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Millaista on hyvä musiikinopetus?
Musiikkioppilaitosten kyky kohdata erilaisia kulttuureita dynaamisesti ja arvostavasti
edellyttää enemmän kuin ”balalaikkaopettajien palkkaamista”.
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Helsingin Sanomat

KULTTUURIJOHTAJA Stuba Nikula kritisoi musiikin alan taiteen perusopetusta
haastaen musiikkiopistoja sopeuttamaan toimintansa maamme muuttuneeseen
kulttuurimaisemaan (HS Kulttuuri 19.4.). Espoon musiikkiopiston rehtori ja Taiteen
perusopetusliiton varapuheenjohtaja Paula Jordan puolustautui mainitsemalla
esimerkkejä siitä, miten tämän järjestelmän piirissä jo otetaan huomioon
monikulttuurisuus (HS Mielipide 26.4.).

Asia on monivivahteisempi kuin Nikula ja Jordan esittävät. Musiikkioppilaitosten
kyky kohdata erilaisia kulttuureita dynaamisesti ja arvostavasti edellyttää enemmän
kuin ”balalaikkaopettajien palkkaamista”. Eivätkä ruuhka-Suomessa toimivien
oppilaitosten vierasperäisiä nimiä sisältävät oppilasrekisterit ole
monikulttuurisuuden onnistumisen mitta.

Suomalaiset ovat onnekkaita saadessaan nauttia julkisesti tuettua, tasokasta
musiikinopetusta. Heidän opettajansa ovat korkeasti koulutettuja muusikoita ja
pedagogeja. Jordanin esimerkki siitä, kuinka vieraasta kulttuurista tulevat opettajat
ovat olleet pedagogisesti epäpäteviä, herättää kysymyksen, mitä on hyvä opetus.
Suommeko tilaa pedagogiselle monimuotoisuudelle musiikillisen
monimuotoisuuden rinnalla?

Maamme harvaan asutuilla alueilla musiikinopetuksen saavutettavuus ei ole
itsestäänselvyys. Esimerkiksi saamenkielisille lapsille on tarjolla soittotunteja
satojen kilometrien päässä kotoa, ja usein opetus tapahtuu vieraalla kielellä.

Riittääkö, että monikulttuurisuutta koskeva keskustelu keskittyy lähinnä viime
aikoina maahan muuttaneisiin jättäen huomiotta alkuperäisväestön tarpeet, joita on
väheksytty sukupolvien ajan? Riittääkö, että annetaan opetusta sellaisissa
soittimissa kuin djembe tai taiko, kun esimerkiksi romanimusiikin opetus loistaa
poissaolollaan? Kenen kulttuuri on tarpeeksi tärkeää?

Laatu ja tasa-arvo eivät sulje toisiaan pois, eikä niitä tulisi asettaa vastakkain.
Syytösten ja puolustushenkisyyden sijaan meillä on mahdollisuus esittää toiveita
paremmasta musiikkikasvatuksesta kaikille.

Alexis Kallio
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Professori kertoo
yllätyspotkuistaan: ”Helsingin
yliopisto hoiti irtisanomiset
järkyttävän huonosti”

Räppäri Brädi kasvoi Cheekin
kanssa – mutta valitsi sitten
toisin

Kookosbuumi valtasi Suomen
– Asiantuntija: Toivottavasti
suosio ei tästä enää nouse

Vapun kunniaksi – testaa, kuka
kommunistimaailman
suurimmista sankareista olisit

SAK:n Lauri Lyly: Yritysten
selitykset saavat riittää – nyt
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häpäisyyn Lahdessa
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Poliitikot vappupuheissa:
Sdp:n Rinne: Hallitus ajaa
hyvinvointivaltiota alas pala
palalta – Keskustan
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HSTV: Kansalaistori riisti
Hakaniemestä vappupuheet

Anarkistit osoittavat tänään
mieltään Helsingissä ja
Turussa – poliisi keskeytti
lauantaisen
mielenosoituksen
Tampereella

Perinteet ja uudet
juhlintatavat kohtasivat
Kaivopuistossa – ”Vappu
aloittaa jotain uutta” 

HS-analyysi: Uutuuskirja
Ihana kiihko pohtii, miten
seksistä voi puhua – taide
on vuosisatojen ajan
auttanut asiassa

Uudistusmieliset saivat
suurvoiton Iranin
parlamenttivaaleissa –
naisten määrä ylitti ensi
kertaa papiston osuuden

Poliitikot vappupuheissa:
Sdp:n Rinne: Hallitus ajaa
hyvinvointivaltiota alas pala
palalta – Keskustan
Pekkarinen: Suomi ei kestä
eliitin etuilua

SAK:n Lauri Lyly: Yritysten
selitykset saavat riittää – nyt
on luotava työpaikkoja

Vapun kunniaksi – testaa,
kuka kommunistimaailman
suurimmista sankareista
olisit

Viisi vappupuhetta vastoin
omia ajatuksia – Apunen
puhuu työväenluokalle,
Hazard Kalastajatorpan
brunssilla, Enbuske Jeesus-
marssin osallistujille…
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Maria Kesäsen puutarhavinkit
KOTI Julkaistu 2:00

Seitsemän uutuutta puutarhaan
KOTI Julkaistu 2:00

Miksi niin moni patsas on alasti?
– Testaa, tunnistatko
helsinkiläisveistokset
takapuolen perusteella
HELSINKI Päivitetty 30.4.

”Lapsi ei ole tottelukone” –
monilta vanhemmilta puuttuvat
mallit vaikeisiin tilanteisiin,
sanoo lastenpsykiatri Raisa
Cacciatore
PSYKIATRIA Julkaistu 30.4.

Pettämissivuston käyttäjät
muita alttiimpia riskinottoon
työelämässä
ASHLEY MADISON Julkaistu 30.4.

Nissan kutsuu takaisin
miljoonia autoja – turvatyynyt
eivät toimi kunnolla
NISSAN Julkaistu 30.4.

Meduusa kuin ulkoavaruudesta
osui tutkijoiden kameraan –
video näyttää neljän kilometrin
syvyydessä liikkuvan otuksen
MERENTUTKIMUS Julkaistu 30.4.

HS koeajoi uuden Peugeot
308:n, joka on sitkeä tilaihme
AUTO Julkaistu 30.4.

Reetta Kivelä kehitti
miljoonarahoituksen
keränneen nyhtökauran –
onko tämä lihan korvike uusi
jauheliha ja ilmaston
pelastaja?
INNOVAATIOT Julkaistu 10:38

Kookosbuumi valtasi Suomen –
Asiantuntija: Toivottavasti
suosio ei tästä enää nouse
RUOKA Julkaistu 10:07

Syötkö huomaamattasi liikaa? –
Katso, ovatko annoskokosi
suositusten mukaisia
RAVITSEMUS Päivitetty 30.4.

HS-testi: Viiden tähden
prosecco-kuohuviinissä oli
kukkaisuus ja kuplat kohdallaan
HS-TESTI Julkaistu 30.4.

Suomen linja: Synttärilahja
pois sairaalta
salamannopeasti mutta
superrikkaiden verohärdellin
fiksaaminen – no, katsellaan

TAIDE

Tämä mies piirsi
puistossa työttömänä
ukkelin, tuli siitä
maankuuluksi ja
valloittaa nyt Japania Windows 95 -
miehenä

VAPPU

Menovinkkejä Helsingin
vappuun – valitse tästä

AIKUISTEN
VÄRITYSKIRJAT

Voisiko naisista tehdä
tällaisen värityskirjan?
Uutuuskirjassa
väritetään ”komeita ja
hyväkroppaisia nuoria miehiä”
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