiorkesteri AMMUU!:n "Traktori"-levy. Palkinto (diplomi ja lahjakortti Fmusiikkiin) jaettiin Suomalaisen musiikin päivässä Musiikkitalolla. Vuoden lastenlevyvalintaa tullaan jatkamaan ja valintakonseptia kehittämään edelleen.
4 TALOUS
Anni Lipsanen
Yhdistyksen talousvuosi 2011 oli 3 042,68 € alijäämäinen. Menot alittuivat budjettiin
verrattuna 3 293,32 € ja tulot olivat 6 836 € pienemmät kuin arveltiin. Tulojen määrä oli 37
392 €; tulot kertyivät jäsenmaksuista, Pikkutrilli-lehden tilaus- ja mainosmaksuista,
yhdistyksen kassien ja pinssien myynnistä, Rikko tikko tei -laulukirjan myynnistä sekä
seminaarien osallistumis- ja myyntitorimaksuista. Yhdistys sai opetusministeriöltä 16 000
euron yleisavustuksen, joka oli 11 028 euroa oletettua pienempi. Avustus käytettiin mm.
järjestösihteerin palkkaan, jäsentiedote Piccolinon toimitus- ja painatuskuluihin,
yhdistyksen oman Pikkutrilli-lehden toimittamiseen, taittoon ja painamiseen,
järjestösihteerin ja uuden puheenjohtajan tietokoneiden hankintaan sekä esittteisiin.
Vuonna 2011 kuluja oli yhteensä 40 934,68 €. Näistä merkittävä osuus, yhteensä n. 5 000
€, kului oman Pikkutrilli-lehden perustamiseen ja taittopohjan tekemiseen. Lisäksi
päätoimittajan palkkakuluja mSaksettiin 1 000 €. Järjestösihteerin palkkaan meni 7680€,
joka lähes täsmälleen sama määrä kuin edellisenä vuonna. Muita merkittäviä kuluja oli
mm. esitekulut, jotka olivat 3 336,14 €. Yhdistys osti vuoden 2011 aikana 1 214,63 eurolla
uusia myyntituotteita. Puheenjohtajan ja järjestösihteerin tietokoneet sekä puheenjohtajan
puhelin päivitettiin uusiksi ja vastaamaan käyttöä, tämä kustansi yhteensä 3 718,90 €.
Merkittävä summa kului myös matkakuluihin, joita yhdistys maksoi 2 998,11 €. Matkakulut
kasvoivat jälleen vuodesta 2010 melkein 1000 eurolla. Tämä johtuu siitä, että yhdistyksen
hallitus on kokoontunut aktiivisesti ja ollut monessa tapahtumassa mukana edustamassa
sekä vaikuttamassa vuoden 2011 aikana. Messukuluja oli 2 679,93 €. Nämä kulut
koostuivat Educa – messuille osallistumisesta vuonna 2011.
Vuonna 2011 tuottojen määrä nousi 6 406 € euroa ja myös kulujen osuus nousi 17 930,76
€ edellisvuoteen 2010 verrattuna. Kulujen suuri kasvu johtui mm. aktiivisemmasta
toiminnasta – mm. osallistumisesta Educa – messuille, uusista painotuotteista kuten
lehdestä ja kolmesta esitteestä ja uusista laitehankinnoista. Nämä osallistumiset ja
hankinnat mahdollistuivat, koska yhdistyksen tulot olivat niin paljon suuremmat kuin
vuonna 2010 sekä melko suuresta ylijäämäisestä tuloksesta viime tilikaudella. Alijäämä
vuodelta 2011 on siis laskennallista, johtuen edellisen tilikauden suuresta ylijäämästä.
Yhdistyksellä oli talousvuoden päättyessä omaa pääomaa 6 256,17 € minkä turvin
yhdistys voi toimia lähivuosille asetettujen päämäärien mukaisesti.
5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

VaMO ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 19.3.2011 Tampereella
kevätseminaarin yhteydessä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus ja
tilinpäätös. Edelliselle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin la 12.11.2011 Espoossa. Sääntömääräisessä
syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012. VaMO
ry:n hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Seuraavan 2-vuotiskauden
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eve Alho.
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Kauppatieteiden maisteri Jukka Siukonen ja
varatarkastajaksi Vesa Laurila. Jäsenmaksun esitettiin pysyvän ennallaan.
6 KOULUTUS
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n koulutustoiminta on perinteisesti ollut osa
sääntömääräisten kevät- ja syyskokouspäivien ohjelmaa. 19.3.2011 järjestettiin
Tampereella (Näsin sali, Näsilinnankatu 26) kevätseminaarin yhteydessä koulutus
teemalla ”Äksönit! Touhua ja toimintaa”. Kouluttajat ja teemat olivat:
♫	
  Soili Perkiö: Musiikkia liikkuen
♫	
  Jessika Lampi: Gaikuja Ghanasta
Edunvalvontaan liittyviä ajankohtaiskuulumisia kertoi SMOL:n puheenjohtaja Mirja Kopra.
Vinkkivartti-tuokion piti Minna Lappalainen esitellen Laulupolku-peliä. Paikalla oli 52
osallistujaa sekä lisäksi hallitusjäsenet ja luennoitsijat. Palaute oli erittäin myönteistä.
Syysseminaarin 12.11.2011 teemana oli ”Sanahelinää – Sanoja, satuja ja seikkailuja
varhaisiän musiikinopetuksessa”. Seminaari järjestettiin Espoossa Musikinstitutet
Kungsvägenissä (Vindgränden 6). Päivä haluttiin järjestää yhdistyksen sääntöjä myötäillen
kaksikielisenä (suomeksi ja ruotsiksi) myös luennoitsijoiden osalta.
Luennot/toimintaosuudet olivat:
♫	
  Maami Heikkinen: Sanataiteilua alle kouluikäisten kanssa
♫	
  Hannele Huovi: Sadut ja seikkailut lapsen maailmassa. Mukana myös
Soili Perkiö opiskelijoineen.
♫	
  Harriet Weurlander: Ramsglitter – språkstimulans i teori och praktik
Vinkkivartit päivän aikana pitivät Heidi Finer-Mattila Matka musiikin maailmaan –
materiaalista sekä Tero Pajunen Lastenmusiikkiorkesteri Ammuusta! Seminaariosallistujia
oli 41 ja lisäksi paikalla oli hallitusjäseniä ja luennoitsijat. Palaute oli positiivista.
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 2011 hallituksessa toimi Hanna Untala
varsinaisena jäsenenä ja Elise Mäntyranta hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.
SMOL:n hallituksen puheenjohtaja on toiminut vuoden 2008 alusta Mirja Kopra.
SMOL-jäsenyydestä on tarvittaessa informoitu yhdistyksemme jäseniä, ja SMOLliin on
puolestaan tiedotettu yhdistyksen toiminnasta. SMOL:n asiantuntemus on ollut jäsenistön
käytettävissä työsuhdekysymyksiä, palkkausta ja työolosuhteita koskevissa kysymyksissä.
Vuoden 2011 aikana erityisiä VaMO-asioita käsiteltiin mm. palaverissa OAJ:n
järjestöpäällikön Petri Lindroosin kanssa sekä kartoittamalla ja tiedottamalla seurakuntien
vamo-työntekijöiden työolosuhdeasioista OAJ:lle.
Suomen musiikkineuvosto (SMN)
VaMO ry on Suomen musiikkineuvoston jäsenyhdistys. SMN:n 32 eri jäsenorganisaatiota
toimivat laajasti musiikin kentällä ammattimaisesta toiminnasta musiikin harrastamiseen ja
sen koulutuksen jokaiseen tasoon 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 sekä
♫	
  edistää taiteen perusoikeuden toteutumista EU:ssa ja muissa maanosissa.
Kaarina Marjanen on edustanut vuonna 2011 varhaisiän musiikinopettajia SMN:n
koulutustyöryhmässä.
FiSME
International Society for Music Education (ISME) Suomen yhdistyksen, FiSMEn,
hallituksessa VaMO ry:n edustajina ovat toimineet vuonna 2011 Anni Lipsanen
varajäsenenään Heli Koskela. FiSMEn puheenjohtajana toimii Petri Aarnio.
FiSME:n tavoitteena on mm.
♫	
  musiikkikasvatuksen edistäminen sen kaikissa eri muodoissa kansallisesti ja
kansainvälisesti
♫	
  yhteyksien ylläpitäminen musiikkialan ja muihin sidosryhmiin sekä yhdyssiteenä
toimiminen ISME:n suomalaisten jäsenten ja kansainvälisen pääjärjestön välillä
♫	
  tapaamisten sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksien ja konferenssien järjestäminen.
VaMO ry on mukana suunnittelemassa vuoden 2013 aikana toteutettavaa FiSME:n
koordinoimaa musiikkikasvatuskonferenssia.
JaSeSoi

JaSeSoi:n kanssa jaettiin koulutustietoa ja kartoitettiin mahdollisuuksia yhteistyöhön.
Tammikuussa 2011 yhdistyksillämme oli yhteinen osasto Educa-messuilla.
8 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
MERYC
European Network of Music Educators and Researchers of Young Children, on Euroopan
alueella toimiva kansainvälinen varhaisiän musiikkikasvatuksen foorumi.
8.-11.6.2011 järjestettiin MERYC-konferenssi Metropoliassa Helsingissä. Tapahtumaa
seuraamassa olivat VaMO ry:n hallituksesta Jessika Lampi ja Hanna Untala.
Hallitusjäsenistä Kaarina Marjanen esiintyi konferenssissa esitellen väitöstutkimustaan.
Myös muita suomalaisen varhaisiän musiikinkasvatuksen huipputoimijoita ja asiantuntijoita oli näyttävästi esillä tällä kansainvälisellä areenalla.
NUMU
Nordisk Union för Musikutbildare on yhteispohjoismainen järjestö, johon Suomesta kuuluu
SMOL ja KMO. Toiminta on ollut kuitenkin erittäin hiljaista vuoden 2011 aikana.
Yhdistyksemme omien jäsenten kansainvälisiä terveisiä toivotaan saatavan välitettäväksi
jokaiseen lehteemme. Kansainväliset tuulahdukset musiikkikasvatuksen toimintakentiltä
ovat rohkaisemassa jokaista jäsentä toimimaan omalta osaltaan yli maa-, kieli- ja
kulttuurirajojen.
9 TIEDOTUSTOIMINTA
Piccolino
VaMO ry julkaisi jäsentiedote Piccolinon 2 kertaa vuoden 2011 aikana. Lehden sisältö
koostui puheenjohtajan ja järjestösihteerin esittelemistä ajankohtaisista asioista sekä
sääntömääräisten kokousten kutsuista ja esityslistoista. Piccolinon toimitti järjestösihteeri
(Minttu Koivunen 1/2011 ja Hanna-Maija Aarnio 2/2012 ). Piccolino siirtyy kokonaan
sähköiseen muotoon nk. e-Piccolinoksi.
Pikkutrilli
Uusi Pikkutrilli – varhaisiän musiikinopetuksen ammattilehti/ Lilltrillen – facktidning för
småbarnstidens musikundervisning näki päivänvalonsa. Lehden päätoimittajana toimii
varhaisiän musiikinopettaja ja toimittaja Minna Lamppu. Toimituskuntaan kuuluu
hallituksen toimijoita. Lehti ilmestyi vuoden 2011 aikana kahden numeron vahvuisena
(toukokuu/joulukuu). Lehden sisällöt koostuvat ajankohtaisista teemoista, tiedotusasioista,
työhyvinvointiin liittyvistä artikkeleista, materiaaliesittelyistä yms.
Lehden ulkoasun suunnitteli ja 1/2011 numeron taittoi Pirjo Järvelä Graafinen Ideasta.
Tarjouskilpailun jälkeen lehden numero 2/2011 taittajana jatkaa tmi Seema:n Tuija
Lautiainen. Lahden painopaikkana on Hämeen Offset-Tiimi Oy Tampereella, missä myös
yhdistyksen esitteet ovat painettu.
RondoClassica ja Opettaja
Suomen Musiikkiopettajien Liittoon (SMOL) kuuluvat jäsenemme saivat lisäksi tietoa
Musiikkilehti RondoClassica-, Opettaja- (OAJ) sekä Musiikinopettaja-lehdistä (SMOL).

www.vamory.org
Kotisivut www.vamory.org on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tiedotuskanavista. Sen kautta
mm. ilmoittaudutaan seminaareihin, hankitaan myyntituotteita, saadaan tietoa
ajankohtaisista asioista ja koulutuksista sekä etsitään töitä ja työntekijöitä. Sivupäivitystä
hoitaa järjestösihteeri, jota suunnittelee myös kotisivukokonaisuuden päivitystä yhdessä
hallituksen kanssa.
Facebook
VaMO ry:llä on oma Facebook-ryhmänsä, Varhaisiän musiikinopettajat ry - Småbarns
musiklärare rf. Käytännön työn vinkkejä jaetaan myös suljetussa ”Muskari-ideoita” –
ryhmässä, joihin jokainen halukas on tervetullut pyytämällä saada liittyä ryhmään
facebookin hakukentän kautta.

