
 

 

JÄSENKIRJE 1 / 2020 
Tampereella 2.4.2020 
 

Tervehdys Suomen Työväen Musiikkiliitosta! 

 
Ohessa seuraa uusin jäsenkirjeemme, josta löydätte STM:n ajankohtaisia tiedotteita. Sinut on ilmoitettu 
ryhmäsi yhteyshenkilöksi, joten tämä jäsenkirje on lähetetty siis vain Sinulle. Toivommekin, että välität 
kirjeen mahdollisuuksien mukaan kaikille ryhmänne jäsenille ja johtajille. Jäsenkirjeet ovat luettavissa myös 
STM:n internetsivuilla (www.musiikkiliitto.fi -> STM-info -> jäsenyys -> jäsenkirjeet). 

 

Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi monet lähiaikojen suunnitelmat ovat 

tällä hetkellä epävarmoja, kuorojen ja orkestereiden toiminta on keskeytynyt ja konsertteja ja 

tapahtumia on peruttu tai siirretty. Tässä tiedotteessa kerromme poikkeustilanteen aiheuttamista 

vaikutuksista liiton toimintaan ja muista ajankohtaisista asioista sekä ohjeistamme jäsenryhmiä 

oman toiminnan suhteen. 
 

 

1. STM 100 -MUSIIKKIJUHLA 
Ensi syyskuulle suunnitellun STM 100 -musiikkijuhlan kohtalo on vielä auki. Seuraamme tilannetta 

ja viranomaisten ohjeita ja tiedotamme teille, mikäli tapahtuma siirtyy. Tällä hetkellä järjestelyt ja 

suunnitelmat jatkuvat kuitenkin pääsääntöisesti normaaliin tapaan 

 

Olemme tiedottaneet, että huhtikuussa käynnistyy tapahtuman ilmoittautuminen. Tämä tulee joka 

tapauksessa siirtymään hieman eteenpäin, vaikka tapahtuman ajankohta pidettäisiinkin 

toistaiseksi ennallaan. Tiedotamme ilmoittautumisen alkamisesta kaikille jäsenryhmille. 

 

 

2. HISTORIIKKI JA JUHLALOGO 
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi käynnissä ollut historiikkiprojekti saadaan joka tapauksessa 

päätökseen tänä vuonna. Vuoden aikana valmistuu työväen musiikkiharrastuksen ja Suomen 

Työväen Musiikkiliiton historiaa käsittelevä teos, jonka on kirjoittanut tutkija Keijo Rantanen. 

 

Jäsenryhmät voivat tilata kirjaa edulliseen ennakkotilaushintaan 39 € (+ toimituskulut). 

Ennakkotilaushinta koskee vain jäsenryhmien tekemiä ryhmätilauksia ja tarjous on voimassa 

31.5.2020 asti. Kirjan normaali jälleenmyyntihinta on 69 € (jäsenille 50 €) + mahdolliset 

toimituskulut. Tilauskaavake ja lisäohjeet tulee STM:n internetsivuille (www.musiikkiliitto.fi) 

huhtikuun aikana. 

 

STM 100 -juhlalogo on julkaistu. Juhlavuoden logo on saanut innoituksen STM:n ansiomerkeistä, 

joissa on kaunis lehtikuvio. Pelkistetyt lehdet luovat ketjun, joka kuvastaa yhdessä tekemäämme 

http://www.musiikkiliitto.fi/


 

työtä musiikin parissa. Logo on kaikkien jäsenryhmiemme käytössä ja sen saa ladattua liiton 

internetsivuilta (www.musiikkiliitto.fi/stm100). Logoa voi käyttää esimerkiksi jäsenryhmien 

internetsivuilla ja painotuotteissa. 

 

 

3. AITOON MUSIIKKIKURSSIT 
Aitoon musiikkikurssien osalta seuraamme tällä hetkellä erityisen tarkasti poikkeustilanteen 

kehittymistä. Kurssien järjestelyt ja suunnitelmat jatkuvat tällä hetkellä normaaliin tapaan ja 

ilmoittautuminen on käynnissä. Toivottavasti pääsemme leireilemään yhdessä kesällä! 

Tiedotamme, jos suunnitelmiin tulee muutoksia. 

 

Aitoon musiikkikurssien ohjelmassa on tänä vuonna: 

• 23.–30.6.2020 puhallinleiri kaikenikäisille ja -tasoisille puhallin- ja lyömäsoitinten soittajille 

sekä soittoharrastustaan aloittaville. Leirillä on mahdollisuus soittaa neljässä eritasoisessa 

puhallinorkesterissa. A-orkesteria johtaa Juha Törmä, B-orkesteria Marja Ikonen ja C- ja D-

orkestereita Janne Ikonen. 

• 23.–30.6.2020 kapellimestarien perus- ja mestarikurssit, kouluttajina Marja Ikonen 

(peruskurssi) ja Juha Törmä (mestarikurssi) 

• 23.–28.6.2020 kuoronjohtokurssi kuoronjohtajille ja varajohtajille, kurssille voi tulla myös 

ilman aiempaa johtamiskokemusta. Kouluttajina Markus Yli-Jokipii ja Timo Lehtovaara. 

• 23.–26.6.2020 kuorosovituskurssi kuorolle ja lauluyhtyeelle sovittamisesta kiinnostuneille, 

kouluttajana Timo Lehtovaara 

• 26.–28.6.2020 hyvinvointia äänelle -kurssi kuorolaulajille ja muille äänenkäytön 

kehittämisestä kiinnostuneille laulajille, kouluttajana Katja Harilo 

 

Aitoon musiikkikurssit järjestetään Anna Tapion koululla Pälkäneellä. Lisätietoja löytyy kurssien 

internetsivuilta www.musiikkiliitto.fi/musiikkikurssit. Samassa osoitteessa voi myös ilmoittautua 

kursseille 15.5.2020 asti. Kursseja voi seurata myös Facebookissa, 

www.facebook.com/musiikkikurssit. 

 

 

4. MUUT TULEVAT TAPAHTUMAT 
Koronavirusepidemian vuoksi monet tapahtumat ja konsertit ovat peruuntuneet tai siirtyneet. 

 

Puhallinorkesterien SM-kilpailut siirtyvät ensi toukokuulta vuodelle 2021. Tarkempi ajankohta 

kerrotaan myöhemmin. 

 

Poistamme liiton internetsivujen konserttikalenterista kaikki jäsenryhmien konsertit aina sitä 

mukaa, kun virallisia rajoituksia ilmoitetaan kokoontumisten osalta. Tällä hetkellä kalenterista on 

poistettu konsertit 13.5. asti. Ilmoitattehan meille konserttienne tiedot, kun olette päättäneet 

niiden uusista ajankohdista (sähköpostilla os. info@musiikkiliitto.fi). 

 

 



 

5. KUOROJEN JA ORKESTERIEN TOIMINTA 
Vaikka kuorojen ja orkesterien säännöllinen harjoitustoiminta on katkolla, kannustamme teitä 

yhdessä miettimään, miten saatte pidettyä musiikkiharrastustanne yllä, vaikkette pääsisi yhteisesti 

kokoontumaan! Erilaisia etäoppimisratkaisuja ja yhteydenpitotapoja on olemassa ja niistä alkaa 

monilla ryhmillä olla jo kokemusta. Kannattaa rohkeasti kysyä muilta ryhmiltä tai vaikkapa liiton 

toimistolta, millaisia kokemuksia niistä on saatu, jos etäopiskelu kiinnostaa. Liiton toimistolle voi 

myös vinkata toimivia etäharjoitustapoja, jos olette sellaisia löytäneet, niin voimme jakaa tietoa 

eteenpäin muille asiasta kiinnostuneille jäsenryhmille. Vinkkejä voi löytää myös uudelta 

verkkosivustolta www.kuoroverkko.fi. 

 

Haluaisimme nostaa myös esiin huolen kuoron- ja orkesterinjohtajien toimeentulosta. Moni 

johtaja toimii freelancer-pohjalta, joten monelle tämä kevät tulee olemaan taloudellisesti 

haastava. Kannustamme jäsenryhmiämme pohtimaan, onko johtajan palkanmaksua mahdollista 

jatkaa normaalisti, vaikka harjoitukset olisivat keskeytetty tai onko joitain tehtäviä, joista johtajalle 

voisi maksaa (suunnittelu, sovittaminen tms.), mikäli varsinainen etäopiskelu ei ole ryhmälle 

mahdollista. Yksiselitteistä toimintaohjetta emme voi kuitenkaan tämän asian suhteen antaa, 

koska esimerkiksi työsopimukset ovat erilaisia. 

 

 

6. JÄSENRYHMIEN VUOSIKOKOUKSET 
Monella ryhmällä on mahdollisesti pohdinnassa myös vuosikokouksen pitäminen / siirtäminen. 

Mikäli yhdistyksen säännöissä on mainittu etäosallistumismahdollisuus, kannattaa sitä hyödyntää. 

Silloin kannattaa kuitenkin varmistaa asiaan liittyvä lainsäädäntö, mm. osanottajien todentamisen 

ja vaalisalaisuuden säilyttämisen osalta. Lisäksi pitää varmistaa, että kaikki halukkaat pystyvät 

osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti. 

 

Jos etäosallistumista ei ole säännöissä mainittu, ei kokousta voi periaatteessa etäyhteyksien avulla 

järjestää. Tällöin ratkaisuna voi olla kokouksen siirtäminen, koska nykyisessä poikkeustilanteessa 

on ensisijaisesti noudatettava Suomen hallituksen, valmiuslain ja terveysviranomaisten 

määräyksiä, tai vaihtoehtoisesti kokouksen järjestäminen etäyhteyksillä sääntöjen vastaisesti. 

Asiaan ei siis valitettavasti näytä olevan olemassa yksiselitteistä ohjetta, mikäli etäosallistumista ei 

ole sääntöihin kirjattu. Selvittelemme asiaa kuitenkin edelleen ja tiedotamme, mikäli saamme 

lisätietoja. 

 

Lisätietoja 

 

PRH: 
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html#yhdistystensaantomaaraisetkokoukset 

 

Oikeusministeriö: 

https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta 

 

 

https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html#yhdistystensaantomaaraisetkokoukset


 

7. TSL-TUEN KÄYTTÖ 
TSL-tukipäätökset vuoden 2020 kursseista tehdään huhtikuun alussa ja tiedotetaan jäsenryhmille 

ja piirijärjestöille huhtikuun aikana. Mikäli alkuvuoden kurssinne on jo päättynyt, tulee se 

raportoida kuukauden sisällä saamastanne kurssitukipäätöksestä.  

 

Mikäli ryhmänne käyttää etäopetusmenetelmiä tämän kevään aikana, on TSL-tukea mahdollista 

käyttää myös näihin oppitunteihin. Oppitunnin kesto on silloinkin 45 minuuttia ja tunnit lasketaan 

kouluttajan pitämien opetustuntien perusteella. Esimerkiksi suunnitteluun ei tukea voi käyttää. 

 

Etäopetuksen täytyy täyttää seuraavat kriteerit: 

- on oltava opetusryhmä, jossa on vähintään kuusi osallistujaa 

- kurssilla on opettaja/kouluttaja 

- kurssi perustuu ohjelmaan/opetusohjelmaan 

 

Kuoron-/orkesterinjohtajan tulisi siis laatia etäopetuskurssille etukäteen opetusohjelma. 

Opetusohjelma palautetaan STM:n toimistoon kurssin raportoinnin yhteydessä. Lisäksi mukaan 

tulee liittää normaalistakin kurssista palautettavat osallistujaluettelo ja tuntikirjanpito, josta käy 

ilmi tuntikohtaiset opintosisällöt. Tuntikirjanpidosta tulee käydä myös ilmi, onko opetus ollut lähi- 

vai etäopetusta kullakin tunnilla. 

 

Jos järjestätte opetusta verkko-oppimisympäristössä tai webinaarimaisesti, mahdollistaa nämä 

menetelmät TSL-tuen maksamisen ilman erillistä opetusohjelmaa. Kurssi raportoidaan normaalisti, 

mutta raportista tulee käydä ilmi, että kyseessä on ollut verkkokurssi/webinaari. 

 

Mikäli ryhmänne on keskeyttänyt toimintansa kokonaan täksi kevääksi ja suunnittelemanne 

kurssin tuntimäärä on pienentynyt, ilmoitattehan pikaisesti tuntimäärän muutoksesta liiton 

toimistoon, info@musiikkiliitto.fi tai p. 010 322 6644. Samoin jos kurssinne on kokonaan 

peruuntunut, tulee siitä ilmoittaa välittömästi. 

 

 

8. TYÖVÄEN SÄVEL -LEHTI 
Työväen Sävel 2/2020 ilmestyy viikolla 17. Mikäli ette tällä kertaa halua lehteä lainkaan postitse 

tai haluatte normaalia pienemmän määrän, ilmoittakaa siitä STM:n toimistoon 

(info@musiikkiliitto.fi, p. 010 322 6644) viimeistään keskiviikkona 8.4.2020. 

 

 

9. TOIMISTO PALVELEE 
Valtioneuvoston suositusten mukaisesti myös Suomen Työväen Musiikkiliiton toimistossa on 

siirrytty pääosin etätöihin. Tästä syystä fyysinen toimistomme ei ole auki kuin erikseen sovittaessa 

ja silloinkin toivomme, että vierailijat ja asiakkaat tulevat toimistollemme vain ehdottoman 

terveinä. Otattehan mahdollisten vierailujen suhteen yhteyttä etukäteen musiikkisihteeri 

Marjukka Manneriin. 

 

Henkilökunta työskentelee etätöistä huolimatta pääsääntöisesti normaalisti ja liiton toiminta 

jatkuu siis entiseen tapaan. Nuottikustannustoiminta, lehden julkaiseminen, TSL-tuen koordinointi 

mailto:info@musiikkiliitto.fi


 

yms. toiminnot ovat käynnissä poikkeusoloista huolimatta. Meihin voi olla yhteydessä, jos jokin 

asia mietityttää kuoro- tai orkesteritoimintaan liittyen. Opastamme ja palvelemme jäsenistöä ja 

selvitämme tarvittaessa vastauksia kysymyksiinne. 

 

Etätyöjärjestelyistä johtuen meidät tavoittaa parhaiten sähköpostitse, mutta meille voi myös 

soittaa / jättää soittopyyntöjä entiseen tapaan. Saamme tällä hetkellä paljon yhteydenottoja, joten 

vastausajat voivat olla hieman normaalia pidempiä. 

 

Toimiston yhteystiedot: 

Toimisto, p. 010 322 6644, info@musiikkiliitto.fi 

Sanna-Mari Holma, toiminnanjohtaja, p. 040 702 3470, sanna-mari.holma@musiikkiliitto.fi 

Marjukka Manner, musiikkisihteeri, p. 050 414 3442, marjukka.manner@musiikkiliitto.fi 

Soila Takanen, tuotantosihteeri, p. 050 551 8978, soila.takanen@musiikkiliitto.fi 

 

 

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta toivomme, että löydätte laulusta ja soitosta iloa ja 

voimaa myös kotioloissa! Toivotamme teille kaikille aurinkoista kevättä ja hyviä vointeja, ollaan 

yhteyksissä! 

 

SUOMEN TYÖVÄEN MUSIIKKILIITTO (STM) RY 

 
Sanna-Mari Holma, toiminnanjohtaja 
Hämeenpuisto 33 B 26, 33200 Tampere 
info@musiikkiliitto.fi, puh. 010 322 6644, www.musiikkiliitto.fi 
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