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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 2014 lopulla
Varhaisiän musiikinopettajat ry:hyn kuului 294 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 32,
kannatusjäseniä 8 ja eläkeläisiä 2. Jäsenmäärä väheni hieman verrattuna vuoteen 2013
(304 jäsentä).
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. 2014
Puheenjohtaja
LAURA KOSKELO
Varsinaiset jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet:

LAURA JUVONEN
varapuheenjohtaja, opiskelijajäsen

REETTA KUMPULAINEN
opiskelijajäsen

KERSTIN BORG
ruotsinkielinen edustaja

JENNY BACKMAN-PRÅHL
ruotsinkielinen edustaja

SUSANNA TUHKALA
taloudenhoitaja

TERHI KOLEHMAINEN
varataloudenhoitaja

TANJA HAAPAKOSKI

SINIKKA KIVELÄ

MINTTU KOIVUNEN

SUSANNA LAUKKANEN

ERJA MESIMÄKI

JESSIKA LAMPI

Järjestösihteeri
STIINA LAHIKAINEN

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 10 kertaa (poislukien kevät- ja syyskokous), joista
kolme sähköpostikokousta:
11.1.2014
8.2.2014
18.2.2014
8.3.2014
26.4.2014
12.6.2014
30.8.2014
4.10.2014
14.11.2014
17.12.2014

Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Musik- ock kulturskolan Sandels, Helsinki
sähköpostikokous
Turun seudun musiikkiopisto, Turku
Rautatienkatu 21 B, Tampere
sähköpostikokous
Musik- och kulturskolan Sandels, Helsinki
Haikon kartano, Porvoo
Vantaan musiikkiopisto, Vantaa
sähköpostikokous

Hallituksen sisällä toimi vuonna 2014 seuraavat työryhmät:
Pikkutrilli-työryhmä: Jessika (vastuuhenkilö), Reetta, Laura K. ja Erja
Kevätseminaari: Tanja (vastuuhenkilö), Kerstin ja Sinikka
Syysseminaari: Laura J. (vastuuhenkilö), Susanna L. ja Jenny

Lastenlaulukilpailu: Erja (vastuuhenkilö), Minttu ja Terhi
Vuoden lastenlevy: Laura J. (vastuuhenkilö), Sinikka, Tanja ja Laura K.

Kaikki työryhmät toimivat yhteistyössä puheenjohtajan ja järjestösihteerin kanssa. Kaikkien
työryhmien ruotsinkielisinä tukihenkilöinä toimivat Kerstin Borg ja Jenny Backman-Pråhl.
3 TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMISET VUONNA 2014
Vuosi 2014 oli yhdistyksen 35-vuotisjuhlavuosi. 35-vuotista taivalta juhlittiin marraskuussa
35-vuotisjuhlaseminaarin ja iltajuhlan merkeissä.
Piisejä pirpanoille -sävellyskilpailu, kilpailuaika 1.3.-15.6.2014
VaMO ry järjesti juhlavuoden kunniaksi Piisejä pirpanoille -sävellyskilpailun, jonka
tavoitteena oli kerätä uutta materiaalia varhaisiän musiikkikasvatuksen parissa toimivien
henkilöiden käyttöön. Kilpailu oli kaikille avoin. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Soili Perkiö
(tuomariston puheenjohtaja), Hanna-Maija Aarnio ja Esa Lamponen. Raati valitsi 102
kappaleen joukosta viisi parasta teosta, joista kolme ensimmäistä palkittiin rahapalkinnolla
(200 €) sijojen 4-5 saadessa kunniamaininnan. Noin 30 parasta kilpailukappaletta on
tarkoitus työstää vuoden 2015 aikana nuottikirjaksi VaMO ry:n varainhankintatuotteeksi.
Piisejä pirpanoille -sävellyskilpailun palkitut laulut:
Mikko Repolainen (säv./san. Tero Pajunen), rahapalkinto
Kuravelliä (säv./san. Miia Reko), rahapalkinto
Pienen pieni mato (säv./san.Kirsti, Linnea (7 v.) ja Minerva (5 v.) Rasehorn), rahapalkinto
Dum dum hierotaan (säv./san. Sanna Jäänvirta), kunniamaininta
Pikkunoita, jättinoita (säv./san. Maria Portaankorva), kunniamaininta
VaMO ry:n kevätseminaari 8.3.2014
Turun seudun musiikkiopistolla järjestetyn kevätseminaarin teemana oli ”Masusta
muskarilaiseksi”. Lisätietoja kohdassa 6 koulutus.
VaMO ry:n 35-vuotisjuhlaseminaari ja iltajuhla 15.11.2014
Vantaan musiikkiopistolla järjestetyn 35-vuotisjuhlaseminaarin teemana oli ”Musiikin
tekemisen ja kokemisen iloa”. Lisätietoja kohdassa 6 koulutus.
Vantaalla Manteli-salissa pidettyyn 35-vuotisjuhlaan osallistui n. 40 varhaisiän
musiikkikasvattajaa. Illan aikana kuulimme monia mukavia tarinoita opettajakonkareilta,
jaoimme VaMO ry:n ansiomerkkejä sekä nautimme hyvästä ruuasta ja musiikista.
Ansiomerkkejä jaettiin seuraavasti:
kultainen ansiomerkki: Hilkka ”Hipsu” Hautsalo
hopeinen ansiomerkki: Markku Kaikkonen
hopeinen ansiomerkki: Monica Henriksson
hopeinen ansiomerkki: Ann-Catrin Wulff
Iltajuhla oli kaikille osallistujille omakustanteinen.

Vuoden lastenlevy 2014 –valinta
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n hallituksen työryhmä valitsi nyt neljättä kertaa Vuoden
lastenlevyn. Varhaisiän musiikinopettajista koostunut työryhmä kuunteli noin kymmenen
kotimaista lastenlevyä, jotka julkaistiin vuoden 2013 marraskuun ja 2014 marraskuun
välisenä aikana.
Raati valitsi vuoden 2014 lastenlevyksi Soili Perkiön ja Hannele Huovin teoksen
Muumiperheen lauluretki. Palkinto jaettiin 8.12.2014 Suomalaisen musiikin päivänä
Helsingin Musiikkitalolla. Lehdistö ja muu media osoittivat kiinnostusta valintaa kohtaan.
Vuoden lastenlevy -valintaa tullaan jatkamaan edelleen.
4 TALOUS
Susanna Tuhkala

VaMo ry:n tilikauden 2014 tulos oli 1 867,19 € ylijäämäinen. Yhdistys sai Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä apurahan, jonka suuruus oli 14 500 €. Summa oli 15 500 € pienempi
kuin mitä haettiin. Vuoden 2014 varsinaisen toiminnan tuotot olivat 8 487,50 €, jotka
koostuivat seminaarimaksuista ja yhdistyksen 35-vuotisjuhlavuoden toiminnan kunniaksi
järjestetyn iltajuhlan osallistumismaksuista. Pikkutrillin tilaus- ja mainostuottoja saatiin
940,25 €. Varainhankintatuottoja kertyi yhteensä 14 139,89 €, jotka koostuivat
jäsenmaksuista (12 205,39 €) ja VaMO- myyntituotteista. Yhdistys painatti myyntiin
ensimmäisen erän julistesettejä. Yhteensä yhdistyksellä oli vuonna 2014 tuottoja 38
067,64 €.
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2014 yhteensä 30 539,33 €, josta 6
794,01 € koostui seminaarien järjestämisestä aiheutuneista matka- ,ruoka- ja muista
kuluista. Varsinaisen toiminnan yhteiskuluja oli yhteensä 24 685,57 €. Näistä suurin
kuluerä 15 113,89 € koostui henkilöstökuluista, joita olivat järjestösihteerin, päätoimittajan
ja luennoitsijoiden palkat, palkkiot ja niistä koostuvat työntekijämaksut. Muita kuluja oli
järjestötoiminnan yleiskulut, esim. taloushallintopalvelut 1 682,57 €, hallitustoiminnan
matkakulut 1 705,49€, markkinointi- ja postikulut sekä Pikkutrilli-lehden toimittamiskulut 4
090,69 €
Varainhankinnan kulut olivat 4 481,25 €, joista suurin menoerä 1 908,65 € sijoitettiin 35vuotisjuhlavuoden kunniaksi lanseerattuun ”Piisejä pirpanoille” –sävellyskilpailuun. Kulut
koostuivat tuomariston palkkioista sekä kilpailun palkinnoista. Kilpailukappaleista on
tarkoitus toimittaa vuoden 2015 aikana laulukirja, josta tulee VaMO ry:lle
varainhankintatuote. Muita varainhankintakuluja olivat Vuoden lastenlevykilpailu -kulut
390,10 €, atk ja ohjelmistokulut 226,32 € sekä www-sivujen ylläpitokuluista 599,64 €.
Sijoitus- ja rahoitustoiminnankulut olivat 239,62 €, ostovelat 594,12 €, muut velat 494,99 €
ja siirtovelat 258,26 €.
Edellisen kauden alijäämä saatiin tasapainotettua siirtämällä osa hallituksen kokouksista
sähköpostikokouksiksi ja tiukentamalla hallituskokousten tarjoilukäytäntöä, jolloin pystyttiin
säästämään hallitustoiminnan matka- ja tarjoilukuluissa. Osa hallitusjäsenistä osallistui
kokouksiin Skype- sovelluksen avulla. Taloustilanteen vuoksi päätettiin luopua
osallistumisesta vuoden 2014 Lapsimessuille ja nostaa jäsenmaksuja noin viidellä eurolla.
Yhdistyksellä oli vuoden 2014 päättyessä omaa pääomaa 2 486,25€.

5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
VaMO ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 8.3.2014 Turussa kevätseminaarin
yhteydessä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Edelliselle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin la 15.11.2014 Vantaalla. Sääntömääräisessä
syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. VaMO
ry:n
hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Yhdistyksen
toiminnantarkastajaksi valittiin Heidi Lehtiniemi-Eerola ja varatarkastajaksi Mervi Nevala.
Jäsenmaksuja korotettiin niin, että vuoden 2015 jäsenmaksut ovat:
varsinainen jäsen 55 € (50 € v. 2014)
opiskelijajäsen 27 € (25 € v. 2014)
kannatusjäsen 75 € (60 € v. 2014)
eläkeläisjäsen 25 € (pidettiin ennallaan)
6 KOULUTUS
Varhaisiän musiikinopettajat ry:n koulutustoiminta
sääntömääräisten kevät- ja syyskokouspäivien ohjelmaa.

on

perinteisesti
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8.3.2014 järjestettiin Turun seudun musiikkiopistossa pidetyn kevätseminaarin yhteydessä
koulutus teemalla ”Masusta muskarilaiseksi”. Kouluttajat ja aiheet olivat:
♫ Psyk.tri Eino Partanen: luento sikiöoppimisesta sekä aktiivisen ja
passiivisen musiikin harjoittamisen vaikutuksista lapsen kehitykseen
♫ MuM ja varhaisiän musiikinopettaja Hanna-Maija Aarnion työpaja:
Johdatus odottavien äitien muskarin eli masumuskarin
työskentelytapoihin
♫ Hanna-Maija Aarnion vauvaryhmädemo
♫ Paneelikeskustelu: toimintaterapeutti ja varhaisiän musiikinopettaja
Satu Valle sekä puheterapeutti ja varhaisiän musiikinopettaja Matleena
Koskenniemi kommentoivat vauvaryhmän demon pohjalta, millaisia
lapsen kehitystä tukevia työskentely- sekä toimintatapoja he oman
asiantuntijuudensa pohjalta muskaritunnin sisällössä näkevät
Paikalla oli 52 seminaarivierasta sekä lisäksi hallitusjäsenet ja luennoitsijat. Palaute oli
erittäin myönteistä. Seminaarin yhteydessä järjestettiin myyntitori, johon ei tällä kertaa
saatu kuin yksi myyjä, Jatta Ehrlund.
VaMO ry:n 15.11.2014 pidetty syysseminaari oli samalla yhdistyksen 35vuotisjuhlaseminaari. Vantaan musiikkiopisto tarjosi yhdistyksellemme hyvät puitteet
tapahtuman järjestämiseen.
Seminaarin aiheena oli ”Musiikin tekemisen ja kokemisen iloa”. Kouluttajat ja aiheet olivat:

♫ Soili Perkiön työpaja: ”Tanssin pienen juhlatanssin, kauniit korvat
koholla”. Musiikkiliikunnallisia leikkejä ja harjoitteita, joissa yhdistyvät
kuuntelu, laulaminen, liike ja oma keksintä.
♫ Esa Lamposen työpaja: ”Rytmit reppuun – kaikki mukaan soittamaan!”
Soittovinkkejä ja -leikkejä kehosta tikkuihin
♫ Lisäksi seminaarin yhteydessä järjestettiin Piisejä pirpanoille
-sävellyskilpailun parhaiden kappaleiden palkitseminen ja kappaleiden
ensiesitys (Metropolian VamuKamu-yhtye)
Paikalla oli 82 seminaarivierasta sekä lisäksi hallitusjäsenet ja luennoitsijat.
Syysseminaarin yhteydessä oli myyntitori, jossa halukkaat saivat esitellä ja myydä
tuotteitaan. Myyntitorille osallistuivat Kipukoukku, Jatta Ehrlund, Musiikki- ja
kulttuurikeskus Verso, Leena Pyylampi ja Sari Kanala, Sirkku Hannila / Sirkulta.fi, Pippuri
soikoon! ja Allomaari.

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
hallituspaikka varsinaiselle ja varajäsenelle. Vuonna 2014 hallituksessa toimi Anni
Lipsanen varsinaisena jäsenenä ja Laura Juvonen hänen henkilökohtaisena
varajäsenenään.
SMOL-jäsenyydestä on tarvittaessa informoitu yhdistyksemme jäseniä ja SMOL:a on
puolestaan tiedotettu yhdistyksemme toiminnasta. SMOL:n asiantuntemus on ollut
jäsenistön käytettävissä työsuhdeasioita, palkkausta ja työolosuhteita koskevissa
kysymyksissä silloin, kun VaMO ry:n jäsen on myös OAJ:n jäsen.
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 2014 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 2014 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. Yhdistystä on edustanut nykyisen kolmivuotiskauden ajan Hanna-Maija Aarnio.

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 2014 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 2014 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, missä myös yhdistyksen esitteet on painettu.
RondoClassic ja Opettaja
Suomen Musiikinopettajien Liittoon (SMOL) kuuluvat jäsenemme saivat jäsenetuna
musiikkilehti RondoClassicin, Opettaja-lehden (OAJ) sekä Musiikinopettaja-lehden
(SMOL).
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 - Småbarns musiklärare.
Vuoden lopulla perustettiin myös Varhaisiän musiikinopettajat ry:n oma Facebook-sivu,
jota käytetään jatkossa yhä enemmän tiedottamiskanavana. Varsinainen keskustelu ja
ajatusten vaihto jää Facebook-ryhmään ”Varhaisiän musiikinopettajat”, josta tehtiin
suljettu.
10 MUUT ASIAT
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. Vuonna
2014 VaMO ry:n edustajat tapasivat hankkeen päätoteuttajia useasti ja olivat mukana
valmistelemassa hankkeelle apurahahakemusta. VaMO ry:n edustajana oli Laura Juvonen.

