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ABSTRACT
Jukka Kuha: Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa – toiminta ulkomaisten esikuvien pohjalta vuoteen 1969. University of Helsinki, Faculty of
Arts, Department of Musicology
The topic of this doctoral study, as mentioned in the title, is the history of educational institutes of music in Finland during the years 1882–1969. In addition, a
common thread throughout the study examines knowledge about European music life, especially about music education from the very early centuries up to the
year 1880, and knowledge about the common music life in our country, mainly that previous to the founding of permanent educational institutes of music.
The goal of this study is to review the intellectual background and identify
the reasons which have enabled the establishment of institutional art schools
of music (schools for sacred music, schools for orchestra musicians, schools of
music, colleges of music and conservatories). Among the included initiatives are
those concerning the establishment of institutes that have not been previously examined, because these initiatives can reveal common attitudes of the community concerning music education.
The primary idea is to introduce the creation of educational institutes of
music as a phenomenon and to describe their course of development. The aim
is not to write the history of every institute but to clarify the organization of
the educational institutes of schools of music. Only a few of these have been described from their beginning over some years or decades.
The focuses of this study are to outline the importance of the mentioned
schools of music, to describe their growth during the time of the study, to name
the directors and teachers of the first institutes founded, to list the subjects and
total amount of the students in each institutes, to describe political initiatives
toward the law of state aid and the confirmed law, to give an account of the opinions concerning the law, and to identify two types of curriculums (developed
over the long term and developed in only a few years) of educational institutions
of music compared with the curriculum of Sibelius Academy in the year 1969.
In fact, this study does not concern Sibelius Academy (nowadays part of an
art university), but its activities under the leadership of its first director Martin
Wegelius (1882–1906) have been examined because of the extensive amount of
inaccurate and wrong information written in the history books on this academy.
In addition, the preparations of law concerning state aid for Sibelius Academy
have been clarified because these were carried out at the same time as similar
initiatives for other educational institutions of music.
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My interest in this subject arose during my career. As I had dealings with
the educational institutes of music throughout this time, I became interested
in obtaining information about previous activities in these institutions in Finland, but I only found time for this research after retirement.

Keywords: institutionaalinen, musiikkioppilaitos, lukkari- ja
urkurikoulu, musiikkikoulu, musiikkiopisto, konservatorio,
orkesterikoulu, valtionavustus

ALKUSANAT
Sanonta ”Ken härjillä kyntää, hän härjistä haastaa” sopii käsitykseni mukaan
minuun tämän tutkimuksen tekijänä ja sen aiheeseen, vaikka työelämän taakse jättäneenä aikamuoto verbissä kyntää ei ole osaltani aivan kohdallaan. Tutkimustyön edistyminen on vaatinut paljon aikaa useista eri syistä johtuen,
joista vaikeimpia ovat olleet terveysongelmat lukuisine ”viimeisellä portilla”
käymisineen. Niinpä välillä on ollut useita vuosia, jolloin työni ei ole edistynyt
muutoin kuin jonkin verran ajatuksissa. Siten ajan kuluessa tutkimus on mainituista hidastavista tekijöistä huolimatta jatkuvasti täsmentynyt, ja siihen
on tullut lisää paljon yksityiskohtia, joita olen sisällyttänyt myös vähän tilaa
vaativiin alaviitteisiin, jotta tiedekunnan väitöskirjojen sivumäärää koskevat
suositukset eivät moninkertaisesti ylittyisi, vaan pysyttäisiin työn laajuuden
osalta kanssani sovituissa rajoissa.
Tutkimusmatka vuosisatojen takaa eurooppalaisen institutionaalisen musiikkikoulutuksen kehittymisestä maamme musiikkioppilaitosten valtionavustuslainsäädännön saamiseen saakka on ollut niin kiinnostava, että uppoutuminen
aiheeseen yhä perusteellisemmin ja uusien yksityiskohtien löytäminen on antanut työn tekemiseen lisävoimia. Mahdollisesti pyrkimykseni yksityiskohtaiseen
tarkkuuteen ei kaikkia teoksen lukijoita kiinnosta, mutta käsitykseni mukaan
se soveltuu väitöskirjan laatimiseen tai on jopa sen edellytys.
Osallistuessani tutkijaseminaariin useiden vuosien ajan sain kannustusta
ja ohjeita työn suorittamiseen. Tämän johdosta kiitän seminaarin puheenjohtajaa professori Eero Tarastia lämpimästi työni ohjaajana, jona viimeisimpien
vuosien aikana on ollut yliopistonlehtori Alfonso Padilla. Hän on osoittanut
suurta kiinnostusta työni aiheeseen ja uhrannut paljon viikonloppujakin yhteisiin tapaamisiimme, jolloin laatimaani tekstiä on käsitelty. Häneltä olen
saanut muutoinkin käytännön neuvoja väitöskirjaan liittyvissä asioissa. Edellä mainitun perusteella esitän hänelle erityisen lämpimät kiitokseni. Kiitän
myös esitarkastajia professori Matti Huttusta ja professori Lauri Väkevää yksityiskohtaisen tarkasti käsikirjoitukseeni perehtymisestä ja siitä heidän antamistaan huomautuksista.
Humanistisen tiedekunnan koulutussuunnittelijat Anniina Sjöblom ja Jutta Kajander suhtautuivat joustavasti ja ymmärtäväisesti työni paljon ylittävään
laajuuteen verrattuna tiedekunnan suositukseen. Yliopiston kielikeskuksen
kielentarkastaja Julie Uusinarkaus tarkisti englanninkielisen Abstract-tekstini. Kaikille tässä mainituille esitän lämpimät kiitokseni. Kiitokset kuuluvat
myös monien arkistojen ja kirjastojen virkailijoille, jotka auliisti avustivat lähdeaineistoasioissa.
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Lämpimät kiitokset esitän perheenjäsenilleni, erityisesti vaimolleni, joka on
joutunut viettämään paljon yksinäisiä hetkiä – paremminkin yksinäisiä päiviä
toinen toisensa jälkeen – minun ollessani arkistoissa ja kirjastoissa tai uppoutuneena kotona ”tuherrukseeni”, joksi olen vuosikaudet kirjoittamistani kutsunut.

Helsingissä maaliskuussa 2017
Jukka Kuha

1. Johdanto
1.1. Tutkimuksen taustaa
Tämän tutkimuksen tekemiseen antoi pohjavireensä/alkusysäyksensä toimimiseni koko työurani aikana musiikkioppilaitoksiin liittyvissä tehtävissä.
Päätyönäni olin musiikkioppilaitoksissa opettajana ja johtajana/rehtorina ja
Kouluhallituksessa puheena olevien oppilaitosten ylitarkastajana. Mainittujen
tehtävien ohessa olin lukuisissa opetusministeriön ja Kouluhallituksen asettamissa toimikunnissa ja työryhmissä puheenjohtajana, jäsenenä ja sihteerinä
sekä useissa muissa luottamustehtävissä.1 Opetusministeriön asettaman Musiikkioppilaitoslautakunnan sihteerinä ja sittemmin puheenjohtajana olin yhteensä 17 vuoden aikana, jolloin osallistuin lautakunnan tarkastustehtäviin
lähes kaikissa maassamme 1970- ja 1980-luvuilla toimineissa musiikkioppilaitoksissa, jolloin perehdyin niissä annettuun opetukseen, laitosten organisaatioon ja muihin asioihin. Kotimaisen musiikkioppilaitostoiminnan lisäksi
tutustuin työurani aikana edellä mainituin tavoin noin 20 Euroopan muussa
maassa toimiviin musiikkioppilaitoksiin musiikkikouluista korkeakouluihin.
Musiikkialan kirjallisuudesta Charles Burneyn matkakertomukset ja niistä
erityisesti hänen Italian kaupunkivaltioihin, Napoliin ja Venetsiaan, suuntautuneista matkoistaan laatimansa opuksen tiedot veivät musiikkioppilaitostoiminnan syntysijoille ja herättivät kiinnostukseni selvittää puheena olevan
koulutuksen ja sen antamien esikuvien leviäminen muualle Eurooppaan, erityisesti maahamme. Työurani aikana kuitenkaan ei ollut riittävästi aikaa paneutua mainittuihin asioihin niin yksityiskohtaisesti, että olisi ollut mahdollista
laatia niistä kirjallinen tutkimus. Siihen tuli tilaisuus vasta eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tutkimuksen tekemiseen on lisäksi vaikuttanut se, että jo työurani aikana olen havainnut tähän mennessä kirjoitetuissa musiikkikoulutusta
koskevissa teoksissa epätarkkuuksia ja virheitä, ja se, ettei maamme institutionaalisesta musiikkioppilaitostoiminnasta ole toistaiseksi tehty kokonaisvaltaista väitöstutkimusta.

1.. Tekstissä yksilöityjen lisäksi toimin luottamustehtävinäni mm. opetusministeriön asettamien Musiikin ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmatyöryhmän puheenjohtajana
ja Musiikin, teatterin ja tanssialan koulutustoimikunnan puheenjohtajana, Kouluhallituksen asettamien useiden musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmia koskevien työryhmien
jäsenenä ja puheenjohtajana, Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto r. y:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä Suomen Konservatorioliitto r. y:n hallituksen varapuheenjohtajana
ja puheenjohtajana.
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Alustava suunnitelmani Suomen institutionaalisten musiikkioppilaitosten toimintaa koskevaksi tutkimukseksi sitä edeltävine historiallisine eurooppalaisine taustoineen koski maamme osalta ajanjaksoa 1700-luvun lopulta
1990-luvulle saakka. Sivumäärältään moninkertaiseksi nykyisiin väitöskirjaa
koskeviin suosituksiin verrattuna laajentunut käsikirjoitus oli kuitenkin supistettava tiedekunnan edustajan kanssa tehdyn päätöksen mukaisesti. Se johti aineiston rajaamiseen ja keskittymiseen yksityiskohtaisimmin ajanjaksoon
pysyvien oppilaitosten perustamisesta vuoteen 1969 eli musiikkioppilaitosten
valtionavustuslainsäädännön saamiseen saakka. Ruotsin vallan ja autonomian
ajalta tutkimuksessa tuodaan esiin ainoastaan keskeisimpiä asioita. Sen sijaan
maamme musiikkioppilaitostoiminnan esikuviksi luonnehdittavia ulkomaisia
oppilaitoksia ja muuta keskeistä musiikkielämää tarkastellaan alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti.

1.2. Tutkimuksen kohde, tavoite ja tutkimusongelmat
Tutkimuksen kohteina ovat maamme institutionaaliset musiikkioppilaitokset ja niiden perustamiseen ja tukijärjestelmään liittynyt julkinen yhteiskunnallinen keskustelu. Sibelius-Akatemia ei varsinaisesti kuulu tutkimukseen,
joten sen toiminnoista tarkastellaan ainoastaan joitakin jäljempänä yksilöityjä
asioita. Kirkkomuusikkojen koulutuksen järjestämistä käsitellään yksityiskohtaisesti, koska maamme pysyväisluonteinen institutionaalinen musiikkioppilaitostoiminta alkoi kyseisestä koulutuksesta. Puheena olevan musiikkialan
edustajat olivat lisäksi erityisesti maaseudulla hyvin pitkälle 1900-lukua ja
ovat osittain vielä edelleenkin joidenkin paikkakuntien harvoja musiikkikoulutusta yksityisesti antaneita ja antavia henkilöitä. Monet heistä toimivat myös
musiikkioppilaitosten opettajina.
Maamme institutionaalinen musiikkioppilaitostoiminta sai vaikutteita ja
esikuvia sitä ennen perustetuista ulkomaisista muista vastaavista koulutusjärjestelyistä. Siksi tutkimuksessa tarkastellaan historiallisena johdantona musiikkikoulutuksen ja musiikkioppilaitostoiminnan syntymistä ajanlaskumme
aikana Euroopassa. Myös akatemioiden, musiikkiakatemioiden ja yliopistojen
varhaista käytännön musiikinopetusta tarkastellaan.
Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva maamme
institutionaalisten musiikkioppilaitosten toiminnan kehittymisestä valmistelevana vaiheena tutkimusajankohdan jälkeen toteutetulle valtakunnalliselle
musiikkikoulutusjärjestelmälle. Lisäksi pyritään selvittämään yhteiskunnassamme vallinneet niin aatteelliset kuin osittain henkilöihinkin ankkuroituneet
tekijät, jotka ovat mahdollistaneet musiikkioppilaitosten perustamisen ja erityisesti valtionavustuslainsäädännön aikaan saamisen. Esiin tuodaan myös
muiden maiden musiikkioppilaitoksissa toimineita keskeisimpiä kotimaisia
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pedagogeja, joiden työpanos olisi ollut tarpeen musiikkikoulutustaan organisoivassa Suomessa.
Tutkimukseen pyritään jäljempänä esiin tulevien tutkimusmenetelmien edellytysten mukaisesti saamaan uutta tietoa maamme musiikkioppilaitostoiminnasta. Lisäksi pyritään oikaisemaan niitä asioita, jotka kirjoitettuihin teoksiin
on tähän mennessä epätarkkoina ja virheellisiksi osoittautuneina dokumentoitu. Viimeksi mainittu ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan pyrkimyksenä on
katkaista niiden jatkuva kopioituminen. Tavoitteena ei ole osoitella puheena
olevien tietojen esittäjiä henkilöinä, vaan korjata asiatiedot. Tämän johdosta
on toivottavaa, että kaikki ne henkilöt, joita edellä mainittu koskee, suhtautuisivat asiaan kuten emeritusprofessori Fabian Dahlström, joka tavatessamme
ja joistakin hänen teoksissaan epätarkoiksi osoittautuneista asioista mainitessani lausui: ”Kun asioita lisää tutkitaan, niin ne entisestään täsmentyvät.”
Tavoitteena on selvittää puheena olevien oppilaitosten perustamiseen
vaikuttaneet taustatekijät, niin esittävän säveltaiteen musiikkikoulutukselle
asettama tarve kuin mahdollinen kirjallisten propagointienkin vaikutus. Yhteiskunnan suhtautumista musiikkikoulutuksen järjestämiseen pyritään selvittämään erityisesti taideakatemiahankkeisiin liittyvinä. Niistä ensimmäistä,
jo 1860-luvulla tehtyä, ei ole toistaiseksi tuotu lainkaan esiin musiikkialan kirjallisuudessa, ja jälkimmäisestä, 1870-luvun lopulla tehdystä, on esitetty vajavaisia, jopa virheellisiä, tietoja.
Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää oppilaitosten toiminnan rahoitus ja erityisesti valtionapulainsäädännön valmistelu 1960-luvun alkupuolella
ja puolivälissä ja sen kilpailuasetelma Sibelius-Akatemiaa koskevaan vastaavaan lakihankkeeseen. Mainitun ajankohdan tilanteen perusteella pyritään
luomaan kuva oppilaitosten sisäisestä rakenteesta, johtajien ja opettajien sekä
oppilaiden määristä ja opetusaineista ja johtajien ja opettajien kelpoisuuksista.
Musiikkioppilaitosten edustajien taholta vuonna 1969 voimaan tulleesta
valtionavustuslainsäädännöstä esitetyn kritiikin johdosta tavoitteena on lisäksi tuoda esiin sekä edellä tarkoitettu arvostelu että lain säännöksiä puolustaneet näkemykset. Myös oppilaitosten toiminnan tila valtionapulainsäädännön
voimaan tullessa pyritään selvittämään Kouluhallituksen ylitarkastajan lausunnon perusteella, ja tuomaan esiin musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmat kahden toimintahistorialtaan erilaisen oppilaitoksen asiakirjojen valossa.
Tutkimusongelmia ovat, miten maamme institutionaalinen musiikkioppilaitostoiminta vuoteen 1969 mennessä järjestyi, mitä oppilaitoksia oli toiminnassa, mitkä olivat niiden opetussisällöt, mistä ne saivat esikuvansa ja
millainen oli pysyväksi jäänyttä institutionaalista musiikkioppilaitosjärjestelmää edeltänyt alan koulutuksen järjestämiseen vaikuttanut musiikkielämä,
erityisesti esittävä säveltaide 1900-luvun alkuvuosiin saakka ja mikä oli pysyvän musiikkioppilaitostoiminnan alkamiseen ja kehittymiseen vaikuttanut
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poliittisten päättäjien osuus niin koulutusratkaisuissa kuin valtionavustusten
määräämisessäkin.

1.3. Tutkimuksen rajaaminen
Tutkimuksen kohteina ovat niiden ylläpitäjien musiikkioppilaitokset, joiden
toimintaperiaatteena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen. Jo mainitun mukaisesti tutkimuksen kohteena ei ole yksityiskohtaisesti myöskään Sibelius-Akatemia, mutta erityisesti sen toiminnan alkuvaiheita Helsingin Musiikkiopisto
-nimisenä tarkastellaan, koska niistä on esitetty epätarkkoja ja myös virheellisiksi osoittautuneita tietoja. Lisäksi tuodaan esiin mainitun oppilaitoksen valtiollistamiseksi jo varhain tehtyjä ehdotuksia, koska niistä ei ole toistaiseksi
juurikaan kirjallisia mainintoja. Edellä sanotun lisäksi Sibelius-Akatemiaa sivutaan monissa yhteyksissä, koska se on pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut
maamme puheena olevan koulutusalan oppilaitos ja jo siitä syystä on saavuttanut johtavan aseman ja muodostunut ylimmäksi esikuvaksi useimmille maamme musiikkioppilaitoksille erityisesti ennen niiden organisoimista sittemmin
1970-luvulla valtakunnalliseksi koulutusjärjestelmäksi.
Tutkimuksessa ei tarkastella yleisen koululaitoksen musiikinopetusta eikä
1960-luvun puolivälissä alkanutta musiikkiluokka- eikä saman vuosikymmenen
lopussa käynnistynyttä musiikkilukiotoimintaa muutoin kuin musiikkioppilaitosten taustatekijöinä. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät myös sotilassoittajien
alun perin sotilaskapelleissa ja sittemmin eri sotilassoittokunnissa sekä Sotilasmusiikkikoulussa saama koulutus, kuten myös eri musiikkijärjestöjen kursseina toimeenpanema musiikkikoulutus. Musiikkioppilaitosten toimitila-asiat
samoin kuin henkilöstön palvelussuhteen ehdot eivät myöskään ole tutkimuksessa erityisen yksityiskohtaisen tarkastelun kohteina.
Koska tavoitteena ei ole kirjoittaa yksittäisten musiikkioppilaitosten historiaa, ainoastaan vanhimpien oppilaitosten toimintoja tarkastellaan niiden
perustamisvaiheista seuraavien lähimpien vuosien tai vuosikymmenien ajalta, koska kyseiset oppilaitokset olivat esikuvina muille musiikkioppilaitoksille.
Edellä tarkoitettu ei koske oppilaitoksista annettuja joitakin yksittäisiä tietoja.

1.4. Edeltävä tutkimus
Edeltäviä kokonaisvaltaisia väitöstutkimuksia maamme musiikkioppilaitostoiminnasta ei ole. Sen sijaan aihetta käsitteleviä pro gradu -töitä ovat laatineet Hannu Perälä2 Jyväskylän yliopistossa ja Turun musiikkikoulutusasioita
2. Perälä, Hannu 1987. Väärinpäin käännetty pyramidi. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
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käsittelevinä Barbro Kvist3 ja Carita Lagerspetz4 Åbo Akademissa. Myös Sibelius-Akatemiassa on tehty musiikkioppilaitoksiin, lähinnä niiden opetukseen,
liittyviä tutkimuksia maisterin opinnäytteinä ja väitöskirjojen ja post doc -tutkimushankkeiden yhteydessä. Lisäksi joistakin tässä tutkimuksessa esiintyvistä henkilöistä on kirjoitettu artikkeleita ja tutkimuksia, mutta koska ne
eivät oleellisesti liity tähän tutkimuksen aiheeseen, niitä ei erikseen mainita.
Joistakin musiikkioppilaitoksista, kuten Helsingin Kansankonservatoriosta,5 Jyväskylän/Keski-Suomen Konservatoriosta,6 Tampereen konservatoriosta7
ja Wiipurin Musiikkikoulusta/Musiikkiopistosta/Lahden Musiikkiopistosta8/Päijät-Hämeen konservatoriosta9 ja Oulun konservatoriosta10 sekä Kuopion konservatoriosta11 on kirjoitettu historiateoksia ja joistakin muista oppilaitoksista
suppeita historiikkejä. Helsingin Musiikkiopistosta on 20-vuotishistoriikin kirjoittanut Martin Wegelius.12 Sitä laajemmat historiateokset mainitusta oppilaitoksesta uusina niminään Helsingin Konservatorio ja Sibelius-Akatemia ovat
kirjoittaneet Arvi Karvonen,13 Fabian Dahlström,14 Reijo Pajamo15 ja nuorisokoulutuksen osalta Tuula Kotilainen.16

3. Kvist, Barbro 1986. Musikundervisningen i Åbo från medeltiden till 1962. Pro gradu -arbete. Åbo: Vetenskapliga institutionen vid Åbo akademi.
4. Lagerspetz, Carita 1995. Musikprivilegier i Åbo på 1800-talet. Pro gradu -arbete. Åbo:
Vetenskapliga institutionen vid Åbo akademi.
5. Aro, Mirja & Salmenhaara, Anja 1972. Harrastajaopistosta konservatorioksi. Lahti: Helsingin Kansankonservatorion Säätiö.
6. Laurila, Juhani 2000. Keski-Suomen konservatorio 1945–1996. Jyväskylä: Gummerus.
7. Koppinen, Mari 2001. Tampereen konservatorio 1931–2001. Jyväskylä: Tampereen Musiikkiopiston Säätiö.
8. Rasilainen, Toivo & Pullinen, Erkki 1968. Viipurin Musiikkiopisto; Lahden Musiikkiopisto, 50 vuotta musiikin opetusta. Lahti: Lahden Musiikkiopisto Oy
9. Häyrynen, Antti 2008. Taidetta tulosvastuulla; Konservatorion tie Viipurista Lahteen.
Lahti: Lahden Musiikkiopisto Oy – Lahden konservatorio.
10. Jakkula, Virva 2002. Oulun konservatorio 1952–2002. Kirjapaino Kaleva: Oulun kaupunki.
11. Ahonen, Maija-Liisa. Viisi vuosikymmentä; Kuopion konservatorio 1954–2004. Lievestuore 2004: Kuopion Musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y.
12. Wegelius, Martin 1902. Helsingfors Musikförening och Musikinstitut 1882–1902. Helsingfors: [Helsingfors Musikförening].
13. Karvonen, Arvi 1957. Sibelius-Akatemia 1882–1957. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö
Otava.
14. Dahlström, Fabian 1982. Sibelius-Akademin 1882–1982. Helsingfors: Sibelius-Akademin. Helsinki: Sibelius-Akademin/Sibelius-Akatemia 1882–1982. Suom. Rauno Ekholm.
Helsinki: Sibelius-Akatemia.
15. Pajamo, Reijo 2007. Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi; Sibelius-Akatemia 125
vuotta. Helsinki: Sibelius-Akatemia.
16. Kotilainen, Tuula 2009. Portaat Parnassolle. Nuorisokoulutusta Sibelius-Akatemiassa
125 vuotta. Tallinna: Classisicus.
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1.5. Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto
Tutkimusmenetelminä ovat historian tutkimuksen menetelmät. Kyseessä
on historiallis-kvalitatiivinen tutkimus. Historiatieteet asettuvat metodisesti
hermeneuttisen17 tieteen perinteeseen, ja niiden tarkoituksena on rekonstruoida menneisyyttä systemaattisesti ja objektiivisesti. Hermeneuttiselle tutkimussuuntaukselle läheinen on fenomalismi18 (oppi ilmiöistä) siltä osin, kuin
se painottaa, että vain havaittavat ilmiöt ovat todellisia eli tunnistettavissa,
ja sen korostaessa tutkijan omiin havaintoihin perustuvan pohdinnan merkitystä. Tietoteoreettisesti fenomenologia pohjautuu John Locken (1632–1704) ja
David Humen (1711–1776) empirismiin.19
Hermeneuttista ja fenomalistista tutkimusta tehtäessä on edellytetty noudatettaviksi seuraavia menettelytapoja:
Julkaistujen lähteiden lisäksi pyritään löytämään materiaalia, jota tätä aikaisemmin ei ole käytetty. Hankitun mahdollisimman laajan, arvioidun ja todennetun, tutkimusaineiston perusteella tarkoituksena on tarjota tinkimättömän
tarkkaa, systemaattista ja perusteellisen tyhjentävää tietoa. Työn edetessä vuorotellaan faktojen ja abduktiivisen päättelyn periaatteella kehittyvän mallin
ja siitä syntyvän teoreettisen rakenteen välillä.20
Historiallinen tutkimus perustuu tietoainekseen, jonka havaitsijana on yleensä ollut joku muu kuin tutkija itse. Lähteet voivat olla primaari- tai sekundaariaineistoa. Ensin mainittuja ovat esimerkiksi tutkimusajankohdalta peräisin
olevat dokumentit, aikalaistodistukset ja suullinen informaatio. Toiseksi mainittuja ovat muun muassa kertomukset, jotka on kuultu silminnäkijöiltä, ja
muistiinpanot, jotka kuvaavat muiden muistamia asioita.21
Kvalitatiivinen tutkimus on kuvailevaa, yksittäisistä todellisista tapauksista
yleiseen lainalaisuuteen etenevää ja merkityksiä etsivää. Kohdetta pyritään
tarkastelemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.22 Tavoitteina ovat tulkinta, ymmärtäminen ja merkityksen määrittäminen. Niihin voivat vaikuttaa
muiden muassa tutkijan ennakkokäsitykset asiasta ja historialliset tekijät.23
17. Hermeneuttisen tieteen edustajia olivat mm. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
(1768–1834), Wilhelm Dilthey (1833–1911), Friedrich Nietzsche (1844–1900), Martin Heidegger (1889–1976), Hans-Georg Gadamer (1900–2002) ja Paul Ricœur (1913–2005), joka
yhdisti hermeneuttisen ja fenomenologisen tutkimuksen.
18. Fenomenologeja olivat mm. George Berkeley (1685–1753), Edmund Husserl (1859–
1938), myös hermeneutikkona edellä alaviitteessä 18 mainittu Martin Heidegger, Jacques
Derrida (1930–2004) ja Maurice Merleay-Ponty (1906–1961).
19. Anttila 2005: 559–560.
20. Ibid.: 313.
21. Ibid.: 314.
22. Bogdan & Biklen 2003: 27–30.
23. Anttila 2000: 180.
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Lähteitä analysoitaessa voidaan esittää kysymykset, mistä asioista kirjoittaja
on kiinnostunut, miten asennoitunut, mihin pyrkinyt ja mitkä ovat olleet kirjoittajan kiinnostuksen, asenteiden ja menettelytapojen motiivit.24
Validiteetin varmistamiseksi tutkimusaineisto analysoidaan, varmistetaan
sen autenttisuus, tarkkuus ja merkityksellisyys. Historiallisen tutkimuksen
lähdekritiikin tulee täyttää aitous-, tendenssi-, aikalais- ja riippuvaisuuskriteerien ehdot. Aitouskriteeri edellyttää selvittämään, ovatko havainnot aitoja vai fiktiivisiä. Tendenssikriteerin kysymys on, mikä on tutkijan tausta ja
kuinka se vaikuttaa hänen tulkintoihinsa. Aikalaiskriteeri edellyttää selvittämään, kuinka pitkän ajan kuluttua havainnot on kirjattu ja missä yhteydessä
kirjaaminen on tapahtunut. Riippuvaisuuskriteerin kysymys on, vaikuttavatko tutkijan tietoon tulleet muut raportit tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin.25

Tämän tutkimuksen tekemisessä on noudatettu edellä mainittuja metodisia
ohjeita. Alaviitteissä 19, 22, 23, 24 ja 25 tarkoitettujen opusten lisäksi puheena olevaan työhön ilman erikseen yksilöityjä asioita ovat vaikuttaneet muutkin asiaan liittyvät teokset.26
Tutkimusaineisto koostuu suurimmaksi osaksi kirjallista primaarilähteistä, joita voidaan erikseen virheellisiksi osoitetut pois lukien pitää luotettavina. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty jonkin verran henkilöhaastatteluja.
Haastateltavat ovat olleet, julkisen hallinnon, musiikkielämän, luovan ja esittävän säveltaiteen ja musiikkioppilaitostoiminnan asiantuntijoita.
Kirjalliset lähteet ovat musiikkia, musiikinhistoriaa ja musiikkikoulutusta käsittelevää kirjallisuutta, valtiopäivien asiakirjoja, komiteoiden ja toimikuntien mietintöjä, lainsäädäntöjä, opetusministeriön ja Kouluhallituksen
päätöksiä ja lausuntoja, eduskunnan kirjaston, Helsingin Konservatorion arkiston, Helsingin yliopiston kirjaston käsikirjoitusarkiston, Kansallisarkiston,
Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton arkiston, Joensuun maakunta-arkiston,
Turun maakunta-arkiston, valtioneuvoston arkiston ja yksityisarkistojen asia24. Rasila 1977:114–118.
25. Alvesson & Sköldberg 1994: 129.
26. Locke, John 1989 [1693]. Some Thoughts Concerning Education. Edited with an Introduction, Notes and Critical Apparatus by John W. and Jean S. Yolton. Oxford: Clarendon
Press; Hume, David 1938 [1748]. Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä. Suom. ja johdannolla varustanut Eino Kaila. Porvoo: WSOY; 1978. A Treatise on Human Nature. Oxford. Oxford University Press. 2000. An Enquiry Concerning Human Understanding. Oxford: Oxford
University Press; Husserl, Edmund 2009 [1913]. Fenomenologian idea: viisi luentoa. Suom.
Juha Himanka, Janita Hämäläinen ja Hannu Sivenius. Esipuheen ja johdannon kirjoittanut Juha Himanka. Helsinki: Nord Print; Adler, Guido 1919. Methode der Musikgeschichte.
Leipzig: Breitkopf & Härtel; Dahlhaus 1971. Einfürung in die systematische Musikwissenschaft. Köln: Musikverlag Hans Gering; ibid. toim.1975. Beiträge zur musikalischen Hermeneutik. Regensburg: Gustav Bosse Verlag; ibid. 1977. Grundlagen der Musikgeschichte.
Köln: Musikverlag Hans Gering; Sarjala, Jukka 2002. Miten tutkia musiikin historiaa? Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Tietolipas 188).

8

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

kirjoja ja erityisesti ja musiikkikoulutusta koskevia aloitteita, tietoteosten henkilötietoja ja sanomalehtiartikkeleita ja -ilmoituksia. Viimeksi mainittuja on
käytetty runsaasti siitä syystä, että maamme musiikkioppilaitostoiminnasta
tutkimusajankohtaa koskevalta ajalta on erittäin vähän kirjallista tutkimusaineistoa. Sekin aineisto, mikä on käytettävissä, on monilta osiltaan perimätietoon nojautuneena epätarkkaa ja sisältää paljon virheellisiä tietoja, joita on
esitetty myös teoksissa, joissa asioiden mainitaan perustuvan alkuperäisasiakirjoihin. Keskeisiltä osin tutkimusaineistona on käytetty mahdollisimman autenttista aineistoa.
Musiikkikasvatuksesta ja -koulutuksesta jo antiikin ajoilta lähtien monien
filosofien ja musiikkikasvatuksen asiantuntijoiden kirjoittamia opuksia ei mainita, koska ne ovat tutkimusaiheen kannalta irrallisia siitä syystä, ettei niitä
ole tuotu esiin institutionaalisten musiikkioppilaitosten perustamishankkeisiin ryhdyttäessä. Nämä oppilaitokset ovat käynnistyneet käytännön musiikkielämän tarpeiden pohjalta.

1.6. Tutkimuksen eteneminen
Tutkimus etenee pääosin kronologisessa järjestyksessä asiakokonaisuuksien perusteella yleensä paikkakuntakohtaisesti. Oman erikoisalansa käsittävä kirkkomuusikkojen koulutus käsitellään kuitenkin yhtenäisenä esityksenä samoin
kuin selvästi orkesterikoulun toimintafunktion käsittäneet musiikkioppilaitokset.
Teoksessa on kymmenen lukua. Niistä tätä johdantoa seuraavassa toisessa
luvussa käsitellään historiallisena taustana maamme musiikkioppilaitoksille
esikuvina musiikkikoulutuksen kehityksen vaiheita Euroopassa ajanlaskumme
alusta lähtien päätymällä Ruotsiin ja Suomen maaperälle. Kolmannessa luvussa tarkastellaan pääpiirteittäin maamme autonomian ajan musiikkielämää ja
musiikkioppilaitostoimintaa taustatekijöinä pysyviksi jääneille oppilaitoksille.
Monista niitä edeltäneistä lyhytaikaisista oppilaitoksista on ainoastaan mainintoja. Neljännessä luvussa käsitellään kirkkomuusikkojen koulutukseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia, lukkareiden heikkoon ammattitaitoon 1800-luvulla
kohdistuneita kannanottoja ja toteutuneita koulutusjärjestelyjä. Viidennessä
luvussa tarkastellaan Helsingin Musiikkiopiston toimintaa Martin Wegeliuksen johtajakaudella, kuudennessa Käytännöllistä Orkesterikoulua ja seitsemännessä edellä mainittujen oppilaitosten välistä problematiikkaa.
Luvussa 8 tarkastellaan muita kuin edellä mainittuja oppilaitoksia. Lukuun sisältyvät orkesterikouluiksi luonnehdittavat lyhytaikaiset oppilaitokset
sekä muut lyhytaikaiset ja pysyviksi jääneet 1900-luvulla perustetut musiikkioppilaitokset maamme jatkosodan päättymiseen saakka.
Luvussa 9 käsitellään Suomen jatkosodan jälkeistä aikaa vuoteen 1969, jolloin musiikkioppilaitokset saivat valtionapulakinsa, Sibelius-Akatemia edellä
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mainitun mukaisesti jo vuonna 1966. Lainsäädäntöjen valmistelemisen vaiheita tuodaan esiin yksityiskohtaisesti, koska ne liittyvät edellä mainittujen oppilaitosten samanaikaisiin pyrkimyksiin valtionavustusten saamisessa ja koska
näitä asioita ei ole tähän mennessä käsitelty kovinkaan tarkasti alaa koskevissa eikä muissa julkaisuissa. Tilastojen pohjalta selvitetään musiikkioppilaitosten toiminnan tila valtionavustuslain voimaantulovaiheessa ja tarkastellaan
opetussuunnitelmia kahden esimerkin pohjalta. Luvussa tuodaan esiin myös
se kritiikki, mikä voimaan tulleesta valtionavustuslainsäädännöstä annettiin
välittömästi, ja Kouluhallituksen ylitarkastajan esittämät näkemykset musiikkioppilaitosten tilasta valtionavustuslainsäädännön voimaan tullessa. Luku 10
on varattu johtopäätöksille. Liitteisiin on sisällytetty otteita musiikkioppilaitostoiminnan kehittymiseen liittyvistä keskeisistä asiakirjoista ja sanomalehtiartikkeleista.

1.7. Muuta
Tutkimuksessa on käytetty jo varhaisia vuosisatoja koskevina eri maista niiden
nimiä, jotka ovat virallisesti olleet voimassa vasta kansallisvaltioiden syntymisen jälkeen. Näin on menetelty muun muassa siitä syystä, että asiakirjassa, mihin tekstissä viitataan, kyseinen maa on näin nimetty, esimerkiksi Saksa joko
muodossa Deutschland tai Teutschland. Toisaalta esimerkiksi Suomi voidaan
käsittää Ruotsin vallan aikana maakuntana samoin kuin Götanmaa, Sveanmaa ja niin edelleen.
Henkilöiden nimet on kirjoitettu eri tavoin eri asiakirjoissa. Tutkimuksessa noudatetaan sitä kirjoitustapaa, mitä on käytetty asiakirjoissa, mihin teksti
liittyy. Poikkeuksina edellä mainitusta ovat Ruotsin kuninkaiden nimet. Niistä käytetään suomen kieleen vakiintuneita kirjoitustapoja. Myös oppilaitosten
nimet esiintyvät eri yhteyksissä toisistaan poikkeavasti. Tässä tutkimuksessa
käytetään kulloinkin esillä olevan laitoksen noudattamaa tapaa.
Nykyisin virheellisinä pidettäviä ilmaisuja esiin tuoduissa lainauksissa ei
ole oikaistu, koska jokainen vallitsevista niin sanotuista oikeakielisyysohjeista perillä oleva havaitsee korjaamatta jääneet ilmaukset ilman niiden erityistä
esiin tuomista. Täsmennyksiä on esitetty, milloin ne asian selvyyden vuoksi ovat
olleet tarpeellisia. Hakasulkuja on käytetty tekstissä osoittamaan, että niiden
sisältämä ilmaus on kirjoittajan tekemä lisäys. Alaviitteissä lähdekirjallisuuden
osalta tällöin on kysymyksessä yleisen käytännön mukaisesti kirjan ensimmäinen painovuosi, lähdeaineistosta puuttunut sivunumero tai sen oikaiseminen.
Tutkimuksessa esiin tulevat markkamääräiset summat ilmaistaan myös
nykyrahassa käyttäen perusteena kulloinkin kysymyksessä olleen vuoden markkamäärää vastaavaa vuoden 2015 euron arvoa täysille euroille pyöristettyinä.
Ainoastaan pienet euromäärät esitetään sellaisinaan. Rahanarvon määrittä-
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misessä on käytetty Suomen Pankin Rahamuseon vuoden 2016 alussa julkistamia tietoja.
Tekstiin sisältyvät pitkät lainaukset on katsottu asian esiin tuomisen kannalta tarpeellisiksi. Alaviitteisiin sisältyvät yksityiskohtaiset asiatiedot täydentävät varsinaisessa tekstissä esitettyjä, mutta eivät ainakaan merkittävästi
vaikuta kulloinkin esillä olevan asian käsittelyyn. Ne kuitenkin mahdollisesti palvelevat henkilöitä, jotka ovat esitetyistä yksityiskohdista kiinnostuneita.

2. Musiikkikoulutuksen
ja musiikkioppilaitosten
syntyminen Euroopassa
ajanlaskumme alusta 1800-luvulle
– esikuvat institutionaaliselle
musiikkioppilaitostoiminnalle
maassamme
2.1. Käsitteitä ja musiikkikoulutuksen antajia
Oppilaitosta, missä annetaan sekä esittävän että luovan säveltaiteen opetusta,
on useiden vuosisatojen ajan yleisessä kielenkäytössä nimitetty latinan kielen
sanasta conservo1 niin italian kuin espanjankin kieleen muotoon Conservatorio (konservatorio, musiikkiopisto) kiteytyneellä termillä ja sen jälkeen laajalti
muihin kieliin lainasanana levinneellä vastaavalla termillä (ransk. Conservatoire, engl. Conservatory, saks. Konservatorium). Italialainen Francesco Florimo (1800–1888) määritti konservatorion tarkoittaneen ennen vanhaan Italiassa
kaikkia musiikin säilymistä ja puhtaana pysymistä edistäviä julkisia musiikkikouluja.2 Termillä konservatorio ei kuitenkaan aluksi tarkoitettu musiikkiop1.. Conservo = mm. säilyttää, varjella, pelastaa; conservatio = mm. säilyttäminen, pelastaminen. Englannin kielessä conservatory merkitsee edellä esitetyn lisäksi viher- ja kasvihuonetta.
2. ”Conservatorio è nome che per la prima volta si diede in Italia alle scuole pubbliche di musica, atte a propagare l`arte ed a conservarla in tutta la sua purità (Florimo 2002 [1882], II: 13).
Sitä, että termillä konservatorio on perinteisesti ymmärretty yleisesti musiikkikoulutukseen keskittyneitä oppilaitoksia, osoittaa mm. se, että vuonna 1839 Suomessa konsertoinut
huilisti J. H. Bedder sanomalehti-ilmoituksessaan (WAB 48/7.12.1839: 2) kertoi olevansa
Amsterdamin konservatorion kasvatti. Amsterdamin konservatorio -niminen oppilaitos perustettiin kuitenkin vasta vuonna 1884, joten Bedder ei ollut voinut opiskella tässä oppilaitoksessa. Todennäköisesti hän oli saanut oppinsa järjestön Maatschappij tot bevordering der
Toonkunst ylläpitämässä koulutuksessa. Sitä oli järjestetty vuodesta 1829 alkaen 18 Hollannin kaupungissa Amsterdam keskuspaikkana. Mainitun järjestön antama koulutus oli
lähinnä laulunopetusta 1840-luvulle saakka (Sowa 1973: 52–53). Monipuolistuttuaan se sai
vuonna 1862 oppilaitoksen Konservatorium der Maatschappij nimen (Riemann: 1905 [1882]:
695). Myös Helsingin Musiikkiopistosta käytettiin jo 1880-luvulla joissakin yhteyksissä joko
termiä konservatoriet (esim. HD 94/8.4.1882: 2; ÅP 82/9.4.1882: 2; ÅU 95/10.4.1882: 2; HD
46/17.2.1884: 3) tai musikkonservatoriet i Helsingfors (esim. Wibl 4/10.1.1884: 1). Lisäksi esimerkiksi Englannissa Cheltenhamin oppilaitoksesta Ladies College sen merkittävästä mu-
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pilaitosta, vaan orpolastenkotia. Merkityksen vaihtuminen orpolastenkodeista
konservatorioiksi johtui ensin mainittujen varsinaisen tehtävän muututtua musiikkikoulutukseksi.
Jo ennen konservatorio-termin esiintymistä käytännön musiikinopetusta
antoivat yksittäiset mestarit ja koulutyyppisenä opetuksena sakraalimusiikin
laulukoulut, luostarikoulut, katedraalikoulut ja muut yleissivistävät koulut, orpolastenkodit, laulukoulut ja yliopistot sekä jotkin musiikkikouluiksi nimitetyt
oppilaitokset. Mainittujen musiikkikoulutusta antaneiden oppilaitosten tai instituutioiden lisäksi lukuisat teoreettis-spekulatiivisesti musiikkia tarkastelleet
ja tutkineet akatemiat ja musiikkiakatemiat palvelivat aluksi lähinnä luovaa
säveltaidetta, mutta myös edistivät jäsentensä käytännön musiikkikoulutusta.
Sittemmin 1600-luvulta lähtien Collegium musicumit ja niitä vastaavat muut
soitinyhtyeet ja musiikkiyhdistykset omilla toimillaan edistivät taidemusiikin
harrastamisen leviämistä uusien kansankerrosten pariin ja myös antoivat koulutusta jäsenilleen.
Varhaisimmista musiikkikoulutustoiminnoista puhuttaessa termiin musiikkikoulu sisältyy useita käsiteongelmia. Menneinä vuosisatoina jokaisen
yksittäisen mestarin opetustoiminnasta käytettiin termiä koulu tai jopa koulukunta (it. scuola). Lisäksi yleissivistävien koulujen kunkin eri oppiaineen opetuksestakin saatettiin käyttää termiä koulu,3 mistä johtuen musiikkikouluiksi
on virheellisesti tulkittu myös eräiden varhaisten yleissivistävien oppilaitosten musiikinopetus. Yliopistojen musiikinopetukseen tarkoitettu toimitilakin,
latinankieliseltä nimeltään Schola musicae4 näyttää aiheuttaneen tulkintasekaannuksia. Myös menneinä vuosisatoina erittäin monimerkityksinen käsite
musiikkiakatemia on aikojen saatossa kokenut monet muutokset ja saanut sittemmin ylintä koulutusta antavan musiikkioppilaitoksen merkityksen.

siikkikoulutuksesta johtuen käytettiin termiä konservatorium (mm. HAbl 220/ 21.9.1894: 2).
Konservatorio-nimen käytöstä maassamme syntyi sittemmin julkinen polemiikki (ks.
alaluku 9.3.3.).
3. Ks. alaviitteet 27 ja 28.
Mainittu käytäntö näyttää koskeneen myös musiikkioppilaitostoimintaa vielä 1800-luvullakin, koska Hugo Riemann (1905 [1882]: 692) ilmaisee Wienin konservatoriosta seuraavaa:
”Das K. [Konservatorium] der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien wurde als Singschule
1. Aug. 1817 unter Salieri eröffnet, 1819 kam eine Violinschule hinzu, und 1821 wurde die
Anstalt zu einem wirklichen K. erweitert.”
4. Puheena oleva termi on kreikan kielestä latinan kieleen omaksuttu ilmaus, mikä tarkoittaa tieteellistä tutkimusta, esitelmää, luentoa, esitelmän paikkaa, koulua tai oppilaitosta, oppikuntaa, lahkoa ja virkakuntaa.
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2.2. Varhaisia laulukouluja
Ajanlaskumme kulttuurihistorian valossa on johdonmukaista, että varhaisimmat laulukoulut liittyivät sakraalimusiikkiin. Ilmeisesti ensimmäinen kirkkolaulukoulu oli paavina vuosina 314–335 toimineen Pyhän Silvesterin [Sylvesterin]
vuonna 313 Roomassa perustama Scuola di canto melodioso. Sittemmin kirkkolaulukoulutusta kehittivät Pyhä Ambrosius (340–397) Milanossa ja useat paavit
Roomassa, muun muassa Pyhä Damasa, joka toimi paavina vuosina 366–384,
kunnes koulutus sai Roomassa paavi Gregorius Suuren (540–604) toimesta entistä kiinteämmät toimintamallit 500-luvulla laulukoulussa Cantorale a Roma
tai Scuola di canto.5 Nimi vakiintui sittemmin muotoon Schola cantorum.6 Tämän koulun vaikutuksesta yksiääninen gregoriaaninen laulu vallitsi vuosisatojen ajan virallisena kirkollisena laulutapana.
Termi laulukoulu merkitsi tämän jälkeen edelleenkin lähinnä sakraalimenoja palvelevia kuoroja. Niistä tunnetuimpia oli Venetsiassa Basilica di San
Marcon vuonna 1403 perustettu kuoro Scuola di canto fermo e figurato e contrappunto teorico e pratico. Se toimi myös Venetsialaisen koulukunnan säveltäjien tuotannon esittäjänä.7
Ei-kirkollista musiikkikoulutusta edusti 900-luvulla virinneeseen mestarilauluun liittynyt yksityinen opetus- ja laulukoulutoiminta. Minne- ja trubaduuriperinnettä jatkanut mestarilaulu kehittyi Saksan eteläosissa käsityöläisten
parissa. Mestarilaulajien seurojen jäsenet olivat runoilijoita ja/tai laulajia. Heillä oli selkeä taitoon perustuva hierarkia, oppilas, kisälli, runoilija, mestari. Se
oli peräisin käsityöläisammateista. Mainittujen neljän kategorian lisäksi tuli
1700-luvulla ennen mestarilaulajayhteisöjen katoamista viidenneksi koulunystävä tai tukija, Schulfreund, toisin sanoen kannattajajäsen.8
Mestarilaulajien loisteliain kausi oli 1400- ja 1500-luvuilla. He perustivat myös ensimmäiset sakraalimusiikkiin liittymättömät laulukoulut Saksas5. Florimo 2002 [1880], I: 11–13.
6. Myös Gregorius Suuren jälkeen termiä Schola Cantorum on käytetty musiikkikoulutukseen ja musiikin esittämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Pariisissa perustivat Vincent d´Indy
(1851–1911), Charles Bordés (1848–1910) ja Alexandre Guilmant (1837–1911) tämän nimisen musiikkioppilaitoksen vuonna 1894. Baselissa vuonna 1933 Paul Sacherin (1906–1999)
perustama Schola Cantorum on opetuksessaan erikoistunut vanhaan musiikkiin ja sen tutkimukseen. Schola Cantorum on edelleenkin hyvin yleinen erityisesti vanhaan kirkkomusiikkiin erikoistuneiden laulu- ja soitinyhtyeiden nimenä mm. Hertogenboschissa, Leipzigissa, Oslossa, Oxfordissa, Riiassa ja Suurkirkon kuoron nimenä Tukholmassa vuodesta 1934
alkaen (Bohlin 1979, 5: 314).
7. Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 35, 38.
8. Pinthus 1977 [1932]: 10.
Joissakin yhteyksissä (mm. Hedblad 1977: 681) mainitaan, että Schulfreund oli mestarilaulajien keskimmäinen hierarkkinen luokka. Gerhard Pinthuksen tulkinta ”Gönner” edellä
tarkoitetusta termistä lienee kuitenkin oikea.
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sa, vuonna 1450 Augsburgissa ja saman vuosisadan aikana vielä Mainzissa,
Frankfurt am Mainissa, Würzburgissa, Strasbourgissa, Colmarissa, Zwickaussa, Prahassa ja Memmingenissä sekä 1500-luvulla Freiburgissa, Nürnbergissä,
Münchenissä ja Ulmissa. Vielä 1600-luvulla perustettiin mestarilaulajien laulukoulut Magdeburgissa ja Danzigissa. Näiden laulukoulujen toimintaan kuului 8–10 vuosittaista kokoontumista. Niissä esiinnyttiin ja kilpailtiin ja näin
annettiin näyttöjä edellisessä kappaleessa mainittuja taitoluokituksia varten.
Osaamisen eri osa-alueita mittasi asetettu tuomaristo ennalta määritellyin perustein. Opetuksen antoivat yksittäiset mestarit laulukoulujen kokoontumisten välillä.9 Mestarilaulajien laulukoulujen tehtävänä oli siten nykytermein
ilmaistuna näyttökokeiden vastaanottaminen, ei opetuksen antaminen, joten
niiden toiminta poikkesi tavanomaisesta koulutoiminnasta. Näitä kouluja oli
vielä 1700-luvulla ja 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Viimeisimmän, Ulmin
mestarilaulajien, koulun toiminta päättyi vuonna 1839, ja Memmingin mestarilaulajiin kuulunut viimeisin alan edustaja kuoli vuonna 1922.10
Oopperatoiminnan syntyminen ja kehittyminen11 edellytti laulajakoulutuksen järjestämistä. Erityisesti kastraattilaulajien kouluttamiseksi syntyi Italiassa yksityisiä laulukouluja jäljempänä esiin tulevien Napolin konservatorioiden
antaman opetuksen lisäksi. Näitä oman aikansa kuuluisimpia yksityisiä laulukouluja ylläpitivät 1600–1700-luvuilla muiden muassa Modenassa Francesco Peli (n. 1680–1740/1745), Genovassa Giovanni Paita (1690–1750), Roomassa Fedi
ja Giuseppe (n. 1670–1730) Amadori, Milanossa Francesco Brivio ja Francesco
Redi (1626–1697) sekä Bolognassa Francesco Antonio Pistocchi (1659–1726) ja
Antonio Maria Bernacchi (1685–1756).12

2.3. Varhaisia musiikkikouluja
Jo mainittujen käsiteongelmien lisäksi lähes jokaisella kulttuurihistorioitsijalla ja musiikinhistorioitsijalla näyttää olevan omat mielipiteensä varhaisista musiikkikouluista ja niiden perustajista, joiksi on mainittu Italiassa muun
muassa Johannes Tinctor/Tinctoris (n. 1446–1511) ja Franchino Gaffuri/Gafo9. Pinthus 1977 [1932]: 9–14.
10. Brunner 2001 [1980], 16: 296.
11. Ajanlaskumme ensimmäisen vuosituhannen lopulla syntyneisiin mysteerinäytelmiin
pohjautuvan oopperan kehittymiseen vaikutti ratkaisevasti Firenzessä kreivi Giovanni de`
Bardin (1534–1612) johdolla noin vuosina 1573–1587 toiminut Camerata-seura, minkä ansioiksi luetaan Jacopo Corsin (1561–1602) oopperoiden Dafne (1598) ja Euridice (1600) esitykset (Palisca 2001 [1980], 4: 870).
12. Allgemeine Musikzeitung 8/1904: 139.
Myös Stig Walin (1945: 36) on kirjoittanut puheena olevista laulukouluista, mutta on
käyttänyt esimerkkeinä 1600-luvun lopussa ja 1700-luvun alussa toimineita kouluja.
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ri/Gafforius (1451–1522) ja Lodovico Sforza (1452–1508) sekä Belgiassa Hubert
Waelrant (n. 1517–1595).
François Joseph Fétis ja Francesco Florimo mainitsevat, että belgialainen/
flaamilainen Johannes Tinctoris perusti Napolissa vuonna 1480 yksityisen julkisen musiikkikoulun, minkä toiminta muodostui perustaksi Napolilaiselle koulukunnalle. Kumpikin heistä lisää, että Tinctoriksen kollegoina tässä koulussa
toimivat belgialaiset Guglielmo/Guillaume Guarnerio/Guarnerius (1420–?) ja
Bernard Ycart/ Hycart (1440-l.–1480-l.).13
Gustave Reesen käsityksen mukaan todisteet Johannes Tinctoriksen musiikkikoulusta puuttuvat.14 Ronald Woodley mainitsee, että Tinctoris toimi
Napolissa kuninkaan palveluksessa kuoronjohtajana ja hovissa virallisena musiikinteorian ja käytännön musiikin opettajana, mitä kuvaa Woodleyn ilmaisu ”In the early 1470s Tinctoris travelled to Naples to enter the service of King
Ferrante I as singer-chaplain, legal adviser and count tutor in the theory and
practice of music. (Besides singing, he played bowed string instruments enthusiastically)”.15
Vielä useampia käsityksiä kuin Johannes Tinctoriksen musiikkikoulusta
on Franchino Gaffurin/Gaforin/Gafforiuksen (jäljempänä nimestä käytetään
muotoa Gafori) musiikkikoulusta. John Hawkins ei mainitse Gaforin musiikkikoulua, mutta ilmaisee hänen opettaneen Lodissa paikkakunnan nuorille musiikkia vuodesta 1484 alkaen kolmen vuoden ajan. Hawkinsin mukaan Gafori
toimi sittemmin Milanon tuomiokirkon kuoron johtajana ja menestyksellisesti ”as public professor”.16
Charles Burney mainitsee, että Franchinus Gafori perusti synnyinpaikkakunnallaan Lodissa musiikkikoulun ja koulutti kolmen vuoden aikana useita oppilaita sekä piti julkisia luentoja, mistä johtuen hänelle perustettiin tiedekunta
vuonna 1483.17 Will Durant puolestaan ilmaisee Franchino Gaforin perustaneen
kuuluisan yksityisen musiikkikoulun Milanossa ja toimineen sen opettajana.18
Sten Dahlstedtin mukaan Gafori palasi Lodiin vuonna 1480 ja opetti seuraavina vuosina Schola cantorumissa. Se sijaitsi Cremonan lähellä Monticelli
d´Onginan linnassa. Vuonna 1484 hänet Dahlstedtin mukaan nimitettiin Milanon tuomiokirkon kapellimestariksi ja sittemmin Pavian yliopiston musiikin
oppituolin haltijaksi. Tämä oppituoli oli ensimmäinen yksinomaan musiikinopetusta koskeva oppituoli Italiassa.19
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fétis 1865, 8: 226; Florimo 2002 [1880], I: 27–28, 65, 67, 73–74, 113–114, 206.
Reese 1959 [1954]: 139.
Woodley 2001 [1980], 25: 498.
Hawkins 1963 [1776]: 277–278.
Burney 1958 [1789], III: 130.
Durant 1953: 600.
Dahlstedt 1976, 3: 53.
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Samoin kuin Sten Dahstedt Nan Cooke Carpenter mainitsee Gaforin opettaneen [noin 35 kilometriä Milanosta etelään sijaisevassa ja jo vuonna 1361 perustetussa] Pavian yliopistossa ja Ludovico Sforzan Milanossa perustamassa
Accademia degli Sforzassa.20 Gustave Reesen mukaan Franchino Gafori meni
Milanoon vuonna 1484 ja toimi siellä opettajana Lodovico Sforzan perustamassa julkisessa musiikkikoulussa.21
Bonnie J. Blackburn ei mainitse Gaforin eikä Lodovico/Ludovico Sforzan
perustamaa musiikkikoulua, vaan Gaforin nimittämisen musiikin professoriksi
Ludovico Sforzan perustamaan Milanon yliopistoon.22 Milanon valtion yliopisto
on kuitenkin perustettu vasta vuonna 1923 ja katolinen yliopisto vuotta myöhemmin, joten näyttää siltä, että Blackburn käyttää Pavian yliopistosta virheellisesti nimeä Milanon yliopisto.
Hubert Waelrantin musiikkikoulusta Francois Joseph Fétis mainitsee, että Waelrant perusti Venetsiasta vuonna 1547 palattuaan musiikkikoulun Antwerpenissa ja käytti opetuksessaan solmisaatio-menetelmää.23 Saman asian
ilmaisee myös Gustave Reese.24 Ivar Staren mukaan Hubert Waelrant toimi
vuosina 1553–1557 Antwerpenissa erään musiikkikoulun opettajana.25 Robert
Lee Weaver ei mainitse Hubert Waelrantin perustamaa musiikkikoulua, vaan
ilmaisee hänen opettaneen musiikkia majatalonisäntänsä ylläpitämässä [yleissivistävässä?] koulussa vuosina 1553–1556.26
Edellä mainitun perusteella on todettavissa, että käytettäessä termiä musiikkikoulu 1400- ja 1500-lukujen yksittäisten mestareiden antamasta musiikkikoulutuksesta ollaan tekemisissä lähinnä semanttisen kysymyksen kanssa,
ja se on musiikkikoulutuksen kannalta toisarvoista, koska on kiistatonta, että Johannes Tinctor/Tinctoris, Guillaume Guarnerius, Bernard Ycart/Hycart,
Franchino Gafori, Hubert Waelrant ja lukuisat muut 1400- ja 1500-lukujen musiikin mestarit antoivat musiikinopetusta. Voitaneen kuitenkin pitää todennäköisenä, että Tinctoriksen musiikkikoulu oli Napolilainen sävellyskoulukunta,
että Gaforin musiikkikoululla tarkoitetaan hänen kolmen vuoden ajan opetustoimintaansa Lodissa tai hänen antamaansa musiikinopetusta Pavian yliopiston Schola musicaessa ja että Waelrantin musiikkikoulu oli yleissivistävän
koulun musiikinopetusta.
Yllä ilmaistua Hubert Waelrantin musiikkikoulua koskevaa olettamusta tukee muun muassa se, että vielä viime vuosikymmeninäkin kirjoitetuissa
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Carpenter 1958: 353.
Reese 1959 [1954]: 178–179.
Blackburn 2001 [1980], 9: 411.
Fétis 1865, 8: 291.
Reese 1959 [1954]: 396.
Stare 1979, 5: 722.
Weaver 2001 [1980], 26: 923.
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teoksissa musiikkikouluiksi on ilmaistu 1400- ja 1500-lukujen yleissivistäviä
oppilaitoksia, missä musiikki on ollut ainoastaan yhtenä oppiaineena muiden
vastaavien joukossa. Näistä ovat esimerkkeinä muun muassa Mantuassa noin
vuonna 1425 Vittorino da Feltren [Vittorino de` Ramboldonin (1397–1446)] perustamaksi esitetty musiikkikoulu27 ja Genèvessä 1500-luvun puolivälissä Jean
Calvinin (1509–1564) musiikkikoulu.28
Näyttää siltä, että ensimmäiset musiikkikoulua koskevat lähes ristiriidattomat tiedot ovat Giovanni Maria Naninin/Naninon (n. 1545–1607), jäljempänä
muodossa Nanini, musiikkikoulusta [oik. sävellyskoulusta]. Charles Burneyn
mukaan Nanini perusti sen Roomassa yhdessä opettajansa ja ystävänsä [Giovanni Pierluigi da] Palestrinan (1524/1525–1593) kanssa. He kouluttivat monia eteviä musiikkialan ammattilaisia mukaan lukien Giovanni Maria Naninin
nuorempi veli Giovanni Bernardino Nanini (n. 1560–1623),29 jonka mainitaan
sittemmin toimineen myös opettajana puheena olevassa vuonna 1580 perustetussa musiikkikoulussa.30 Francesco Florimo kytkee tämän musiikkikoulun/sävellyskoulun osaksi Rooman koulukuntaa.31 Gustave Reese ei tätä oppilaitosta
mainitse, vaan yhdistää puheena olevan opetustoiminnan vuonna 1584 perustettuun seuraan Compagnia dei Musici di Roma, nykyiseltä nimeltään Accademia di Santa Cecilia.32
27. Durant 1953: 600.
Tämä koulu näyttää kuitenkin olleen Will Durantin toisaalla (ibid.: 249–251) Vittorino
da Feltren Mantuassa vuonna 1425 perustamaksi mainitsema yleissivistävä koulu, missä
opetettiin sekä tytöille että pojille humanismin hengessä uskontoa, latinalaisia ja kreikkalaisia kirjoituksia, aritmetiikkaa, geometriaa, algebraa, logiikkaa, dialektiikkaa, etiikkaa,
astronomiaa, historiaa, musiikkia ja kaunopuheisuutta. Opetusohjelmaan kuuluivat myös
monipuoliset fyysiset harjoitukset.
28 Gerald Fierz (1976, 3: 93) kirjoittaa seuraavasti: ”[- -] Calvin krävde sångutbildningen
redan för skoleleverna; 1541 anställdes en sånglärare av staten och med Collège de Calvin
fick G. [Genève] några år senare sin första musikskola”. Se on suomennettu (ibid. 1977, 2:
364) seuraavasti: ”1500-luvun puolivälissä Geneve sai ensimmäisen musiikkikoulunsa Collège de Calvin.”
Todisteita itsenäisen musiikkikoulun olemassaololle ei kuitenkaan näytä löytyvän, joten
kysymyksessä suurella todennäköisyydellä on jo tekstissä mainitun Jean Calvinin perustama humanismin hengessä toiminut kaikkien yhteiskuntaryhmien lapsille avoin yleissivistävä oppilaitos, missä yhtenä oppiaineena oli musiikki, lähinnä laulu.
29. Hawkins 1963 [1776]: 421, 429–430; Burney 1958 [1789], 3: 163.
30. Hambræus 1977, 4: 685.
31. Florimo 2002 [1880], I: 188.
Francesco Florimo mainitsee, että G. M. Nanini laati opetusta varten kontrapunktioppikirjan Centocinquantasette contrappunti e canoni a 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 11 voci sopra del canto
fermo intitolato La Base di Costanzo Festa ja että hän laati yhdessä koulun oppilaana ja sittemmin opettajana olleen nuoremman veljensä Giovanni Bernardino Naninin kanssa kontrapunktioppikirjan Regole di Gio. Maria e di Bernardino Nanini per fare contrappunto a
mente sopra il canto fermo.
32. Reese 1959 [1954]: 424.
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2.4. Konservatoriolaitoksen syntyminen
2.4.1. Taustaa
Jo edellä mainitun mukaisesti termi Conservatorio tarkoitti alkuperäisessä
merkityksessään 1500-luvulla Napolin köyhimmille alueille perustettuja orpolastenkoteja. Niissä holhokit saivat ilmaisen asunnon, ruoan ja vaatteet sekä
opetusta, myös musiikinopetusta, mikä toiminnan alkuaikoina liittyi pääasiassa kirkollisten toimitusten musiikkiin. Tätä ennen ja vielä tämän jälkeenkin
Italiassa perustettujen monien vastaavien orpolastenkotien nimenä oli yleensä
Ospedale (sairaala, hoitolaitos, orpokoti). Ne olivat yleisesti osana muuta sairaalaa tai hoitolaitosta.
Jo ennen tai viimeistään samoihin aikoihin jäljempänä esiin tulevien Italian
kaupunkivaltioiden, Napolin ja Venetsian, orpolastenkotien tavoin käytännön
musiikkikoulutusta annettiin muiden muassa Rooman ja Firenzen orpolastenkodeissa. Roomassa vuonna 1178 perustetun Ospedale di Santo Spirito in
Saxia -nimisen orpolastenkodin poikia tiedetään olleen soittajina johtamassa
avioliittoiän saavuttaneiden naispuolisten orpolasten kulkuetta vuonna 1522.
Tässä orpolastenkodissa mainitaan olleen musiikkikoulu jo vuonna 1559.33 Lisäksi viimeistään 1700-luvulla ainakin Bolognan, Ferraran, Mantuan ja Turinin orpolastenkodeissa annettiin viimeistään musiikkikoulutusta. Jane L.
Baldauf-Berdesin mukaan niiden sekä Napolin ja Venetsian laitosten välille
kehittyi yhteisten matkustavien opettajien johdosta musiikkikoulutusverkosto.34 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kaikista edellä mainituista laitoksista
ensimmäisiksi konservatorioiksi kehittyneitä ja samalla kuuluisimmiksi tulleita Napolin ja Venetsian oppilaitoksia.
Firenzessä toimineen orpolastenkodin soitinyhtyeiden puolestaan kerrotaan
esiintyneen usein 1500-luvulla paikalliselle ylimystölle ja tehneen konserttimatkojakin Pistoiaan, Ferraraan ja Luccaan. Näiden yhtyeiden Franciosio-nimisen
johtajan ilmaistaan perustaneen koulun [ilmeisesti orpolastenkodin sisäiseen
toimintaan liittyvänä] puhallin- ja jousisoittimien soitonopetusta varten.35 Palermossa perustettiin vuonna 1617 Conservatorio del Buon Pastore (Hyvän
Paimenen Konservatorio) orpolapsia varten, ja heille muun hengellisen kasvatus- ja koulutustehtävän ohessa ryhdyttiin antamaan myös musiikkikoulutusta, mistä sittemmin tuli myös laitoksen päätehtävä.36
33. Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 107, 126–127.
Jane L. Baldauf-Berdesin mukaan puheena olevan musiikkikoulun maineikkaisiin opettajiin kuuluivat sittemmin mm. Girolamo Frescobaldi (1583–1643), Gregorio Allegri (1582–
1652), Giovanni Francesco Anerio (n. 1567–1630) ja Giovanni Battista Locatelli (1713–1785).
34. Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 211.
35. Reese 1959 [1954]: 546.
36. Tämän laitoksen nimi oli myöhemmin Regio Conservatorio di Palermo (Riemann 1905
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2.4.2. Napoli
Termin Conservatorio ensimmäinen käyttäjä oli espanjalainen37 apostolinen
varanotaari Giovanni di Tappia, joka Napolissa keräämillään varoilla sai hankituksi orpolapsia varten talon ja antoi sille nimen Conservatorio. Se sai lisäyksekseen lähellä sijainneen kirkon nimen, joten laitokseksi tuli Conservatorio
di Santa Maria di Loreto. Orpolastenkoti aloitti toimintansa vuonna 1537.38
Napolissa perustettiin 1500-luvulla vielä kolme muuta musiikkikoulutuksestaan kuuluisiksi tullutta pojille tarkoitettua konservatoriota. Ne olivat perustamisvuosi suluissa mainiten Conservatorio della Pietà dei Turchini (1584),
Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo (1589) ja Conservatorio di Sant`Onofrio a Capuana (noin 1583). Viimeksi mainitun toiminta vakiintui viimeistään
vuonna 1600.39 Näistä kolmesta konservatoriosta tuli sittemmin edellä mainitun Conservatorio di Santa Maria di Loreton tavoin musiikkikoulutuksestaan
kuuluisia ja Napolilaisen koulukunnan keskuspaikkoja.
Mainitut Napolin pojille tarkoitetut konservatoriot muuttuivat 1600-luvun
alkuvuosikymmeninä toiminnaltaan varsinaisiksi musiikkikouluiksi. Niiden opetusohjelmaan tuli myös profaani musiikki, ja niihin alettiin ottaa myös oppilaita, jotka eivät olleet orpolapsia ja joiden saamasta opetuksesta perittiin maksu.
Opetustoiminnan laajenemisesta johtuen laitoksiin oli tarpeen hankkia
myös ulkopuolisia maallisen musiikin opettajia. Napolin konservatorioiden mu[1882]: 690). Sen nimi on nykyisin Conservatorio di musica Vincenzio Bellini.
37. Alfonso I:n (1396–1458) hallitessa Napoli oli yhdistettynä Sisiliaan vuosina 1442–1452,
kuului sitten Aragonia-suvun sivuhaaralle ja v. 1503 Espanjalle, minkä jälkeen espanjalaiset varakuninkaat hallitsivat sitä yli 200 vuotta. Vuonna 1713 Napoli joutui Itävallan hallintaan. Puolan perimyssodan päätyttyä v. 1735 se ja Sisilian saari eri kuningaskunnaksi
muodostettuna annettiin Bourbon-sukuiselle espanjalaiselle prinssille Kaarlelle. Tämän pojan Ferdinand IV:n (1751–1825) ranskalaiset karkottivat Sisiliaan v. 1799, ja Napolin kuningaskunta muutettiin Parthenopean tasavallaksi. Seuraavana vuonna Ferdinand palasi,
mutta v. 1806 Napoleon (1769–1821) karkotti hänet uudestaan, ja Napolin kuningaskunta annettiin Josef Bonapartelle (1768–1844) sekä v. 1808 Joachim Murat´lle (1767–1815).
Vuonna 1815 Ferdinand IV sai jälleen Napolin kuningaskunnan ja yhdisti sen ja Sisilian
Molempain Sisiliain kuningaskunnaksi. Giuseppe Garibaldin (1807–1882) valloituksen (v.
1860) jälkeen Napoli kuului vuodesta 1861 Italian kuningaskuntaan (Koukkula 1963, 6: 246).
38. Allgemeine Musikalische Zeitung 50/1821: 833; Florimo 2002 [1882], II: 26–27.
Francesco Florimon mukaan konservatorion toiminnan todellinen alullepanija oli köyhä suutari Francesco, joka jo vuodesta 1528 alkaen otti kummankin sukupuolen orpolapsia
luokseen, vaatetti ja ruokki heidät. Muun opetuksen ohella hän antoi heille myös musiikinopetusta. Tukijakseen hän sai mainitun apostolisen varanotaarin Giovanni di Tappian [nimi on joissakin yhteyksissä muodossa Tapia].
39. Florimo 2002 [1882], II: 16, 18, 20, 31.
Francesco Florimo mainitsee toisessa yhteydessä (2002 [1882], III: 5–6) Conservatorio
della Pietà dei Turchinin perustamisvuodeksi 1583.
Conservatorio Sant`Onofrio a Capuanan perustamisvuodeksi ilmoitetaan eri yhteyksissä useita eri vuosilukuja v:sta 1578 alkaen.
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siikkikoulutuksen kukoistuskaudella 1600–1700-luvuilla useat Italian musiikin suurmiehet olivat ensiksi niissä oppilaina – oppilaana myös saksalainen
Johann Adolf Hasse (1699–1783)40 – ja toimivat myöhemmin niissä opettajina.41
Muutoksen orpokodeista musiikkioppilaitoksiksi sai aikaan musiikkielämän kehittymisen seurauksena tullut tarve laulajien, soitinmuusikoiden ja säveltäjien kouluttamiseksi ammattimaiselle tasolle. Paineita edellä esitettyyn
aiheutti merkittävästi niin sanotun maallisen musiikin, varsinkin jo yksityisten
laulukoulujen yhteydessä mainitun oopperamusiikin, voimakas yleistyminen
1600-luvun alusta alkaen. Esittävän säveltaiteen luoman tarpeen tyydyttämiseksi Napolin konservatorioissa instrumentalisti- ja säveltäjäkoulutuksen lisäksi huomio kiinnitettiin laulajien, erityisesti kastraattilaulajien, koulutukseen.42
Charles Burneyn (1726–1814) kirjaamien tietojen mukaan Napolin konservatorioissa oli vuonna 1770 oppilaita seuraavasti: Conservatorio di Santa
Maria di Loretossa 200, Conservatorio della Pietà dei Turchinissa 120 ja Conservatorio di Sant`Onofrio a Capuanassa 90. Burney antoi myös yksityiskohtaisen tarkan kuvauksen oppilaiden päivittäisestä ohjelmasta. He nousivat ylös
kaksi tuntia ennen päivän valkenemista ja harjoittelivat 90 minuutin päivällistaukoa lukuun ottamatta kello 20:een saakka. Burney totesi, että tällainen
vuosia kestävä työ lahjakkuuden ja hyvän opetuksen ansiosta tuottaa loistavia
muusikoita. Oppilaat otettiin 8-, 10- ja jopa 20-vuotiaina yleensä kahdeksaksi
40. Muiden muassa seuraavat jälkipolvien musiikkialan edustajien edelleenkin tuntemat
musiikin mestarit olivat oppilaina Napolin konservatorioissa: Conservatorio dei Poveri di
Gesu Cristossa Nicola Fago, Gaetano Greco, Leonardo Vinci, Carlo Cotumacci, Giovan Battista Pergolesi, Domenico Scarlatti ja Johann Adolf Hasse, Conservatorio di Sant´Onofrio a
Capuanassa Nicola Jommelli, Nicola Piccinni, Giovanni Paisiello ja Pietro Casella, Conservatorio di Santa Maria di Loretossa Farinelli [Riccardo Broschi], Pietro Alessandro Guglielmi, Tommasso Traetta, Antonio Sacchini, Pasquale Anfossi, Giuseppe Giordani, Domenico
Cimarosa, Nicolò Zingarelli ja Pietro Carlo Gu-Berdesglielmi (Florimo 2002 [1882], II: 171–
216, 219–229, 301–391), Conservatorio della Pietà de` Turchinissa Domenico Sarro, Francesco Feo, Leonardo Leo ja Nicola Sala (ibid., III: 22–44).
41. Napolin konservatorioiden opettajina toimivat Italian musiikin suurmiehistä mm. Alessandro Scarlatti, Franchino Provenzale, Gaetano Greco, Francesco Durante, Francesco Gasparini, Bernardo Pasquini ja Nicola Porpora Conservatorio dei Poveri di Gesu Cristossa, Alessandro Scarlatti, Francesco Durante, Leonardo Leo, Nicola Porpora, Nicolò Piccinni ja Antonio
Sacchini Conservatorio Sant´Onofrio a Capuanassa, Nicola Porpora, Pietro Alessadro Guglielmi, Tommasso Traetta, Francesco Durante, Leonardo Leo, Nicoló Piccinni ja Antonio Sacchini Conservatorio Santa Maria di Loretossa (Florimo 2002 [1882], II: 171–173, 219–221,
301–305), Alessandro Scarlatti, Leonardo Leo, Niccolò Jommelli, Tommasso Traetta, Giovanni Paisiello ja Niccolò Piccinni Conservatorio della Pietà de` Turchinissa (ibid., III: 22–25).
42. Muiden muassa erittäin kuuluisiksi tulleet kastraattilaulajat Farinelli [Riccardo Broschi],
Caffarelli [Gaetano Majorano] ja Porporino [Antonio Hubert] saivat koulutuksensa Conservatorio Santa Maria di Loretossa opettajanaan Nicola Porpora. Hän ja Domenico Gizzi Conservatorio di Sant`Onofrio a Capuanassa sekä Francesco Feo edellä mainitussa konservatoriossa ja lisäksi Conservatorio dei Poveri di Gesu Cristossa loivat opetustoiminnallaan ns.
italialaisen laulukoulun (Florimo 2002 [1882], II: 29, 310).

2. Musiikkikoulutuksen ja musiikkioppilaitosten syntyminen Euroopassa

21

vuodeksi. Koulutuksessa oli selkeä ammattitavoitteisuus. Jos koulutettava ei
osoittanut riittävää kyvykkyyttä muutaman vuoden opiskelun aikana, hänet
voitiin erottaa oppilaspaikan antamiseksi jollekin toiselle henkilölle. Matkakertomuksessaan Charles Burney hämmästeli sitä, että yhä edelleen kastraatioita tehtiin, vaikka sen laki kielsi. Niitä ei suoritettu konservatorioissa, vaan
muualla, ja kaikkialla Italiassa sitä hävettiin. Nämä oppilaat asuivat konservatorioissa ylimmissä kerroksissa vilustumisten välttämiseksi.43
Napolin konservatorioista Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo lakkautettiin oppilaiden ja johtajan välisen konfliktin takia ja muutettiin hiippakuntaseminaariksi vuonna 1744. Conservatorio di Sant`Onofrio a Capuana jatkoi
toimintaansa vuoteen 1797 saakka, jolloin vuonna 1795 hallituksen tekemän
päätöksen mukaisesti sen toimitiloista tuli kasarmi. Oppilaat siirrettiin Conservatorio di Santa Maria di Loretoon. Sen opetus jatkui vuoteen 1806 ja Conservatorio della Pietà dei Turchinin vastaavasti vuoteen 1808 saakka, jolloin
Conservatorio di Santa Maria di Loreto yhdistettiin siihen. Näin muodostuneen
oppilaitoksen saatua toimitilansa San Sebastianon nunnaluostarista sen nimeksi tuli Real Collegio di Musica di San Sebastiano vuoteen 1826 saakka. Silloin
nimi muuttui muotoon Real Collegio di Musica di San Pietro a Majella.44 Tässä oppilaitoksessa noudatettiin sitä edeltäneiden konservatorioiden tavoin erittäin päämäärätietoista ja tiukkaa järjestystä.45
43. Burney 1773 [1771]: 303, 310–314, 338–339; ibid. 1969: 163, 166, 185.
44. Florimo 2002 [1882], II: 16, 20, 23–24.
Puheena olevien konservatorioiden toiminta-ajoista ja yhdistämisestä on esitetty myös
muita tietoja. Esimerkiksi Franz Sales Kandler (AMZ 50/1821: 835) mainitsee Conservatorio dei Poveri di Gesù Criston toiminnan loppuneen vuonna 1715 ja laitoksen muuttuneen
jo tällöin hiippakuntaseminaariksi. Lisäksi Franz Sales Kandlerin mukaan Conservatorio
di Santa Maria di Loreto yhdistettiin vuonna 1797 Conservatorio di Sant`Onofrio a Capuanaan, ja se samalla menetti itsenäisyytensä yhdistetyn oppilaitoksen nimen jäädessä ensin
mainituksi.
Hugo Riemann (1905 [1882]: 690) mainitsee puheena olevan asian seuraavasti: ”Alle vier
wurden 1808 auf Befehl des Königs Murat zum Collegio reale di musica vereignigt”. Tähän
ilmaukseen näyttää sisältyvän virheellinen käsitys, minkä mukaan kaikki neljä Napolin
konservatoriota olisivat olleet toiminnassa vuoteen 1808 saakka.
45. Tämä sisäoppilaitos toimi kaikkina vuoden kuukausina saman järjestyksen mukaisesti.
Ainoastaan aamuherätys oli riippuvainen vuoden kierrosta ja tapahtui kuukausina toukokuu–elokuu jo klo 4.45, mutta kuukausina marraskuu–maaliskuu klo 6.30. Musiikkioppiaineita opetettiin kolmena viikonpäivänä klo 8:sta 13:een ja kolmena klo 9:stä 13:een. Lisäksi
15 sunnuntaina vuodessa luennoitiin musiikinestetiikkaa ja -historiaa klo 9–10. Viimeksi
mainittua oppiainetta opetettiin myös yleissivistävän oppiaineksen yhteydessä yhtenä vuonna kaksi kertaa viikossa. Musiikkioppiaines (orario delle scuole di musica) jaettiin opettajille [nimikkeenä professori] ja mestareille, jotka luennoivat ja opettivat vuoropäivinä. Aamuisin pidettävän luennon lisäksi opetettiin joka toinen päivä ryhmäopetuksena soittoa
sekä musiikinteorian ja sointuopin perusteita klo 11.30–12.30 ja lausuntaa lauluoppilaille
klo 11.30–13. Toisina vuoropäivinä luennon jälkeen seurasivat klo 10.15–11.30 yleinen laulunopetuksen oppitunti, klo 11.30–12.30 teoreettis-käytännöllinen säveltapailun oppitunti
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Oppilaitoksen siirryttyä San Sebastionin nunnaluostariin se sai myös osaston naispuolisille oppilaille, joille annettiin laulun- ja pianonsoitonopetusta. Syyskuussa 1817 annetulla kuninkaallisella määräyksellä oppilaitosta edeltäväksi
riippumattomaksi yksiköksi perustettiin alkeiskoulu. Kunkin vuoden syyskuussa järjestettyjen pääsykokeiden perusteella valittiin 10–15-vuotiaat varsinaiset collegion oppilaat, joiksi alkeiskouluun valittiin 70 poikaa ja 30 tyttöä.46
2.4.3. Venetsia
Venetsiassa käytettiin orpolastenkodeista nimitystä Ospedale tai sen diminituuvi-ilmausta Ospedaletto. Ne olivat jonkin muun hoitolaitoksen osia. Musiikkikoulutuksestaan kuuluisiksi tulivat neljä laitosta, Ospedale di San Lazaro e
dei Mendicanti (perustettu jo v. 1118 ja uudelleen organisoitu v. 1595), Ospedale della Pietà (v. 1336), Ospedale degl`Incurabili (v. 1522) ja Ospedale/Ospedeletto di Santi Giovanni e Paolo, toiselta nimeltään Ospedale di Santa Maria
dei Derelitti (v. 1528). Kuin vastapainoksi Napolin konservatorioille mainituissa Venetsian orpolastenkodeissa musiikkikoulutusta annettiin ainoastaan
naispuolisille holhokeille. Niissä oli kuitenkin myös poikia. Keskiajan luostareiden tavoin näissä laitoksissa oli musiikinopetusta varten akustisesti sopiva musiikkihuone.47
Sakraalimusiikkia palveleva musiikinopetus aloitettiin Venetsian orpolastenkodeissa ensimmäiseksi Ospedale della Pietàssa noin vuonna 1540. Kehitys
tässä ja muissa vastaavissa Venetsian laitoksissa johti 1600-luvun puolivälin jälkeen samaan kuin Napolissa eli musiikin opetusta alettiin antaa varojen hankkimiseksi myös ulkopuolisille oppilaille. Opetusainekseksi tuli samalla myös
maallinen musiikki. Nuorimpien oppilaiden, joille Venetsian orpolastenkodeissa opetettiin soittoa ja laulua, mainitaan olleen kolmevuotiaita.48
Samoihin aikoihin, kun laitosten ulkopuolisille oppilaille ryhdyttiin antamaan musiikinopetusta, naispuolisten orpolasten osastoja alettiin kutsua konservatorioiksi, esimerkiksi Ospedale di San Lazaro e dei Mendicantissa vuonna
1671 ja Ospedale della Pietàssa vuonna 1684.49 Mahdollisesti mainitun termin käyttöön ottamiseen vaikutti Napolin konservatorioiden malli. Se saatiin
tai 11.30–13 orkesteriharjoitus. Orkesteriharjoituksia oli siten 4,5 tuntia viikoittain. Yleissivistävä oppiaines (orario delle scuole di letteratura) opetettiin iltapäivisin klo 13–15. Oppiaineita olivat italian kielen kielioppi, ranskan kieli, matematiikka ja akustiikka, kaunokirjoitus, maantiede, Italian runous ja draama sekä latinan kieli. Yleissivistäviin oppiaineisiin
sisällytettiin matematiikan yhteydessä mainitun akustiikan lisäksi musiikinhistoria ja -estetiikka (Florimo 2002 [1882], II: 154–157).
46. Allgemeine Musikzeitung (AMZ) 51/1821: 859–860.
47. Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 95.
48. Ibid.: 117.
49. Ibid.: 56, 82.
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muun muassa opettajien välityksellä, koska monia samoja musiikkialan mestareita oli opettajina sekä Napolissa että Venetsiassa (vrt. alaviitteet 41 ja 52).
Venetsian konservatorioiden musiikkikoulutus organisoitiin kolmeen asteeseen jakautuvaksi siten, että ensimmäisen asteen opinnot tuli suorittaa 16
ikävuoteen mennessä. Opintomenestyksen perusteella oli mahdollista saada
oikeus toisen asteen koulutuksen suorittamiseen kuuden lisävuoden aikana.
Tämän jälkeen osalle koulutettavista myönnettiin oikeus vielä 10 vuoden opiskeluun ja samanaikaiseen opettajana toimimiseen konservatoriossa. Näiden kolmannen asteen opintojen ja samanaikaisen työharjoittelun jälkeen myönnettiin
lupatodistus opettajana toimimista varten.50 Mainittu kestoiltaan musiikkikoulutukselle suunniteltu järjestelmä on rakenteeltaan sama kuin Johann Amos
Comeniuksen [Jan Komenskýn] (1592–1670) yleissivistävää koulua varten laatima koulutusjärjestelmä. Siinä kotona annettavan opetuksen eli äidinkoulun
jälkeen seuraa vastaavasti kolmiportainen koulutus.51 Comeniuksen mahdollinen vaikutus puheena olevaan asiaan on kuitenkin toistaiseksi selvittämättä.
Venetsian konservatorioiden opettajisto oli hyvin maineikas Napolin konservatorioiden opettajiston tavoin ja koostui jo edellä sanotun mukaisesti useista
yhteisistä musiikin mestareista. Italialaisten opettajien lisäksi opettajina toimi
kaksi saksalaista muusikkoa, Venetsiassa Johann Adolph Hasse Ospedale degl´Incurabilissä ja Johann Rosenmüller (n. 1619–1684) Ospedale della Pietàssa.52
Charles Burneyn kirjaamien tietojen mukaan vuonna 1770 Ospedale della
Pietàssa oli 70 ja kaikissa kolmessa muussa Venetsian konservatoriossa kussakin noin 40 oppilasta.53 Jane L. Baldauf-Berdesin mainitsemat lukumäärätiedot vaihtelevat vuosimäärien osalta. Ainoa vuosi, miltä ovat laitoksia koskevat
vertailukelpoiset tiedot, on vuosi 1760, jolloin Baldauf-Berdesin mukaan Ospedale della Pietàssa oli 187, Ospedale degl´ Incurabilissa 65, Ospedale di Santa
50. Ibid.: 127.
Ensimmäinen naispuolinen musiikinopettaja Venetsian orpolastenkodeissa oli Marieta
Giusti Ospedale di San Lazaro e dei Mendicantissa. Hän oli saanut koulutuksensa Ospedale della Pietà dei Turchinissa (ibid.: 110).
51. Comenius 1928 [latinaksi 1657]: 334–339.
52. Näiden laitosten opettajina Venetsiassa toimivat niiden kukoistuskautena mm. seuraavat vuosisatojen kuluttuakin jälkipolvien musiikkialan edustajien tuntemat muusikot ja
säveltäjät: Francesco Gasparini, Pietro Cesti, Nicola Antonio Porpora, Alessandro Da Ponte,
Johann Rosenmüller, Giuseppe Sarti ja Antonio Vivaldi Ospedale della Pietàssa, Giovanni
Legrenzi, Nicola Porpora, Tommasso Traetta, Pasquale Anfossi, Antonio Sacchini ja Domenico Cimarosa l´Ospedaletto di SS. Giovanni e Paolossa/Ospedale di Santo Maria dei Derelittissä, Giovanni Legrenzi, Antonio Lotti, Nicola Porpora, Johann Adolph Hasse, Niccolò
Jommelli, Francesco Durante ja Giuseppe Scarlatti Ospelale degl´Incurabilissä, Giovanni
Legrenzi, Francesco Rossi, Giovanni Battista Vivaldi, Giovanni Marco Martini, Giorgio Gentili, Giuseppe Saratelli ja Baldassare Galuppi Ospedale di San Lazaro e dei Mendicantissa
(Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 299–307).
53. Burney 1773 [1771]: 169.
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Maria dei Derelittissä/Ospedale di Santi Giovanni e Paolossa 65 ja Ospedale di
San Lazaro e dei Mendicantissa 76 oppilasta.54 Verrattaessa Baldauf-Berdesin
mainitsemia lukumäärätietoja Burneyn kirjaamiin vastaaviin tietoihin on havaittavissa, että Venetsian konservatorioiden oppilasmäärät olivat 10 vuodessa pienentyneet merkittävästi.
Oppilaiden väheneminen enteili musiikkioppilaitostoiminnan päättymistä
näissä orpolastenkodeissa 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa, jolloin Napoleonin
sotajoukot saapuivat Venetsiaan. Jäljelle jäi kuitenkin kuorotoimintaa, viimeisimpänä Ospedale della Pietàssa vuoteen 1825 saakka.55 Pohjois-Italian musiikkikoulutuksen keskuspaikaksi tuli sittemmin vuonna 1808 toimintansa
aloittanut Milanon konservatorio Regio conservatorio di musica.
2.4.4. Napolin ja Venetsian konservatorioiden merkityksestä
Napolin konservatorioiden kouluttamien miespuolisten musiikin mestareiden
työn tulokset ovat ajallisesti kantaneet vuosisatojen päähän ja ovat olleet hyvin merkittävästi rakentamassa länsimaisen säveltaiteen kehitystä. Venetsian
konservatorioiden naispuolisten oppilaiden kuuluisiksi tulleet musiikkiesitykset
ovat jääneet lähinnä vain joihinkin muistiinpanoihin. Venetsian konservatorioita kuitenkin ylistettiin alan kirjallisuudessa ja käytettiin samoin kuin Napolin konservatorioita esimerkkinä musiikkikoulutuksen järjestämiseksi muissa
maissa (ks. alaluku 2.8.1.). Se osoittaa Venetsian konservatorioiden tärkeän
merkityksen. Tiedot näiden oppilaitosten musiikkiesitysten korkeasta tasosta
levisivät eri puolille Eurooppaa ja saivat monien eri maiden hallitsijat ja kulttuurihenkilöt vierailemaan Venetsian konservatorioissa.56

54. Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 125–126.
55. Ibid.: 241.
56. Jane L. Baldauf-Berdesin (2004 [1993]: 106, 156–157, 241–242) mukaan Venetsian jossakin konservatoriossa tai joissakin konservatorioissa vierailivat mm. Saksin prinssi Friedrich August v. 1713, Ranskan kuningas Henrik III (1551–1589) v. 1574, Itävallan keisari
Joosef II (1741–1790) v. 1765, 1769 ja 1785, Venäjän tuleva tsaari Nikolai v. 1782 ja Ruotsin
kuningas Kustaa III (1746–1792) v. 1784 sekä Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) v. 1786.
Edellä esitettyihin tietoihin sisältyy joitakin epätarkkuuksia ja virheitä, koska Baldauf-Berdesin mainitsema Friedrich August (1670–1733) oli Saksin vaaliruhtinas ja Puolan
kuningas nimellä August II. Keisari Joosef II oli vuosien 1765 ja 1769 vierailujensa aikana
Rooman kuningas, ei Itävallan keisari. Venäjän tuleva tsaari ei voinut olla Nikolai, koska
mainittuna vierailuajankohtana Nikolai I (1796–1855) ei ollut vielä syntynytkään. Kyseinen tuleva Venäjän tsaari oli Katariina Suuren poika Pavel Petrovich (1754–1801), keisarina v. 1796–1801 Pavel I [suomenkielisen ilmauksen mukaan Paavali I]. Asia on ilmaistu
Baldauf-Berdesin lähteekseen ilmoittamasta Elsie ja Arnold Dennisin kirjoittamasta artikkelista ”Russians in Venice. The Visit of the Conti del Nord in 1782” teoksessa Slavonic and
Western Music: Essays for Gerald Abraham (Brown & Wiley, eds. 1985) sivulla 128.
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Charles Burneyn muistiinpanot vuodelta 1770 vierailuistaan puheena olevissa laitoksissa antavat hyvän kuvan osittain vielä loistokkaassa toimintansa vaiheessa olevista ja osittain jo alkavan hiipumisen merkkejä osoittavista
konservatorioista. Percy A. Scholes on Burneyn muistiinpanoista tehnyt hyvin
suoraviivaisen päätelmän. Sen mukaan Burneyn mielestä Venetsian orpolastenkodeiksi organisoidut naispuolisille oppilaille tarkoitetut konservatoriot olivat tuloksiltaan selvästi parempia kuin varsinaisiksi musiikkioppilaitoksiksi
organisoidut Napolin konservatoriot.57 Tämä paremmuusjärjestys on ollut hyvin mahdollinen, sillä Jane L. Baldauf-Berdesin mukaan Venetsian konservatorioissa maksettiin opettajille huomattavasti parempaa palkkaa kuin Napolin
konservatorioissa. Se ilmeisesti vaikutti merkittävästi siihen, että parhaat musiikin mestarit hakeutuivat erityisesti 1700-luvulla juuri Venetsiaan.58
Perusteluja edellä esitetylle Scholesin tulkinnalle on, koska Burney ihastelee muistiinpanoissaan Venetsian konservatorioiden naispuolisten oppilaiden
erittäin korkeatasoisia laulu- ja orkesterimusiikkiesityksiä sekä hämmästelee
jopa käyrätorvien mukana olemista orkestereissa,59 mutta hän näyttää kuitenkin antavan myös Napolin konservatorioille – varsinkin kuulemilleen orkesteriesityksille – suuren arvon. Kuitenkin laulun tasoa Napolin konservatorioissa
hän vuoden 1770 kokemustensa perusteella arvostelee huomattavan ankarasti.60

2.5. Musiikki akatemioissa ja musiikkiakatemioissa
Termiä akatemia käytettiin jo antiikin aikana, miltä ajalta se yleisimmin yhdistetään Platonin (427–347 eaa.) vuonna 385 eaa. perustamaan kouluun, Akademeiaan, missä käsiteltiin myös musiikkia. Antiikin aikana musiikkiteoreettiset
kysymykset olivat tärkeässä asemassa jopa poliittisessa elämässä. Platonin Akademeian mallin mukaan termiä akatemia käytettiin myös keskiajalta lähtien
filosofisten, kirjallisten ja luonnontieteellisten seurojen nimenä.61 Akatemiat
57. Scholes 1948, I: 176–177.
58. Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 252.
59. Burney 1773 [1771]: 145, 148–149, 168–170.
60. Charles Burneyn (1773 [1771]: 315; ibid. 1969: 164) kirjaamia kokemuksia Napolin
konservatorioista kuvaa hyvin yleisesti hänen seuraava muistiinpanonsa päivämäärällä
18.10.1770: ”The whole Conservatorio of Pietà, consisting of a hundred and twenty boys, all
dressed in a blue uniform, attended. The Sinfonia was just begun when I arrived; it was very
briljant, and well executed: then followed a pretty good chorus; after which, an air by a tenor
voice, one by a soprano, one by a contralto, and another by a different tenor; but worse singing
I never heard before, in Italy; all was unfinished and scholar-like; the closes stiff, studied, and
ill executed; and nothing like a shake could be mustered out of the whole band of singers.”
61. Renessanssin aikana katseet kääntyivät antiikkiin. Firenzessä perustettiin 1400-luvun puolivälissä Accademia Platonica (Maylender 1929a: 294–315; Walin 1945: 12). Jo sen
nimessä näkyy Platonin filosofian ihailu. Venetsiassa v. 1502 perustettu Accademia Aldina
puolestaan keskittyi julkaisemaan kreikkalaisia käsikirjoituksia (Maylender 1926: 125–130).
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olivat siten jonkin erityisalan tai useiden eri alojen tutkimiseen ja/tai edistämiseen keskittyneitä seuroja. Niitä perustettiin Italiassa 1400-luvulta alkaen
sadoittain, mutta niistä monet olivat lyhytikäisiä.62
Muiden alojen tavoin myös musiikki sai omat akatemiansa. Niiden teoreettista musiikkiin paneutumista keskiajalla pönkitti erityisesti se, että ajan ajattelutavan mukaan todellinen muusikko oli henkilö, joka oli perehtynyt musiikkiin
teoreettis-spekulatiivisesti.63 Musiikin alalla akatemialla oli lisäksi muitakin
merkityksiä. Esimerkiksi julkisia konsertteja kutsuttiin Italiassa akatemioiksi.64 Tämä käytäntö levisi myös muualle Eurooppaan.65
Termiä akatemia käyttivät itsestään myös taidemaalariveljeskunnat. Mainitun termin monia merkityksiä osoittaa lisäksi se, että myös rakennuksia, missä jokin accademia kokoontui, kutsuttiin akatemioiksi,66 joten akatemia-käsite
sai erityisesti taiteen alalla hyvin monia merkityksiä. Akatemia-nimityksen lisäksi konsertteja ja oopperaesityksiä toimeenpanneita yhteisöjä kutsuttiin myös

Vanhin edelleenkin toimivista puheena olevista akatemioista, v. 1582 toimintansa aloittanut
Accademia della Crusca, otti tehtäväkseen italian kielestä ja Italian kirjallisuudesta huolehtimisen (ibid. 1927: 122–146). Kuuluisia luonnontieteellisiä akatemioita olivat mm. Roomassa (v. 1603– ) Accademia dei Lincei (ibid. 1929a: 430–503) ja Firenzessä (v. 1657– ) Accademia del Cimento (Maylender 1927: 7–16; Walin 1945: 12).
62. Italian akatemioita, joissa musiikki oli edustettuna muiden alojen ohella, olivat 1400-luvun puolivälissä perustettu Accademia Platonica Firenzessä (Maylender 1929a: 294–315) ja
perustamisvuosi suluissa mainiten Vicenzassa (1555) Accademia Olimpica (ibid.: 109–120),
Venetsiassa (1557) Accademia della Fama, toiselta nimeltään Accademia Veneziana (ibid.
1930: 436–443), Bresciassa (1620) Accademia degli Erranti (ibid. 1927: 305–312) ja (1690)
Roomassa (1690) Accademia degli Arcadi (ibid. 1926: 232–281). Stig Walinin (1945: 14) mukaan viimeksi mainitun akatemian musiikin edustajia olivat A. [Arcangelo] Corelli, A. [Alessandro] Scarlatti ja B. [Benedetto] Marcello. Veronassa toimi jo 1500-luvun alkuvuosikymmeninä Accademia degli Incatenati (Maylender 1929a: 195–196). Se liitettiin v. 1543 samana
vuonna perustettuun Accademia Filarmoniciin (ibid. 1927: 386–394). Myöhemmin samannimisiä akatemioita toimi useilla eri paikkakunnilla niin Italiassa kuin sen ulkopuolellakin (ibid.: 281–291).
63. Asia näyttää vielä 1700-luvullakin liittyvän myös antiikin filosofien ihailuun. Tämän
osoittaa mm. se, että yksi oman aikansa kaikkein monipuolisimmin oppineista henkilöistä,
kahdeksan eri väitöskirjaa laatinut Johann Gottlob Krüger (1758: 454–455), kirjoitti, ettei
Pythagoras ollut pelkkä jaarittelufilosofi, vaan matemaatikko ja sitäkin enemmän, oli muusikko (”Den dieser brave Mann [Pythagoras] war kein blosser Wörterphilosoph, sondern ein
Mathematicus, und was noch mehr ist ein Musicus).”
64. Musiikinhistoriateoksensa aineiston hankkimiseksi Ranskaan ja Italiaan v. 1770 tekemänsä matkan kertomuksensa sanastoselityksissä Charles Burney (1969: 227) antaa sanalle Accademia ainoaksi merkitykseksi ”a concert”.
65. Myös vuonna 1766 Tukholmassa perustetun Utile Dulci -seuran jäsenet kutsuivat seuraansa akatemiaksi. Seuran musiikkiosastoakin, mitä yleensä kutsuttiin termillä musicaliska areopagen, nimitettiin joskus termillä academie (Göthe 1875: 108).
66. Walin 1945: 12–15.
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musiikkiakatemioiksi.67 Toimintansa luonteen vuoksi ne tuodaan esiin alaluvussa Musiikkiyhteisöistä ja yhdistyksistä (ks. alaluku 2.7.1.).
Erityisen merkittäviä musiikkiin keskittyneitä akatemioita perustamisvuosi suluissa mainiten olivat Bolognassa Adriano Banchierin (1568–1634) San Michelen luostarissa perustama Accademia dei Floridi (1615), Domenico Brunettin
(1580–1646) ja Francesco Bertacchin toimesta aikaan saatu Accademia dei Filaschici (1633) sekä Vincenzo Maria Carratin (k. 1675) toimeenpanema Accademia dei Filarmonici (1666), mihin kaikki muut edellä mainitut myöhemmin
yhdistyivät.68 Filosofis-spekulatiivisen ja teoreettisen lähestymistavan rinnalle
tuli vähitellen myös käytännön musiikin harjoittaminen. Accademia dei Filarmonicin jäsenet jakautuivat kolmeen luokkaan, säveltäjiin, laulajiin ja soittajiin. Heti ensimmäisenä toimintavuonna jäseninä oli 50 eturivin muusikkoa
Bolognasta ja Keski-Italiasta, muiden muassa Arcangelo Corelli, Giulio Cesare
Aresti, Giovanni Paolo Colonna, Pietro degli Antoni ja Giovanni Battista Vitali.69 Sittemmin viimeksi mainitun akatemian ilmeisesti merkittävimmän musiikkipedagogin, Padre Giovan Battista Martinin (1706–1784), opetusta saivat
ja häneltä saamiaan oppeja välittivät edelleen omille oppilailleen lukuisat musiikkialan ammattilaiset.70 Esimerkiksi Tukholmassa vaikuttaneita Martinin
oppilaita olivat Francesco Antonio Uttini (1723–1795),71 Johann Gottlieb Naumann (1741–1801)72 ja Georg Joseph Vogler (1749–1814).73
Termi akatemia tuli käyttöön antiikin ajan Kreikan jälkeen Italian kaupunkivaltioiden lisäksi myös muissa maissa. Ranskassa se esiintyi taiteen alalla ilmeisesti ensimmäisenä vuonna 1570 Jean Antoine de Baïfin (1532–1589)
perustaman ja vuoteen 1584 toimineen l´Académie de Poésie et de Musiquen
67. Musiikinhistorioitsija André Pirron (1940: 250) mukaan Venetsiassa jo ennen 1500-luvun puoliväliä Accademia di Musica järjesti [Adrian] Willaertin (n. 1490–1562) johdolla konsertteja. Michel Maylender ei mainitse Italian akatemioita koskevassa laajassa teossarjassaan tämännimistä musiikkiakatemiaa.
Pirron musiikkiakatemiaksi nimeämä yhteisö näyttää olleen musiikin esittäjistö ja koostuneen miespuolisista laulajista, Venetsian laulukoulusta (Scuola di canto fermo e figurato e contrappunto teorico e pratico -kuorosta) sekä soitinyhtyeistä (cappella piccola ja cappella grande). Ne esiintyivät Venetsialaisen koulukunnan perustajan Adrian Willaertin (n.
1490–1562) johdolla sunnuntai-iltapäivisin ja juhlapäivinä. Näitä musiikkituokioita pidetään sittemmin erityisesti 1700-luvulla laajasti Euroopassa yleistyneiden concert spirituel
-konserttien edeltäjinä (mm. Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 35–37).
68. Maylender 1929a: 29–31.
69. Ibid. 1927: 377–381, 395, 435–436.
70. Mm. Johann Christian Bach (1735–1783), André Ernest Modeste Grètry (1741–1813),
Niccolò Jommelli (1714–1774) ja Wofgang Amadeus Mozart (1756–1791) opiskelivat Padre
Martinin johdolla (Brofsky & Durante 2001 [1980], 15: 922).
71. Boer van & Tegen 2001 [1980], 26: 178.
72. Härtwig 2001 [1980], 17: 710.
73. Grave 2001 [1980], 26: 864.
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nimessä.74 Seuraava akatemia oli l´Académie des Beaux-Arts (1648). Sen ohjelmassa olivat kuvataiteet ja musiikki. Tanssiakatemia l´Académie Royale de
Dance (1661) ja l´Académie Royale de Musique perustettiin vuonna 1669.75 Viimeksi mainittu oli oopperalaitos ja Pariisin oopperan edeltäjä. Vuonna 1666
perustettiin Ranskassa tiedeakatemia l´Académie des Sciences.76 Sen toimintoihin kuului myös musiikki matemaattis-fysikaalisena ilmiönä.77 Myös Ruotsissa
käynnistyi samana vuonna (1666) eräänlainen akatemia, Antikvitetskollegiet,
vaikka sen nimessä ei termi akademi esiinnykään.
Leipzigissa Lorenz Christoph Mizlerin (1711–1778)78 perustama Societät
der musikalischen Wissenschaften puolestaan edusti perinteistä teoreettis-filosofista musiikkiakatemiaa, vaikka nimessä ei termi akatemia esiinnykään.
Se toimi vuosina 1738–1754, ja siinä oli seuran sääntöjen määräyksen mukaan
enintään 20 jäsentä, joiden tuli esittää hyväksyttävä näyttö jäsenyyden saamiseksi ja luovuttaa muotokuvansa järjestölle.79
Italian akatemioita vastaavista toiminnoista käytettiin Englannissa ennen 1700-lukua termiä Society. Kuuluisin tiedeakatemia on vuonna 1660 perustettu The Royal Society. Sen ohjelmaan kuului myös musiikki. Konsertteja
järjestäneistä seuroista käytettiin yleensä termiä Consort edellä mainitun Society-termin lisäksi.80 Yksityistilaisuuksina alkaneet kotikonsertit muuttuivat
1600-luvun lopulla vähitellen puolijulkisiksi ja sittemmin julkisiksi maksulli74. Walin 1945: 18; Åstrand 1975, 1: 277.
75. Brown & Fenlon 2001 [1980], 1: 44.
76. Walin 1945: 20–21.
Ranskassa perustettiin jo tätä ennen Académie française. Richelieu (1585–1642) teki
sen aikaan saamiseksi aloitteen v. 1635. Parlamentti käsitteli ja hyväksyi sen v. 1637. Akatemian perustamisvuodeksi ilmeisesti mahdollisimman varhaisen vuoden määrittämiseksi
mainitaan aloitteen tekemisvuosi [!]. Tämän akatemian tehtävänä oli ranskan kielen puhtauden vaaliminen, ja sitä pidetään yleisesti ”maailman kuuluisimpana akatemiana” (lainauksen osalta mm. HS 22.8.2004: C2).
77. Tälle akatemialle Jean-Philippe Rameau (1683–1764) omisti v. 1737 julkaistun teoksensa Génération harmonique, ja tämän akatemian kokouksessa 22.8.1742 Jean-Jaques Rousseau (1712–1778) luki kuuluisan kirjoituksensa Projet concernant de nouveaux signes pour
la musique (mm. Walin 1945: 21).
78. Lorenz Ch. Mizler luennoi 1730-luvulla Leipzigin yliopistossa Stig Walinin (1945: 37)
ilmauksen mukaan ilman erityistä menestystä Johann Matthesonin (1681–1764) kirjasta Das Neu-eröffnete Orchestre antaakseen kuulijoille tarpeellisia tietoja musiikin kaikista osa-alueista.
79. Mizler 1752: 349–357.
Jäsenluettelossa, missä Lorenz Mizler mainitaan vasta toisena, ovat mm. Georg Philipp
Telemann (1681–1767) kuudentena ja Georg Friedrich Händel (1685–1759) yhdentenätoista. Sittemmin jäsenistöä täydennettiin. Esimerkiksi Johann Sebastian Bach (1685–1750) tuli neljänneksitoista jäseneksi sävellysnäytteenään Canonische Veränderungen über ”From
Himmel hoch da komm` ich her” vuonna 1747 (Mizler 1754: 107; Spitta 1962 [1873–1880]:
506; Boyd 2001 [1980]: 327).
80. Walin 1945: 21; Pinthus 1977 [1932]: 55–58.
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siksi tilaisuuksiksi. Lontoossa pidettyjen ensimmäisten julkisten konserttien
pitopaikan nimiksi näyttää tulleen musiikkikoulu ja akatemia.
These are to give Notice that at Mr. John Banister´s house, now called the
Musick-School, over against the George Tavern in White Fryers, this present
Monday, will be musick performed by excellent masters, beginning precisely
at 4 of the clock in the afternoon, and every afternoon for future, precisely at
same hour.81

Yllä mainittu Englannin ensimmäiset julkiset maksulliset konsertit toimeenpannut viulisti John Banister (n. 1625–1679) ilmoitti konserttitoiminnastaan vuoteen 1678 saakka. Vuonna 1676 hänen konserttipaikakseen tuli
akatemia (”At the academy in little Lincoln´s Inn Fields”).82
Järjestöä tai yhdistystä tarkoittavana terminä akatemia tuli Englannissa käyttöön 1700-luvun alkupuolella. Ensimmäinen tämän tyyppinen musiikkialan akatemia83 oli vuonna 1710 perustettu The Academy of Ancient Music.
Se koostui etevistä ammattimuusikoista ja harrastajista ja omistautui vanhan vokaali- ja instrumentaalimusiikin tutkimiseen ja esittämiseen. Se myös
kokosi kirjaston, jossa oli sekä painettuja että käsinkirjoitettuja sävellyksiä.84
Seuraava musiikkialan akatemia oli vuonna 1719 perustettu yksityinen oopperayhdistys The Royal Academy of Music.85 Sen kapellimestarina toimi Georg
Friedrich Händel.

2.6. Yliopistojen musiikkikoulutus
Eurooppalaiset yliopistot kehittyivät keskiajan luostari- ja katedraalikoulujen
sekä sittemmin kymnaasien luomalle sivistyspohjalle. Mainittujen koulujen ope81. LG 742/30.12.1672: 2; ks. myös Hawkins 1963 [1776]: 763 ja Burney 1958 [1789], III: 368.
Termin Musick-School käyttäminen tässäkin yhteydessä juontanee merkityksensä jo mainitusta yliopistojen musiikinharjoituksiin varatun tilan latinankielisestä ilmauksesta Schola
musicae, mikä ilmenee vanhoissa englanninkielisissä julkaisuissa termeinä Musick-School
ja Musick room. Näissä tiloissa harjoitettiin musiikkia ja pidettiin myös pienimuotoisia konsertteja (esim. Klima & Bowers & Grant 1988: 143–144).
82. LG 1354/11.11.1678: 2; ks. myös Hawkins 1963 [1776]: 763 ja Burney 1958 [1789], III: 369.
Vuonna 1878 John Banisterin konsertti-ilmoituksessa (LG 1356/18.11.1678: 2; Hawkins
1963 [1776], II: 763) konserttipaikaksi näyttää tulleen uudelleen Musick-School.
83. Friedrich Wilhelm Marpurg (1758–1759, IV Band) käyttää kirjansa sisällysluettelossa, minkä sivuja ei ole numeroitu, Lontoossa vuodesta 1597 alkaen toimineesta oppilaitoksesta Gresham College nimitystä musiikkiakatemia (”Akademie, musikalische zu London”).
Kysymyksessä oli kuitenkin monialainen korkeakoulu, missä musiikki oli yksi seitsemästä oppiaineesta.
84. Walin 1945: 20–21.
85. Tämä akatemia, oopperayhdistys, on eri asia kuin sittemmin v. 1822 perustettu samanniminen opetuslaitos.
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tusohjelma koostui triviumista (grammatiikasta, retoriikasta ja dialektiikasta)
ja quadriviumista (musiikista, aritmetiikasta, geometriasta ja tähtitieteestä)
eli seitsemästä yleissivistävästä, ”vapaiden taiteiden/taitojen”, oppiaineesta.
Koulut jäivät kiinteiksi osiksi yliopistoja, missä yleisimmiksi tiedekunniksi tulivat jumaluusopillinen, lääketieteellinen, lainopillinen ja filosofinen tiedekunta. Jälkimmäiseen sisältyivät edellä mainitut seitsemän oppiainetta.86 Musiikin
opetusta varten ei ollut yleensä omaa oppituolia, vaan teoreettis-spekulatiivisen opetuksen, mikä sisälsi musiikinteoriaa käsitteleviä käsikirjoituksia ja kirjapainotaidon tultua keksityksi myös painettuja teoksia, opettivat keskiajalta
lähtien muiden alojen, useimmiten matematiikan, opettajat.87
Edellä mainitusta poiketen Espanjassa, missä musiikin mainitaan olleen
keskiajalla tärkeässä asemassa koululaitoksessa, perustettiin jo vuonna 1254
Salamancan yliopistossa musiikin oppituoli. Sen haltijoiden mainitaan olleen
keskiajalta alkaen sekä spekulatiivisen että käytännön musiikinopetuksen osaajia.88 Italiassa Pavian yliopisto sai musiikin oppituolinsa vuonna 1483,89 mutta
sillä ei näytä olleen jatkuvuutta ensimmäisen professorin, Franchino Gaforin
(ks. s. 14), jälkeen. Muiden maiden yliopistot saivat puheena olevan alan professuurinsa mainittuja vuosilukuja huomattavasti myöhemmin. Bolognan yliopiston tosin mainitaan saaneen musiikin oppituolin vuonna 1450,90 mutta tämä
tieto näyttää olevan kyseenalainen. Paavi Nikolaus [Nicholas] V (1397–1455)
perusti tuolloin musiikin luennoitsijan (lecturam musice) tehtävän taiteiden (filosofisen) ja lääketieteen tiedekuntaan, mutta lakkautti sen hyvin pian.91 Tämä selittää sen, että Bolognan yliopiston opettajaluettelossa ajalta 1451–1452
(professore ad lecturam musice on pyyhitty huolellisesti yli.92
86. Yliopistot alkoivat antaa myös oppiarvoja tutkintojen perusteella. Alin oppiarvo oli baccalaureus, seuraava licentiatus. Viimeksi mainitun oppiarvon saanut voi entisten opettajiensa suostumuksella saada oikeuden pitää luentoja. Tällöin hän oli magister. Sen rinnalla käytettiin myös nimitystä doctor, jos asianomainen oli suorittanut opintonsa kolmessa ensiksi
mainitussa tiedekunnassa, ei siis filosofisessa tiedekunnassa (Manninen 1965, 10: 432–435).
87. Musiikin yhdistivät ja yhdistyvät matematiikkaan lukusuhteet, erityisesti eri intervallien väliset värähdyslukusuhteet ja viritysjärjestelmät. Tästä johtuen matemaatikot kirjoittivat useimmat varhaisimmista musiikkia käsittelevistä tieteellisistä tutkielmista.
Musiikista sivutyönään luennoineet muiden alojen opettajat eivät näytä aina olleen kovin kiinnostuneita tästä tehtävästä, koska Oxfordin yliopistosta 1500-luvulta olevien tietojen
mukaan monet heistä pyysivät siitä vapautuksen. Perusteluiksi oli esitetty oppimateriaalin
hankkimisen vaikeus ja se, että musiikin [sitä nimitettiin tieteeksi] harjoittaminen oli hyödytöntä ja myös harvinaista Lisäksi opiskelijat olivat heidän ilmoituksensa mukaan siirtyneet matematiikan opiskelijoiksi, koska siitä oli enemmän hyötyä kuin musiikista (Musical
Quarterly XLI/1955: 192–193; Carpenter 1958: 155–156).
88. Carpenter 1958: 93, 316–317.
89. Burney 1958 [1789], 3: 130.
90. Frisoli 1975: 1: 539–541; Surian & Ballerini 2001 [1980], 3: 831.
91. Carpenter 1958: 128.
92. Ibid.: 130, note 8.
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Jo esiin tuodun perusteella on havaittavissa, että käytännön musiikinopetusta yhdistettynä spekulatiiviseen musiikinopetukseen annettiin ilmeisesti
ensimmäisenä Salamancan yliopistossa [Studio Generale di Salamancassa] jo
1300-luvulla.93 Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa tätä opetusta oli 1400-luvulta lähtien.94 On kuitenkin esitettävä kysymys, mitä mainituissa lähdetiedoissa tarkoitetaan käytännön musiikkikoulutuksella ja liittyikö se mainittuina
vuosisatoina yliopistojen viralliseen opetukseen vai saivatko opiskelijat puheena olevat taitonsa jostakin muualta tai pelkästään itseopiskeluna.
Salamancan yliopiston antamasta musiikkikoulutuksesta tiedetään, että
musiikin professorin tuli antaa puoli tuntia musiikin spekulatiivista opetusta
ja loput opetusjaksosta käytännön ohjausta, mikä sisälsi gregoriaanista laulua
ja mensuraalimusiikkia sekä kontrapunktia. Muun kuin spekulatiivisen musiikinopetuksen voi antaa myös professorin sijainen.95
Englannin yliopistoissa noudatettiin samoja käytäntöjä kuin Salamancan
yliopistossa. Kontrapunktin opetukseen liittyneet kirjalliset harjoitukset olivat
kuitenkin ilmeisen keskeisessä asemassa, koska Oxfordin yliopistossa oppiarvon magisterium in artibus saamiseksi vaatimuksena oli vuodesta 1431 lähtien
uskonpuhdistukseen saakka [Ancius Manlius Torquatus Severinus] Boëthiuksen teoksen [De institutione] Musica (painettuna Musica) kaikkien viiden osan
tietojen hallinta.96 Kyseinen teos on puhtaasti filosofis-spekulatiivinen musiikinteorian oppikirja, minkä oppeja sovellettiin myös käytännössä.97
Muun käytännön musiikkikoulutuksen kuin säveltämistä palvelevan spekulatiivisen tieto-taidon opiskelijat hankkivat lähinnä yliopiston ulkopuolisilta
muusikoilta. Laulajat saivat koulutuksensa kirkkojen kuoronjohtajilta osallistuessaan musiikin esittäjinä yliopistojen moniin juhlamenoihin. Näitä olivat
muun muassa lukuvuosien alkamiseen, eri oppiarvojen saavuttamiseen ja rehtorin vaihdoksiin liittyvät juhlat keskiajalta lähtien. Puheena olevien tilaisuksien musiikin esittämiseen palkattiin myös ulkopuolisia alan ammattilaisia.
Esimerkiksi Pariisin yliopistosta tästä on tieto jo vuodelta 1371.98 Soittamisesta kiinnostuneet opiskelijat saivat oppinsa kaupunginmuusikoilta ja kirkkojen
urkureilta99 maksamalla tästä opetuksesta erikseen. Myös monet yliopistojen
Nan Cooke Carpenter (ibid,: 314) mainitsee, että Italian yliopistoissa ei ollut yhtään musiikin oppituolia renessanssin aikana mahdollista Pavian yliopiston professuuria lukuun ottamatta, jolloin Gafori hoiti sitä.
93. Rashdall 1936, II: 81.
94. Walin 1945: 10–11.
95. Carpenter 1958: 211.
96. Musical Quarterly XLI/1955: 191; Carpenter 1958: 153.
97. Esimerkiksi John Charde sai vuonna 1518 tehtäväkseen säveltää viisiääninen messu
kandidaatin tutkintoaan varten (Musical Quarterly XLI/1955: 196; Carpenter 1958: 160–161).
98. Carpenter 1958: 51.
99. Yliopistot niihin kiinteässä yhteydessä olleiden luostari- ja katedraalikoulujen kans-
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eri alojen opettajat olivat oman alansa lisäksi muusikoita, jotka antoivat soiton
tai laulun opetusta. Toisaalta yliopistoissa opiskeli myös jo muusikoiksi kouluttautuneita henkilöitä, jotka antoivat musiikin opetusta yliopiston muille opiskelijoille.100 Lisäksi itseopiskelua harrastettiin.101 Opiskelijoiden aktiivisesta
musiikinharrastamisesta on runsaasti esimerkkejä Euroopan eri yliopistoissa keskiajalta alkaen.102 Se oli jopa niin yleistä, että yliopistojen oli asetettava
kieltoja soittamiselle ja muille vastaaville turhuuksiksikin mainituille harrastuksille.103
Englannin korkeakoululaitoksen ensimmäinen musiikin professuuri oli
Lontoossa Gresham Collegessa. Tämä oppilaitos perustettiin vuonna 1597
kauppias, pankkiiri ja ritari Thomas Greshamin (1519–1579) lahjoittamilla
testamenttivaroilla. Gresham Collegen opetusaineita olivat teologia, lakitieto,
fysiikka, geometria, retoriikka, astronomia ja musiikki. Niistä kutakin opetettiin eri viikonpäivinä aamupäivällä latinan ja iltapäivällä englannin kielellä.104
sa olivat keskiajalta lähtien kirkon alaisuudessa, joten useissa tapauksissa monitaitoisten
urkureiden osallistuminen yliopistojen opiskelijoiden musiikinopetukseen oli käytännössä
mahdollista
100. Nan Cooke Carpenter (1958: 52) mainitsee mm. että St. Marthurin kirkon urkuri Henricus de Saxonia suoritti musiikin baccalaureus-tutkinnon Pariisin yliopistossa v. 1407 ja
vielä lääketieteen baccalaureuksen tutkinnon v. 1415, jolloin myös tuli valituksi Notre Damen urkuriksi.
101. Monet Oxfordin yliopistossa 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa musiikin baccalaureus-tutkinnon suorittaneista joko jo olivat urkureina jossakin kirkossa tai tutkinnon suorittamisen jälkeen saivat merkittävän urkurin tehtävän (Musical Quarterly XLI/1955: 197;
Carpenter 1958: 161).
Englannin vanhimpiin yliopistoihin (Oxfordin ja Cambridgen yliopistoihin) kiinteästi kuuluneissa ja kuuluvissa collegeissa oli vakinaisia urkureita jo varhain, Oxfordissa All
Souls Collegessa vuodesta 1458 lähtien (Musical Quarterly XLI/1955: 203). Nämä urkurit ja
collegeiden kuoromestarit sekä muiden alojen professorit, usein matematiikan professorit,
näyttävät opettaneen musiikkia yliopistoissa siihen saakka, kunnes yliopistoihin perustettiin musiikin professuureja.
Termillä college on Englannin koulutusjärjestelmässä monia eri merkityksiä. Tässä sillä tarkoitetaan yliopistoa tai korkeakoulua.
Edward Herbert (1583–1648) [vuodesta 1629 Lord Edward Herbert of Cherbury] kirjoittaa omaelämäkerrassaan (1906 [1886]: 23) musiikkiopinnoistaan Oxfordin yliopistossa vuosien 1598 ja 1599 vaihteessa seuraavasti: “During this time of living in the University [- -].
I attained also to sing my part at first sight in music, and to play on the lute with very little
or almost no teaching; [- -].“
102. Yksi hyvin erikoinen todiste opiskelijoiden ilmeisen laajasta musiikinharrastamisesta
on Padovan yliopistosta vuodelta 1412, jolloin kanonisen lain professori Ludovico Cortusi (k.
1418) määräsi, että hänen hautajaiskulkuettaan tulee johtaa trumpetisteista, jousisoittajista, urkureista ja lyömäsoittajista koostuva 50 muusikkoa käsittävä soittajisto. Sen tulee esittää Gloria, ja esitykseen tulee osallistua 12 neitsyttä laulaen ja iloiten (Carpenter 1958: 38).
103. Nan Cooke Carpenter (ibid.: 72, 172) mainitsee soittamista ja tanssimista koskevan
kiellon Orléansin yliopistosta vuodelta 1365 ja Oxfordin yliopistosta opiskelua ja lepoa häiritsevän soittamista, tanssimista ja laulamista koskevan kiellon vuodelta 1517.
104. Mattheson 1759: 410–413.
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Edellä mainitusta poikkeuksena musiikinopetus määrättiin annettavaksi torstaisin ja lauantaisin iltapäivällä kello kolmesta neljään.105
Ensimmäiseksi musiikin professoriksi kuningatar Elisabet I:n (1533–1603)
suosituksesta nimitettiin John Bull (n. 1562–1628). Hän hoiti professuuria vuosina 1597–1607 Thomas Greshamin määräämien ohjeiden mukaisesti. Niihin
Salamancan yliopiston musiikinopetuksen tavoin sisältyi teoreettisena osuutena luento-opetusta ja käytännöllisenä opetuksena laulamista ja soittamista.
John Bull vapautettiin latinankielisestä opetuksesta. Häntä arvostettiin niin
korkealle musiikin asiantuntijana, että puute latinan kielen taitamisessa ei ollut esteenä professoriksi nimittämisessä.
The solemn Musick lecture to be read twice every week, in manner following,
viz. the thoretique part for one half hour, or thereabouts; and the practique, by
concert of voice or instruments, for the rest of the hour: whereof the first lecture should be in the Latin tonque, and the second in English. – But because
at this time Mr. Doctor Bull, who is recommended to the place by the Queen´s
most excellent Majesty, being not able to speak Latin, his lectures are permitted to be altogether in English, so long as he shall continue in the place of Music lecturer there.106

Charles Burney luettelee Gresham Collegen musiikin professoreiksi nimitettyjä vuoteen 1740 saakka, mutta hänen käsityksensä mukaan sekä teoreettista että käytännön musiikin opetusta antamaan kykenevä oli ainoastaan
ensimmäinen professori John Bull. Hänen erottua tehtävästään vuonna 1607
se uskottiin aluksi muiden oppiaineiden opettajien sivutöinään hoidettavaksi.
Burneyn mukaan näillä opettajilla ei kuitenkaan ollut teoreettista eikä käytännönkään kykyä näihin tehtäviin.107
Oxfordin yliopiston ensimmäisen musiikin professuurin perusti William
Heather (n. 1563–1627) vuonna 1626. Hänen ehdotuksestaan yliopiston vahvistamat ohjeet sisälsivät käytännön musiikinharjoittamisesta seuraavat määräykset.108
Imprimis, that the exercise of Musicke bee constantly kept every wecke on
Thursday in the afternoone; Afternoones in Lent expected.

Seitsemän oppiaineen opettaminen viikon eri arkipäivinä selittyy sillä, että ainakin lauantaisin opetettiin kahta eri oppiainetta, fysiikkaa ja musiikkia. Lisäksi Johann Matthesonin mukaan opintojärjestystä muutettiin useasti.
105. Hawkins 1963 [1776]: 466.
106. Burney 1958 [1789], 3: 93; ks. myös Hawkins 1963 [1776]: 466.
107. Burney 1958 [1789], 3: 93–94.
108. Ibid.: 286–287; Hawkins 1963 [1776]: 572; Musical Quarterly XLI/1955: 191–203; Carpenter 1958: 157–158.
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Secondly I appoint M´ Nicholson the nowe Organist of Mag: Colledge to bee
the Master of the Musicke, and to take charge of the Instrumentes …
Thirdlie I doe ordaine that the said Master bringe with him two boyes
weekely at the day and time aforesaid, and there to receaue such Company as
will practice Musicke and to play Lessons of Three partes if none other come.
Lastie I ordaine that once every yeare the Instrumentes bee viewed and the
bookes: And that neyther of these bee lent abroade vppon any pretence whatsoever, nor removed out of the Schoole and place appointed.109

Edellä esitetystä ilmenee, että puheena oleva Oxfordin yliopiston musiikin
professuuri perustettiin juuri käytännön musiikinopetusta varten. Tehtävää
hoiti urkuri ja musiikin baccalaureus Richard Nicholson (1563–1639).110 Musiikin luento-opetuksesta huolehti keskiajalta periytyneen käytännön mukaisesti toinen opettaja, aluksi noin vuoden ajan ”magister artium” John Allibond
(1596/1597–1658). Näin William Heather laatimillaan määräyksillä painotti
käytännön musiikin opetuksen merkitystä.111 Samalla menettely osoittaa, että käytännön muusikon ei uskottu pystyvän luennoimaan musiikinteorian käsitteellisistä asioista.
Cambridgen yliopisto sai musiikin oppituolin vuonna 1684. Sen ensimmäinen haltija oli Nicolas Staggins (n. 1650–1700).112 Hänen seuraajansa oli Thomas Tudway (n. 1646–1726). Kyseinen professuuri oli kuitenkin pelkästään
kunniatehtävä ilman palkkaa aina vuoteen 1868 saakka.113
Saksankielisen alueen yliopistoissa, Wienissä, Heidelbergissä, Kölnissä,
Leipzigissä, Wittenbergissä ja Krakovassa, musiikin spekulatiivisen aineksen
luennoivat keskiajalta lähtien yleensä matematiikan tai fysiikan opettajat, mutta Wienissä myös runouden opettajat. Oppimateriaalina oli 1500-luvun puoli109. Musical Quarterly XLI/1955: 194; Carpenter 1958: 158 (lainaus teoksesta Gibson,
Strickland (ed.) 1931. Statuta antiqua Vniversitatis Oxoniensis. Oxford. p. 556).
110. Tästä syystä Jacob Adlung (1758: 111) käyttää Nicholsonin professuurista termiä
Professor praxeos musicae. John Hawkins (1963 [1776]: 584). Teoksissa Musical Quarterly
XLI/1955: 197 ja Carpenter 1958: 161) ilmaistaan asia englanninkielisellä nimikkeellä Professor of Musical Praxis.
111. Musical Quarterly XLI/1955: 194–195; Carpenter 1958: 158–159.
Nicholsonin kuoltua hänen seuraajansa oli Nicholsonin tavoin Magdalen collegen urkuri Arthur Phillips (Hawkins 1963 [1776]: 584).
112. Carpenter 1958: 316.
Carpenterin mukaan Staggins kuoli vuonna 1705.
113. Hawkins 1963 [1776]: 795.
Myös Charles Burney (1958 [1789], 3: 360) mainitsee nämä professorit ja Carpenterin
(1958: 316) tavoin myös heidän ”honorary”-asemansa.
Ensin mainitun professorin taidoista Burney ei ilmaise mitään, mutta Thomas Tudwayn bachelor-tutkinnon sävellyksessä hän osoittaa useita virheitä (äänenkuljetusvirheitä, rinnakkaisia kvinttejä, mainitsee mm. tenoriäänen kulkevan välillä basson alapuolella
jne.), millä perusteella hän luokittelee sävellyksen tyystin virheelliseksi ja mielikuvituksettomaksi.
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väliin saakka Jean de Murisin teos Musica [speculative secundum Boethium].
Muut kuin mainittuun teoreettiseen ainekseen liittyneet käytännön musiikkitaidot opiskelijat hankkivat yksityisesti. Uskonpuhdistuksen jälkeen alkanut
kehitys johti siihen, että musiikkiaines poistettiin mainittujen muiden oppiaineiden opettajien opetusohjelmasta 1500-luvun puoliväliin mennessä, mikä johti teoreettis-spekulatiivisen musiikinopetuksen rappeutumiseen yliopistoissa.
Heidelbergissa musiikinopetus uskottiin yliopiston alaisuudessa ja valvonnassa olevan kymnaasin tehtäväksi. Leipzigissä opetuksen antoivat ulkopuoliset
opettajat opiskelijoille yksityisesti. Wittenbergissä yritettiin useaan kertaan
1500-luvulla perustaa musiikin professuuri, mutta turhaan. Sen sijaan Martin
Luther (1483–1546) ja hänen tukijansa saivat kaupunkiin muuttamaan säveltäjiä, musiikkiteoreetikkoja, urkureita ja kuoronjohtajia, joista jotkut toimiessaan yliopiston urkurina tai kirkkokuoron johtajana antoivat yksityisopetusta
yliopiston opiskelijoille.114
Ruotsin yliopistolaitos käytti esikuvanaan Pariisin, Leipzigin ja Rostockin
yliopistoja. Vuonna 1477 perustetussa Uppsalan yliopistossa, spekulatiivisen
musiikinopetuksen oppimateriaalina käytettiin mainitun saksalaisen esikuvan mukaisesti 1500-luvun puoliväliin saakka Jean de Murisin teosta Musica
[speculative secundum Boethium]. Uppsalan yliopisto sai Carl-Allan Mobergin
mukaan yhdistetyn runouden ja musiikin professuurin (professor poeseos et
musices) vuonna 1628. Professuurin haltija oli Jonas Columbus (1586–1663),
joka käytti opetuksessaan solmisaatio-menetelmää. Hän siirtyi kuitenkin jo
vuonna 1630 Taalainmaalle Husbyn seurakunnan kirkkoherraksi.115 Abraham
Abrahamsson Hülphersin mukaan Columbuksen jälkeen musiikkikoulutusta
yliopistossa antoivat jotkut hoviorkesterin muusikot,116 minkä perusteella opetus oli ilmeisesti soitonopetusta.
114. Carpenter 1958: 317–319.
115. Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft 4/1929: 62–64
Carpenter 1958: 309, 313.
Carl-Allan Mobergin mukaan [kirjoituksensa julkaisuhetkeen mennessä] Jonas Columbuksen musiikin professuuri oli ensimmäinen ja viimeinen Uppsalan yliopistossa.
Nan Cooke Carpenter (1958: 309, 313) mainitsee, että Jonas Columbus oli ennen professuurin saamista kuninkaallinen kuoromestari. Tätä ei Moberg eivätkä muut tietolähteet
vahvista (esim. Hülphers 1773: 98–99, alaviitteet 18 ja 19; Lindgrén, A. 1880, 3: 493; ibid.
1906, 5: 587).
116. Hülphers 1773: 98–99, alaviitteet 18 ja 19.
Abraham Abrahamsson Hülphers (ks. myös Lindgrén, A. 1880, 3: 493 ja 1906, 5: 587) mainitsee, että Jonas Columbus ulkomaanmatkaltaan vuonna 1613 palattuaan opetti musiikkia
ja runoutta Uppsalan yliopistossa ja valittiin kreikan kielen lehtoriksi ja musiikinjohtajaksi Vesteråsin kymnaasiin. Hän teki vuosina 1619–1623 matkan Saksaan ja toi matkaltaan
soittimia ja nuottimateriaalia kymnaasille. Vuonna 1625 Jonas Columbus nimitettiin runouden professoriksi Uppsalan yliopistoon. Tältä osin sekä Hülphersin että Lindgrénin antamat tiedot poikkeavat edellä mainituista Mobergin tiedoista.
Jos Hülphersin ilmaisu (ibid.: 98, alaviite 18) ”Inrättningen med publique underwisnin-
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Jonas Columbuksen ja hoviorkesterin muusikoiden antamaa musiikkikoulutusta jatkoi lääketieteen professori ja muinaistutkija sekä yliopiston rehtoriksi
vuonna 1662 nimitetty Olof Rudbeck vanhempi (1630–1702). Vuosien 1654–1685
aikana Rudbeckin ansiosta yliopistolle hankittiin yhteensä 38 soitinta 330 riikintaalerilla. Rudbeckin käynnistämän kapellin, collegium musicumin, toimintaa jatkoi hänen oppilaansa, vuonna 1670 yliopiston musiikinjohtajaksi sekä
lisäksi vuonna 1684 ylimääräiseksi ja vuonna 1690 varsinaiseksi matematiikan professoriksi nimitetty Harald Wallerius (1646–1716), joka oli monipuolinen muusikko. Hän soitti viulua ja klaveeria sekä monia puhallinsoittimia,
muiden muassa skalmeijaa, dulciania ja pasuunaa.117
Uppsalan yliopiston musiikkielämä koki vuosina 1727–1764 rappion. Opiskelijoille myönnetyt musiikkistipenditkään eivät saaneet yliopiston kapellia toimivaksi. Yliopiston kanslerina toiminut kruununprinssi (sittemmin kuningas
Kustaa III) vieraili vuonna 1767 yliopistossa ja kehotti soittaville opiskelijoille
myöntämään muitakin kuin musiikkistipendejä. Kapellin toiminta heräsi jossakin määrin henkiin vuodesta 1764 alkaen sen kärkihahmona toimineen Nils
Litzeliuksen (1734–1783) johdolla. Musiikkialan painopiste siirtyi kuitenkin
tämän jälkeen Uppsalasta Tukholmaan.118

2.7. Taidemusiikki yhä useampien ihmisten
harrastuksen kohteeksi ja musiikinopetuksen aseman
muutos koululaitoksessa
2.7.1. Musiikkiyhteisöjä ja -yhdistyksiä
Jo esillä olleiden Mestarilaulajaseurojen rinnalle ja niiden seuraajiksi saksankielisillä alueilla 1500–1600-lukujen vaihteessa perustettiin myös muita musiikkiyhteisöjä, kuten Platon-kultin mukaisia seuroja nimiltään Convivia Musica
seu Philosophica/Convivium Musicum seu philosophica tai Convivia Musica/
Convivium Musicum. Niistä ensin mainitut keskittyivät kokoontumisten aikana nautitun aterian lisäksi nimensä mukaisesti filosofiseen keskusteluun mugen i sång och musik af en Direct. Musices, har ock ifrån dess tid der warit bibehållen” pitää
sanatarkasti paikkansa, Vesteråsissa oli Ruotsin ensimmäinen musiikkikoulu jo 1600-luvun alussa. Kuitenkin on perusteltua olettaa, että kysymys oli kymnaasissa annetusta laulun- ja soitonopetuksesta.
117. Moberg 1929: 67–68.
Harald Walleriuksen jälkeen tähtitieteen professori Eric Burman (1692–1729) perusti
vuonna 1726 pääasiassa yliopiston professoreista koostuneen collegium musicumin. Se kokoontui kaksi kertaa viikoittain soittamaan hänen kotonaan (Mattheson 1910 [1740]: 29;
Hülphers 1773: 99, alaviite 19; Norlind 1918: 152–153; Mitteilung der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft 1/1930: 12–13.
118. Mitteilung der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft 1/1930: 14–20.
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siikista ja jälkimmäiset ensisijaisesti musisoimiseen. Puheena olevia seuroja
kutsuttiin usein saksankielisellä termillä Kräntzchen.119
Convivia Musica/Convivium Musicum -seurojen ohella 1500–1600-lukujen vaihteesta alkaen perustettiin myös collegium musicum/collegia musica
-nimisiä musiikkiyhteisöjä. Mainittu termi esiintyi ensiksi musiikkialan ammattilaisten, kirkkomuusikkojen ja kaupunginmuusikkojen, muodostamien
yhtyeiden nimissä ja otettiin pian myös harrastajamuusikoiden yhtyeiden nimeksi.120 Collegium musicumit olivat tärkeitä tekijöitä taidemusiikin leviämisessä entistä laajemmille kansalaispiireille. Kyseisiä soitinyhtyeitä perustivat
erityisesti kauppa-alan yhteisöt ja yliopistojen opiskelijat saksankielisillä alueilla 1600–1700-luvuilla.121 Englannissa näitä vastaavista musiikkiyhteisöistä
1500-luvun lopulta 1700-luvulle saakka jo edellä mainitun mukaisesti käytettiin termiä Consort.122

119. Pinthus 1977 [1932]: 14–29.
120. Termi collegium musicum lienee ollut ensimmäisiä kertoja käytössä 1500-luvun puolivälissä. Laulu- ja soitinyhtyeen nimenä se on ollut ainakin vuonna 1565 ja katolisen messukokoelman nimenä vuonna 1568. Sama nimi on sittemmin annettu mm. monille kaupunginmuusikkojen yhteisöille. Esimerkiksi Arnhemissa Alankomaissa kaupunginmuusikot
järjestivät vuodesta 1591 alkaen konsertteja, joiden nimenä oli Caecilia-concert. Tästä johtuen mainittu yhtye sai nimen Collegium Musicum Sint Caecilia. Vastaavia kaupunginmuusikoiden muodostamia collegium musicumeja oli 1600-luvulla runsaasti erityisesti juuri Alankomaissa (Platen & Fenlon 2001 [1980], 6: 117).
Harrastajasoittajien collegium musicum perustettiin ensimmäisenä Prahassa vuonna
1616. Gerhard Pinthus (1977 [1932]: 32) luokittelee sen convivium musicumiksi.
121. Sveitsissä St. Gallenissa v. 1620 perustetun collegium musicumin (Walin 1945: 22)
jälkeen yksi varhaisimmista maallista musiikkia esittäneistä collegium musicumeista perustettiin Elbingissä/Elblagissa vuonna 1627. Sen ensimmäinen julkinen esiintyminen oli
vuonna 1630 (Pinthus 1977 [1932]: 32; Preussner 1954 [1935]: 9).
Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf (1594–1632) sotajoukkoineen valloitti Puolan alueeseen kuuluneen Elbingin/Elblagin v. 1626 eli vuotta ennen siellä perustettua collegium
musicumia.
Elbingin/Elblagin jälkeen seuraava collegium musicum perustettiin suluissa mainittuina vuosina Görlitzissä (1649). Saksankielisten alueiden lukuisista collegium musicumeista tunnetuimmat olivat Hampurissa (1660), Frankfurt am Mainissa (1672) ja Leipzigissa
(1701) perustetut (Pinthus 1977 [1932]: 29–53) sekä Dresdenissä v. 1741 perustettu (Preussner 1954 [1935]: 77, alaviite 2).
Pinthus (ibid.) mainitsee, että jo ennen v. 1701 perustettua collegium musicumia Leipzigissä oli toiminut Tuomaskirkon urkurin Johann Kuhnaun (1660–1722) johtama samanniminen musiikkiyhtye ainakin jo vuonna 1686, koska sen mainitaan onnitelleen tuona vuonna
Kuhnauta hänen väitöstilaisuudessaan, ja että Leipzigissa perusti lisäksi 1700-luvun alussa Tuomaskoulussa Kuhnaun oppilaana vuosina 1701–1707 ollut Johann Friedrich Fasch
(1688–1758) collegium musicumin ja Pyhän Nikolainkirkon urkuri Johann Gottlieb Görner
(1697–1778) järjestyksessä seuraavan samannimisen soitinyhtyeen (Pinthus 1977 [1932]:
52).
122. Pinthus 1977 [1932]: 55–58; Edwards 2001 [1980], 6: 328–331.
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Ruotsi ei jäänyt collegium musicum -kehityksessä ajallisesti jälkeen Keski-Euroopan maista. Tätä toimintaa edusti Itämeren rannikoiden valloitusten
aikaan Elbingissä/Elblagissa vuonna 1626 perustetun collegium musicumin
jälkeen ensimmäisenä jo edellä mainittu Uppsalassa 1670- ja 1680-luvuilla
professoreiden Olof Rudbeck ja Harald Wallerius johtama yliopiston kapelli,
collegia musica.123
Johtajikseen collegium musicum -yhtyeet pyrkivät saamaan kaikkein kyvykkäimpiä harrastajia, musiikin ammattilaisiksi opiskelevia tai jo musiikin ammateissa toimineita muusikoita. Esimerkiksi Georg Philipp Telemann
(1681–1767) toimi tässä tehtävässä Franfurt am Mainissa ja Leipzigissa. Viimeksi mainitussa vuonna 1701 käynnistynyt collegium musicum oli lisäksi hänen opiskeluaikanaan perustamansa, ja sen johtajana toimi sittemmin myös
Johann Sebastian Bach vuosina 1729–1736/1737 ja 1739–1741.124 Toimiessaan
näiden harrastajayhtyeiden johtajina ja kouluttaessaan niiden harrastajasoittajia kirkkomuusikot saivat vastavuoroisesti monipuolistetuksi musiikkitarjontaa
johtamissaan kirkon sakraalimenoissa. Erityisesti opiskelijoiden itsenäisesti perustamat collegium musicum -musiikkiyhtyeet ja käytännössä collegium
musicumeja edustaneet yliopistojen musiikkikapellit olivat oman aikansa orkesterikouluja.125 Niitä on rinnastettu myös musiikkiakatemioihin.126
Muita musiikkiyhteisöjä ja -yhdistyksiä olivat akatemia-nimiset konsertteja ja oopperaesityksiä toimeenpanneet yhteisöt. Näitä olivat muiden muassa
useat italialaiset eri Euroopan maissa, myös Pohjoismaissa, vierailleet oopperaseurueet.127 Niiden antaman esimerkin pohjalta syntyi lukuisia ”musiikkiakatemioita” useissa Euroopan kaupungeissa, esimerkiksi Prahassa 1700-luvun
123. Moberg 1942: 158.
124. Preussner 1954 [1935]: 9–10.
125. Jotkin collegium musicumit kehittyivätkin sittemmin varsinaisiksi musiikkioppilaitoksiksi. Hugo Riemann (1905 [1882]: 694) kirjoittaa mm. seuraavasti: „Auch in Würzburg
ist eine königliche Musikschule, als Collegium musicum academicum seit 1797 bestehend,
1804 als Academisches Musikinstitut (Instrumental- und Chorübungen), unter J. Frölich
als Direktor (f. d.), 1820 mit Singschule als „Königliches Musikinstitut“, seit 1844 mit J. G.
Bratsch als Assistenten, der 1859–73 die Direktion führte, 1873–75 unter Theodor Kirchner,
1875 nach dem Muster der Münchener Anstalt in ein Konservatorium umgewandelt mit dem
Titel Kgl. Musikschule unter Dr. Karl Klebert als Direktor; Lehrer sind [- -].“
126. Jacob Adlung (1758: 109–110) samastaa ulkomaiset [musiikki]akatemiat ja saksalaiset collegium musicumit seuraavasti: ”Was sie Akademien nennen, das nennen wir collegia musica.”
127. Esimerkiksi sanomalehti (SP-T 21/14.3.1757: 1) kertoi ensimmäisen tanskankielisen
oopperan esityksistä italialaisen oopperaseurueen toteuttamina Kööpenhaminassa seuraavaa: ”Den härwarande Musicaliske Academien har 2:ne gånger för deras Durchläuchtigheter
Prinzen och Prinsessan af Sachsen Hildburghausen samt talrikt Församl. af förnäme Åhörare med särdeles bifall upfördt Operan Gram och Signe, hwilket är den första Opera, som
Danska språket blifwit författad.“
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alussa,128 ja jäljempänä suluissa mainittuina vuosina Lyonissa (1713), missä
l´Acadèmie des beaux arts järjesti konsertteja kahdesti kuukaudessa, l´Acadèmie de musique -nimisinä Nantesissa ja Marseillessa (1715), Dijonissa (1725),
Lillessä (1733),129 Bilbaossa 1734),130 Rheinsbergissä (1740) ja Berliinissä pian
tämän jälkeen131 sekä Wienissä 1700-luvun puolivälissä.132
Pohjoismaat olivat tämän tyyppisessä musiikkiakatemiakehityksessä aktiivisesti mukana. Tukholmassa perustettiin vuonna 1738 l´Académie de Musique. Se oli ylimystön muodostama soitinyhtye, ja se antoi julkisia konsertteja
ainakin keväällä 1743.133 Tanskassa puolestaan toimi vuosina 1767–1820 Kööpenhaminassa musiikkiyhdistys Det nye musikalske Selskab. Se järjesti konsertteja raatihuoneessa ja sai vuonna 1774 ”korkeimmalta taholta” luvan käyttää
nimeä ”Det kgl. musikalske Akademi”.134
Collegium musicum -musiikkiyhtyeiden ja muiden erityyppisten musiikkiyhteisöjen ylläpitämän orkesteritoiminnan yleistyttyä nopeasti monissa maissa taidemusiikki ei enää ollut ainoastaan kirkon ja hovien yksinoikeus, vaan se
tuli entistä laajempien kansalaispiirien omaisuudeksi. Julkinen konserttitoiminta edisti samalla aivan uuden muusikkoluokan syntymistä. Nämä muusikot
128. Mattheson 1910 [1740]: 102.
Matthesonin antama tieto tämän musiikkiakatemian toiminnasta lienee hyvin yleispätevä
muiden vastaavien musiikkiyhteisöjen kanssa. Mattheson kirjoitti vuonna 1740 seuraavasti: ”Des Freiherrn von Hartigs Exellentz waren in den Jahren 1715, 1716 und 1717 würdiger
Protector der musikalischen Academie zu Prage: also hiessen bey jedermann, nach welcher
Manier, die wöchentlichen Zusammenkünffte der besten pragerischen Musikorum, welche
in einem prächtigen Saale des Hauses, zur eisernen Thüre genennet, gehalten wurden: wobey sich mehrentheils der hohe Adel einfand.
Der Anfang wurde mit einer Ouvertüre gemacht; hierauf wurden Concerte gespielet,
und auch wechselsweise darunter gesungen, oder Solo gehöret. Den Schluss aber machte eine starke Symphonie. Fremde und durchreisende Musici hatten hier die beste Gelegenheit,
sich nicht nur hören zu lassen; sondern auch bekannt zu machen.”
129. Pinthus 1977 [1932]: 61.
130. Stig Walin (1945: 47) kirjoittaa tästä asiasta seuraavasti: “Stockholms Post-Tidningar av år 1734 nr 14 omtalar en av många förnäma personer i Bilbao inrättad ’Musicalisk
Academia’.”
131. Marpurg 1754–1755, I: 155.
Friedrich Wilhelm Marburg kirjoittaa aiheesta seuraavasti: „In Reinsberg, wo Herr Janitsch im Jahr 1740 das Unglück gehabt, in dem dasigen grossen Brande das Seinige zu
verliehren, stiftete er eine musikalische Akademie, welche nachhero, da, nach Absterben
des Höchstseel. Königs, die Kammermusik Sr. itztregierenden Königl. Majestät nach Berlin
folgte, hieselbst fortgesetzet ward, und annoch alle Freytage, die Opernzeit ausgenommen,
von verschiedenen Königlichen, Prinzlichen, Marggräflichen Kammer- und andern geschickten Privatmusicis und Liebhabern, mit grossem Beyfall, in seiner Behausung fortgesetzet
wird.“
132. SP-T 29/8.3.1756: 1; Walin 1945: 47.
133. SP-T 99/24.12.1742: 4; Vretblad, P. 1918: 142; Walin 1941: 133–134; Aulin & Connor
1974: 140–141.
134. Schiørring 1978, II: 52–57.
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eivät olleet enää riippuvaisia kirkosta eivätkä ruhtinaista, vaan olivat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka viimeistään 1500-luvun alusta perustettujen
erilaisten muusikkokiltojen jatkumona alkoivat järjestäytyä omiksi ammattiyhdistyksikseen 1600-luvun lopulta alkaen.135 Syntyi myös uusi muusikkotyyppi,
soitinvirtuoosit, jotka matkustivat esiintymässä eri kaupungeissa. Ensimmäinen julkinen virtuoosikonsertti [orkesterikonsertti soitin- virtuoosi solistina]
oli Hampurissa 23.9.1724.136 Uuden muusikkotyypin syntyminen osoittaa samalla sen, että käytännön muusikot saavuttivat entistä tärkeämmän aseman.
Soitinyhtyeiden konserttien yleistyminen johti niiden järjestäjien hallinnon
organisoimiseen. Erityisesti saksankielisillä alueilla, mutta myös esimerkiksi Tanskassa, musiikkiyhdistyksiä perustettiin runsaasti 1700-luvun puolessa
välissä, Berliinissä Musikübende Gesellschaft (v. 1749)137 ja Hampurissa Gesellschaft Harmonien (v. 1789) sekä Philharmonische Gesellschaft (v. 1828).138
Tanskassa toimi useiden lyhytikäisten musiikkiyhdistysten lisäksi Musikaliske Selskab vuodesta 1750 alkaen seuraajanaan Det nye musikalske Selskab
(v. 1767–1820), nimenään sittemmin (v. 1774 alkaen) jo edellä mainitun mukaisesti Det kgl. musikalske Akademi sekä musiikkiyhdistys Harmonien (v.
1778–1830).139 Pohjoismaita edustavat vielä Bergenissä Det harmoniske Selskab (v. 1765), Trondheimissa Ett Selskab af Musique Liebhabere (v. 1768) ja
Det Trondhjemske Musikalske Selskab (v. 1786). Viimeksi mainitut kaksi jäivät lyhytikäisiksi. Kristianiassa (Oslossa) toimi 1780-luvulla Det musikalske
Selskab.140 Myös Suomen maaperällä oltiin musiikkiyhdistysasioissa ajan tasalla Ruotsin vallan aikana vuonna 1790 perustetun Åbo Musikaliska Sällskapetin/Turun Soitannollisen Seuran ja jo sitä edeltäneen vajaat kymmenen vuotta
(1770–1779) Turussa toimineen Aurora-seuran ja siinä (v. 1773) käynnistetyn
musiikkiosaston ansiosta.
Musiikin asema vahvistui entisestään, kun julkisten konserttien tuloja
ryhdyttiin lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen. Erityisesti vapaamuurariloosit lahjoittivat järjestämiensä konserttien tulot hyväntekeväisyyteen. Hampurissa näiden konserttien päätösnumerona oli vuodesta 1777 alkaen Händelin
135. Eberhard Preussner (1954 [1935]: 144) mainitsee, että Lyypekissä perustettiin muusikkoammattiyhdistys Lübecker Kösten-Brüderschaft jo noin vuonna 1670.
136. Pinthus 1977 [1932]: 68.
137. Marpurg 1754–1755, I: 386–413.
Mainittu yhdistys pani toimeen kolmenlaisia konsertteja 1700-luvun lopulla. Musiikinjohtajat [František] Benda (1709–1786) ja [Karl Ludwig] Bachmann (1743–1809) johtivat
perjantaisin harrastajakonsertteja. Musiikinjohtaja Müller johti keskiviikkoisin harjoituskonsertteja ja maanantaisin vapaamuurarikonsertteja, joista viimeksi mainitut aloitettiin
vuonna 1782 (Pinthus 1977 [1932]: 109). Berliinin tuomiokirkon urkuri Johann Philipp Sack (1722–1763) oli yksi puheena olevan yhdistyksen perustajista (Schünemann 1941: 3).
138. Pinthus 1977[1932]: 109–112.
139. Schiørring 1878, II: 50–112.
140. Simonsen 1977, 4: 749–750.
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Messias. Berliinissä vastaavien konserttien nimenä oli Wohltätigkeitsconcerts
(v. 1784–) ja Magdeburgissa ja Stettinissä avoimesti Freymäurer-Concerts.141
2.7.2.Vähennyksiä koululaitoksen antamaan
musiikinopetukseen
Musiikin esitystoiminnan kehittyminen aluksi suljetuista tapahtumista puolijulkisiksi ja lopulta julkisiksi tapahtumiksi 1600- ja 1700-lukujen aikana saivat aikaan taidemusiikin harrastuksen erittäin ripeän lisääntymisen,142 mikä
puolestaan synnytti paineita musiikkikoulutuksen järjestämiseksi entistä tehokkaammin. Siihen ilmeisesti vaikutti osaltaan myös se, että yleissivistävissä
kouluissa musiikki menetti sille perinteisesti kuuluneen keskeisen asemansa.
Oltuaan yksi pääaine korkeasti koulutettujen opettajien opettamana143 musiikki
alkoi 1700-luvulle tultaessa vajota piirustuksen tavoin kouluissa vähän arvostetun harjoitusaineen asemaan,144 ja opetus uskottiin opettajille, joille asetettiin
yhä vähemmän yleisiä sivistysvaatimuksia.145 Philipp Melancthonin (1497–
1560) vuonna 1528 laatiman koulujärjestyksen mukaan musiikkia oli opetettu
kouluissa jokaisena kuutena koulupäivänä iltapäivän ensimmäisellä oppitunnilla.146 Tätä ohjetta noudatettiin luterilaisen kirkon alaisuudessa olleissa kouluissa eri maiden koulujärjestyksissä sellaisenaan 1600-luvun loppuun saakka.
Saksankielisillä alueilla koululaitoksen musiikinopetuksen (oik. laulunopetuksen) viikoittainen määrä vähennettiin enintään puoleen (2–3 tuntiin) Melancthonin koulujärjestyksessä edellytetystä, ja opetus rajattiin koskemaan
141. Pinthus 1977 [1932]: 63, 108–109.
Gerhard Pinthuksen mukaan Saksassa Frankfurtissa järjestettiin erään oratorion esitys jo 2.4.1716 luterilaisessa Hauptkirchessä köyhäintalon hyväksi. Hyväntekeväisyyteen
luovutetut tulot saatiin oratorion tekstin myynnistä.
142. Konserttitoiminnan kehittymisestä 1700-luvun loppuun mennessä sisäisistä kotikonserteista puolijulkisiksi tapahtumiksi ja sittemmin avoimiksi eri esitystiloissa tapahtuneiksi
konserteiksi on selvittänyt mm. Eberhard Preussner (1954 [1935]: 5–45) ja erityisesti Saksassa toteutuneen kehityksen osalta esim. Gerhard Pinthus (1977 [1932]: 54–148).
Julkisten konserttien toimeenpaneminen edellytti konserttisalien aikaan saamista. Esimerkiksi Lontoossa muutettiin tanssisalina toiminut Hickford-Room (v. 1713) konserttisaliksi. Hampuri sai konserttisalinsa [Konzertsaal auf dem Kamp] v. 1761, Leipzig v. 1781
[Gewandhaus] ja Wien [Gesellschaft der Musikfreundenin konserttisali] v. 1830 (Pinthus
1977 [1932]: 92).
143. Musiikkia opettivat latinan kielioppiin ja kirjallisuuteen sekä useimmiten matematiikkaan perehtyneet opettajat, jotka jälkimmäiseen oppiainekseen sisältyvänä hallitsivat
musiikin teoreettis-spekulatiiviset tiedot ja jotka olivat lisäksi muusikoita. Nan Cooke Carpenter (1958: 365) mainitsee, että renessanssiajalla musiikinopettaja oli kouluissa arvoasemaltaan rehtorista seuraava.
144. Hernlund 1882, Bilagan II:11.
145. Ks. esim. Schünemann 1928: 224–244.
146. Ibid.: 78.

42

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

vain joitakin tiettyjä koululuokkia. Lisäksi niitä kouluja, joissa opetussuunnitelmaan ei kuulunut lainkaan musiikki, oli erittäin runsaasti.147 Ruotsissa vuosien 1571, 1611, 1649 ja 1693 koulujärjestyksissä triviaalikoulujen laulutunnit
ja kymnaasien musiikkitunnit määrättiin pidettäviksi kaikkina koulupäivinä
klo 12–13.148 Vuoden 1724 koulujärjestyksessä ylimmille kahdelle luokalle määrättiin matematiikanopetusta torstaisin ja lauantaisin musiikinopetuksen sijasta, mutta tätä määräystä ei toimeenpantu Suomen maaperällä. Ison vihan
musiikinopetus keskittyi lauluun.149 Puheena olevat vähennykset johtivat siihen, että vuoden 1843 koulujärjestys antoi mahdollisuuden jättää musiikki pois
koulun opetusaineista. Vuonna 1856 musiikki palautettiin pakollisiin oppiaineisiin, mutta sen asema ei merkittävästi kohonnut. Opetusta oli kaikille luokille yhteisenä kaksi tuntia viikossa.150 Se, että edellä tarkoitetun muutoksen
alku ajoittui 1700-luvun ensivuosikymmenille eli samaan aikaan empirismin
periaatteisiin tukeutuneen filosofian yleistymisen kanssa,151 antaa aiheen aprikointiin, oliko näillä uusilla aatteilla mahdollisesti osuutensa musiikin aseman heikkenemiseen koululaitoksessa.
Muutokset koskivat myös yliopistojen musiikinopetusta siten, että teoreettis-spekulatiivinen opetus hävisi niistä.152 Tämä kehitys sai Johann Matthesonin (1681–1764) kirjoittamaan musiikinopetuksen puolesta niin kouluissa kuin
yliopistoissakin. Hän ehdotti musiikin professuuria Leipzigin yliopistoon ja lehtoraatin perustamista synnyinkaupunkinsa [Hampurin] lukioon. Viimeksi mai147. Ibid.: 285–287.
148. Bonsdorff von 1904:190.
149. Hastig 1908: 34, 232–233; Kvist 1986: 14.
150. Ks. esim. Brandell 1931 ja Pajamo 1976.
151. Filosofin ja englantilaisen empirismin perustajan John Locken (1632–1704) näkemykset levisivät laajalti Euroopassa. Hän teki eron primääristen (suuruus, hahmo, lukumäärä,
asema, lepo) ja sekundääristen kvaliteettien (värit, hajut, ääniaistimukset jne.) välillä, joista
viimeksi mainitut olivat hänen teorioittensa mukaan kunkin havaitsijan omissa kokemuksissa olevia varsinaisen objektin erittäin epävarmoja merkkejä. Kirjassaan Some Thoughts concerning Education (1693) Locke esittää musiikin osalta mm. seuraavaa: “Musick is thought
to have some affinity with Dancing, and a good Hand, upon some Instruments, is by many
People mightily valued. But it wastes so much of young Man´s time, to gain but a moderate
Skill in it; and engages often in such odd Company, that many think it much better spared:
And I have, amongst Men and Parts and Business, so seldom heard any one commended, or
esteemed, for having Excellency in Musick, that amongst all those things, that ever came into the List of Accomplishments, I think I may give it the last place” (Locke 1989 [1693]: 152–
153). Puheena olevan kirjan sisältö koostuu Locken laatimista kasvatusohjeista ystävänsä
Edward Clarken (1649?–1710) pyynnöstä hänen poikaansa varten.
152. Teoreettis-spekulatiivisten teosten, erityisesti Boëthiuksen ja Murisin kirjoittamien
opusten, käsittelyn lisäksi musiikkia oli luennoitu tieteenä ainakin Bolognan yliopistossa
1400-luvun lopulla, jolloin Ramos de Pareja (n. 1440–1491) esitelmöi mm. molli- ja duuriterssin värähdysten välisestä suhde-erosta, ja viimeistään 1500-luvun puolivälissä Salamancan yliopistossa, missä Francisco de Salinas (1511–1590) luennoi mm. viritysjärjestelmistä
(Reese 1959: 586, 615–616).
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nittua hän piti itselleen kymmenkertaisesti mieluisempana kuin professuurin
saamista Leipzigin yliopistoon.153
Koululaitoksessa musiikinopetusta kohdanneelle alasajolle vastakkainen
ilmiö oli, että alettiin julkaista runsaasti musiikkia käsittelevää uutta kirjallisuutta ja tehdä painoksia jo antiikin ajoilta ja ajanlaskumme alkupuolelta olevista musiikkia koskevista käsikirjoituksista. Lisäksi ilmestyi uusia musiikin
oppikirjoja ja kirjoituksia. Niissä käsiteltiin viritysjärjestelmiä, musiikinteoriaa, sävellysteknisiä kysymyksiä, muusikkojen elämäkertoja ja musiikin vaikutusta ihmiseen ja niin edelleen. Näitä teoksia kirjoitettiin 1600-luvun lopulla
ja 1700-luvulla Euroopassa satoja ellei tuhansia. Koska tämä asia ei kiinteästi
liity tutkimuksen aiheeseen, sitä ei yksityiskohtaisesti käsitellä.

2.8. Musiikkioppilaitostoimintaa koskevia
suunnitelmia, aloitteita ja toteutuksia Italian
kaupunkivaltioiden ulkopuolella
2.8.1. Taustaa
Tiedot Italian kaupunkivaltioiden orpolasten antamasta musiikkikoulutuksesta levisivät suusanallisina ja myös kirjallisina ympäri Eurooppaa jo varhaisessa vaiheessa. Matkakertomuksiin dokumentoituja kuvauksia niistä on ainakin
jo vuodelta 1522154 ja varsinaisiksi musiikkioppilaitoksiksi kehittyneestä toiminnasta kertovina 1600-luvulta.155 Musiikkialan tunnetuista ammattilaisista Johann Mattheson Hampurissa vuonna 1713 julkaistussa kirjassaan ihaili
Venetsian orpolastenkotien musiikkikoulutusta ja esitti tarpeen vastaavien
”Frauen-Zimmereiden” perustamiseksi ”in Teutschland” jumalanpalvelusten
musiikkitoimintojen tehostamiseksi.156 Konservatorioiden orpolapsitaustasta
johtuen on kuitenkin tuskin yllättävää, että käytännön toimina ilmeisesti ensimmäisinä eräät munkkiyhteisöt, lähinnä jesuiitta-järjestöt, perustivat Napo153. Die harmonische Wissenschaft muss auf grossen und hohen Schulen von ordentlichen,
tüchtigen Lehrern öffentlich vorgetragen werden, wie von Alters hin und wieder in Spanien,
in Italien, in Franckreich, in Teuschland geschehen ist, auch noch in England geschiehet.
[- -] Ich wollte, meines Theils gerne etwas, zur Stifftung eines musikalischen Professorats
in Leipzig, testamentlich vermachen, wenn nur einige Gehülffen da wären. Könnte in meiner Vaterstadt etwa ein Lector auf diese Weise am Gymnasio bestellet werden, würde mirs
zehnmal lieber seyn (Mattheson 1739, Vorrede: 27–28).
154. Ibid.: 107.
155. Ibid.: 241.
156. Mattheson 2002 [1713]: 205–207.
Ei ole selvinnyt, mistä Mattheson oli omaksunut puheena olevan käsityksensä, mutta
todennäköisesti se oli peräisin hänen ystävältään Georg Friedrich Händeliltä, joka v. 1707–
1709 opiskeli Italiassa. Mattheson vieraili Italian kaupunkivaltioissa tiettävästi vasta v.
1739.
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lin, Venetsian ja Italian muiden kaupunkivaltioiden konservatorioita vastaavia
koulutuslaitoksia luostarikoulujensa yhteyteen jo 1600-luvun lopulta alkaen
Seminarium musicum -nimisinä.157
Venetsia näyttää olleen 1700-luvun alkupuolella kirjoitettujen kirjeiden158
mukaan erityisesti lukuisien eri maiden hallitsijoiden ja muiden merkkihenkilöiden matkan kohde. Tällöin he saivat kokea myös Venetsian konservatorioiden
musiikki-ihmeen. Sittemmin 1700-luvun lopulla esimerkiksi Johann Wolfgang
Goethe (1749–1832) toi päiväkirjassaan esiin kokemuksiaan Venetsian Mendicanti-konservatorion oratorio-esityksestä.159 Goethen Venetsian musiikkikokemukset tuskin jäivät pelkästään hänen päiväkirjansa lehdille ja niistä vasta
vuosikymmenien jälkeen ulkopuolisten luettaviksi, vaan ne välittyivät omana aikanaan myös suusanallisina tietoina. Niitä todennäköisesti saivat muun
muassa Goethen ystävä ja Berliinin Lauluakatemian johtaja Carl Friedrich
Zelter (1758–1832) sekä hänen oppilaanaan vuodesta 1820 lähtien niin Berliinin Lauluakatemiassa kuin Ripien-Schulen orkesterissakin ollut Leipzigin
konservatorion tuleva perustaja Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–847),160
jonka nimestä käytetään tämän jälkeen tässä tutkimuksessa lyhyttä muotoa
Felix Mendelssohn.161

157. Seminarium musicum perustettiin mm. vuonna 1696 luostarikoulussa Kölnissä, Świeta Lipkassa Puolassa (v.1722) ja Mannheimissa (v. 1756). Viimeksi mainitussa opiskeli mm.
Joseph Martin Kraus (1756–1792), joka sittemmin siirtyi Ruotsin hovin palvelukseen (Mannheimin osalta lähteenä Kirche aktiv; Katholisches Gemeindeblatt Mannheim 10/1.10.2006: 6).
158. Ks. esim. Montagu 1906: 274–273, 277–293.
159. Goethe 1976 [1886]: 99–100; ks. liite 1.
Johann Wolfgang Goethe kirjoitti päiväkirjaansa 3.10.1786 sekä erittäin ylistäviä että
kriittisiäkin lausuntoja Venetsian vierailullaan (ks. alaviite 56) kokemastaan puheena olevasta musiikkiesityksestä. Viimeksi tarkoitetut kannanotot koskivat esityksen johtaneen
”kirotun” kapellimestarin toimintaa, joka nuottipaperirullalla hakkasi tahtia ja tällä toimenpiteellään pilasi Goethen mukaan esityksen. Muun läsnä olleen yleisön hän mainitsee
moiseen käytäntöön tottuneen. Goethen manaama kapellimestari oli puheena olevan oratorion säveltäjä ja Jane L. Baldauf-Berdesin (2004 [1993]: 304) laatiman luettelon mukaan
tuolloin Mendicanti-konservatorion musiikinopettajana toiminut Ferdinando Bertoni (1725–
1813). Goethe kävi vuoden 1786 Italian matkallaan myös Napolissa, mutta hänen päiväkirjamerkinnöissään ei ole mainintoja sen konservatorioista.
160. Schünemann 1941: 53–55.
Georg Schünemann (ibid.: 55) on siteerannut Carl Friedrich Zelterin 12.3.1829 päiväämää kirjettä Johann Wolfgang Goethelle. Siinä hän kehuu J. S. Bachin Matteus-passion esitystä ja mainitsee sen johtaneen Felix Mendelssohnin pelkästään etunimellä. Se osoittaa,
että myös Goethe oli 60 vuotta häntä nuoremman Mendelssohnin ystävä.
161. Felix Mendelssohnin vanhemmat liittyivät vuonna 1812 luterilaisen kirkon jäseniksi
ja ottivat tällöin perheen sukunimeksi Mendelssohn Bartholdy. Se näyttää esiintyvän usein
myös muodossa Mendelssohn-Bartholdy.
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2.8.2. Ruotsin musiikkikoulutushankkeita
Todennäköisesti ensimmäinen Italian kaupunkivaltioiden ulkopuolisista musiikkialan tunnetuista ammattilaisista, joka henkilökohtaisesti tutustui Italian
konservatorioihin ja joka lisäksi laati musiikkikoulutuksen järjestämistä koskevan suunnitelman, oli sukujuuriltaan Suomen maaperältä kotoisin ollut ja
Tukholman hoviorkesterin kapellimestarina toiminut Johan Helmich Roman
(1694–1758). Hän teki vuosina 1735–1737 matkan Lontooseen, Pariisiin, Napoliin, Padovaan, Firenzeen ja Bolognaan. Paluumatkallaan hän lisäksi vieraili vielä Venetsiassa, Wienissä, Münchenissä, Augsburgissa, Dresdenissä ja
Berliinissä.162 Tällä matkallaan hän tutustui kaikkien mainittujen kaupunkien
musiikkioloihin ja sai siten erittäin kattavat vaikutelmat Euroopan musiikkikeskuksista varsinkin, kun hän puhui äidinkielensä ruotsin lisäksi hyvin englantia, ranskaa, italiaa ja saksaa.163
Erityisesti tutustuminen Italian kaupunkivaltioiden musiikkikoulutusoloihin sai Romanin työskentelemään alan koulutuksen järjestämiseksi myös
Ruotsissa. Abraham Abrahamsson Hülphersin (1734–1798) mukaan hänen
päämääränään oli ”inrättning af et Seminarium Musicum”,164 mitä termiä jesuiittajärjestöt olivat käyttäneet luostarikoulujensa yhteydessä toimineesta
musiikkikoulutuksesta viimeistään 1600-luvun lopulta alkaen (ks. s. 43 ja alaviite 157). Tämä yksityiskohta osoittaa Romanin olleen perillä myös edellä mainitun munkkijärjestön toimeenpanemasta musiikkikoulutuksesta. Samalla on
todettavissa, että Roman laati jäljempänä esiin tulevia Johann Adolph Scheiben esittämiä suunnitelmia aikaisemmin tai viimeistään hänen kanssaan samoihin aikoihin ehdotuksensa musiikkikoulutuksen järjestämiseksi. Ilmeisesti
Romanin ehdotuksista kuitenkin puuttui musiikkiakatemia, koska Per Brantin esiin tuomissa niihin perustuvissa kahdessatoista kohdassa musiikkielämän
162. Norlind 1918: 132.
163. Walin 1945: 51.
Johan Helmich Romanin tiedetään kääntäneen ruotsiksi useita ulkomaisia musiikin oppikirjoja, mutta ne eivät kuitenkaan ilmestyneet painettuina. Voidaan kuitenkin pitää selviönä, että kyseiset teokset oli tarkoitettu palvelemaan hänen suunnittelemaansa musiikkikoulutusta Ruotsissa. Stig Walinin (1941: 101) mukaan kyseisiä oppikirjoja olivat mm. J.
Chr. Pepusch, A Treatice on Harmony, Containing The Chief Rules for Composing in Two,
Three and Four Parts, Fr. Gasparini, L´armonico pratico al cimbalo, G. Keller, A complete
method of attaining to play a thoroughbass upon cither, organ, harpsichord or theorbolute.
Viimeksi mainitun teoksen nimessä Stig Walin on muuttanut sanan either sanaksi cither ja muuntanut muutenkin teoksen nimeä, mikä ensimmäisissä kahdessa painoksessa
(1705 ja 1707) oli Rules of Playing a Thorough Bass ja sittemmin A Compleat Method for Attaining to Play Thorough Bass upon either Organ, Harpsichord or Theorbo-Lute.
164. Hülphers 1773: 107, anm. 26.
Johann Mattheson (2002 [1713]: 206) käyttää latinankielisestä sanasta seminarium (=
taimitarha sekä konkreettisessa että kuvaannollisessa merkityksessä) saksan kieleen lainasanana tullutta ilmausta tarkoittaessaan Venetsian konservatorioita.
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parantamiseksi sitä ei mainita.165 Todennäköisesti Roman, kuten myös edellä
mainittu Scheibe, ymmärsi, että musiikin perusopetus oli saatava järjestetyksi ennen musiikkiakatemian perustamista.
Stig Walin on ilmaissut, että Johan Helmich Romanin pian matkaltaan
vuonna 1737 palattuaan kirjoittama suunnitelma käsitti useita kirjoitusarkkeja. Ne ovat kuitenkin kadonneet, mutta Walinin mukaan Romanin oppilaan
ja hoviorkesterin kapellimestarina seuraajan Per Brantin (1714–1767) laatima
ja Tukholmassa 15.10.1744 päivätty muistio Ödmjukt Memorial sisälsi paljon
Romanin ehdotusten ajatuskulkuja. Yksi keskeisistä ehdotuksista muistiossa
oli, että tulisi perustaa kotimainen oppilaitos musiikkikoulutusta varten, jotta ei olisi tarpeen maksaa kalliita palkkioita ulkomaisille vieraileville taiteilijoille. Puheena olevan oppilaitoksen tulisi kouluttaa käytännön muusikoiden
lisäksi myös erityyppiset musiikinopettajat. Brantin esittämät perustelut musiikkikoulutuksen järjestämiseksi olivat siten samat kuin Scheibella Saksassa (ks. alaluku 2.8.3.) ja Charles Burneyllä Englannissa (ks. alaluku 2.8.5.).
2.8.3. Musiikkikoulutusjärjestelmä kirjalliseen asuun
Hampurissa
Johann Matthesonin jälkeen Saksassa seuraava musiikkialan ammattilainen,
joka kirjallisessa tuotannossaan käytti Italian musiikkikoulutusta esimerkkinä maansa musiikkikoulutuksen organisoimiseksi, oli Johann Adolph Scheibe
(1708–1776). Hän166 perusti Georg Philipp Telemannin tuella Saksan ensimmäisen musiikkiestetiikkaa ja musiikkimakua ohjailevan aikakauslehden Cri165. Stig Walinin (1945: 57) mukaan Per Brantin lainauksissa Romanin suunnitelmasta
ilmaistaan mm. kohdan 9 alussa ”Ilak Upfostran” ja kohdassa 10 ”Landets barns undervisning missvårdad [- -]”.
166. Johann Adolph Scheibe opiskeli Leipzigissa oikeustiedettä ja filosofiaa. Hän keskeytti nämä opintonsa ja hankki omatoimisesti itselleen musiikillisen, esteettisen ja filosofisen
koulutuksen. Vuodesta 1736 alkaen hän toimi Hampurissa musiikinopettajana ja säveltäjänä, vuodesta 1740 alkaen Holsteinin hovissa kapellimestarina ja siirtyi Kööpenhaminaan
kuningas Kristian VI:n (1699 1746) [ja hänen seuraajansa Fredrik V:n (1723–1766)] hoviorkesterin kapellimestariksi vuosiksi 1744–1748. Tanskassa Scheibe vastusti jyrkästi maahan saapuneita italialaisia oopperaseurueita, mistä johtuen hänet erotettiin kapellimestarin
tehtävästään. Tämän jälkeen hän asettui jäljempänä sivulla 50 mainitun mukaisesti vuonna 1749 Sønderborgiin, missä perusti [nuorison] musiikkikoulun (Ravn 1901, XV: 98–102).
Antti Takala (1979: 13–14) esittää pro gradu -tutkimuksessaan, että Johann Adolph
Scheibe oli ollut Johann Sebastian Bachin klaveerinsoitonoppilas. Tämä tieto on erittäin
kyseenalainen Scheiben (Mattheson 1910 [1740]: 310–315) itsensä kirjoittamien omaelämäkertatietojen valossa. Niiden mukaan hän aloitti uudelleen aikoinaan hyvin lyhyen ajan
kestäneet soitonopiskelunsa samoihin aikoihin, kun J. S. Bach tuli Leipzigiin, mutta Scheiben antamien tietojen perusteella hänen opiskelunsa oli tällöin itseopiskelua. Puheena olevassa kirjoituksessaan Scheibe ei mainitse Bachia lainkaan. Myöskään esimerkiksi Philipp
Spitta (1841–1894) Bach-biografiassaan ei mainitse Scheibea Bachin oppilaaksi.
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tischer Musikus Hampurissa vuonna 1737 ja tuli tunnetuksi tässä julkaisussa
esittämillään erittäin kriittisillä kannanotoilla.167 Mahdollisesti jotkin ainakin
osittain perusteettomat Scheiben kannanotot ovat aiheuttaneet sen, että hänen musiikkikoulutuksen järjestämistä koskeneet näkemyksensä ovat jääneet
hyvin vähälle huomiolle.
Scheibe ei tuonut esiin ajatuksiaan musiikkikoulutuksen järjestämisestä yhtenäisenä esityksenä, vaan niitä oli hänen aikakausijulkaisussaan vuosina 1737–1739. Kannanotoissaan Scheibe ankkuroitui antiikkiin. Hän toi esiin,
kuinka kreikkalaiset ja roomalaiset arvostivat musiikkia.168 Siten hänen ajatuskulkunsa olivat jatke Italian 1400- ja 1500-lukujen akatemioiden luomalle
henkiselle perinnölle. Konkreettisena osoituksena Scheiben antiikin ihailulle
oli myös se, että hän käänsi aikakauslehdessään saksaksi Aristotelen VIII kirjan teoksesta Politiikka [Politica].169
Pohjustuksena kotimaista musiikkikoulutusta koskeneille kannanotoilleen Scheibe toi esiin, että musiikkiin runsaasti varoja vuosittain käyttävien
useiden saksalaisten hovien palveluksessa oli ainoastaan ulkomaisia/italialaisia (”welsche”) laulajattaria ja kastraattilaulajia sekä instrumentalisteja, joista
monet eivät olleet taidoiltaan kovinkaan hyviä. Siitä johtuen Scheibe painotti
kotimaisten laulajien ja instrumentalistien kouluttamista (ks. liite 2.1.).170 Siten hänen musiikkikoulutusta koskevissa kannanotoissa oli kansallisuusaate
vahvasti esillä. Samalla Scheibe oli Saksassa ensimmäisiä musiikkikoulutuksen järjestämisestä kirjoittaneista171 ja ensimmäinen yleisestä koululaitoksesta ja kirkosta erillisen varsinaisen musiikkikoulutusjärjestelmän rakenteen
esille tuoja.
Scheibe ehdotti perustettavaksi Saksassa köyhiä poikia ja tyttöjä varten
kristillisiä elämänarvoja noudattavia ”musiikillisia taimitarhoja”, missä lapsil167. Scheibe (1745: 3–7) mm. väitti italialaista musiikkia syypääksi silloiseen musiikin ”valitettavaan olotilaan” ja syytti (ibid.: 62) J. S. Bachin musiikkia [Scheibe ei maininnut vielä
tässä yhteydessä säveltäjän nimeä, mutta siitä ei voinut olla epäselvyyttä tekstin perusteella]
maneereita viljeleväksi, turhan prameilevaksi ja kontrapunktiltaan liian monimutkaiseksi.
Siitä aiheutui pitkäaikainen polemiikki hänen ja Bachia puolustaneen Leipzigin yliopiston
opettajan J. A. [Johann Abraham] Birnbaumin (1702–1748) välille (ibid.: 408–412, 899–1031).
Kirjansa esipuheessa [ei sivunumeroita] Scheibe esittää eräänlaisen anteeksipyynnön ilmaisemalla, että on tehnyt vääryyttä tälle suurelle miehelle [J. S. Bachille] (”[- -], ich habe
diesem grossen Manne Unrecht gethan”).
168. Ibid.: 521 [Das 56 Stück. Dienstags, Den 22 September, 1739].
169. Ibid.: 811–832.
170. Ibid. 155–156 [Das 16 Stück. Dienstags, den 1 October, 1737].
171. Esimerkiksi Jacob Adlung (1758: 104–132) pysyttäytyy yksityistä ja julkista musiikkikoulutusta koskevissa näkemyksissään jälkimmäisen osalta triviaalikoulujen, kymnaasien ja yliopistojen antamaan koulutukseen. Käytännön opetustoimintaan liittyvänä hän
toteaa, että esimerkiksi pianonsoitonopetus ei sovi luokkaopetuksena suurelle oppilasmäärälle opetettavaksi.
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le, jotka ovat musikaalisia ja joilla on kaunis ääni, annettaisiin huolellista musiikkikoulutusta. Näiden laitosten perustajiksi ja ylläpitäjiksi Scheibe ehdotti
hoveja tai kaupunkeja. Vaikka hän vastusti kiihkeästi ulkomaisia ja erityisesti italialaisia muusikoita, hänelle kelpasivat musiikkikoulutuksen malliksi Italian orpolastenkodeissa toteutetut järjestelyt. Niihin Scheibe tiettävästi ei ollut
tutustunut henkilökohtaisesti. Scheibe mainitseekin ne kirjoituksessaan vasta
sen jälkeen, kun hän on esittänyt oman ehdotuksensa Saksan musiikkikoulutuksen organisoimiseksi. Samalla italialainen termi Conservatorio saa Scheiben teksteissä saksalaisen termin Ein Pflanzgarten der Musik (ks. liite 2.2.).172
Noin kaksi vuotta edellä tarkoitettua artikkelia myöhemmin Scheibe kirjoitti musiikin tärkeydestä nuorisolle, yleiselle elämälle, kirkolle ja hoveille sekä esitti kritiikkinsä musiikin asemasta yliopistoissa ja moitti vielä useimpien
muusikoiden tietämättömyyttä ja huonoja esiintymisiä.173 Scheibe uppoutui vielä syvemmälle musiikinopetuksen olemuksen useisiin kysymyksiin. Hän pyrki osoittamaan, että musiikki ei ollut ainoastaan laaja, vaan myös hyödyllinen
tiede. Sitä tulee opettaa yliopistoissa julkisesti samoin kuin muita tieteitä. Korkein musiikinopetus oli hänen ilmauksensa mukaan kuitenkin niissä tyystin
laiminlyöty, mikä osaltaan oli syynä siihen epäjärjestykseen ja rappioon, mikä oli kohdannut musiikkia. Kanttoreiden kouluissa antamalle musiikinopetukselle, lähinnä laulunopetukselle, Scheibe ei kirjoituksessaan antanut juuri
mitään arvoa. Hän toi esiin, että suurimmalla osalla kanttoreista ei ollut lainkaan perusteellisia tietoja musiikista. Lisäksi hänen mukaansa kanttoreilla oli
koululaitoksessa niin paljon muita tehtäviä, että vaikka he olisivatkin mainitusta musiikista perillä, heillä ei ollut mahdollisuuksia tuoda asiantuntemustaan musiikinharjoittamiseen (ks. liite 2.3.).174
Scheibe ei tyytynyt vain toteamaan kouluissa ja yliopistoissa musiikinopetuksessa vallinneita olotiloja, vaan hän esitti myös kysymyksen, kuinka kaikkea tätä parannetaan, ja antoi itse vastauksen. Hän totesi jo edellä mainitun
mukaisesti, että kouluissa lukkareiden musiikinopetuksesta ei ollut paljon odotettavissa. Myöskään erittäin kykenemättömät monet muut muusikot hänen
käsityksensä mukaan eivät olleet sopivia jakamaan järkeviä ja tieteellisiä käsitteitä musiikista siten, kuin yliopistoissa tulisi tapahtua. Asiaintilan parantamiseksi Scheibe ehdotti musiikkiakatemian perustamista. Siinä koulutettaisiin
172. Scheibe 1745: 158–159 [Das 16 Stück. Dienstag, den 1 October. 1737].
Saksassa käytettiin kyseisenä aikana orpolastenkodeista nimitystä Pflanzschule (Baldauf-Berdes 2004 [1993]: 56, ref. 44). Scheiben ehdottama termi Pflanzgarten der Musik/
Musikalischen Pflantzgärten antaa aiheen aprikoida, tarkoittiko hän tällä tavalla erottaa
musiikkikoulutusta varten ehdottamansa orpokodit muista orpokodeista ja saksankielisellä termillään myös jesuiitta-järjestöjen luostarikouluissa käynnistämistä Seminarium musicumeista (vrt. alaviite 156).
173. Scheibe 1745: 573 [Das 62 Stück, Dienstags, den 3 November, 1739].
174. Ibid.: 573–574.
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musiikinopettajat ja heidän lisäksi käytännön muusikot. Musiikkiakatemian
kokouksissa pidettävien luentojen ja annettavan muun musiikkikoulutuksen
tuli Scheiben ajatusten mukaan olla julkista (ks. liite 2.4.).175
Päivämäärän 10.11.1739 julkaisussaan Johann Adolph Scheibe keskittyi
kokonaan musiikkiakatemian asioihin. Sen kokoonpanoa ja ylläpitäjää koskevissa näkemyksissään Scheibe ankkuroitui vanhoihin kaavoihin eli esitti, että musiikkiakatemian muodostaa yhdistys (”eine Gesellschaft”). Pflanzgarten
der Musik -oppilaitosten ylläpitäjiksi hän oli ehdottanut hoveja tai kaupunkeja. Puheena olevan yhdistyksen ja samalla musiikkiakatemian koulutustehtävän Scheibe täsmensi kahdeksi päämääräksi. Ne olisivat hänen mukaansa 1)
tieteellinen perusta [musiikinteoria], 2) kyky laulaa ja soittaa sekä säveltää
(ks. liite 2.5.).176
Musiikkiakatemian tulisi tehtävänsä suorittamiseksi olla Scheiben mukaan
mahdollisimman paljon sidoksissa moniin eri tieteisiin. Tästä syystä hän piti tärkeänä, että musiikkiakatemian jäseninä olisi eri alojen oppineita miehiä.
Heidän tuli lisäksi olla perillä musiikin ja oman tieteensä alan vuorovaikutuksesta. Siksi musiikkiakatemian jäseneksi valittavan tulee tieteellisesti omista
lähtökohdistaan riippuen osoittaa, mikä yhteys tai vaikutus musiikkiin on 1)
filosofialla, 2) runous- ja puhetaidolla, 3) luonnontieteellä, 4) siveysopilla tai 5)
matematiikalla. Esimerkkinään Scheibe esitti, että matematiikan kyseessä ollessa musiikkiakatemian jäsenyyden hakijan tulee selvittää, kuinka se ja musiikki ovat sidoksissa toisiinsa ja miten se vaikuttaa musiikinteoriaan, soittimien
rakentamiseen ja viritykseen. Edellä mainittujen tieteellisten lähtökohtien lisäksi Scheiben mukaan musiikkiakatemian jäseneksi hyväksyttävän tuli osata laulaa ja soittaa jotakin instrumenttia sekä olla perillä musiikinteoriasta.177
Musiikkikoulutusrakennelmansa Scheibe nivoi yhteen musiikkiakatemiaa koskevan kirjoituksensa (Das 63 Stück, Dienstags, den 10 November,
1739) lopussa. Siinä hän toi esiin koulutusjatkumon ”musiikin taimitarhoista”
musiikkiakatemiaan, missä kokoontumisia ja julkista opetusta samoin kuin musiikkiakatemiaan kuuluvien pätevien muusikoiden julkisia konsertteja tulisi
olla kerran tai kahdesti viikoittain. Ilmeisesti Scheibe oli realisti ensin mainittujen oppilaitosten laajamittaisen perustamisen ja alkuvaiheen tuloksellisuuden
osalta, koska hän ehdotti, että aluksi asetettaisiin lisäksi kanttoreita kouluihin
perehdyttämään nuorisoa musiikkiin ja antamaan kunnollista opetusta. Scheibe näyttää olleen vakuuttunut siitä, että hänen ehdottamallaan koulutusjärjestelyllä saataisiin päteviä muusikoita, joilla olisi kyky antaa avointa opetusta
myös yliopistoissa (ks. liite 2.6.).178
175.
176.
177.
178.

Ibid.: 574–575.
Ibid.: 576 [Das 63 Stück, Dienstags, den 10 November, 1739].
Ibid.: 577–579.
Ibid.: 581–582 [Das 63 Stück, Dienstags, den 10 November, 1739].
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Scheiben esittäessä ajatuksensa musiikkikoulutuksen järjestämisestä hänen tarkoittamaansa ”musiikin taimitarha -koulutusta” oli ollut Italiassa satoja vuosia ja varsinaiseksi musiikkioppilaitostoiminnaksikin muotoutuneena jo
yli 100 vuotta. Italian kaupunkivaltioiden oppilaitokset olivat tuottaneet suuren osan Euroopan säveltäjistä, instrumentalisteista ja laulajista ennen kuin
Alppien pohjoispuolella herättiin esittämään ajatuksia vastaavien laitosten perustamiseksi. Tällöinkään aika ei ollut vielä kypsä Scheiben ehdotusten laajamittaiseen ja pysyvään toteuttamiseen. Lukuun ottamatta edellä mainittuja
jesuiitta-järjestöjen ylläpitämien luostarikoulujen yhteydessä toimineita Seminarium musicumeja Scheiben tarkoittama ”musiikin taimitarha” tuli ensimmäisenä perustetuksi hänen itsensä toimesta Tanskassa Sønderborgissa Musikskole
for Ungdommen -nimisenä vuonna 1749 (ks. alaluku 2.8.4.).
Scheiben elinkaaren aikana hänen tarkoittamaansa käytännön musiikkikoulutuksen sisältävää musiikkiakatemiaa ei perustettu muualla kuin Ruotsissa, mistä johtuen Ruotsin Kuninkaallinen Musiikkiakatemia mainitaan hänen
musiikkiakatemia-ajatustensa ensimmäiseksi toteuttajaksi.179 Sen opetus- ja
muukin toiminta jäi kuitenkin vaatimattoman alun jälkeen useiden vuosikymmenien ajaksi erittäin vähäiseksi eikä siten täyttänyt Scheiben musiikkiakatemian antamalle koulutukselle asettamia mittareita.
2.8.4. Tanskan musiikkikoulutushankkeita
Ilmeisesti ensimmäinen Alppien pohjoispuolella Johann Adolph Scheiben tarkoittamaa musiikkiakatemiaa koskeva aloite tehtiin Tanskassa vuonna 1748
hänen toimiessaan Kööpenhaminassa kuningas Kristian VI:n hoviorkesterin
kapellimestarina (ks. alaviite 166). Puheena olevan aloitteen tekijä oli filosofi ja kirjailija Frederik Eilschov (1725–1750),180 joka laatimassaan Filosofisessa kirjeessä perusteli aloitettaan Scheiben tavoin muun muassa jo Aristoteleen
esittämillä musiikkia koskevilla näkemyksillä. Eilschovin mukaan Musiikkiakatemialla tuli olla vakinaiset opettajat. Koulutettavien tuli olla ammattimuusikoiksi tähtääviä, ja heidän oli esitettävä taitonsa julkisissa kokeissa.
Solistisiksi opetusaineiksi Eilschov ehdotti viulun-, oboen-, [kontra]basson- ja
pasuunansoiton. Jotta musiikkia käsiteltäisiin tieteellisesti, opetus hänen mukaansa tuli kytkeä filosofian ja matematiikan perussääntöihin ja päätelmiin.181
179. Walin 1945: 39–40.
180. Lyhyeksi jääneestä elinkaarestaan huolimatta Frederik Eilschov ennätti kannanotoillaan ja kirjoituksillaan (mm. Filosofiske, historiske og økonomiske Skrifter ja Filosofiske Breve) kohota merkittäväksi tanskalaiseksi valistusajan filosofiksi. Koulutusta koskevissa kannanotoissaan hän toi vahvasti esiin mm. naisten aseman kohottamisen (Kroman
1890, IV: 465–470).
181. “At kunde guie en Fiol, blæse en Hautbois, stryge en Bass, larme i en Basune, er endnu langt fra ikke at forstaae Musiken: der er saa stor Forstæl imellem, som at tale et Sprog
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Eri tieteenalojen, erityisesti filosofian ja matematiikan, kytkeminen ehdotetun musiikkiakatemian opetuksen perustaksi on hyvin saman tyyppinen
kuin Scheiben esittämässä mallissa musiikkiakatemiaksi (ks. s. 48–49), mistä
johtuen on mahdollista, että aloitteen taustatekijänä oli Scheibe, jonka musiikkikoulutusnäkemykset Eilschov suurella todennäköisyydellä tunsi.182 Puheena
oleva aloite ei kuitenkaan johtanut myönteiseen tulokseen.
Pian Eilschovin musiikkiakatemiahankkeen jälkeen Scheibe jo edellä
mainitun mukaisesti itse perusti Sønderborgissa musiikkikoulun. Sitä koskevat tiedot ovat erittäin vähäiset.183 Nils Schiørringin kirjoittamassa Tanskan
musiikinhistoriassa ei mainita tätä oppilaitosta lainkaan, vaan Scheiben jouduttua vuonna 1749 hovikapellimestarin asemastaan italialaisten Paolo Scalabrinin (n. 1713–1806) ja Giuseppe Sartin (1729–1802) syrjäyttämäksi kerrotaan
suomennettuna lyhyesti seuraavasti: ”Hän siirtyi Sønderborgiin, missä ryhtyi
pedagogiksi [- -].”184 Ilmauksen perusteella voidaan arvella Scheiben musiikkikoulussa olleen ainoastaan hänen omaa opetustaan todennäköisesti suppealle oppilasmäärälle. Tätä toimintaa Sønderborgissa oli mahdollisesti kuitenkin
vuoteen 1762 saakka, jolloin Scheibe palasi Kööpenhaminaan, minne hän Nils
Schiørringin mukaan ei ollut katkaissut kaikkia suhteitaan sieltä Sønderborgiin vuonna 1749 lähdettyään.185
Tanskassa tehtiin vajaat neljä vuosikymmentä Eilschovin aloitetta myöhemmin (v. 1786) uusi ja mainittua paljon yksityiskohtaisempi suunnitelma
musiikkiakatemian perustamiseksi. Sen tekijä oli anonyymi, mutta on saatu
selville, että tämä henkilö oli oikeusneuvos Immanuel Christian Ryge (1734–
1821) ja että hankkeen musiikkimiehiä olivat säveltäjä ja viulisti Johann Ernst
Hartmann (1726–1793), näyttelijä ja laulaja Mikael Rosing (1756–1818), viulisti
nogenlunde, og at forstaae Sprog-Kunsten til Gavus. Skal Musiken forhandles som en Videnskab, saa maae den, ligesom enhver anden Philosophisk og Mathematisk, bestaae af visse Grund-Regle og Slutninger, hvilke hænge rigtig tilsammenmed hinanden. Den Videnskab
om Musiken er baade Philosophisk og Mathematisk (a), og en Professor i den samme-maatte
tillige være en [- -]” (Schiørring 1978: 117).
Nils Schiørring (ibid.: 116) ei mainitse omassa tekstissään Eilschovin ehdotuksen sisältämiä
oppiaineita luetellessaan bassonsoittoa.
Filosofi Frederik Eilschov näyttää olleen hyvin perillä Jean-Philippe Rameaun kirjoituksesta vuodelta 1737 Génération harmonique, ou Traité de musique théoretique et pratique
(sittemmin kirjana Génération harmonique). Sen Rameau omisti 11 vuotta ennen Eilschovin ehdotusta Ranskan tiedeakatemialle (vrt. alaviite 77).
182. Johann Adolph Scheiben 1730-luvun lopussa aikakauslehdessä esittämät musiikkikoulutusnäkemykset oli julkaistu v. 1745 kirjana Critischer Musikus, siis vain kolme vuotta ennen mainittua Eilschovin aloitetta.
183. ”I 1749 tog S. [Scheibe] Bopæl i Sønderborg, hvor han oprettede en Musikskole for Ungdommen og [- -]” (Ravn 1901, XV: 100).
184. ”Han drog til Sønderborg, hvor han slog sig med som pædagog, [- -]” (Schiørring 1977,
I: 345).
185. Ibid.: 1978, II: 22.
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Peder Mandrup Lem (1758–1828), huilisti H. H. [Hans Hinrich] Zielche (1741–
1802) ja hoviorkesterin sellisti Joh. Ph. [Johan Philip] Degen (1737–1789). Yksityisen rahoituksen varaan laadittu suunnitelma jäi toteutumatta. Laulu- ja
viulunsoittokoulutusta saatiin kuitenkin järjestetyksi, kun italialainen oopperalaulaja Michel Angelo Potenza (1723–1800) perusti Kuninkaallisen teatterin
yhteyteen Laulukoulun (v. 1773) ja Peder Mandrup Lem Viulukoulun. Viimeksi mainittu sai kiinteät toimintamuodot vuonna 1790.186
Tanska oli kansansivistyksen alalla 1700–1800-lukujen vaihteessa yksi
Euroopan johtavia maita. Saksalaissyntyinen Johann Abraham Peter Schulz
(1747–1800), joka toimi Kööpenhaminassa hoviorkesterin kapellimestarina vuosina 1787–1795, teki aloitteen koulujen opettajankoulutuslaitoksen (Schul-Seminarion) aikaan saamiseksi keskeisenä tarkoituksenaan musiikinopetuksen
tason kohottaminen. Eräässä kirjeessään kesäkuulta 1789 hän mainitsee tehneensä aloitteen myös Musik-Seminarion perustamiseksi.187
Schulzin Musik-Seminario -aloite ei näytä kuitenkaan johtaneen mihinkään
tuloksiin, mutta sittemmin italialainen oopperalaulaja Giovanni Siboni (1780–
1839) perusti Kööpenhaminassa vuonna 1827 konservatorion. Sen opettajana
Sibonin ohella toimi viulisti Johann Peter Emilius Hartmann (1805–1900). Tämä oppilaitos keskittyi edellä mainittujen koulujen tavoin laulajien ja viulistien
kouluttamiseen Kuninkaallista teatteria varten.188 Monipuolista musiikkikoulutusta antavasta musiikkioppilaitoksesta ei siten ollut kysymys. Sen toiminta loppui pian Giovanni Sibonin kuoleman (29.3.1839) jälkeen.189
2.8.5. Aloitteita Englannissa
Kuten Tanskassa, myös Englannissa lähdettiin musiikkikoulutuksen tehostamishankkeissa liikkeelle ehdotuksella musiikkiakatemian perustamiseksi, mutta Lontoossa Gresham Collegen musiikinopettajan John Potterin (s. n. 1734) jo
vuonna 1762 tekemä aloite ei johtanut minkäänlaisiin toimenpiteisiin.190 Sen
sijaan muun muassa Italian kaupunkivaltioista Napolin ja Venetsian konservatorioihin tutustunut Charles Burney suunnitteli mainittujen mallien mukaisen
186. Ibid.: 117–119.
Nils Schiorring käyttää Mikael Rosingin nimestä muotoa Michael Rossing.
187. Johann Abraham Peter Schulz kirjoittaa seuraavasti: ”Ich habe vor einiger Zeit dem
Kronprinzen einen Plan zu einem Musik-Seminario übergeben, dessen Ausführung [Einfluss?] auf die Glückseligkeit der Nation haben könnte. Das klingt pompös, aber es ist bei
dem allen wahr, und wenn der Plan durchgeben sollte, so sollte es sich schon zeigen” (Preussner 1954 [1935]: 174).
188. Schiørring 1978: 117–118.
189. Gigas 1901, XV: 564: ”Efter S.s Død, i Kjøbenhavn 29. Marts 1839, gik Konservatoriet snart ind.”
190. Kassler 1972: 210, 216; Williams & Kent 2001 [1980], 6: 313.
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oppilaitoksen The Public Music School perustamista Lontoossa pian musiikinhistoriateoksensa aineiston hankkimiseksi tekemältään Ranskan ja Italian
matkalta vuonna 1770 palattuaan. Hän kehitteli ajatuksensa asiakirjaksi A
Plan (Suunnitelma) vuonna 1772. Eri mallit oppilaitoksen aikaan saamiseksi
kuninkaallisen hovin suojeluksessa joko työkyvyttömiksi tulleiden muusikoiden rahaston tai julkisen tuen avulla jäivät kuitenkin toteutumatta. Vuonna
1774 Charles Burney ja italialaissyntyinen viulisti ja säveltäjä Felice de Giardini (1716–1796) suunnittelivat musiikkikoulun perustamista The Foundling
Hospital in London -nimisessä orpolastenkodissa,191 missä oli jo valmiiksi lapsia
oppilaiksi. Mainitussa laitoksessa oli myös musiikkiesityksiin soveltuva kappeli. Siinä toimeenpantavilla konserteilla oli tarkoitus hankkia varoja musiikkikoulua varten.192 Tämäkään ehdotus ei tuottanut pysyvää tulosta,193 mutta
oli ilmeisesti perustana sittemmin Englannissa toteutetuille musiikkikoulutusjärjestelyille.
Asian toteuttamiseksi Burney kirjoitti kaksi luonnosta suunnitelmaksi Italian konservatorioiden mallin mukaisen julkisen musiikkikoulun perustamisek191. Tämän orpo- ja löytölapsista huolehtivan hyväntekeväisyyslaitoksen perusti laivanvarustaja ja merikapteeni Thomas Coram (1668–1751) vuonna 1739 saatuaan hankkeeseen
luvan kuningas Yrjö II:lta (1683–1760). Coramin kumppaniksi tuli taidemaalari William Hogarth (1697–1764), joka lahjoitti laitokselle maalauksiaan. Esimerkin innoittamina useat
muutkin englantilaiset taidemaalarit toimivat samoin, mistä johtuen orpolastenkodista tuli pian todellinen taidegalleria (The English Historical Rewiew 490 (CXXI)/2006: 314–315).
192. Klima & Bowers & Grant (1988: 262) mainitsevat, että Georg Friedrich Händelin Messias-oratorio esitettiin tässä kappelissa säveltäjän johdolla vuosittain vuodesta 1750 lähtien
kyseessä olevan laitoksen hyväksi.
193. Paljon Burneyn ensimmäiseen suunnitelmaan verrattuna poistoja sisältäneen toisen
ehdotuksen, Sketch of a Plan For public |Music| School in England After the Manner of an
Italian Conservatorio, mukaan musiikkioppilaitos olisi ollut nimeltään The public Music
School in England. Sen opettajina olisivat toimineet Burney ja Giardini kumpikin 200 punnan vuosipalkkiolla. Lisäksi opetustyöhön olisi osallistunut neljä assistenttia kukin 50 punnan vuosipalkkiolla. Soittimia ja tarvikkeita varten olisi ensimmäisenä vuonna tarvittu 200
puntaa (Kassler 1972: 233–234). Asia hyväksyttiin Lontoon Löytö- ja orpolastenkodin hallintoelimissä kesällä 1774. Ajankohdasta johtuen kaikki jäsenet eivät olleet paikalla, vaan
enemmistönä Burneyn ehdotusta kannattaneet. Oppilaitos päätettiin perustaa kokouksessa
20.7.1774 ja järjestää jo 28.7. sen vihkiäistilaisuus, mutta jo kokouksessa 3.8.1774 asia sai
täydellisen farssin luonteen, koska musiikkikoulun toiminta päätettiin lopettaa (Lonsdale
1986 [1965]: 149–153, ks. myös Klima & Bowers & Grant 1988: 261–263).
Charles Burneyn jälkeen aloitteita musiikkikoulutuksen järjestämiseksi tekivät ainakin
G. F. [George Farquhar] Graham (1789–1867), F. W. [Frederick William] Horncastle (1790?–
1877) sekä Filharmonisen Seuran nimissä J. F. [John Freckleton] Burrowes (1787–1852) ja
T. F. [Thomas Forbes] Walmisley (1783–1866). Lisäksi noin vuonna 1815 Edmund Ayrton
(1734–1808) ja J. P. [Johann Peter] Salomon (1745–1815) yrittivät saada perustetuksi kuninkaallisen musiikkiakatemian käyttämällä mallinaan kuvataiteilijoille vuoden 1769 lopussa
aikaan saatua akatemiaa The Royal Academy of Arts (Kassler 1972: 210). Koska Edmund
Ayrton oli kuollut jo vuonna 1808 Jamie Croy Kasslerin antamassa edellä tarkoitetussa tiedossa on ilmiselvä epätarkkuus.
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si. Jälkimmäisessä korjauksia ja poistoja sisältävässä esityksessään Sketch of
a Plan For public |Music| School in England After the Manner of an Italian
Conservatorio Burney kirjoitti muun muassa seuraavaa:
The Conservatorios of Naples & Venice, & Attention that has been given to Music in the Public Schools of Germany, have produced such a Number of eminent
Composers & Performers, that it is a Matter of Wonder why such exellent Institutions have not been adopted in other Coutries where a Passion for Music
prevails, & where Genius is not wanting.
[- -]
It is certain that the Art of Music was never more favoured or Expensively Supported in this Country than present; but the pleasure it afford[s] us is chiefly derived from the productions and performances of Strangers: and to depend
upon others for things within our own power, is ever a mortifying & disgraceful circumstance. Now an Establishment for the cultivation of Musical Talents
among our own Natives, would not only save the National Honour, but the National |Oeconomy| |Wealth|; & thus be of use to us as a Commercial People
on the side of Public Oeconomy. This must appear to every one who considers
the immense Sums that are annually paid to the Foreign Performers at Operas,
& other public as well as private, Musical Performances.194

Charles Burneyn tavoitteena oli musiikkikoulun perustamisella kohottaa
Englannin mainetta musiikkimaana ja torjua tarve hankkia suurilla kustannuksilla ulkomaisia laulajia Lontoon oopperataloihin.195 Perustelu oli sama kuin
edellä Johan Helmich Romanilla ja Per Brantilla Ruotsissa (ks. alaluku 2.8.2.)
ja Johann Adolph Scheibella Saksassa (ks. alaluku 2.8.3.) kotimaisen musiikkikoulutuksen järjestämiseksi. Burneyn ehdotuksen mukaan tyttöoppilaita olisi
koulutettu lähinnä laulajattariksi, poikaoppilaita säveltäjiksi ja eri soittimien
soittajiksi. Koulutus olisi tullut sallia oppilaille ainakin 21-vuotiaiksi saakka.196
Burneyn hankkeen koettua haaksirikon aikaa kului lähes 50 vuotta ennen kuin Lontoossa perustettiin The Royal Academy of Music (v. 1822) jo edellä
alaviitteessä 192 mainittujen tuloksettomien aloitteiden ja yhden toteutumattomaksi jääneen yrityksen jälkeen. Mainitun oppilaitoksen toiminta käynnistyi vuonna 1823.
194. Kassler 1972: 228–229.
Ainoastaan ensimmäinen näistä suunnitelmista on päivätty ilmauksella kesäkuussa
vuonna 1774.
Tekstissä siteerattu toinen ja korjattu teksti on ilmeisesti se, jonka Burney toimitti Löytölastenkodin johtokunnan kokoukseen 3.8.1774, jolloin hanke hylättiin. Mainitussa asiakirjassa oppilaitoksen alkuperäisestä nimestä on poistettu ”Conservatorio” ja tehty muitakin poistoja ja muutoksia ensimmäiseen versioon verrattuna. Myös otsikossa mainittu sana
”Music” on poistettu ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että musiikkikoulutus ei korostuisi.
195. Lonsdale 1986 [1965]: 149–153.
196. Kassler 1972: 231.
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2.8.6. Puolan hanke vuonna 1791 ja
musiikkioppilaitostoiminnan käynnistyminen
Puolan parlamentissa, seymissä, käytiin vuonna 1791 musiikkikoulutusta
koskeva kehityskeskustelu. Se liittyi edellisenä vuonna laadittuun Puolan perustuslakiin. Käsittelyn aiheena oli Krakovan piispan Waclaw Sierakowskin
(1741–1806) ehdotus maan musiikkikoulutuksen järjestämiseksi valtion kustantamaksi kahdeksanvuotiseksi koulutukseksi lahjakkaille lapsille heidän
taustoistaan riippumatta. Puolan menetettyä itsenäisyytensä vuonna 1795
suunnitelmat jäivät toteutumatta, mutta ne loivat pohjan sittemmin toteutuneelle kolmiportaiselle musiikkikoulutusjärjestelmälle.197
Varsovan Kansallisteatterin johtaja Wojcieh Boguslawski (1757–1829) perusti vuonna 1810 teatterin yhteyteen laulun ja lausunnan opetusta varten teatterikoulun. Siitä kehittyi vähitellen valtion valvonnan alainen koulutuksensa
sisällön perusteella kolmiportainen musiikki- ja teatterikoulu. Sitä kutsuttiin
myös konservatorioksi. Kolmiportaisuus perustui siihen, että Varsovan Julkinen Musiikin Alkeiskoulu (Publiczne szkoły muzycznej w Warszawie) jakautui
opetuksen osalta kahteen asteeseen, perusopetukseen ja toisen asteen opetukseen. Edellä mainittujen kahden koulutusasteen opetukselle pohjautuva Varsovan Varsinainen Musiikkikoulu (Szkole Głównej Muzyki w Warszawie) oli
osana Varsovan yliopistoa. Oppilaitoksen johtajana oli sävellyksen professori
Jósef Elsner (1769–1854). Vuonna 1829 koulusta valmistui Elsnerin sävellysoppilas Frédéric Francois [Fryderyk Franciszek] Chopin (1810–1849). Opetustoiminta keskeytyi Venäjää vastaan tehdyn epäonnistuneen kapinayrityksen
johdosta (v. 1831). Vasta vuonna 1860 Venäjän valtaapitävät sallivat viulisti
Apollinary Katskin (1825–1879) käynnistää opetuksen uudelleen (v. 1860) nimellä Varsovan Musiikki-instituutti (Instytut Muzycznej w Warszawie). Ylintä koulutuksen astetta ei kuitenkaan hyväksytty käynnistettäväksi. Oppilaitos
toimi vuoteen 1918 saakka.198

197. Chamara-Zaczkiewicz 2001 [1980], 23: 364.
198. Chechlinska 2001 [1980], 20: 11.
Puolan itsenäistyttyä vuonna 1919 oppilaitos sai konservatorion aseman. Vastaavia oppilaitoksia perustettiin pian useissa muissakin Puolan kaupungeissa, mm. Poznanissa (v.
1920) sekä Katowicessa ja Danzigissa/Gdanskissa (v. 1929).
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2.9. Pysyvän eurooppalaisen
musiikkioppilaitostoiminnan syntyminen
2.9.1. Sekä lyhytaikaisia että pysyviksi jääneitä oppilaitoksia
Esittävän säveltaiteen alalla toteutunut kehitys, konsertti- ja oopperatoiminnan ennen kokematon lisääntyminen 1700-luvulla, sai aikaan tarpeen musiikkialan ammattilaisten kouluttamiseksi, mikä johti laajamittaisen ja pysyvän
eurooppalaisen musiikkikoulutuslaitoksen syntymiseen 1700-luvun lopussa ja
1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Tällöin perustetut oppilaitokset yksittäisiä
oppiaineita edustaneet musiikkikoulut pois lukien saivat mallinsa Napolin ja
Venetsian konservatorioista ja olivat sittemmin esikuvina muille musiikkikoulutuslaitoksille. Ennen pysyvän oppilaitosverkoston syntymistä perustettiin
lukuisia joitakin vuosia tai vuosikymmeniä toimineita musiikkioppilaitoksia.
Vireintä musiikkikoulutuksen organisoiminen oli Saksassa, vaikka pysyvä,
vain lyhyitä katkoksia kokenut musiikkioppilaitostoiminta alkoikin Ranskassa (ks. s. 64–65).
Yhtäläisyytenä myös sittemmin Suomen maaperällä yleisen koululaitoksen ulkopuolella 1790-luvulla alkaneen musiikkikoulutuksen kanssa on, että
Saksassa mainittu koulutus käynnistyi orkesteritoiminnan yhteydessä. Orkestereita ylläpitivät hallitsijat ja kirkkoruhtinaat, jotka musiikkinautintojensa
jatkuvuuden turvaamiseksi pyrkivät huolehtimaan myös sen edellyttämästä koulutuksesta. Mahdollisesti ensimmäiseksi, mutta ainakin tärkeimmäksi,
”orkesterikouluksi” on nimettävissä Mannheimissa vaaliruhtinas Carl Philippin (1661–1742) perustaman ja hänen jälkeensä vaaliruhtinas Carl/Karl Theodorin (1724–1799) ylläpitämän hoviorkesterin yhteydessä vuosina 1743–1778
annettu soittokoulutus. Orkesterin ensimmäisenä johtajana ja musiikkikoulutuksen organisoijana toimi Johann Stamitz/Stamic (1717–1757).199
Stuttgartissa (v. 1770) perustetussa monialaisessa oppilaitoksessa Hohen
Carls-Schule tai Carlsschule oli musiikkikoulutusosasto. Sitä kutsuttiin musiikkikonservatorioksi, ja se toimi vuoteen 1794 saakka. Oppilaat olivat aluksi
sotilaspoikia ja orpolapsia.200 Opettajat hankittiin enimmäkseen Italiasta. Opetusohjelmaan kuului myös yleissivistäviä oppiaineita, mistä johtuen koulu sai
kymnaasin luonteen. Vuonna 1781 keisari Joosef II myönsi Carlsschulelle yliopis199. Tästä koulutuksesta on joissakin yhteyksissä käytetty termiä Mannheimer Schule,
mutta se tarkoittaa puheena olevan orkesterin ajankohtaan nähden uutta soittotapaa soittajia koskevine uudenlaisine sijoitteluineen, täsmällisine ja kurinalaisine soittotapoineen,
voimakkaine dynaamisine vaihteluineen jne.
200. Oppilaitoksen perustamiseen ja erityisesti konservatorion oppilasrekrytointiin vaikutti mahdollisesti Rooman kuningas Joosef, sittemmin vuosina 1780–1790 saks.-room. keisari Joosef II, joka oli vieraillut Venetsian orpolastenkodeissa/konservatorioissa ennen Carlsschulen perustamista vuosina 1765 ja 1769 (ks. alaviite 56).
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ton aseman. Yhdeksi kuudesta tiedekunnasta tuli esittävän taiteen tiedekunta.
Sen musiikkikoulutusta antanutta osastoa kutsuttiin edelleen konservatorioksi, ja sen päämääränä oli kapellimestarien, säveltäjien ja orkesterimuusikoiden jälkikasvun turvaaminen. Myös tanssin opetusta annettiin. Oppilaitoksessa
mainitaan ennättäneen olla sen toiminnan aikana yli 1 400 oppilasta, joista yli
400 ulkomailta, lähinnä Puolasta ja Venäjältä.201
Oppilaitosten nimet Tonschule ja Musikschule tulivat käyttöön jo 1700-luvulla saksankielisillä alueilla. Ensimmäinen niistä oli Georg Joseph Voglerin
(1749–1814) Mannheimissa vuonna 1776 perustama ja vuoteen 1781 toiminut
Mannheimer Tonschule, toiselta nimeltään Mannheimer Musikschule.202 Voglerin oppilaana tässä koulussa oli muun muassa alaviitteessä 156 mainitun
mukaisesti Joseph Martin Kraus, joka opettajansa tavoin oli sittemmin Tukholman hovin ja Tukholman Kuninkaallisen Musiikkiakatemian palveluksessa.203
Mannheimer Tonschulen jälkeen perustetut saksankielisten alueiden Tonschulet saivat suurelta osin esikuvansa Napolin konservatorioiden toimintaa
jatkaneen Real Collegio di Musica di San Pietro a Majellan opetusjärjestelyistä (ks. alaviite 45). Näistä oppilaitoksista käytettiin myös epävirallista termiä
Musikgymnasien, ja niitä perustettiin 1800-luvun alkuvuosikymmeninä ainakin Berliinissä, Breslaussa, Glogaussa, Brandenburgissa, Frankfurt am Mainissa, Stettinissä, Elbingissä ja Königsbergissä.204
Jo esiin tuodun edeltävän musiikkikoulutuksen historian valossa oli johdonmukaista, että laulukoulutuksella oli vahva asemansa. Monissa kaupun201. Sowa 1973: 126–128.
Georg Sowa mainitsee, että oppilaitos Die Hohe Carls-Schule Stuttgartissa oli herttua
Carl Eugen von Wirtembergin (1737–1793) perustama ja oli aikansa merkittävimpiä monialaisia oppilaitoksia. Siihen yhdistettiin vuonna 1771 kymmenen vuotta aikaisemmin perustettu Academie des Arts. Musiikkikoulutuksen lakkauttamisen syynä vuonna 1794 oli
Georg Sowan mukaan se, että herttuan asemaan von Wirtenbergin jälkeen tullut Ludvig
Eugen (1730–1795) ei tuntenut lainkaan kiinnostusta musiikkia kohtaan eikä siksi uhrannut varoja musiikkikoulutuksen hyväksi.
202. Georg Joseph Vogler perusti musiikkikoulunsa Carl/Karl Theodorin hovissa, missä oli
toiminut jo vuodesta 1762 alkaen Academie de Danse. Yleisesti musiikkikoulua pidetään sittemmin perustetun Mannheimin konservatorion (Mannheimer Konservatoriumin, myöhemmältä nimeltään Städtische Hochschule für Musik und Theaterin) edeltäjänä (Kirche aktiv;
Katholisches Gemeindeblatt Mannheim 10/1.10.2006: 6).
203. Mm. Larsson 1971: 46–47 ja Aulin & Connor 1974: 139, 149–153,169, 181–188.
204. Preussner 1954 [1935]: 180–181.
Ensimmäisen luokan oppilaiden, jotka olivat 5–10-vuotiaita, saama opetus käsitti päivittäin kolme tuntia musiikin perusteita ja kolme tuntia muita yleissivistävän koulun oppiaineita. Toisen luokan oppilaat, jotka olivat 10–13-vuotiaita, saivat päivittäin neljä tuntia
musiikinopetusta ja kolme tuntia yleissivistävien oppiaineiden opetusta. Kolmannen luokan
13–16-vuotiaat oppilaat saivat päivittäin viisi tuntia musiikinopetusta (akustiikkaa, musiikinhistoriaa, johtamista, säveltämistä jne.) ja neljä tuntia yleissivistävien oppiaineiden opetusta.
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geissa perustettiin lauluyhdistyksiä ja laulukouluja. Niitä ryhdyttiin sittemmin
kutsumaan myös lauluakatemioiksi.205 Mainittuja laitoksia käynnistettiin esimerkiksi Leipzigissa (1771), Berliinissä (1791), Königsbergissä lauluinstituutin
nimellä (1799), Stettinissä (1804), Hallessa (1814), Bremenissä (1815), Grazissa (1816), Chemnitzissä (1817), Wienissä (1817) ja useita Lontoossa 1800-luvun alussa. Näiden lauluakatemioiden/-koulujen toimintafunktiona oli lähinnä
kuorolaulun edistäminen,206 ei sitä monipuolisempi musiikkikoulutus. Eräiden laulukoulujen, muun muassa Grazin laulukoulun ja Wienin laulukoulun,
toiminnat laajenivat kuitenkin myöhemmin käsittämään myös soitinmusiikin
opettamisen, joten näiden nimiltään konservatorioiksi sittemmin muuttuneiden oppilaitosten perustamisvuodet monipuolista musiikinopetusta antavina
konservatorioina eivät ole yksiselitteiset.
Berliinin laulukoulun, Singe Accademien, perustajan Carl Friedrich Christian
Faschin (1736–1800) jälkeen johtajaksi tullut Carl Friedrich Zelter (1758–1832)
perusti vuonna 1807 lauluakatemian yhteyteen Ripien-Schuleksi kutsumansa
orkesterikoulun, koska hän tarvitsi suurten kuoroteosten esityksiin orkesterin.
Tässä orkesterissa oli Carl Friedrich Zelterin vuonna 1807 antaman tiedotteen
mukaan 10 ensimmäisen viulun-, 10 toisen viulun-, kahdeksan alttoviulun-,
kahdeksan sellon-, neljä basson-, kolme huilun-, kaksi oboen-, kaksi käyrätorven-, kolme fagotin- ja kolme trumpetinsoittajaa sekä patarumpali. Siten orkesterissa oli yhteensä 54 soittajaa.207 Orkesterin mainitaan kehittyneen vuoteen
1816 mennessä huomattavan hyväksi.208
205. Carl Friedrich Christian Fasch ryhtyi Berliinissä perustamaansa ja johtamaansa Laulukoulua kutsumaan nimellä Singe Accademie jo vuonna 1793 (Schünemann 1941: 17–18).
Nykyisinkin Singakademie-niminen kuorokoulu/kuoro on mm. Berliinissä, Bonnissa, Chemnitzissä, Düsseldorfissa, Innsbruckissa, Nürnbergissä, Ossekissa ja Würtzburgissa. Berliinissä toimiva Singakademie jatkaa vuonna 1791 alkaneita perinteitä ja Chemnitzissä toimiva vastaavasti vuonna 1817 alkaneita perinteitä.
206. Pinthus 1977 [1932]: 130, 137–138.
Puheena olevien lauluakatemioiden kuoroista tuli sekakuoroja. Poikasopraanot korvattiin naisäänillä. Esimerkiksi Berliinissä ensimmäinen sekakuoron julkinen esiintyminen oli
laulukoulun perustajan Carl Fr. Chr. Faschin johtaman sekakuoron [nimenä vielä tällöin Die
Singschule zu Berlin] esiintyminen Mariankirkossa syyskuussa 1791 (Schünemann 1941:
16).
207. Ibid: 28.
Ripien-Schulen orkesterin toiminta näyttää jääneen tarpeettomaksi, ja sen toiminta loppuneen viimeistään vuonna 1829, jolloin Felix Mendelssohnin johtamana Lauluakatemian
kuoro esitti vuonna 1826 perustetun Berliinin Filharmonisen Seuran orkesterin kanssa Johann Sebastian Bachin Matteus-passion (ibid.: 54).
208. Sowa 1973: 92.
Georg Sowan mukaan Carl Zelterin johdolla lauluakatemian ja orkesterikoulun orkesterin esittämien suurten teosten säveltäjiä olivat mm. Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788), Jiři Antonin Benda (1722–1795), Carl
Heinrich Graun (1703/1704–1759) ja Johann Joachim Quantz (1697–1773).
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Saksankielisillä alueilla laadittiin lukuisia yksityiskohtaisia suunnitelmia
musiikkikoulutuksen järjestämiseksi 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta lähtien.
Suunnitelmat eivät sisältäneet ehdotuksia erinimisten oppilaitosten, musiikkikoulujen, musiikki-instituuttien, konservatorioiden ja musiikkiakatemioiden,
tehtäväalojen määrittelemiseksi, vaan mainitut nimikkeet olivat kaikkien oppilaitosten käytettävissä. Siksi termeistä Musikschule, Tonschule, Musikinstitut, Konservatorium ja Musik-Akademie ei voi päätellä kunkin oppilaitosten
opetustoiminnan astetta 1800-luvulla.
Koulutusrakenteen perusteena olivat oppilaiden ikäryhmät. Opetus suunniteltiin kolmeluokkaiseksi. Nuorimmille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten
luokkien ikäjakona olivat 5–10, 10–13 ja 13–16-vuotiaat. Edellisiä varttuneemmille koulutettaville tarkoitetuissa oppilaitoksissa kolmen luokan ikäjakaumat
olivat 14–16, 16–18 ja 18–20-vuotiaat. Viimeksi mainitut opetusluokat suunniteltiin lähinnä musiikinopettajaseminaariin valmistaviksi. Niissä opetusaineina olivat pianonsoitto, viulunsoitto, yksin- ja kuorolaulu sekä musiikinteoria.
Oppilaiden vähimmäisiäksi ensimmäisen lukuvuoden aikana suunniteltiin 15
vuotta.209
Suurin osa 1800-luvun alkuvuosikymmenien saksankielisten alueiden
musiikkioppilaitoksista jo mainittujen laulukoulujen lisäksi oli lähinnä jonkin
yhden tai kahden solistisen oppiaineen opetusta antaneita yksityisiä koulutuslaitoksia. Ne olivat nimiltään muiden muassa Klavierschule, Institut für das
Pianofortespiel, Orgelinstitut, Bläserschule, Volks- und Jugendmusikschule ja
Gesanginstitut.210 Esimerkkinä edellä tarkoitetuista oppilaitoksista on Maria
Theresia von Paradisin/Paradiesin (1759–1824) Wienissä vuonna 1808 perustama musiikkikoulu. Hän opetti koulussaan laulua, pianonsoittoa ja musiikinteoriaa lähinnä nuorille tytöille. Koulu toimi ylläpitäjänsä kuolemaan saakka.
Sen toimeenpanemien sunnuntaikonserttien mainitaan osoittaneen erinomaisia opetustyön tuloksia.211
Erityisesti juuri pianonsoiton harrastuksen lisääntyminen naispuolisten henkilöiden parissa 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä sai aikaan tarpeen
ryhmäopetusmenetelmien laatimiseen ja tämän oppiaineen opetukseen keskittyneiden musiikkikoulujen perustamiseen. Merkittävä puheena olevan menetelmän kehittäjä oli Johann Bernhard Logier (1777–1846). Hänen Englannissa
209. Sowa 1973: 55–87.
210. Ibid.: 181–186.
Instituutio-nimisiä koulutuslaitoksia olivat jäljempänä suluissa esitettyinä vuosina perustettuina mm. Wienissä Orgelinstitut (1813), Leipzigissa Gesanginstitut (1839) ja Berliinissä samoin Gesanginstitut (1844). Jälkimmäistä kutsuttiin myös nimellä Gesangskonservatorium. Mainitut lauluinstituutit erosivat edellä esiin tuoduista kuorolaulun edistämiseen
ensisijaisesti pyrkineistä vastaavan nimisistä laitoksista siten, että niissä koulutettiin myös
laulunopettajia.
211. Angermüller & Matsushita/Rabenin 2001 [1980], 19: 64.
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v. 1814 patentin saanutta opetusmenetelmäänsä, nimeltään Drillmethoden,
noudattavia ja siihen kuuluvaa soittajan kädenasentoa ohjaavaa Chiroplast-nimistä mekaanista apuvälinettä käyttäviä ”piano-akatemioita” perustettiin pian
patentin saamisen jälkeen useissa Englannin, Irlannin ja Skotlannin kaupungeissa.212 Logier toi menetelmänsä Saksaan toimiessaan pianonsoitonopettajana Berliinissä vuosina 1822–1826, minkä seurauksena Logier-akatemioita toimi
ainakin 33 eri puolille maata 1800-luvun alkuvuosikymmeninä.213
Toinen puheena olevan opetusmenetelmän kehittäjä oli Fanny Schindelmeisser (1786–1846). Hän avasi vuonna 1836 Berliinissä pianonsoittokoulun ja otti
Logierin tavoin koulutukseensa ainoastaan naispuolisia oppilaita.214 Schindelmeisserin opetusmenetelmää käytettiin useissa Saksan kaupungeissa, myös hänen poikansa Louis Alexander Balthazar Schindelmeisserin (1811–1865) Kölnissä
vuonna 1844 perustamassa oppilaitoksessa Institut für das Pianofortespiel.215
Fanny Schindelmeisserin ryhmäopetusmenetelmä tarkoitti sitä, että aluksi yhdessä huoneessa 12–15 oppilasta ”soitti” mykillä koskettimilla samaa sävellystä, jota joku oppilas soitti oikealla pianolla. Mykkiä koskettimia käyttäen
tuli mieltää sävelet, intervallit ja soinnut sekä rytmi. Toisessa huoneessa työskenteli edellisiä pidemmälle soittotaidossaan kehittyneistä oppilaista enintään
kolme, joista yksi soitti pianolla ja toiset seurasivat nuoteista ja tarvittaessa
korjasivat esitystä. Kolmannessa huoneessa opettaja opetti yhtä oppilasta.216
Edellä tarkoitettuja yhden tai enintään kahden solistisen oppiaineen opetuslaitoksia monipuolisempi oli Franz Wilhelm Tauschin (1762–1817) Berliinissä noin vuonna 1800 perustama Die Bläserschule.217 Sitä kutsuttiin myös
nimellä Conservatorium der Blasinstrumente. Tauschin lähtökohtana oppilaitoksensa perustamiselle oli se, että pianon-, viulun- ja kitaransoiton opiskelusta kiinnostuneita oli aivan riittävästi, mutta tuskin kukaan oli kiinnostunut
puhallinsoittimien soitonopiskelusta, vaikka heitä tarvittiin orkestereiden soittajatarpeen turvaamiseksi. Puheena olevassa, yhdeksi ensimmäisistä musiikkialan ammattikouluista Saksassa luonnehditussa, koulussa on mainittu vuonna
1805 olleen 52 oppilasta. Franz Tauschin kuoltua vuonna 1817 hänen poikansa
Friedrich Wilhelm (1790–1849) jatkoi koulun toimintaa kuolemaansa saakka.218
Joitakin vuosia Tauschin Bläserschulen käynnistymisen jälkeen (v. 1804
tai 1805), Josef/Johann Andreas Anschütz (1772–1855) perusti Koblenzissa
212. Urban 1846: 436.
213. Sowa 1973: 151–162.
214. Rieger 1988: 69.
215. Sowa 1973: 176.
216. Ibid.: 174–175.
217. Suomalainen Bernhard Henrik Crusell (1775–1838) opiskeli Franz Tauschin johdolla Berliinissä vuonna 1798.
218. Sowa 1973: 90–92.
Georg Sowa mainitsee Friedrich Wilhelm Tauschin kuolinvuodeksi 1845.
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musiikkikoulutuslaitoksen Das Musikinstitut von Anschütz in Koblenz. Sen
tavoitteena oli soittajien ja kuorolaulajien määrän turvaaminen sekä konserttielämän uudelleen käyntiin saaminen, koska Ranskan vallankumouksen seurauksena Saksan suurimpiin kapelleihin kuulunut vaaliruhtinas Clemensin
[Clemens Wenzeslaus von Sachsenin] (1739–1812) soittajisto oli hajonnut, ja
hovilaulajat olivat poistuneet. Anschützin periaatteiden mukaan nuorten poikien ja tyttöjen tuli saada musiikkikoulutuksensa ilmaiseksi. Tämän koulun
opetuksen tavoitteellisuutta osoittaa muun muassa se, että oppilaitoksen solistit, kuoro ja orkesteri avustajineen esittivät jo vuonna 1808 Joseph Haydnin
oratorion Die sieben Worte Jesu am Kreuze ja kaksi päivää sitä myöhemmin jonkin ”musiikkimessun”.219
Oppilaitoksen laulukoulutus jaettiin kolmeen luokkaan, vasta-alkajiin,
opiskelussaan edistyneisiin ja mestariluokkaan. Lauluoppilaita oli enimmillään vuonna 1840 yhteensä 120. Orkesterisoittokoulutuksessa ei laulukoulutuksen mukaista luokkajakoa ollut. Suuria esiintyjämääriä edellyttäneiden
laajamuotoisten sävelteosten esityksissä käytettiin avustajina paikkakunnan
musiikkialan ammattilaisia ja harrastajia. Orkesterikoulutuksessa näyttää alkaneen myönteinen kehitys vuonna 1820, jolloin orkesterisoittoon ilmoittautui
lisää oppilaita (kolme viulistia, yksi sellisti, kaksi klarinetistia, yksi fagotisti
ja kaksi trumpetistia). Orkesterissa oli sittemmin (v. 1843) yhteensä 60 soittajaa, ja sen ohjelmistoa osoittavat jo 26 edellä mainittua vuotta aikaisemmin (v.
1817) kirjatut nuottimateriaalit. Niihin kuuluivat muiden muassa 18 Joseph
Haydnin (1732–1809), viisi Wolfgang Amadeus Mozartin ja kaksi Ludwig van
Beethovenin sinfoniaa sekä 10 ooppera-alkusoittoa (mm. oopperoihin Idomeneo, Zauberflöte ja Don Giovanni). Lisäksi kuoron kanssa esitettävää musiikkia
edustavia partituureja olivat jo tuolloin muun muassa kuusi Joseph Haydnin ja
kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin messua ja Requiem sekä Haydnin ja Mozartin hymnejä ja motetteja sekä Beethovenin Christus am Ölberge.220
Josef Andreas Anschütz siirsi vastuun oppilaitoksesta pojalleen Carlille
(1813–1870) vuonna 1842. Oppilaitoksessa mainitaan olleen vuoteen 1865 mennessä yhteensä 49 opettajaa. Johtajana toimi hänen jälkeensä (v. 1865–1867)
Max Bruch (1838–1920), jonka siirryttyä Berliiniin (v. 1867) hänen seuraajakseen ilmoittautui 53 hakijaa.221 Sittemmin tämän edelleen toimivan oppilaitoksen nimeksi tuli Das Musik-Institut Koblenz.
Erittäin monipuolista musiikkikoulutusta antanut oppilaitos oli perustamisestaan alkaen Passaussa vuonna 1812 paikallisen musiikkiyhdistyksen
perustama ja ylläpitämänä Kansan ja nuorison musiikkikoulu (Volks- und Jugendmusikschule). Opetus oli maksutonta. Koulun monipuolinen opetustarjonta
219. Ibid.: 131–132.
220. Ibid.: 133–135.
221. Ibid.: 136.
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ilmenee sen orkesterin ja solistien julkisissa konserteissa esittämistä sävellyksistä. Ne käsittivät muiden muassa Joseph Haydnin ja Wolfgang Amadeus
Mozartin sinfonioita, Ludwig van Beethovenin Messun C ja Pianokonserton Es
sekä Giovanni Battista Viottin (1755–1824), Rodolphe Kreuzerin (1766–1831)
ja Wofgang Amadeus Mozartin konserttoja. Jo kolmantena vuonna koulun orkesterissa oli 50 soittajaa.222
Toimintavuonna 1814–1815 koulussa oli 148 oppilasta. Oppilasmäärä lisääntyi vuosittain niin, että kymmenen lukuvuotta tätä myöhemmin (1824–
1825) oppilaita oli jo 446, mikä lukumäärä pysyi suunnilleen samana vuoteen
1832 saakka. Oppilaitoksessa ei annettu pianonsoitonopetusta partituurinsoiton lisäksi, mutta urkujensoitto otettiin opetusohjelmaan vuonna 1840. Kaikessa soitonopetuksessa käytettiin pääasiassa Pariisin konservatoriossa käytössä
ollutta opetusmateriaalia.223 Sittemmin tämän edelleen toimivan oppilaitoksen
nimiksi tulivat Städtische Musikschule Passau ja Das Musikinstitut Passau.
Kölnissä toimi vuosina 1811–1813/1814 Das Musikkonservatorium in Köln,
missä perustamissuunnitelman mukaan olisi ollut 50 paikallisen orpolastenkodin oppilasta ja opettajina seitsemän professoria. Oppiaineiksi määrättiin musiikinteoria, laulu, lausunta, pianon-, urkujen-, viulun- ja kontrabassonsoitto
sekä puhallinsoittimien soitto. Koulun perustamisaloitteen tekijä oli ollut vaaliruhtinas Max [Maximilian] Franz von Österreich (1756–1801). Koulutuksen
tavoitteena oli virtuoosien kouluttaminen. Suunnitelman mukaan sekä opettajien että oppilaiden tuli esittää musiikkia sunnuntaisin ja pyhäpäivinä tuomiokirkossa. Alkuvuodesta 1811 koulutettavia oli yhteensä 20. Viimeisimmät
tiedot tästä konservatoriosta ovat syksyltä 1813.224
Stuttgartissa Carls-Schulen/Carlsschulen konservatorion toiminnan jatkajaksi orpolasten musiikkikoulutuksen antajana tuli Das Musikinstitut am Waisenhaus in Stuttgart vuonna 1812. Opetusaineita yleissivistävien oppiaineiden
lisäksi olivat heti oppilaitoksen perustamisesta alkaen laulu, pianonsoitto, kaikkien eri orkesterisoittimien soitto sekä musiikinteoria ja kontrapunkti. Myös
tanssinopetusta annettiin, ja parhaille oppilaille opetettiin myös balettia. Opetus suunniteltiin nelivuotiseksi. Ensimmäisenä toimintavuonna oppilaitoksessa oli 16 opettajaa. Orkesterisoittimien soittoa opiskelleet edistyivät niin, että
jo neljäntenä toimintavuonna (v. 1816) koulun opetuksen alkamisesta oli perustettavissa orkesteri. Se esitti Stuttgartin oopperalaulajien kanssa pian tämän
jälkeen julkisissa konserteissaan oopperakohtauksia. Tämä musiikkikoulu jäi
kuitenkin lyhytaikaiseksi, koska sen opetus päättyi jo vuonna 1818.225
222.
223.
224.
225.

Preussner 1954 [1935]: 108–111.
Sowa 1973: 96–100.
Ibid.: 93–95.
Ibid.: 147–150.
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Useiden edellä mainittujen oppilaitosten tavoin orkesteritoiminta oli keskeisessä asemassa myös Hallessa vuonna 1834 perustetussa oppilaitoksessa Die
Musikschule des Musikvereins in Halle. Mainittuna vuonna kaupungissa perustettiin musiikkikoulun lisäksi lauluakatemia ja orkesteriyhdistys sekä konserttiyhdistys. Orkesteriyhdistyksen orkesterin johtajaksi, musiikkikoulun ja
lauluakatemian johtajaksi valittiin sama henkilö, Georg Schmidt (1801–1861),
mikä varmisti musiikkikoulun toiminnan painopisteen kohdentumisen orkesterisoittimien soitonopetukseen orkesteriyhdistyksen ylläpitämän orkesterin
soittajiston määrän turvaamiseksi. Pianonsoitto oli lauluakatemian oppilaille
pakollinen oppiaine, mutta ainoastaan tukioppiaine opinnoissaan pisimmälle
edistyneille muille musiikkikoulun oppilaille.226 Ilmeisesti tämän oppilaitoksen
toiminnan jatkaja on sittemmin ollut Konservatorium Georg Friedrich Händel
(Musikschule der Stadt Halle).
Venäjä oli hyvin sulkeutunut maa siihen saakka, kunnes Pietari Suuri
[Pjotr Aleksejevitš Romanov (1672–1725)] avasi ovet länsimaihin 1700-luvulla.
Tällöin alkoi ulkomaisten, lähinnä italialaisten, muusikoiden vaikutus Venäjän
musiikkielämään erityisesti Pietarissa, mutta myös muissa Venäjän kaupungeissa. Italialaiset muusikot ja säveltäjät, joita olivat muun muassa Francesco
Araja (1709–n. 1770), Baldassare Galuppi (1706–1783), Tommasso Traetta
(1727–1778), Giovanni Paësiello (1740–1816), Giuseppe Sarti (1729–1802) ja
Domenico Cimarosa (1749–1801) olivat tärkeässä asemassa erityisesti Venäjän oopperan kehittämisessä keisarinna Annan [Anna Ivanovnan (1693–1740)]
perustettua Pietarissa pysyvän oopperan vuonna 1734.227
Venäjän ensimmäinen musiikkioppilaitos oli ilmeisesti Moskovassa tšekki
Iosif Kerzellin vuonna 1772 perustama musiikkikoulu ja toinen vuonna 1783
Johann Ivan Kerzellin (n. 1760–1820) orkesterikoulu. Lisäksi Moskovassa oli
kuuluisaksi tullut kitarakoulu 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Mainitut musiikkikouluhankkeet olivat lyhytaikaisia. Niistä on esitetty seuraava ilmaus:
”Yksityiskoulut vastasivat musiikkikasvatuksesta 1860-luvulle asti, jolloin venäläinen kulttuurielämä kääntyi demokraattisempaan suuntaan”.228

226. Ibid.: 101–103.
Georg Sowa mainitsee, että lauluakatemian ja orkesteriyhdistyksen yhteisesityksinä esitettiin jo vuodesta 1835 lähtien laajamuotoisia teoksia, kuten Joseph Haydnin (1732–1809)
Die Schöpfung, Ludwig Spohrin (1784–1859) Die lezten Dinge ja Georg Friedrich Händelin
Josua.
227. Muusikoiden osalta Frolova-Walker 2001 [1980], 21: 924.
228. Grigorjev & Platek & Virtamo 1978, 4: 306–307; Ho & Feofanov (ed.) 1989: 251.
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2.9.2. Pysyviksi jääneitä eräitä varhaisimpia ulkomaisia
mallioppilaitoksia
Ranskan ensimmäinen varsinainen pysyväksi jäänyt musiikkioppilaitos oli
oopperakoulutuslaitos, Kuninkaallinen oopperakoulu l´Ecole Royale de Chant
et Déclamation. Se toimi vuodesta 1784 lähtien Suuren Oopperan yhteydessä
Pariisissa. Koska erityisesti armeija tarvitsi soittajia, konventti päätti perustaa marraskuussa 1793 l´Institut National de Musiquen. Mainitut kaksi laitosta yhdistettiin (v. 1795), jolloin niiden nimeksi tuli l´Conservatoire National
de Musique.229 Tämän konservatorion toiminta ja ripeä kehittyminen tuotiin
esiin muutaman vuosikymmenen kuluttua myös Suomessa. Turkulainen sanomalehti kertoi, että Pariisin konservatoriossa oli pian perustamisensa jälkeen noin 600 oppilasta ja 115 opettajaa, kunnes jo vuonna 1802 toimintaa oli
supistettava alle puoleen edellä mainitusta.230 Valtion ylläpitämän konservatorion opetusohjelma oli alusta lähtien vähintään yhtä monipuolinen kuin hyväntekeväisyysjärjestöjen ylläpitämissä Napolin konservatorioissa. Sen lisäksi
teatterikoulutus kuului tämän oppilaitoksen opetusohjelmaan alusta alkaen.
Konservatorio jakautui 11 osastoon. Ne määräytyivät oppiaineiden (viulun-,
sellon-, huilun-, fagotin-, klarinetin-, oboen-, käyrätorven- ja pianonsoiton, laulun, sointuopin ja sävellyksen) perusteella.231 Oppilaat otettiin 8–13-vuotiaina
vuosittain maantieteellisin perustein, kuusi jokaisesta departementista. Tyttöjä ja poikia hyväksyttiin alueittain yhtä monta. Opetus porrastettiin kolmeen
jaksoon. Niistä kunkin osalta oli kahdesti vuodessa koe. Ensimmäisen jakson
kokeet koskivat pääasiassa säveltapailua, toisen jakson kokeet solististen pääaineiden suorituksia. Kolmannen jakson kokeet kohdentuivat musiikin teoreettisiin oppiaineisiin ja musiikinhistoriaan sekä solistisiin pää- ja sivuaineisiin.
Konservatoriolla oli oma kirjapaino vuoteen 1826 saakka. Siinä painettiin opettajiston laatimat oppimateriaalit. Mainitun ajankohdan jälkeen ne painettiin
muissa kirjapainoissa.232
Bernard Sarrette (1765–1858) laati vuonna 1797 suunnitelman valtiolliseksi kolmiportaiseksi musiikkikoulutusjärjestelmäksi, mutta se jäi toteutumatta.233 Sen sijaan Pariisin konservatoriolle perustettiin sivuosastoja muissa
229. Pariisin konservatoriolla ei ollut ensimmäisten viiden toimintavuoden aikana johtajaa, vaan johtoryhmä, mihin kuuluivat oppilaitoksen professorit. Ensimmäinen johtaja, l´Ecole de musique de la garde nationalen päällikkö Bernard Sarrette nimitettiin tehtäväänsä
johtajaksi vuonna 1800 (Williams & Kent 2001 [1980], 6: 315).
230. ÅU 74/18.9.1839: 1–2.
231. Sowa 1973: 44.
232. Williams & Kent 2001[1980], 6: 315.
233. Lesure 2001 [1980], 9: 154. François Lesure tuo esiin, että varhaisia yksityisiä musiikkikouluja oli Ranskassa Dijonissa (vuosina 1794–1797), Douaissa (v. 1806–) sekä Marseillesissa ja Roubaixissa (v. 1820–). Lisäksi Alexandre-Étienne Choron (1771–1834) perus-
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Ranskan kaupungeissa, Lillessä, Toulousessa ja Nancyssä (v. 1826), Marseillesissa ja Metzissä (v. 1841) sekä Dijonissa (v. 1868). Niissä noudatettiin samoja
käytäntöjä kuin keskusoppilaitoksessa, joten kysymyksessä oli keskitetty musiikkikoulutusjärjestelmä. Jo opetusaineiden perusteella on havaittavissa, että
orkesterikoulutus oli tärkeässä asemassa. Pariisin konservatorion orkesteri esittikin kotikaupungissaan vuonna 1830 Ludwig van Beethovenin kaikki sinfoniat
”ei ainoastaan kohtuullisesti, vaan niin, ettei kuulija voinut enempää toivoa”.234
Keskitetyssä valtiojohtoisessa musiikkikoulutusjärjestelmässä näyttää
kuitenkin olleen myös omat heikkoutensa, koska kehitys oppilaitosverkoston
rakentamisessa maan eri osiin oli hidasta muun muassa yhtäläisten toimintavaatimusten edellyttämän rahoituksen johdosta. Vuonna 1875, jolloin le Conseil Supérieur des Beaux-Arts asetettiin selvittämään taiteen asemaa maassa,
valtionavustusta saivat musiikkikoulutuslaitoksina ainoastaan Pariisin konservatorio ja sen edellä mainitut sivutoimipisteet maan muissa kaupungeissa.
Vasta tämän jälkeen alettiin perustaa muita valtion tukemia yksityisiä musiikkikouluja ja konservatorioita maan eri osiin.235
Prahan konservatorio perustettiin kahdeksan kreivin allekirjoittamalla julistuksella vuonna 1808. Sen toiminta pääsi kuitenkin sotatilan vuoksi käynnistymään vasta myöhemmin (v. 1811), jolloin opetusaineita olivat viulun-,
alttoviulun-, sellon- ja kontrabassonsoitto [ensimmäisenä Euroopan konservatorioista] sekä puhallinsoittimien soitto tuubaa lukuun ottamatta. Viimeksi mainitun soitonopetus aloitettiin vasta 1900-luvulla (v. 1905). Laulunopetus
aloitettiin vuonna 1817 ja pianonsoitonopetus sivuaineena 1832. Viimeksi mainittu oppiaine voi tässä oppilaitoksessa olla pääaineena vasta vuodesta 1888
lähtien. Opetus oli ryhmäopetusta yli vuosisadan ajan ennen henkilökohtaisen
opetuksen tulemista käytännöksi.236 Opiskeluaika määrättiin kuudeksi opiskeluvuodeksi.237 Opetusainevalikoimasta voi päätellä, että oppilaitos oli alusta alkaen orkesterikoulu, minkä osoittaa myös sen johtajan, Dionys Weberin
(1766–1842), laatima yksityiskohtaisen selkeä suunnitelma eri orkesterisoittoa opiskelemaan otettavien oppilaiden (39) määristä (viulunsoitto: kahdeksan,
alttoviulunsoitto: kaksi, sellonsoitto: kaksi, kontrabassonsoitto: kaksi, huilunsoitto: neljä, oboensoitto: neljä, klarinetinsoitto: neljä, fagotinsoitto: neljä, käyrätorvensoitto: neljä, luonnontrumpetinsoitto: kaksi, pasuunansoitto: kolme).
Tämän konservatorion oppilasorkesterin ensimmäiset konsertit olivatkin jo helti v. 1820 Pariisissa l´Ecole Royale et Spéciale de Chant -nimisen kuorokoulun. Sen nimeksi
tuli sittemmin l´Institution Royale de Musique Religieuse. Koulun toiminta päättyi vuoden
1830 vallankumoukseen.
234. Sowa 1973: 44–46.
235. Ibid.
236. Alĕs Kaňka/Kuha 12.3.2003.
237. Sowa 1973: 104.
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mikuussa ja maaliskuussa 1815. Prahan konservatoriossa ei opetettu ainoastaan musiikkioppiaineita, vaan myös yleissivistäviä oppiaineita.238
Berliinissä perustettiin valtion ylläpitämäksi vuonna 1822 Akademie für
Kirchenmusik. Sen johtajaksi nimitettiin vuotta myöhemmin Berliinin Lauluakatemian johtaja Carl Friedrich Zelter. Oppilaitoksen tehtäväksi määrättiin hänen laatimiensa suunnitelmien mukaan urkureiden sekä kymnaasien
ja muiden koulujen musiikinopettajien kouluttaminen. Soololaulajia ja orkesterimuusikoita ei opetettu tässä oppilaitoksessa. Siihen hakeutui aluksi noin
30 oppilasta. Heidän musiikkivalmiuksiinsa Zelterin mainitaan olleen tyytymätön lukuun ottamatta ”erästä Felixiä”. Järjestyksessä toisena oppilaitoksen
johtajana toiminut August Wilhelm Bach (1796–1869) laati kiinteät opetussuunnitelmat. Niiden mukaan edelleenkin annettiin laulun, musiikinteorian,
pianonsoiton, urkujensoiton ja urkuopin opetusta, mutta musiikinteorian opetus irrotettiin erilliseksi sointuopista ja kontrapunktista. Opiskeluaika rajattiin yhteen vuoteen.239
Wienissä vuonna 1812 perustettu Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
ryhtyi pian (v. 1814) hankkeisiin konservatorion perustamiseksi Pariisin konservatorio esikuvanaan ja laati suunnitelman, minkä mukaan oppilaitoksessa
olisivat Gesangschule ja Orchesterschule. Ensin mainitussa olisi suunnitelmien
mukaan 60 oppilasta ja jälkimmäisessä 110. Laulukoulutus käynnistyi vuonna
1817 Antonio Salierin (1750–1825) johtamana Wiener Singschule -nimisenä nuorisokuorona, missä oli 12 tyttöä ja 12 poikaa. Viulunsoitonopetus (Violinschule)
käynnistyi vuonna 1819 Joseph Böhmin (1795–1876) johdolla. Tämän jälkeen
jousisoitinten soitonopetusta täydennettiin, ja vuonna 1821 opetusohjelmaan
tuli myös puhallinsoittimien soitonopetus (Bläserschule). Opiskeluaika rajattiin Prahan konservatorion mallin mukaisesti ohjeellisesti kuuteen vuoteen.240
Vaatimattomaksi luokiteltavasta alusta ja 1830-luvun lopussa kohdanneista talousvaikeuksista huolimatta oppilaitoksen yleisessä osastossa oli vuosina 1817–1848 likiarvoisesti 1 380 ja 1851–1870 noin 2 400 oppilasta. Ensin
mainitun ajanjakson aikana heistä oli naispuolisia viidesosan verran ja toisen
ajanjakson aikana jotakuinkin kolmasosa. Yhteislukumäärältään 3 780 koulutetusta tuli ammattimuusikoiksi 271 [269]. Heistä 102 oli naispuolisia – 94
laulajaa ja kahdeksan pianistia – ja 150 miespuolisia, joista 10 laulajaa, 10 pianistia, 54 viulistia, 20 sellistiä, kolme kontrabasistia ja 53 puhallinsoittajaa.
238. Ibid.: 103–106.
239. Ibid.: 119–120.
Carl Friedrich Zelterin toimesta vastaava oppilaitos oli perustettu jo vuonna 1815 Breslaussa ja sittemmin (v. 1824) myös Königsbergissä. Nämäkin oppilaitokset tulivat valtion
ylläpitämiksi.
Zelterin mainitsema ”ein Felix” oli Felix Mendelssohn, joka oli myös Zelterin johtaman
Lauluakatemian ja Ripien-koulun orkesterin jäsen.
240. Sowa 1973: 106–111.
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Muista musiikkialan ammattitehtäviin kouluttautuneista ei ole tietoa.241 Edellä esiin tuodun perusteella Wienin konservatorion yleisen osaston oppilaista
vuosina 1817–1870 noin seitsemän prosenttia oli kouluttautunut musiikkialan ammattitehtäviin.
Erittäin merkittävään kansainväliseen asemaan pian toimintansa aloittamisen jälkeen noussut Leipzigin konservatorio perustettiin vuonna 1843. Sen
tehtäväksi määritettiin säveltäjien ja soitinvirtuoosien kouluttaminen. Tästä
johtuen aivan nuoria aloittelijoita oppilaitokseen ei ollut tarkoitus ottaa, vaan
oppilaat suunniteltiin hyväksyttäviksi noin 14–17-vuotiaina. Solististen oppiaineiden opetustarjonta oli vuosikymmenien ajan erittäin suppea ja koostui aluksi
laulusta sekä pianon- [ilmeisesti lähinnä partituurinsoitosta], viulun- ja urkujensoitosta. Alttoviulunsoitto tuli oppiaineeksi vuonna 1848 ja sellonsoitto 1853.
Konservatorioon perustettiin 38 toimintavuoden jälkeen (v. 1881) ”orkesterikoulu”, jolloin kaikkien orkesterisoittimien soitonopetus tuli opetusohjelmaan,
mikä mahdollisti orkesterin perustamisen.242 Jousisoitinoppilaat osallistuivat
tätä ennen orkesterisoittoon Gewandhaus-orkesterissa. Sen kapellimestarina
toimi konservatorion ensimmäinen johtaja Felix Mendelssohn ja konserttimestarina, myös kapellimestarina Mendelssohnin kuoleman jälkeen, konservatorion viulunsoitonopettaja Ferdinand David (1810–1873).243
Oppilaitoksessa oli keväällä 1843, jolloin se perustettiin, 22 oppilasta, joista
viisi naispuolisia. Opettajiston muodostivat varsinaiset ja ylimääräiset opettajat. Ensin mainittuja opettajia oli kuusi. Saman kalenterivuoden lopussa oppilaita oli 63, ja opettajakunta oli täydentynyt kuudella ylimääräisellä opettajalla.
Neljännesvuosisadan kuluessa eli vuonna 1868 tilastoituna oppilaitoksessa oli
opiskellut jo yhteensä 1 420 oppilasta, joista 445 oli naispuolisia. Mainittuun
ajankohtaan (v. 1868) mennessä ulkomaisia oppilaita oli ollut 443.244 Suuri oppilasmäärä 25 vuoden kuluessa selittyy sillä, että oppilaitoksessa opiskeltiin
erittäin lyhyt aika nykyajan opiskeluaikoihin verrattuna. Esimerkiksi Edward
Grieg (1843–1907) hänelle annetun Lehrer Zeugnis -nimisen todistuksen mukaan tuli mainitun oppilaitoksen oppilaaksi 6.10.1858 ja sai opintotodistuksensa 8.5.1859. Sittemmin konservatorion opettajana toiminut Alfred Richter

241. Wienin Musiikinystäväin Yhdistyksen kirjanpitäjän ja kirjastonhoitajan C. F. Pohlin
vuosina 1817–1870 laatima epätarkkuuksia sisältävä tilasto sellaisena, kuin sen on esittänyt Irmgard Keldany-Mohr (1977: 48–49).
242. Kestner-Boche 1993: 230–232.
243. Forner s. a. [1968?]: 62.
Ennen Leipzigin konservatorion perustamista Felix Mendelssohn toimi Berliinissä oppilaitoksen Die Akademie der Künste musiikkiosaston johtajana vuodesta 1841 alkaen (Sowa
1973: 187).
244. Kestner-Boche 1993: 231–232.
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(1846–1919) puolestaan tuli Leipzigin konservatorion oppilaaksi 6.4.1866 ja sai
todistuksensa 20.1.1867.245
Leipzigin konservatorio nousi 1800-luvun puolivälissä yhdeksi Euroopan
musiikkikoulutuksen keskeisimmistä oppilaitoksista, vaikka sen solististen oppiaineiden valikoima oli erittäin rajallinen. Syntyi myös termi Leipzigin koulukunta, mikä pohjautunee musiikin teoreettisten oppiaineiden ja sävellyksen
suuntaviivoja ohjailleiden opettajien, Moritz Hauptmannin (1792–1868), Julius Rietzin (1812–1877), Ernst Friedrich Eduard Richterin (1808–1879) ja Carl
Heinrich Carsten Reinecken (1824–1910), opetustyöhön. Myös solististen oppiaineiden opettajat, muun muassa oppilaitoksen perustamisesta alkaen viulunsoitonopettaja Ferdinand David (1810–1873) ja vuodesta 1846 lähtien
pianonsoitonopettaja Ignaz Moscheles (1794–1870), olivat aikansa merkittävimpiä musiikkipedagogeja.
Leipzigin konservatoriosta tuli myös monien suomalaisten musiikinopiskelijoiden oppilaitos 1850-luvulta lähtien. Lisäksi maahamme saapui ja tänne
jäi pysyvästi saksalaisia muusikoita, jotka olivat opiskelleet Leipzigin konservatoriossa. Näihin asioihin palataan jäljempänä.
Viulisti Julius Stern (1820–1883), pianisti Theodor Kullak (1818–1882) ja
musiikkiteoreetikko Adolf Bernhard Marx (1795–1866) perustivat Berliinissä
vuonna 1850 oppilaitoksen Berliner Musikschule. Theodor Kullak jäi pois tämän laitoksen palveluksesta sen viidennen toimintavuoden jälkeen, ja hänen
seuraajakseen tuli Hans von Bülow (1830–1894). Adolf Bernhard Marx erosi
vuonna 1856, jolloin musiikkikoulu jäi kokonaan Julius Sternin nimiin. Pian
tämän jälkeen (v. 1857) oppilaitoksen nimeksi tuli Stern Konservatorium. Sen
mainitaan olleen yksi kukoistavimmista musiikkioppilaitoksista Euroopassa.
Sittemmin tämän oppilaitoksen nimeksi tuli vuonna 1936 Städtische Konservatorium.246
Jäätyään pois Berliner Musikschulesta Theodor Kullak perusti uuden oppilaitoksen nimeltään Neue Akademie der Tonkunst. Siitä tuli aikansa oppilasmäärältään suurin yksityinen musiikkioppilaitos Saksassa. Se keskittyi
pianonsoitonopetuksen antamiseen. Theodor Kullakin elinkaaren aikana opettajia oppilaitoksessa oli yhteensä noin 100 ja oppilaita likimääräisesti 1 100. Viimeksi tarkoitetuista on mainittavissa monia aikansa eturivin pianisteja, kuten
Hans Bischoff (1852–1889), Moritz Moszkowski (1854–1925), Xaver (1850–1924)
ja Philipp (1847–1917) Scharwenka sekä Nikolai Rubinstein (1835–1881).247
Vuonna 1859 toimintansa aloittanut Venäläinen musiikkiyhdistys perusti kolme vuotta myöhemmin (v. 1862) Pietarin konservatorion (nykyiseltä nimeltään Sankt-Peterburgskaja gosudarstvennaja kon-servatorija imeni N. A.
245. Ibid.: 37, 70.
246. Grove & Miller 2001 [1980], 24: 366.
247. Leuchtmann 2001 [1980]: 19; Percy 1977, 4: 202; Grigorjev & Platek 1979, 5: 236–237.
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Rimskogo-Korsakova). Se oli ensimmäinen pysyväksi jäänyt Venäjän musiikkioppilaitos johtajanaan Anton Rubinstein (1829–1894) vuoteen 1867 saakka,
minkä jälkeen hän keskittyi konsertoimiseen Venäjällä ja Länsi-Euroopassa.
Hän toimi jälleen vuosina 1887–1891oppilaitoksen johtajana. Venäläinen musiikkiyhdistys perusti jo neljä vuotta (1866) Pietarin konservatorion jälkeen
Moskovan konservatorion (nykyiseltä nimeltään Moskovskaja gosudarstvennaja konservatorija imeni P. I. Tšaikovskogo). Sen ensimmäinen johtaja oli Anton
Rubinsteinin veli Nikolai Rubinstein (1835–1881).248
2.9.3. Musiikkioppilaitostoiminnan tuleminen
Ruotsiin ja Suomen maaperälle
Alaluvussa 2.8.2. mainittujen Johan Helmich Romanin ja Per Brantin jälkeen
musiikkikoulutusta koskevan aloitteen tekijä Ruotsissa oli hovikapellimestari Ferdinand Zellbell nuorempi (1719–1780).249 Hän oli opiskellut Hampurissa
Georg Philipp Telemannin250 ja Tukholmassa Romanin johdolla.251 Musiikkiakatemiaa ja sen yhteyteen perustettavaa opetuslaitosta koskevan hankkeensa
tukijoiksi hän sai Utile Dulci -seuran vaikutusvaltaisia musiikinharrastajia.252
Sittemmin Zellbell ei ollut kyseisessä asiassa keskeisimmässä asemassa, vaan
tärkeimmiksi sen edistäjiksi on mainittu vapaaherra Axel Gabriel Leijonhufvud (1717–1789), kreivi Adam Horn (1717–1778), kreivi Carl Rudenskiöld
(1698–1783), kreivi Niels Bielke (1724–1792) ja kauppaneuvos Patrik Alströmer
(1733–1804).253 Syyskuussa 1771 kuningas Kustaa III:n päätöksellä perustetun
musiikkiakatemian, Konglig Swänsk Musicalisk Akademien, ensimmäisen kokouksen pöytäkirjassa järjestysnumeroin varustettuja akatemian perustajajäseniä oli yhteensä 19. Heistä musiikkialan ammattilaisia oli Zellbellin lisäksi
248. Anton Rubinstein oli valmistelevina toimenpiteinä perustanut Pietarissa koulujen yhteyteen musiikkiluokkia. Ne olivat tulevalle konservatoriolle. Samalla tavalla Nikolai Rubinstein menetteli Moskovassa konservatorion aikaan saamiseksi. Mainitussa tarkoituksessa
musiikkiluokkia oli Venäjän muissakin kaupungeissa, muiden muassa Astrakanissa, Kischienewissä, Kiovassa, Nikolajevissa, Odessassa, Rostovissa, Saratovissa, Tambovssa, Tbilisissä
ja Harkovissa. Näitä kutsuttiin myös nimellä musiikkikoulu. Lisäksi monissa muissa kaupungeissa oli musiikkiluokkia ilman, että niitä olisi kutsuttu musiikkikouluiksi. Sittemmin
edellä mainituissa kaupungeissa perustetuista musiikkiluokista on kehittynyt edelleen toimivia konservatorioita (prof. Kapustin/Kuha 24.2.1992).
249. Zellbellin sukua oli tullut jo vuonna 1629 Lüneburgista Vermlantiin. Ferdinand Zellbell nuorempi oli opiskellut musiikkia Hampurissa Telemannin oppilaana (Åberg 1980: 51).
Hän johti vuodesta 1769 alkaen vuonna 1766 perustetun Utile Dulci -seuran jäsenistä ja hoviorkesterin muusikoista sekä musiikinharrastajista koostuneen orkesterin niin kutsuttuja
Cavaljers-konsertteja (Vretblad, P. 1918: 181–185).
250. Hülphers 1773: 110, not 30; Norlind 1918: 147.
251. Norlind 1918: 147.
252. Morales &Norlind 1821: 2.
253. Walin 1945: 105.
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ainoastaan hovikapellimestari Henrich Philip Johnsen (1717–1779).254 On ilmaistu, että musiikkiakatemian perustamisella toteutettiin Romanin ja Brantin
ideat seminarium musicumista.255 Ne pohjautuivat Romanin vuosina 1735–1737
tekemältä matkalta saamiin musiikkikoulutuskokemuksiin.
Musiikkiakatemian opetuslaitoksen ensimmäiseksi johtajaksi valittiin Zellbell. Opetustoiminta ei kuitenkaan ottanut onnistuakseen, koska vuonna 1772
ilmoittautuneiden ja opiskelunsa aloittaneiden 14 oppilaan määrä väheni kahdessa vuodessa kuuteen, ja opetuslaitoksen toiminta oli lakkautettava jo syksyllä 1774 varojen puuttuessa. Siksi esimerkiksi Kokkolasta kirkkoherra Anders
Chydeniuksen (1729–1804) musiikkiakatemiaan ehdottamat kaksi tyttöä, jotka Chydenius oli opettanut esittämään Pergolesin Stabat Materin, eivät päässeet akatemiaan oppilaiksi. Chydenius sai 25.11.1774 käsiteltyyn kirjeeseensä
vastauksen, jonka mukaan ”undervisningsanstalten vilade”.256 Tätä asiaintilaa
jatkui lyhyitä ajanjaksoja lukuun ottamatta noin 20 vuotta. Sen sijaan Kuninkaallisessa teatterissa/oopperassa oli laulukoulutusta sen perustamisesta (v.
1773) alkaen 1790-luvun puoliväliin saakka.
Musiikkiakatemialle laadittiin vuoden 1788 huhtikuussa päivätty suunnitelma opetuslaitoksen toiminnan tehostamiseksi. Siinä määritettiin opetusaineiksi musiikinteoria ja -historia, urkujensoitto, laulu, jousisoittimien soitto
ja puhallinsoittimien soitto. Myös kirjapainon perustaminen musiikkiakatemian jäsenten oppimateriaali- ja muiden julkaisujen sekä uuden koraalikirjan aikaan saamiseksi asetettiin tavoitteeksi.257
Edellä mainitun vuoden huhtikuussa nimitettiin järjestyksessä toiseksi musiikinopetuslaitoksen johtajaksi Joseph Martin Kraus. Hän oli tässä tehtävässä
kuolemaansa (v. 1792) saakka. Opetus olisi voinut jälleen alkaa, mutta opettajilla ei ollut oppilaita. Kolmantena johtajana vuosina 1794–1796 oli Georg Joseph Vogler, mutta hänen työpanoksensa kohdentui lähinnä oopperan hyväksi.
Siitä syystä Christian Friedrich Hæffner (1759–1833) tuli hänen sijaisekseen
kesäkuusta 1795 lähtien. Hæffner opetti laulua, mutta irtisanoutui tehtävästään oppilaspulan vuoksi vuonna 1796. Samaan aikaan toiseksi laulunopettajaksi kiinnitetty Chr. Chr. Karsten ja oboensoitonopettajana toiminut Mayer
irtisanoutuivat puuttuvan ja heikon oppilasmateriaalin takia.258
Musiikkiakatemian sihteeriksi vuonna 1796 nimitetty Pehr Frigel (1750–
1842) laati suunnitelman opetuslaitoksen tulevaksi opetukseksi ja toiminnaksi. Akatemian kokouksen 21.12.1796 pöytäkirjaan liittämässään kirjoituksessa
Dictamen ad protocollum hän tarkasteli myös menneiden vuosien tapahtumia
254.
255.
256.
257.
258.

Morales & Norlind 1921: 227.
Jonsson & Ivarsdotter-Johnson 1993: 290.
Morales & Norlind 1921: 38.
Ibid.: 45–46.
Larsson 1971: 44–45, 50.
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ja mainitsi musiikkikoulutuksen menestymättömyyden syiksi opetuslaitoksen
johtajien ja musiikkiakatemian eräiden jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet ja heidän muut tehtävänsä.259
Vuonna 1788 laaditun suunnitelman tavoin Frigel piti tarpeettomana pianonsoiton opettamista. Lisäksi hänen mielestään opetuslaitoksessa ei olisi tarpeen järjestää urkujen-, viulun-, alttoviulun- eikä sellonsoitonopetusta, koska
hänen näkemyksensä mukaan näiden soittimien soittajia tulee joka tapauksessa
olemaan riittävästi.260 Siten Frigel musiikkiakatemian kokouksessa 21.12.1796
hyväksytyksi tulleessa suunnitelmassaan rajasi opetuslaitoksen opetuksen hyvin yksipuoliseksi. Siitä syystä lausumaa ”En successiv rehabilitering inleddes
1796, då akademiledamoten Pehr Frigel framlade en utförlig plan för akademiens verksamhet”261 voidaan pitää mainittua ajankohtaa seuranneiden vuosien ja vuosikymmenien valossa vähintäänkin optimistisena.
Frigelin laatimien suunnitelmien jälkeen musiikkiakatemian opetuslaitoksen neljäntenä johtajana toimi Johan Wikmansson (1753–1800), viidentenä Olof Åhlström (1756–1835) ja kuudentena Jaqc. Bernh. Struve (1867–1826)
sinä aikana, jolloin maamme kuului Ruotsin valtakuntaan.262
Edes Frigelin laatimat musiikkiakatemian opetuslaitoksen määrältään suppeat opetusaineet eivät käytännössä toteutuneet sinä aikana, jolloin maamme
alue kuului Ruotsiin. Opettajaluetteloiden perusteella opetusaineet rajoittuivat vuosina 1797–1800 johtaja Wikmansonin antamaan musiikinteorianopetukseen ja lisäksi laulun alkeiden eli kuorolaulun opetukseen. Soololaulun opetus
käynnistettiin vuonna 1808. Sitä ei ollut kolmena vuonna vuodesta 1811 lähtien. Koska muiden solististen oppiaineiden opettajia ei näytä olleen kiinnitettyinä vuosina 1796–1808 eikä musiikinteoriankaan opetusta ollut 1800–1814,
kokonaisoppilasmääriksi esitetyt luvut, aikana 1796–1809 vuosittain alimmillaan 14 ja ylimmillään 56, tarkoittanevat opetuslaitoksen alkeiskoulussa kuorolauluun osallistuneita nuoria.263
Musiikkiakatemian opetuslaitoksessa suoritettiin vuoteen 1809 mennessä
yhteensä neljä tutkintoa. Yksi musiikinjohtaja (v. 1800), kaksi urkuria (v. 1801
ja 1807) ja yksi urkujenrakentaja (v. 1804) valmistuivat ammatteihinsa. Kyseessä olivat todennäköisesti näyttötutkinnot, koska urkujensoitonopetusta ei
ollut oppilaitoksessa ennen vuotta 1818 eikä muitakaan kyseisten tutkintojen
edellyttämiä opettajakiinnityksiä ollut puheena olevina aikoina.264
259. Ibid.: 46–47.
260. Ibid.: 42–57.
261. Aulin & Connor1974: 146.
262. Morales & Norlind 1921: 49–50, 227.
263. Ibid.: 226.
Mainittua päätelmää tukee se, että alkeislaulukoulutuksen ollessa pysähtyneenä vuosina 1812–1813 yhtään lauluoppilasta ei mainita tilastoissa.
264. Ibid.: 239.
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Ilmeisesti opetuslaitoksen toimimattomuuden vuoksi Kuninkaallisen oopperan musiikinjohtajaksi kutsuttu Georg Joseph Vogler perusti Tukholmassa
heti ensimmäisen toimikautensa (v. 1786–1791) alussa soitonopetukseen keskittyneen musiikkikoulun.265 Sen opettajat olivat oopperaorkesterin soittajia.
Vogler itse opetti musiikinteoriaa ja sävellystä.266 Oppilaita on ilmaistu tulleen
niin paljon, että ainoastaan ne, joiden tavoitteena oli musiikkialan ammatti,
otettiin koulutukseen.267
Stig Walin on luonnehtinut Voglerin musiikkikoulua ilmaisulla ”musikalische Fachschule”.268 Sen toiminta kuitenkin jouduttiin talousvaikeuksien vuoksi lopettamaan jo perustamistaan seuraavana vuonna (1887).269 Siitä syystä
opetus ei voinut ennättää tuottaa merkittäviä tuloksia, joten Walin lienee tarkoittanut edellä mainitussa lausumassaan koulun organisoimista ja sitä, että
oppilailta edellytettiin musiikkialan ammattiin suuntautuneisuutta.
Kuninkaallisen hoviorkesterin viulunsoittajana vuosina 1773–1806 ja Voglerin musiikkikoulun viulunsoitonopettajana toiminut Christian Friedrich
Berwald (1740–1825) suunnitteli viulunsoitonopetukseen keskittyvän musiikkikoulun perustamista Tukholmaan syyskuussa 1790, mutta tämä hanke ei
näytä toteutuneen.270
Suomen maaperälle musiikkioppilaitostoiminta tuli Ruotsin vallan aikana Musikaliska Sällskapet i Åbo -seuran toimesta. On mahdollista, että mainitun seuran perustamiseen vaikutti Turun hovioikeuden presidentiksi vuosiksi
1775–1780 nimitetty Axel Gabriel Leijonhufvud, joka oli Tukholmassa Utile
Dulci -seuran jäsen, yksi Tukholman musiikkiakatemian keskeisimmistä perustajista, sen sääntöehdotuksen laatija ja ensimmäinen puheenjohtaja.271 Hänet hyväksyttiin heti vuonna 1775 Turussa Aurora-seuraan.272 Siihen liittyi
vuonna 1777 myös Turun Soitannollisen Seuran tuleva perustaja Jacob Tengström (1755–1832) kyseisen järjestön matrikkeliin viimeiseksi merkittynä jäsenenä.273 Toimiessaan Tukholmassa vuosina 1779–1781 kamarineuvos Gustav
von Stockenströmin perheessä kotiopettajana hänelle avautuivat ovat myös Aurora-seuran sisarjärjestöön Utile Dulci.274 Siten Leijonhufvud ja Tengström oli265. Walin1941: 109; Aulin & Connor 1974: 151; Jonsson & Ivarsdotter-Johnson 1993: 401.
266. Jonsson & Ivarsdotter-Johnson 1993: 401.
267. Norlind 1918: 205; Morales & Norlind 1921: 40.
268. Walin1941: 109.
269. Morales & Norlind 1921: 40; Walin 1941: 109.
270. Walin 1941: 109, not 4.
271. Otto Andersson (1940: 34) mainitsee, ettei hän ole löytänyt vahvistusta [Adolf Wilhelm Westerlundin kirjoittamassa] teoksessa Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän 1623–1923 sivulla 45 esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan Leijonhufvud olisi tehnyt aloitteen seuran Musikaliska Sällskapet i Åbo perustamiseksi.
272. Andersson, O. 1940: 33–34.
273. Marvia 1970: 88–89.
274. Tengström toimi lyhyen aikaa Utile Dulcin sihteerinä (Dahlström, F. 1990: 142). Hän
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vat tekemisissä sekä Turussa että Tukholmassa. Koska heitä yhdisti rakkaus
musiikkiin, vaikka aktiivinen musisoija oli ainoastaan sittemmin Turun Soitannollisen Seuran orkesterissa soittanut Tengström,275 voidaan pitää varmana, että he puhuivat keskenään musiikista ja myös musiikkikoulutuksesta.
Siten voidaan pitää mahdollisena, jopa oletettavana, että esikuvinaan Tukholman musiikkiakatemia ja sen opetuslaitos Leijonhufvudilla oli osuutensa Turun Soitannollisen Seuran perustamiseen ja sen antaman musiikkikoulutuksen
käynnistämiseen.
Kuten edellä on jo mainittu, Tengströmistä tuli sittemmin Musikaliska
Sällskapet i Åbo -seuran perustaja. Kumppanikseen sen toimintoja suunnittelemaan hän sai taitavaksi viulistiksi luonnehditun katedraalikoulun lehtorin
Isaac Nordbergin (1755–1797).276 Seuran perustamisajankohtana pidetään päivämäärää 24.1.1790, jolloin oli sen ensimmäinen kokous ja luonnos säännöiksi käsiteltiin. Ne vahvistettiin lopullisesti 5.3.1791.277
Tehtäviinsä sääntöjensä perusteella kuuluneen opetustoiminnan seura
aloitti jo toimintansa ensimmäisestä vuodesta 1790 lähtien. Se ilmenee vuoden
1791 alussa julkaistusta seuran vuosijuhlaa koskeneesta sanomalehtiartikkelista, jossa kerrotaan konserttimestari Eric Ferlingin (1733–1808)278 kutsumisesta seuran palvelukseen – myös antamaan musiikinopetusta.
Til Musikens så mycket större förkofran, och för at skaffa bättre tilfälle til underwisning därutinnan, har Sällskapet förmått Herr Concertmästaren Ferling,
så allmänt och ifrån längre tider tilbaka känd för sina Musikaliska talanger,
at emot wissa betingade wilckor, ifrån Stockholm hit öfwerflytta, för at antaga
sig directionen öfwer Sällskapets Musikaliska öfningar, samt at dessutom gå
dem med enskild underwisning i Musiken tilhanda, som honom därom anlita
wilja. Denna anstalt, jämte Sällskapets öfriga bemödande om Musikens fortmyös piti tämän seuran vuosijuhlassa juhlapuheen vuonna 1781 (Andersson, O. 1940: 187;
Dahlström, F. 1993: 422).
275. Mm. Andersson, O. 1940: 66.
Stig Walin (1941: 111) on lainannut J. Miklinin vuonna 1772 Abraham Abrahamsson
Hülphersille lähettämää kirjettä, jossa mainitaan, että Leijonhufvud oli ”älskare och något
kännare, men spelar ej, ut mihi dictum.”
276. Andersson, O. 1940: 44.
277. Ibid.: 48.
278. Eric Ferling oli ensimmäisiä ruotsalaissyntyisiä muusikoita, joka esiintyi vuosina
1761–1789 viulistina, johtajana, säveltäjänä sekä konserttijärjestäjänä noin 70 tilaisuudessa Tukholmassa ja joitakin kertoja Göteborgissa. Hän toimi hoviorkesterin viulistina vuodesta 1761 alkaen, konserttimestarina vuodesta 1773 lähtien sekä oli ”direktör av copiaturen”
vuodesta 1787 alkaen (Norlind & Trobäck s. a. [1926?]: 276). Hän oli musiikkiakatemian soitinosaston sihteeri vuodesta 1772 [vuoteen 1774] ja musiikkiakatemian jäsen vuodesta 1773
lähtien (Morales & Norlind 1921: 37, 216; Aulin & Connor 1974: 148). Ferlingille annettiin
14.12.1781 lupaus opettajan tehtävästä musiikkiakatemian opetuslaitoksessa sitten, kun
sen toiminta käynnistyy uudelleen. Tämä lupaus ei toteutunut (Morales & Norlind 1921: 38).
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komst, har haft den önskade wärkan, at redan flere nye Elever anmälte, och
småningom til Orchesterns förstärkande handledde blifwit, samt at Sällskapets Concerter dessutom äfwen i flere andra afseenden wunnit och förkofrat
sig, förmodandes man däraf än förwånligare påföljder för framtiden.279

Wilhelm Laguksen mukaan oppilaita ilmoittautui paljon. Osa heistä sai
seuran sääntöjen mahdollistamaa ilmaista opetusta ja osa maksullista.
Sällskapet skall ock anstalta, så mycket görligt är, om tjenlig underwisning för
dem, som hugfällas för Musikaliska öfningar, samt laga, att de fattigare ibland
dem kunna njuta denna underwisning för betalning ur Sällskapets Cassa, hwarom Utskottet äger att med Orchestern närmare öfwerlägga.280

Opettajina seuran alkuvuosien aikana Wilhelm Laguksen mukaan toimivat Ferlingin lisäksi Isaac Nordberg ja Lithanderin veljekset.281 Otto Andersson
nimeää lisäksi käyrätorvensoitonopettajaksi [Carl Fredrik] Söderbergin ja alttoviulunsoitonopettajaksi sotilaskapellimestari [Johan Friedrich] Jahnin (1717–
1790), joka hänen mukaansa opetti kahta oppilasta sekä keväällä että syksyllä
1790.282 Fabian Dahlström mainitsee ensimmäisen vuoden opetusaineiksi viulun-, alttoviulun-, käyrätorven- ja klaveerinsoiton. ”Nordberg ja Ferling olivat
viulunsoiton opettajina, Rudolf Jahn alttoviulun, Söderbergin veljekset opet-

279. ÅT 5/31.1.1791: 3.
280. Stadgar för Musikaliska Sällskapet i Åbo, 2. Cap. § 9; ÅU 80/13.10.1854: 2; Lagus 1890:
Bilagan I: IV; Andersson, O. 1940: 218.
281. Lagus 1890: 17.
Lithanderin veljekset olivat mm. Hiidenmaalla vuosina 1769–1788 toimineen suomalaisen kirkkoherran Johan Lithanderin (1742–1788/–79) poikia, Ernst Gabriel (1774–1803),
Gustaf Daniel (1776–?), Fredrik Emanuel/Immanuel (1777–1823), Christophylos/Christlieb
Samuel (1778–1823) ja David Wilhelm (1780–1827), jotka olivat saaneet soittotaitoonsa alkuopin isältään ja jotka tulivat Turkuun vuonna 1790 Noarootsista vanhempiensa ja vanhimman veljensä kuoltua vuosien 1788 ja 1789 vaihteessa ja toivat mukanaan perheen klaveerin [klavikordin?], jota luovuttivat myös Turun Soitannollisen Seuran käyttöön. Vanhin
matkaan lähteneistä veljeksistä, taitavaksi pianistiksi ja säveltäjäksi kehittynyt Carl Ludvig (1773–1843), jäi setänsä Daniel Lithanderin (1731–1806) luokse Tukholmaan muiden
veljesten jatkaessa matkaa Turkuun (Forslin 1965a, I: 65–77).
281. Andersson, O. 1940: 70.
282. Dahlström, F. 1995: 233.
Koska Johann Friedrich Jahn kuoli v. 1790 – Fabian Dahlströmin mukaan ehkä v. 1785
– hänen poikansa Rudolf Christian Jahn (1751/1754–1825) oli todennäköisesti Dahlströmin
mainitseman mukaisesti alttoviulunsoitonopettajana eikä Laguksen tarkoittama F. J. Jahn.
Söderbergin valjekset olivat sotilassoittajia.
Johan Niclas Snellmanin (1769–1844) kuolinuutisessa (HT 20/13.3.1844:1) mainittiin,
että hän oli nuoruudessaan Ruotsin valtakunnan toiseksi paras pianisti (ks. myös Andersson, O.1939: 200 ja Marvia 1958a: 26).
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tivat käyrätorvensoittoa sekä Johan Niclas Snellman ja Ernst Gabriel Lithander klaveerinsoittoa.”283
Turun Soitannollisen Seuran tilikirjoissa puheena olevalta ajalta näyttää
olevan maininnat ainoastaan Söderbergille käyrätorvensoitonopetuksesta ja
kapellimestari Jahnille alttoviulunsoitonopetuksesta maksetuista palkkioista.
Ne koskevat vain muutamia opetuskertoja. Mikäli ilmeisesti perimätietoihin
pohjautuvat edellä esitetyt tiedot tätä laajemmin annetusta opetuksesta pitävät paikkansa, on mahdollista, että seura käytännössä toimi eräänlaisena välittäjänä opetuksen tarjonnassa ja että kukin opettaja sai palkkionsa suoraan
oppilailtaan. Sama käytäntö koski Turun akatemian harjoitusmestareitakin
varhaisina aikoina.
Vuonna 1793 seura ilmoitti sanomalehdessä antavansa myös vasta-alkajille
tarkoitettua opetusta perustamassaan oppilaitoksessa Informations-anstalt.284
Tätä myöhemmissä yhteyksissä oppilaitoksen nimi esiintyi poikkeuksetta muodossa Informations anstalt. Oppilaiksi ilmoittautuvilta odotettiin kuitenkin mielellään jo hieman edeltävää kokemusta jonkin soittimen ”käytössä”.
Sedan det härstädes inrättade Musikaliska Sällskapet warit betänkt, at genom öpnande af en Informations-anstalt för begynnare i Musiken, ytterligare
bidraga til Sällskapets ändamål och Allmänhetens både nöje och förmån, får
man härmedelst avertera, at de ynglingar, som finnas hugade för Musik, och
hälst litet redan tilförene tracterat något Instrument, kunna hädanefter gratis erhålla widare underwisning, då de sig därom hos Sällskapets Secreterare
Professoren Tengström med det första anmäla.285

Edellä mainittuja tietoja täydennettiin kaksi viikkoa myöhemmin sanomalehdessä286 ilmoittamalla muun muassa, että opetus oli aloitettu ja että jo ilmoittautuneet oppilaat kokoontuvat lehtori Nordbergin luona tiettyinä viikonpäivinä
ja tunteina saamaan konserttimestari Ferlingin ja lehtori Nordbergin opetusta. Lisäksi tuotiin esiin, että edelleenkin oli mahdollista ilmoittautua Informations anstaltin oppilaaksi. Huomionarvoista on, että aloittelijoille tarkoitetun
opetuksen mainittiin olevan ilmaista. Seuran sääntöjen määräyksen mukaan
Snellmanin soittotaitoa kuvaava ilmaus ei liene aivan katteeton, koska hän sai kunniatehtävän esittää surumusiikkia kuningas Kustaa III:n hautajaisissa Tukholmassa vuonna
1792. Siitä on palkkio, kaksi kruunua ja 24 äyriä, koskeva tieto Turun Soitannollisen Seuran asiakirjoissa seuraavasti: ”Betalt til mag. Snellman för Sorgmusiken vid Högsalig Konung Gustaf IIIs Begrafning” (MSÅ, Räkningar och Handlingar, Inkomster och Utgifter år
1793, Oct 10.).
284. Tukholman Kuninkaallisen Musiikkiakatemian perustamissäännöissä (Morales &
Norlind 1921: 169–174) käytettiin akatemian oppilaitoksesta termejä Undervisnings-värket (Cap. II, § 3, Cap. V, otsikossa), Undervisningsverket (Cap. IV, § 1) ja Informations-verket (Cap. V, § 1).
285. ÅT 11/11.3.1793: 4.
286. ÅT 13/25.3.1793: 4.
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se koski vain vähävaraisia. Tämä käänne johtui ilmeisesti siitä, että seuran piirissä sen toiminnan ensimmäisten vuosien aikana oli kehittynyt erittäin suuri
huoli kotimaisen soittaja-aineksen kouluttamisesta orkesterin tulevan toiminnan turvaamiseksi. Mainittu tavoite ilmeni jo vuonna 1791 julkaistussa seuran
toimintaa koskeneessa edellä siteeratussa sanomalehtiartikkelissa.
Koska sekä Ferlingin että Nordbergin pääsoitin oli viulu, syntyy ajatus siitä, että Informations anstaltiin ilmoittautuneet oppilaat halusivat oppia soittamaan viulua. Ajan vaatimusten mukaan musiikkialan ammattilaisen tuli
kuitenkin hallita useamman kuin yhden soittimen soittotaito, joten mainittujen opettajien opetus ei välttämättä rajoittunut viulunsoittoon. Vasta-alkajia
opetti Ferlingin ja Nordbergin lisäksi vielä ainakin kolmas opettaja, koska maaliskuussa 1794 mainitaan maksetun seuran varoista [Samuel] Stake -nimiselle nuorukaiselle palkkio hänen vaivannäöstään vasta-alkajien opetuksessa.287
Myös Samuel Staken pääsoitin oli viulu.288 Tämäkään yksityiskohta ei välttämättä vahvista sitä, että Informations anstaltin opetustoiminnassa olisi ollut
kysymyksessä pelkästään viulunsoitonopetus, koska sittemmin toteutuneen
opetustoiminnan valossa lukumäärältään ilmeisen rajalliset viulunsoiton oppilaat olisivat voineet saada oppinsa sanomalehti-ilmoituksessa mainituilta kahdelta opettajalta, Ferlingiltä ja Nordbergilta.
Informations anstaltin opetus maksuttomuudestaan huolimatta ei muodostunut pysyväksi, mihin vaikutti ilmeisesti merkittävimmin se, että Turun
tuolloinen väestömäärä, alle 10 000 asukasta, ei ollut niin suuri, että olisi ollut riittävästi musiikkikoulutusta edes harrastuksena lapsilleen haluavia vanhempia. Ilmeisesti tästä syystä oppilaitoksen toiminta jäi lyhytaikaiseksi, mutta
siitä, mihin saakka Informations anstalt oli toiminnassa, ei ole esitetty täsmällistä tietoa. Seuran toimintaa esiintuovien sanomalehtikirjoitusten, erityisesti
seuran vuosijuhlia käsittelevien kirjoitusten, avulla se on kuitenkin suurella
varmuudella määritettävissä. Koulusta oli edellä tarkoitettujen sanomalehti-ilmoitusten jälkeen vuonna 1793 keväällä tieto toiminnan jatkumisesta syksyllä
samanlaisena, kuin se oli jatkunut kesäkuun puoliväliin saakka.289 Sen jälkeen
julkisuudessa oli vielä tieto seuran vuoden 1794 vuosijuhlan johdosta sanomalehdessä julkaistussa kirjoituksessa.
287. Andersson, O. 1940: 71; Kvist 1986: 21.
Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmissa olevan asiakirjan (Åbo Musikaliska Sällskapet i Åbo: Coll. 501.1. Verifikationer 1794–1795) tosite numero 33 [jälkeenpäin uudelleen
numeroituna 30] vuodelta 1794 osoittaa kyseisen asian.
Seura maksoi Samuel Stakelle lukuisia kertoja palkkioita nuottien kirjoittamisesta. Lisäksi ”unge Staken” seuran tiliasiakirjojen mukaan näyttää saaneen useita kertoja seuran
maksamia vaatteita ja jalkineita.
288. Dahlström, F. 1995: 223.
289. ÅT 25/17.6.1793: 3.
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Genom ny allt fortgående Subscription ser sig Sällskapet således i stånd at börja sin femte Årgång, och at under bifall och understöd af en uplyft Allmänhet
fortfara med sitt bemödande at befordra smak och öfning i de flere slags yrken som utgöra Sällskapets föremål. Til följe häraf komma de wanliga Conserterna hwarje Onsdags och Lördags eftermiddag med det första at återtaga sin
början; äfwen som den för begynnare i Musiken af Sällskapet inrättade Informations anstalt.290

Informations anstaltia ei mainittu julkisuudessa enää tämän jälkeen vuoden
1794 aikana, ei myöskään Jacob Tengströmin kirjoittamassa seuran vuosikertomuksessa vuodelta 1795, joka seuran taloutta koskevine tietoineen julkaistiin
myös sanomalehdessä,291 joten vasta-alkajille tarkoitetun seuran musiikkikoulun toiminta näyttää loppuneen jo vuonna 1794. Näin Johan Helmich Romanin
Napolin, Venetsian ja Euroopan muiden maiden musiikkiin ja musiikkikoulutukseen tekemiltä tutustumismatkoilta Tukholmaan tulleet musiikkikoulutusideat ja sieltä edelleen Suomen maaperälle todennäköisesti Leijonhufvudin,
mutta ainakin Tengströmin ja Ferlingin, välityksellä Turkuun saapuneet institutionaalista musiikkikoulutusta koskeneet ideat eivät käytännössä tässä vaiheessa kantaneet ajassa pitkälle.
2.9.4. Varoitus musiikkialalle kouluttautumiseen
Musiikkioppilaitosten runsas lisääntyminen erityisesti saksankielisillä alueilla
sai aikaan sen, että 1800-luvun lopulla alettiin julkisuudessa huolestua muusikoiden ylikouluttamisesta. Pianisti, säveltäjä ja musiikkikirjailija Heinrich
Ehrlich (1822–1899) kirjoitti julkaisussa Die Gegenwart vuonna 1892 otsikolla ”Das Musikerproletariat und die Konservatorien” varoittavia sanoja musiikkikoulutuksen lisäämisestä. Hän perusteli kannanottoaan silloisilla suurilla
oppilaitosten määrillä, Berliinissä 112, Wienissä 60 ja saksankielisillä muilla
paikkakunnilla noin 125 musiikkikoulua, joiden lisäksi mainitulla alueella toimi 10 konservatoriota, Fankfurtin, Hampurin, Kölnin, Dresdenin, Karlsruhen,
Leipzigin, Münchenin, Strassburgin, Stuttgartin ja Würzburgin konservatoriot. Kirjoituksensa laskelmissa Ehrlich käytti mittarina sitä, että 30 oppilasta
100:sta kouluttautuu musiikkialan ammattilaiseksi ja päätyi tulokseen, jonka mukaan vuoteen 1897 mennessä mainitut oppilaitokset kouluttavat 18 000
ammattimuusikkoa. Se määrä hänen mielestään oli erittäin huolestuttava.
Siksi hän kirjoituksessaan ilmeisesti tehokeinona toistoa käyttäen ilmaisi, että vanhempien tulisi monta kertaa miettiä ennen kuin panevat lapsensa musiikkiopintoihin, koska ainoastaan epätavallisen lahjakkailla oppilailla, jotka
290. ÅT 4/27.1.1794: 3.
291. ÅT 10/7.3.1796: 2–3.
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koulutetaan epätavallisen perusteellisin opinnoin epätavallisen suosiollisissa
olosuhteissa, on mahdollisuus menestyä.292
Heinrich Erlichin edellä tarkoitettu kirjoitus oli ilmeisesti ensimmäinen
musiikkioppilaitosten ja niiden oppilaiden määristä raportoinut sekä erityisesti
ammattimuusikoiden ylikoulutuksesta varoittava artikkeli. Siinä esitetty huoli musiikkialan ammattikoulutuksen mitoituksesta oli mahdollisesti aiheellinen, mutta Erlichin ilmaisema musiikkialan ammattilaisiksi tulevien osuus, 30
prosenttia musiikkikoulutuksessa olevista oppilaista, oli selvästi liioiteltu (vrt.
edellä Wienin konservatorion osalta esitetty tieto siitä, että vuosina 1817–1870
oppilaista noin seitsemän prosenttia oli kouluttautunut ammattimuusikoiksi).
Yhä laajamittaisemmaksi sittemmin kehittynyttä harrastustavoitteista musiikinopiskelua ja sen merkitystä koulutuskapasiteetin suunnittelussa ei näytä
siten täysin ymmärretyn vielä 1800-luvun lopussa.

292. NPr 299/3.11.1893: 4; WaTng 173/7.11.1893: 3; ÅU 304/8.11.1893: 3.

3. Musiikkielämä autonomian aikana
3.1. Autonomian alusta 1800-luvun puoliväliin
3.1.1. Yleinen musiikkielämä
Turun Soitannollisen Seuran toiminta päättyi kapellimestari Eric Ferlingin
kuolemaan (v. 1808), mutta orkesterisoiton toimeenpanemista Turussa jatkoi
Akateeminen kapelli akatemian musiikinjohtajaksi vuonna 1811 nimitetyn
Carl Wilhelm Salgén (1779–1833) johdolla.1 Venäjän vallattua Suomen alueen
(v. 1808) maamme sai autonomisen aseman uuden vallanpitäjän alaisuudessa. Pääkaupungiksi (v. 1812) tuli Helsinki, missä kulttuuri- ja siihen sisältyvä
musiikkielämä alkoi kehittyä. Se oli ollut vuonna 1550 perustetussa kaupungissa lähes olematonta vuosisatojen ajan muun muassa lukuisien tulipalojen
aiheuttaman väestön köyhyyden takia.2
Helsingin edustalla oleva Viaporin (vuodesta 1918 Suomenlinnan) linnoitukseen saapuneen sivistyneen upseeriston ansiosta kulttuurielämä alkoi
vilkastua. Taide-esityksiä vähäisessä määrässä tarjosivat ulkomaiset teatteriseurueet. Ne matkustivat pääasiassa Tukholmasta Turun kautta Helsinkiin ja
edelleen Viipuriin ja Pietariin tai päinvastaisessa suunnassa. Helsinki oli kuitenkin vielä 1800-luvun alkuvuosikymmeninä pienen väestömääränsä johdosta
niin vähäpätöiseksi katsottu paikkakunta, että monetkaan läpikulkumatkalla
olleet teatteriseurueet ja muusikot eivät edes pysähtyneet kaupungissa esiintymistä varten.3
Musiikin osalta Viaporin linnoituksen sotilassoittokunnista tuli huomattava vaikuttaja kaupungin musiikkielämään esiintymisillään paraateissa, tanssitilaisuuksissa ja virallisissa juhlissa. Koululaitoksen ja sotilassoittokuntien
ulkopuolinen musiikkikoulutus oli yksityisopetuksen varassa. Opetusta antoi1. Dahlström, F. 1995: 290–291.
2. Ensimmäisenä julkisena konserttina Helsingissä pidetään autonomiaa edeltävänä aikana tukholmalaisen hovimuusikon Carl Fredric Wilhelm Salomonin (1752–1812) vuonna 1786
järjestämää konserttia. Siinä esitettiin muun muassa Joseph Haydnin jokin sinfonia ja Jacob Toursin (1759–1811) pianokonsertto (von Frenckell 1943: 46). Sen solistina oli ilmeisesti Thomas Byström, jonka sukunimen Otto Andersson (1939: 18) Nils Fredrik von Schoultzin erään kirjeen perusteella ilmeisesti fraktuurakirjaimen virheellisen tulkinnan johdosta
ilmaisee muodossa Nyström. Schoultz oli vuonna 1786 Viaporissa sotakanslian kanslistina
(Kotivuori 2005. Nils Fredrik von Schoultz. Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. Verkkojulkaisu
2005 http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilö.php?id=9728. 1.2.2012).
Järjestyksessä toinen konsertti oli klarinetisti Bernhard Henrik Crusellin ja pianisti
Fredrik Lithanderin 8.6.1801 pitämä (Andersson, O. 1921:247–248).
3. Rosas 1952: 425.
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vat Viaporin musiikkia harrastaneet upseerit ja kaupungissa toimineet urkurit ja kaupunginmuusikot.4
Viaporin musiikkielämä rikastui entisestään, kun linnoituksen sotakuvernöörinä toimi kontra-amiraali, kreivi Ludvig [Lodewijk] van Heyden (1773–
1850)5 vuosina 1815–1823. Hän ylläpiti yksityistä orkesteria, joka koostui jopa
42 soittajasta. Heistä suuri osa oli van Heydenin perustaman musiikkikoulun
oppilaita. Muut soittajat olivat Viaporin upseereita ja Helsingin sivistyneistöä
edustaneita harrastajasoittajia. Orkesterin johtajiksi mainitaan klarinetisti Josef Thaddeusz Twarjansky/Tvaršansky (k. 1854), Tukholmasta kuninkaallinen
kamarimuusikko Carl August Schulze (k. 1828), Johan Christopher Downer
(1795–1842) ja uudelleen Carl August Schulze.6 Yksityistilaisuuksiaan varten
van Heydenin perustama orkesteri esiintyi myös julkisesti teatterinäytännöissä,
soitti tanssiaisissa ja avusti joidenkin ulkomaisten taiteilijoiden konserteissa.7
Senaatin siirryttyä vuonna 1819 Turusta Helsinkiin kulttuurielämä rikastui huomattavasti uudessa pääkaupungissa. Vuonna 1827 valmistunut teatteritalo mahdollisti teatteriesitysten lisäksi lukuisille kiertäville ulkomaisille
ryhmille konsertti- ja musiikkiteatteriesitystilat. Sittemmin 1830-luvun lopulta lähtien ulkomaiset oopperaseurueet esittivät suurimman osan tuona aikana
ulkomaisen yleisön suosiossa olleet oopperat tai osia niistä.8
Helsingissä perustettiin keväällä 1827 Musikaliska Öfningssällskapet, Sen
nimeksi tuli jo saman vuoden syksyllä Musikaliska Sällskapet i Helsingfors/Helsingin Soitannollinen Seura Turun vastaavan seuran mallin mukaisin julkis4. Dahlström, F. 1995: 312–314.
5. Ludvig [Lodowijk] van Heyden oli hollantilaissyntyinen, kotimaastaan poliittisista syistä Venäjälle vuonna 1795 muuttanut laajasti sivistynyt laivaston upseeri, joka toimi Viaporissa (v. 1808–1812), Turun satamakomentajana (v. 1812–1815) ja vuodesta 1815 alkaen
jälleen Viaporissa, tällöin ylisatamakomentajana ja sotakuvernöörinä. Hänet määrättiin palaamaan Pietariin v. 1823 väärän ilmiannon perusteella ja vapautettiin syytteistä tuomioistuimen päätöksellä vasta v. 1826 (FAT 75/1.4.1851: 2–3, 76/2.4.1851: 3–4 ja 78/4.4.1851:
2–3), joten hänen vaikutuksensa Viaporin ja samalla Helsingin musiikkielämään näyttää
lakanneen vuonna 1823.
6. Frenckell von 1943: 379.
Kirjoittaja mainitsee orkesterin johtajien toimivuodet: Twarjansky 1815–1818, Schulze
1818–1820 ja 1823–1824, Downer 1820–1823. Schulzen osalta tiedot ovat ilmeisesti virheelliset. Johtajana oli tällöin suurella todennäköisyydellä Johan Scholz/Schoulz, joka oli van
Heydenin musiikkikoulun opettaja (vrt. alaviite 44).
7. Reinholm Nr. 89/3: 246–247.
8. Ulkomaiset seurueet esittivät ohjelmistonaan silloin suosiossa olleet italialaiset, ranskalaiset ja saksalaiset oopperat, mm. Mozartin oopperat Figaron häät, Taikahuilu, Don
Giovanni ja Beethovenin oopperan Fidelio, Rossinin oopperat Othello ja Sevillan Parturi, Donizettin oopperan Lemmenjuoma, Bellinin oopperat Norma ja Romeo ja Julia sekä
Auberin oopperat Fra Diavolo, Svarta Domino [Le Domino noir] ja Snön [Neige] (ks. esim.
HMbl 43/10.6.1839: 3; HT 47/15.6.1839: 3, 52/3.7.1839: 3, 54/10.7.1839: 3, 57/20.7.1839: 3,
58/24.7.1839: 3, 75/26.9.1840: 3; HMbl 7/25.1.1841: 1–2, 9/1.2.1841: 1–4, 11/8.2.1841: 3–4,
47/1.7.1841: 4, 48/5.7.1841: 3–4 ja HT 84/23.10.1841: 1).
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ta orkesteritoimintaa edistävin päämäärin, mutta ilman musiikkikoulutuksen
järjestämistä. Seura järjesti aluksi yksityisluonteisia musiikki-iltoja. Se toimeenpani vähitellen myös julkisia konsertteja. Tämän seuran perustamisesta
lähtien voidaan katsoa vapaaseen kansalaisjärjestötoimintaan pohjautuvan ja
yleensä pysyväisluonteisen Helsingin musiikkielämän alkaneen. Seuran orkesteria johti Viaporin ”amiraliteettiorkesterin” johtajana jo edellä mainittu Josef
Twarjansky, ja sen konserttimestarina toimi vuosina 1827–1835 itävaltalainen
viulutaiteilija Joseph Gehring, joka oli siirtynyt Turun Soitannollisen Seuran
orkesteritoiminnan keskeytymisen jälkeen Helsinkiin ja joka oli johtanut Helsingissä Musikaliska Öfningssällskapetin nimissä järjestetyt musiikki-illat.9
Musikaliska Sällskapet i Helsingfors/Helsingin Soitannollinen Seura oli
vahvana pääkaupungin orkesterikonserttien taustavoimana vuoteen 1852 saakka yhdessä vuonna 1844 perustetun ja seuraavana vuonna toimintansa aloittaneen Symfoniföreningenin/Sinfoniayhdistyksen kanssa.10 Nämä yhdistykset
yhdistyivät yhteisessä kokouksessaan 21.2.1852.11
Turun akatemian toiminnan tultua siirretyksi vuonna 1828 Suomen Keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon Helsinkiin suuri määrä Turun akatemian
opettajista, muun muassa musiikinopettaja Carl Wilhelm Salgé, ja opiskelijoista siirtyi Helsinkiin. Akateeminen kapelli eli lamakautta, joten tavallaan sen
tilalle yliopiston piirissä tuli Akateeminen Musiikkiseura. Sen seitsenvuotista
(1828–1835) toimintaa yliopisto tuki voimakkaasti hankkimalla opiskelijoiden
käyttöön suuren määrän soittimia ja nuotistoa. Seura järjesti aluksi suljettuja konsertteja, mutta jo vuosina 1832–1834 yli 30 julkista konserttia uuden
yliopiston juhlasalissa.12 Seuran kuorotoimintoja johtivat vuosina 1832–1833
Turussa tätä ennen toiminut Johan Abraham Nybergh (1788–1853) ja vuosina 1834–1835 Fredrik August Ehrström (1801–1850) sekä orkesteria vuosina
1833–1834 Johan Erik Gestrin (1806–1875), joka Carl Wilhelm Salgén kuoltua
vuonna 1833 hoiti väliaikaisena yliopiston musiikinopettajan virkaa ja myös
haki sitä viran tultua haettavaksi. Hän pääsi yhteensä viidestä hakijasta konsistorin ehdolle panemien kolmen hakijan joukkoon, joista kukaan ei kuitenkaan tullut valituksi tehtävään.13
Helsingin ja koko maamme musiikkielämälle ratkaisevaa oli Fredrik [Friedrich] Paciuksen (1809–1891) toimiminen Aleksanterin Yliopiston musiikinopettajana vuosina 1835–1869.14 Hänen harjoittamansa ja johtamansa yliopiston
9. Rosas 1952: 425–450; Dahlström, F. 1982: 8; ks. myös Dahlström, F. 1995: 317.
10. Rosas 1952: 461–491; Marvia 1993: 15.
11. FAT 45/24.2.1852: 2; HT 16/25.2.1852: 1.
12. Ainola 1986: 16–18.
13. Collan-Beaurain 1921: 70–71; Andersson, O. 1938: 77–82; Dahlström, F. 1982: 8.
14. Fredrik Pacius nimitettiin tehtäväänsä jo 29.5.1834, mutta hän saapui hoitamaan sitä vasta helmikuussa 1835 (Andersson, O. 1907: 61–65; ibid. 1938: 85–89; Collan-Beaurain
1921: 72–74).
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opiskelijoista koostuneen kapellin toimintaa yliopisto tuki kustantamalla 1830-luvulla seitsemälle ja 1840-luvulla 16 ylioppilaalle yksityiset soittotunnit yliopiston akateemisten juhlien musiikkiesitysten turvaamiseksi.15
Fredrik Pacius perusti vuonna 1838 Akademiska Sångsällskapetin, jonka
nimeksi vuonna 1846 tuli Akademiska Sångföreningen, ja kokosi kaupungin eri
soittajapiirit yhteiseen orkesteritoimintaan. Konsertteja pidettiin melko säännöllisesti vuosina 1835–1838 Helsingin Soitannollisen Seuran nimissä, vuosina
1838–1845 Paciuksen omalla vastuulla ja vuosina 1845–1853 Sinfoniayhdistyksen nimissä. Soittajiston muodostivat yliopiston piiristä Paciuksen ”omat
orkesterit” Akateeminen kapelli (1849–1853)16 ja Akateeminen orkesteri sekä
amatöörit, palkatut sotilassoittajat, 1840- ja 1850-luvuilla lisäksi kaupungissa toimineiden saksalaisten pienten kylpyläorkestereiden soittajat. Paciuksen
konserttien esittäjistö oli lukumäärältään parhaimmillaan suuri, kuten sanomalehdet kertoivat 18.3.1851 pidetystä konsertista, minkä ohjelmassa oli muun
muassa kaksi kohtausta Paciuksen oopperasta Kung Carls Jagt/Kaarle-kuninkaan metsästys. Sen esittäjiksi mainitaan laulusolistien lisäksi noin 90 laulajan kuoro ja noin 130 soittajan orkesteri.17
Ulkomaisten musiikkikapellien lisäksi Helsingissä toimi 1840-luvun lopulla kotimaisista soittajista koostunut kaupunginmuusikko Christian Gottlieb Hohmuthin (s. 1815) kouluttama ja johtama kapelli. Zacharias Topelius
(1818–1898) antoi tälle toiminnalle arvoa ilmaisemalla siitä mm. seuraavaa:
”Hr Hohmuths bemödanden för danandet af ett inhemskt musikkapell och för
stadens musik i allmänhet äga rättvisa anspråk på publikens erkänsla, [- -].”18
Morgonbladetin toimitus toimitus puolestaan kytki näkemyksensä Hohmuthin
soittajistosta tuolloin Carl Gottlob Ganszaugen (1820–1868) kapellin hajoamiseen (joidenkin sen jäsenten siirtymiseen Gunglin soitinyhtyeeseen Pietariin)
sen korvaajana ja ilmaisi muun muassa seuraavaa: ”H. T. och Herr Hohmuth,
hvilkens nit och goda vilja vi erkänna, i all ära, men hvad hans kapell beträffar, så står det allt för långt under Herr Ganszauges [- -], då det förres medlemmar åter äro fullkomligt obildade och i stånd att utföra endast sådant, som
med svett och möda möfvat.”19 Tämä osoittaa sen, että koulutettavina olleiden
15. Marvia 1993: 14.
16. Akateeminen kapelli oli ylioppilaiden muodostama yhdistys tai oikeammin kerho, joka keräsi jäsenikseen tulleilta ylioppilailta vuotuisena jäsenmaksuna kuusi ruplaa, nykyrahassa noin 85 euroa, ja koulutti heitä orkesterisoittimien soitossa eli toimi eräänlaisena
yhdistyksen sisäisenä orkesterikouluna. Ylioppilaille soittaminen orkesterissa oli tuohon aikaan hyvin tuottoisaa. Soitantokauden kuudesta konsertista maksettiin kullekin soittajalle korvauksena keskimäärin 150 ruplaa, nykyrahassa noin 1 830 euroa (Ainola1986: 16–9).
17. HT 22/19.3.1851: 1; ÅT 23/21.3.1851: 3.
18. HT 67/30.8.1848: 1.
19. Mbl 74/28.9.1848: 3.
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nuorten soittajien valmiudet rinnastettiin tarpeettomasti ammattimuusikoiden soittotasoon.
Ulkomaisten seurueiden jo 1820-luvun lopulta alkaen Helsingissä esittämien oopperoiden innostamana kaupungissa ryhdyttiin toimeenpanemaan
oopperaesityksiä myös omin amatöörivoimin joidenkin musiikkialan ammattilaisten avustamina. Näitä oopperoita olivat muun muassa Rossinin Sevillan
parturi20 ja Donizettin Lemmenjuoma21 sekä kansallisena suurtapauksena ensimmäiseksi suomalaiseksi oopperaksi yleisesti nimetty22 edellä mainittu Paciuksen Kung Carls Jagt/Kaarle-kuninkaan metsästys vuonna 1852.23
Vaasassa vuodesta 1839 triviaalikoulun ja sittemmin myös kymnaasin musiikin- ja voimistelunopettajana toiminut Johan Erik Gestrin perusti sekakuoron vuonna 1840, uuden lauluyhdistyksen vuonna (v. 1847), johti mieskuoroa
ja toimeenpani soitinmusiikkia koko mainituissa tehtävissä toimimisensa aikana (vuoteen 1864). Hän järjesti tapahtuman ”Vaasan musiikkipäivät” vuonna
1848, jolloin esitti muun muassa kuoroineen seitsemän osaa Haydnin oratoriosta Die Schöpfung ja yhden osan Spohrin oratoriosta Die lezten Dinge.24 Hänen toimeenpanemiaan konsertteja Vaasassa oli yli 50. Niissä hän esiiintyi sekä
viulistina että kuoron- ja orkesterin johtajana.
Oma, vaikeasti määritettävä tai määrittämätön, merkityksensä musiikkikoulutukselle oli jatkuvasti lisääntyneillä ulkomaisten taiteilijoiden konserteilla erityisesti Helsingissä ja Turussa, mutta myös osittain muissa kaupungeissa.
Pohjoismaisista maailman maineeseen nousseista taiteilijoista viulisti Ole Bull
(1810–1880) konsertoi 20. ja 22.5.1838 Helsingissä ja samana vuonna 27.5. Turussa25 ja ”Pohjolan satakieli” Jenny Lind (1820–1887) Turussa 15.7. ja Helsingissä 20. ja 27.7.1843.26 Aikakauden kansainvälisesti kuuluisimmista taiteilijoista
myös viulistit Jules/Joseph Ghys (1801–1848) ja Henry Vieuxtemps (1820–1881)
20. S-r 13/30.3.1849: 3 ja 16/20.4.1849: 4.
21. HT 10/2.2.1850: 2.
22. Sukujuuriltaan suomalainen Carl Ludvig Lithander oli jo 1810-luvulla säveltänyt Tukholmassa oopperansa Lantara, eller Målaren i pant ja Säckpiparen, sekä syntyperältään
suomalainen Bernhard Henrik Crusell oopperansa Den lilla Slafvinnan. Näitä teoksia kuitenkin pidetään yleisesti lähinnä laulunäytelminä. Crusellin teos esitettiin ensimmäisen
kerran Tukholman Kuninkaallisessa oopperassa 18.2.1824. Se on esitetty Helsingissä vuosina 1835, 1851 ja Crusellin syntymän 100-vuotisjuhlavuonna 1875 (Mbl 24/27.3.1851: 1; Hbl
239/15.10.1875: 1, 4, 244/21.10.1875: 4; FAT 239/15.10.1875: 1–2; HD 281/15.10.1875: 1; Mbl
239/15.10.1875: 2–3, 4). Edellä tarkoitetun Helsingfors Dagbladin artikkelissa, pääkirjoituksessa, Crusellin Den lilla Slafvinnan mainitaan ensimmäiseksi suomalaiseksi oopperaksi
(”Lilla slafvinnan” är på sätt och vis den första finska opera, äldre än ”Kung Karls jagt”).
23. HT 24/24.3.1852: 1–3.
24. I-n 30/19.4.1848: 2 ja 33/29.4.1848: 2.
25. HT 41/26.5.1838: 1; ÅT 42/30.5.1838: 1.
26. ÅT 54/15.7.1843: 1; ÅU 54/15.7.1843: 4; HMbl 56/24.7.1843: 4 ja 58/31.7.1843: 4; HT
58/29.7.1843: 1.
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konsertoivat Helsingissä, edellinen lukuisia kertoja vuosina 1843 ja 184427 ja
jälkimmäinen 25.8.1849.28 Sellotaiteilija Adrian Francois Servais (1807–1866)
piti konsertin Helsingissä 24.7.184529 ja sittemmin myös suomalaisia laulajia opettanut ”Pohjolan leivonen” Henriette Nissen-Saloman (1819–1879) Turussa 19.10. sekä Helsingissä 24. ja 26.10.1850.30 Ajan käytännön mukaisesti
taiteilijat esiintyivät usein myös toistensa konserteissa. Henriette Nissen-Saloman (1819–1879) lauloi matkallaan Pietariin jopa matka-asussaan Loviisassa
2.11.1850 viulisti Otto von Königslöwin (1824–1898) konsertissa, jossa esiintyjänä oli myös laulaja August Tavaststjerna (1821–1882).31
3.1.2.Musiikin yksityisopetus
Turun Soitannollisen Seuran musiikkikoulun, Informations anstaltin, jälkeen
kaupungissa ei ollut musiikkioppilaitosta vuosikymmeniin. Seuran osuus annettavaan soitonopetukseen jäi muutoinkin vähäiseksi sen toiminnan oltua
keskeytyksissä ensimmäisen kauden (1790–1808) jälkeen 15 vuotta ja toisen
kauden (1823–1827) jälkeen 16 vuotta. Soitonopetus oli tästä syystä pitkät ajat
kokonaan yksityisopetuksen varassa. Yksityisopetusta antaneiden soitonopettajien määrä, erityisesti klaveerinsoitonopettajien määrä, olikin lisääntynyt
huomattavasti. Tähän oli vaikuttanut muun muassa se, että soitannollinen
seura oli edistänyt klaveerimusiikin harrastamista niin opetus- kuin konserttitoiminnallaankin.32
Otto Andersson mainitsee, että 1820-luvulla Turussa antoivat yksityistä
pianonsoitonopetusta muiden muassa neiti Mozelli, Nyberg, Schulze ja Björkman.33 Viimeksi mainittu haki Turun tuomiokirkon urkuriksi vuonna 1825,
27. HMbl (75/28.9.1843: 3) mainitsee Joseph Ghysin pitäneen neljännen konserttinsa edellisenä sunnuntaina (24.9.1843). Myös vuonna 1844 hänellä oli useita konsertteja, joista moni oli ”viimeinen”. Ilmeisesti siitä syystä HT (59/27.7.1844: 1) käytti konsertista 24.7.1844
ilmausta ”Ghys har gifwit sin ´s i s t a´ concert.”
28. Mbl 65/27.8.1849: 3; ÅT 68/28.8.1849: 3; ÅU 68/28.8.1849: 2; HT 68/29.8.1849: 1.
29. HT 57/23.7.1845: 1 ja 58/25.7.1845: 1.
30. ÅU 84/18.10.1850: 4; FAT 22.10.1850: 4 ja 24.10.1850: 4; ÅT 83/23.10.1850: 1; FAT
249/25.10.1850: 2, 4; HT 85/25.10.1850: 3; FAT 251/28.10.1850: 2; Mbl 82/28.10.1850: 1; HT
86/30.10.1850: 2 ja 89/9.11.1850: 1.
31. FAT 263/11.11.1850: 2; Mbl 86/11.11.1850: 2.
32. Andersson, O. 1940: 72; Kvist 1986: 26.
33. Andersson, O. 1921: 225–226.
Tätä lähdettä käyttäen Fabian Dahlström (1982: 7) on kirjoittanut saman asian muotoon
”Den undervisning, som i Åbo stod till buds för pianoägarna och deras barn, gavs av privat
lärorinnor såsom fröknarna Mozelli, Nyberg, Schultze och Björkman”. Näistä henkilöistä ainoastaan Mozelli oli naispuolinen, joten ilmauksessa on kolmen miespuolisen henkilön sukupuoli vaihtunut naiseksi.
Charlotta Mozelli tuli suosituksi pianonsoitonopettajaksi menestyksekkään ensiesiintymisensä jälkeen Turun Soitannollisen Seuran konsertissa 18.12.1823 (Andersson, O. 1921:
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kuten myös ”OrganistEleven” Joh. Petrus Mowallsson,34 joka valittiin virkaan
ja jonka myös mainitaan antaneen pianonsoitonopetusta ”efter Cramers och
Åhlströms nya klaverskolor”.35 Yksityistä orkesterisoittimien soitonopetusta
antoivat soitannollisen seuran kotimaiset ja Turussa orkesterin solisteina vierailleet ulkomaiset muusikot. Yksittäisten muusikkojen monipuolisesta opetustoiminnasta on osoituksena muun muassa se, että Eric Ferlingin viuluoppilaana
jo 1790-luvulla ollut soitannollisen seuran orkesterin fagotisti ja sittemmin sotilaskapellimestarina toiminut J. J. [Jacob Johan] Alander tiedotti antavansa
myös huilun- ja viulunsoitonopetusta sekä lisäksi virittävänsä pianoja ja suorittavansa nuottien kirjoitusta. Hänen sanomalehti-ilmoituksiaan oli vuosina
1823–1826 yhteensä ainakin 13.36
Yksityisopetuksesta ilmoitettaessa hyvin yleistä oli, että opettaja tiedotti opettavansa usean eri soittimen soittoa ja usein lisäksi laulua. Esimerkiksi
”Kammar-Musicus” Joh. Widerberg ilmoitti opettavansa Turussa viulun-, kitaran- ja luutunsoittoa sekä laulua 37 Turun Soitannollisen Seuran toisen toimintakauden (v. 1823–1827) päätyttyä Turun paloon ja Turun akatemian toiminnan
siirryttyä Helsinkiin perustettuun Aleksanterin yliopistoon Joseph Gehring tiedotti antavansa ”såwäl i Vocal som Instrumental Musik” opetusta Helsingissä
ilmaiseksi kahdesti viikossa niille opiskelijoille, jotka olivat osallistuneet Turun Soitannollisen Seuran toimintaan.38
219; Kvist 1986: 27).
Ruotsista Suomeen tullut Johan Abraham (Johannes Abrahamus) Nybergh toimi Turun
tuomiokirkon urkurina v. 1820–1824 ja katedraalikoulun virkaatekevänä musiikinopettajana sekä sen jälkeen yksityisopettajana ja kuoronjohtajana Turussa (Kvist 1986: 23, 27, 33).
Sittemmin hän toimi Helsingissä yksityisenä pianonsoitonopettajana ja kuoronjohtajana.
Carl August Schulze ilmoitti heti Turkuun vuonna 1824 asetuttuaan antavansa kenraalibasson, pianonsoiton ja ”klarinetinpuhalluksen” opetusta (ÅT 84/20.10.1824: 4). Ilmeisen
virheellisisiä ovat tiedot (ks. von Frenckell 1943: 379; Rosas 1952: 438, not 1; Lagerspetz
1995: 34–35 ja Dahlström, F. 1995: 297, 312), joiden mukaan hän olisi toiminut Viaporissa
Ludvig van Heydenin yksityisen orkesterin kapellimestarina v. 1818–1820 ja 1823–1824.
34. ÅT 65/17.8.1825: 2.
35. Andersson, O. 1921: 226.
36. ÅT 42/31.5.1823: 4, 46/14.6.1823: 4, 35/1.5.1824: 4, 37/8.5.1824: 4, 84/20.10.1824: 4,
85/23.10.1824: 4, 91/13.11.1824: 4, 14/19.2.1825: 4, 16/26.2.1825: 4, 31/20.4.1825: 4,.32/23.4.1825:
4, 81/12.10.1825: 4 ja 1/4.1.1826: 4.
Se, että J. J. Alander oli opiskellut viulunsoittoa Eric Ferlingin johdolla, ilmenee Otto
Anderssonin (1940: 89) ilmauksesta ”Flera av violinister, som efterhand inträdde i orkestern voro med största sannolikhet hans elever. Bland dessa nämnas ofta de två militärunderofficerarna Lönnberg och Alander, vilka i flera år anförde musiken på Åbo stads baler.”
Vastoin Anderssonin ilmausta Alander ei toiminut orkesterissa viulistina, vaan fagotistina.
Marianne Ringbom (1965: 23) mainitsee J. J. Alanderin entiseksi rykmentinkapellimestariksi. Tämä tehtävä selittää Alanderin sanomalehti-ilmoituksissaan käyttämän nimikkeen
”Musik-Directeur”.
37. ÅT 48/20.6.1821, Bih.: 2, 50/27.6.1821: 4 ja 52/4.7.1821: 4.
38. FAT 124/23.10.1828: 8.

86

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

Puheena oleva opetus ei rajoittunut autonomian ajan alkuvuosikymmeninä Turkuun ja Helsinkiin, vaan sitä annettiin viimeistään 1820-luvulta
lähtien vähitellen muissakin kaupungeissa. Erittäin runsaan määrän vuoksi sanomalehti-ilmoituksia ei tässä yhteydessä yksilöidä, vaan esitetään niistä yleisluonteisesti joitakin esimerkkejä. Viipurissa Carl August Schulze (k.
1828) tiedotti neljästi antamastaan pianonsoiton ja puhallinsoittimien soiton
opetuksesta ja lisäksi pianojen virittämisestä (v. 1823) ja pietarilainen urkuri C. T. Muthreich antavansa edullisesti viulun-, sellon-, huilun- ja pianonsoitonopetusta sekä virittävänsä pianoja (v. 1833). Kaikesta opetuksesta tuskin
edes tiedotettiin sanomalehdissä, kuten esimerkiksi Kuopiossa rouva Berghin
antamasta pianonsoitonopetuksesta. Siitä oli vain satunnainen tieto Rudolf
Lagin (1823–1868) Kuopion kymnaasin ja ylemmän alkeiskoulun laulunopettajaksi nimittämistä koskevan uutisen yhteydessä vuonna 1845. On ilmeistä, että myös Rudolf Lagi ja muut kymnaasipaikkakuntien musiikinopettajat
antoivat musiikin yksityisopetusta, vaikka he eivät siitä sanomalehdissä ilmoittaneetkaan, koska yleensä paikkakuntiensa harvoina musiikkialan ammattilaisina heidän ei tarvinnut niin tehdä.
Vaikka pianonsoiton yksityisopetuksesta näyttää olleen kaikkein eniten
sanomalehti-ilmoituksia 1820–1840-luvuilla, myös kitaransoiton-, viulunsoiton-, laulun-, sellon-, huilun- ja urkujensoitonopetuksesta tiedotettiin, musiikinteoriankin opetuksesta Helsingissä jo vuonna 1833, Hämeenlinnassa 1842
ja Vaasassa 1845. Joissakin tiedotteissa ei ollut lainkaan opettajan nimeä, vaan
mainittiin taho, esimerkiksi sanomalehden toimitus, johon tulee ottaa yhteyttä. Näissä opettajaksi ilmaistiin usein ”ett ungt fruntimmer”, joka oli saanut
koulutuksensa Ruotsissa. Hämeenlinnassa nimettömänä pysytellyt opettaja ilmoitti antavansa perusteellista sointuopin-, pianonsoiton-, viulunsoiton-, sellonsoiton- ja laulunopetusta aloitteleville oppilaille.
Ilmeisesti oman taustansa esiintuomalla opetuspalveluistaan tiedottaneet
pyrkivät osoittamaan ammattitaitonsa. Näin menetteli jo edellä esillä olleen C.
Muthreichin lisäksi myös Pietarista tulevaksi ilmoittautunut rouva Schulz, joka
ilmoitti vuonna 1825 laulun- ja pianonsoitonopetuksestaan Turussa. Vaasassa
puolestaan Triestestä kotoisin oleva professori [Henrik Alexander] Græflé tiedotti antavansa italialaisten metodien mukaista kitaransoiton- ja laulunopetusta
sekä avaavansa erityisen laulukoulun [tarkoitti ilmeisesti nuorisokuorotoimintaa] aloitteleville tyttö- ja poikaoppilaille sanomalehti-ilmoituksessa, jonka alussa tuotiin esiin ranskan ja saksan kielen opetus.
[- -] Uti sång och Guitarre spelning efter Italienska methoden.
En särskild sångskola öppnas för begynnare (flickor och gossar) samt sångöfningar för Damer och Herrar.
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Närmare underrättelser erhållas hos undertecknad, som träffas hemma alla
förmiddagar från kl. 9–12 hos Herr v. Consul Wolff.
Professor Græflé.
Från Triest.39

Henrik Alexander Græflé allekirjoituksenaan C. H. A. Græflé tiedotti sittemmin vuonna 1847 avaavansa Turussa Laulukoulun, jossa opetus annetaan
italialaisten metodien mukaan. Oppilaiksi hän mainitsi ottavansa 10 vuotta
täyttäneitä naispuolisia henkilöitä. Samassa sanomalehti-ilmoituksessa hän
mainitsi, että myös kitaransoitonopetusta annetaan.40 Tämä musiikkikoulutushanke jäi ilmeisesti tuloksettomaksi, koska siitä ei näytä olevan mitään muita tietoja julkisuudessa.
3.1.3. Musiikkikouluja
3.1.3.1. Ludvig van Heydenin musiikkikoulu Viaporissa
Musiikkikouluja puheena olevana ajanjaksona oli Viaporissa, Helsingissä ja Turussa. Ensin mainitussa koulun perusti edellä mainittu sotakuvernööri Ludvig
van Heyden vuonna 1815. Hän rekrytoi oppilaat Viaporin Laivapoikakoulusta. Siitä Henrik August Reinholm on antanut seuraavan lyhyen kuvauksen:
Grefve Heyden frågade dem en dag: ”Gossar, hvilka af eder vilja komma
bort och blifva musikanter hos mig?”
Halftannat dussin af dem lemnade på denna uppmaning genast skolan och
följde mecenaten, som väl också skulle beredt dem bröd och framtid, om han
skulle längre qvarstadnat på sin plats.41

Musiikkikoulu sai siten ensimmäiset oppilaansa erittäin nopeasti, ei kuitenkaan sotilaallisella komennuksella, vaan vapaaehtoisuuteen perustuen.42 Opettajaksi musiikkikouluun van Heyden palkkasi noin kahden tuhannen ruplan
vuosipalkalla saksalaisen ”musiikkitirehtöörin”, jonka nimi oli Reinholmin mukaan joko Scholtz tai Schultz ja joka soitti useita instrumentteja, pääsoittimenaan klarinettia.43 Kysymyksessä näyttää olleen kapellimestari Johan Scholz,
39. WaTng 14/5.4.1845: 4.
40. ÅT 85/27.10.1847: 4.
41. Reinholm Nr. 89/3:213. . . .
42. Vapaaehtoisten halukkuutta ja määrää lisäsi ilmeisesti se, että muutoin laivapoikakoulun päättymisen jälkeen heiltä olisi edellytetty saamansa koulutuksen vastineena 12
vuoden työ valtion palveluksessa.
43. Reinholm Nr 89/1: 69 ja Nr 89/3: 245–246; ibid. 2003: 22–23.
Puheena oleva musiikinopettaja oli sanomalehdissä (ÅAT 40/9.4.1818: 4, 41/11.4.1818:
4 ja 27/4.3.1819: 4) mainittu ”Kapellmästaren Herr Scholz från Sweaborg”, jonka John Rosas (1952; 438, not 1) on virheellisesti ilmaissut mm. vuosina 1818–1820 Turussa konsertoi-
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jonka sukunimi esiintyy viimeksi mainitussa muodossa hänen omissa sanomalehti-ilmoituksissaan.
Musiikkikoulu toimi yksikerroksisessa puurakennuksessa Itäisellä mustasaarella. Rakennus, jossa oli iso sali ja kaksi huonetta, joko oli jo olemassa tai se
rakennettiin musiikkikoulun perustamisen yhteydessä. Koulurakennusta kutsuttiin vuodesta 1816 lähtien nimellä ”musikklassen” tai arkipuheessa lyhyesti nimellä ”klassen”. Musiikinopettaja ”Scholtz” [Joh. Scholz tai Schoulz] asui
tässä rakennuksessa. Musiikkikoulun toiminnan hän organisoi yleisestä koululaitoksesta peräisin olevan mallin ja Saksassa esiin tuotujen suunnitelmien ja
myös joidenkin toteutusten mukaisesti (ks. alaluku 2.9.1.) kolmeluokkaiseksi.44
Yksi tämän orkesterikoulun toiminnan erikoisista piirteistä oli, että koulutuksessa olleet oppilaat saivat palkkaa orkesterissa soittamisestaan. Palkka oli aluksi vähintään 10 ja enintään 40 ruplaa ja myöhemmin vähintään 20
ja enintään 80 ruplaa vuosikolmannekselta.45 Palkanmaksu oppilaille perustui
heidän osallistumiseensa orkesterin esiintymisiin tanssiais- ja muissa julkisissa
tilaisuuksissa. Tähän asiaintilaan, kuten musiikkikouluun muutoinkin, lienee
tullut muutoksia musiikkikoulun toiminnan rahoittaneen van Heydenin jouduttua palaamaan Pietariin vuonna 1823. Mahdollisesti musiikkikoulun toimintaa kuitenkin jatkoi tanssimestari Johan Christian Gottfried Stålhane,46 koska
Ester-Margaret von Frenckell on maininnut, että hänellä oli Tanssi- ja musiikkikoulu Viaporissa vuodesta 1823 lähtien.47 Ilmeisesti koulun toiminta päättyi
kuitenkin jo 1825, koska Rainholm mainitsee sen opettajan kuolleen tällöin.48

neeksi Carl August Schulzeksi. Otto Andersson (1921: 17) puolestaan käyttää Scholzin nimestä muotoa Schultz mainitessaan hänen konsertoineen Turussa vuosina 1818 ja 1819.
Joh. Schoulzin nimi oli muodossa Scholz hänen ilmoittaessaan myyvänsä kaksi Tallinnassa valmistettua flyygeliä (FAT 129/31.10.1822: 8 ja 130/2.11.1822: 8), tiedottaessaan, että jos jollakulla on huomauttamista hänen aiottua avioliittoaan vastaan, siitä tulee ilmoittaa pastori Brusinille (FAT 44/15.4.1826: 8) ja tiedottaessaan myyvänsä tilanpuutteen takia
flyygelin (FAT 32/9.2.1831: 4).
44. Reinholm Nr 89/3: 246–247.
Myös Laivapoikakoulu (Skeppsgosseskolan), josta oppilaat pääasiassa olivat, jakautui
kolmeen luokkaan. Tuohon aikaan yleisen koululaitoksen kukin luokka oli kaksivuotinen.
45. Reinholm Nr 89/3: 247.
46. Johan Christian Gottfrid Stålhane toimi jonkin aikaa Turun akatemian tanssimestarina. Hänen ilmoituksiaan yksityisestä tanssikoulustaan Turussa oli muun muassa sanomalehdissä ÅT 78/28.9.1822: 4, 79/2.10.1822: 4, 17/1.3.1823: 4, 20/12.3.1823: 4 ja 23/26.3.1823: 4.
47. Frenckell von 1943: 379.
48. Reinholm Nr 893: 245–246.
Puuttumatta yksityiskohtaisesti Reinholmin esittämään tietoon musiikinopettajan kuoleasta v. 1825 se kuitenkin näyttää olevan virheellinen (ks. alaviitteessä 43 mainitut Scholzin
sanomalehti-ilmoitukset vuosilta 1826 ja 1831).
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3.1.3.2. Fredrik August Ehrströmin alkeislaulukoulu
Helsingissä
Helsingin ainoa musiikkikoulu puheena olevalla ajanjaksolla oli Fredrik August
Ehrströmin (1801–1850) vuonna 1840 perustama alkeislaulukoulu.49 Ehrström
oli toiminut Akateemisen Musiikkiseuran kuoronjohtajana vuosina 1833–1834
ja opiskellut Uppsalassa vuosina 1838–1839 laulua Johan Erik Nordblomin
(1788–1848)50 johdolla, joka joitakin vuosia tätä aikaisemmin oli julkaissut sittemmin erittäin yleisesti käyttöön tulleen laulun oppikirjan.
Fredrik August Ehrström huomautti koulun perustamista koskeneessa sanomalehti-ilmoituksessaan, että meiltä [Suomesta] puuttuu sekä taitavia soiton opettajia että musiikinharrastajia, jotka kehittäisivät musiikkimakua ja
musiikin osaamista. Puutteeksi hän mainitsi myös sen, ettei ole tarkoitustaan
vastaavaa laulun perusopetusta. Perustamansa Alkeislaulukoulun oppilaiksi
hän hyväksyi ainoastaan kahdeksan vuotta täyttäneitä lapsia, joten tämä antaa aiheen olettaa, että hänen tavoitteenaan oli kouluttaa nuorista lapsista musiikinharrastajia tulevaisuuden musiikkielämän kohottamiseksi. Koulun nimi
esiintyi sanomalehti-ilmoituksessa kahdessa eri muodossa, Elementar-Sångskola ja Sång-Elementar-skola.51
Ilmoituksessa mainittiin, että koulun viikoittainen opetuksen määrä oli
kuusi tuntia. Se antaa ymmärtää, että kysymyksessä oli erittäin tavoitteellinen musiikkikoulutus. Merkille pantavaa on myös sanomalehti-ilmoituksessa mainittu koulun opetuksen sisältö, säveltapailu, rytmi ja ilmaisu, ja niistä
erityisesti ensimmäisenä esitetty säveltapailun opetus. Se ei ollut monenkaan
1800-luvulla perustetun musiikkioppilaitoksen opetusohjelmassa. Fredrik August Ehrström kuitenkin antoi tätä opetusta jo 1840-luvun alussa lapsille, joiden ikä oli kahdeksasta vuodesta ylöspäin.
Syksyllä 1840 ilmoitettiin koulun toiminnan jatkuvan syyskuun 1. päivästä
alkaen ja toteuttavan samoja opetustuntijärjestelyjä kuin edellisen lukukauden
49. Otto Anderssonin (1938: 230) mukaan tämä musiikkikoulu oli ensimmäinen Helsingissä. Fabian Dahlström (1982: 9) puolestaan mainitsee, että puheena oleva musiikkikoulu oli
todennäköisesti ensimmäinen Helsingissä. Siten kumpikin heistä on sinänsä oikeassa, koska Viapori ei kuulunut tuolloin Helsinkiin, mutta kumpikaan heistä ei ole maininnut Ludvig van Heydenin musiikkikoulua Viaporissa, nykyisessä Suomenlinnassa.
50. Johan Erik Nordblom toimi Uppsalan yliopiston musiikinjohtajana (v:sta 1833 lähtien)
ja lisäksi tuomiokirkon urkurina (v:sta 1835) sekä perusti Tukholmassa Lauluinstituutin
vuonna 1846 (Lindgren 1913: 1240–1241).
Einari Marvia (1977, 2: 134) mainitsee, että Fredrik August Ehrström opiskeli v. 1838–
1839 Uppsalassa Chr. Hæffnerin johdolla, mutta tämä tieto on virheellinen, koska Hæffner
oli kuollut jo vuonna 1833.
51. HT 1/4.1.1840: 3–4; HMbl 3/13.1.1840: 8.
Ehrströmin alkeislaulukoulusta ks. myös Andersson O. 1938: 230 ja Dahlström, F. 1982:
9/9.
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aikana, kolme kahden tunnin opetusjaksoa viikossa.52 Koulusta ei näytä olevan
tämän jälkeen sanomalehti-ilmoituksia moniin vuosiin,53 vaikka se toimi ilmeisesti koko 1840-luvun ajan. Sittemmin vuodelta 1848 koulusta olevissa sanomalehti-ilmoituksissa ei mainita mitään toimintaan liittyviä yksityiskohtia, joten
on pääteltävissä, että koulun toimintatavat olivat yleisesti tiedossa. Viimeksi
tarkoitetuissa ilmoituksissa oli edelleen se varaus, että opetus käynnistyy, mikäli riittävästi oppilaita ilmoittautuu (ensimmäisessä sanomalehti-ilmoituksessa vähimmäismääräksi mainittiin 10). Lukuvuoden toiminnan käynnistyminen
näyttää siirtyneen sanomalehti-ilmoitusten julkaisemisajankohdan perusteella vuosikymmenen alun käytännöstä poiketen myöhäisemmäksi, ja koulun nimenä oli nyt Sång-elementarskola.54 Opintojensa ja laulukoulustaan saamiensa
kokemusten pohjalta Ehrström laati vuonna 1846 laulun oppikirjan Första elementerna af sångläran.
Sanomalehti-ilmoituksissa mainitun oppilasmääräehdon (koulu käynnistyy, jos tarpeellinen määrä oppilaita ilmoittautuu) ja Ehrströmin ilmauksen
”denna lilla läroinrättning” perusteella voidaan olettaa, että alkeislaulukoulun
oppilasmäärä oli hyvin rajallinen. Koulun ylläpitäminen oli Ehrströmille sivutoimenluonteista, koska hän hoiti päätyönään Vanhankirkon urkurin virkaa
vuodesta 1841 alkaen ja toimi lisäksi Helsingin yläalkeiskoulun laulunopettajana vuodesta 1842 alkaen55 sekä opetti kirkkolaulua yliopiston teologisessa tiedekunnassa.56 Tämän koulun saamasta puutteellisesta julkisesta arvonannosta
kirjoitti Zacharias Topelius omat kommenttinsa.57 Koulua koskevat viimeisimmät sanomalehti-ilmoitukset olivat edellä tarkoitetut vuoden 1848 tiedotteet,
joten koulun toimintaa lienee ollut vielä lukuvuonna 1848–1849, ilmeisesti ainakin syyskaudella 1848.58
3.1.3.3. Wilhelm Friedrich Siberin musiikkikoulu Turussa ja
Carl Gustaf Waseniuksen hanke Porissa
Autonomian ajan musiikkioppilaitostoiminta käynnistyi Turussa 1830-luvun
lopulla, jolloin Johan Christopher Downerin (1795–1842), Wilhelm Friedrich Si52. HMbl 61/13.8.1840: 4 ja 62/17.8.1840: 4.
53. Otto Andersson (1938: 230) ei liene tutkinut 1840-luvun sanomalehti-ilmoituksia kovin
pitkältä ajalta, koska hän ilmaisee tämän koulun toiminta-ajalta seuraavaa: ”Skolan pågick
åtminstone under de närmaste åren, att döma av tidningsannonserna”.
54. HT 72/16.9.1848: 4, 73/20.9.1848: 4 ja 76/30.9.1848: 4.
55. HT 11/9.2.1842: 1.
56. Mbl 23/21.3.1850: 1.
57. HT 81/17.10.1846: 1–2.
58. Fredrik August Ehrström kuoli 19.3.1850 (HT 23/20.3.1850: 1; ÅT 23/22.3.1850: 1–2,
Bil.; BTng 33/ 27.4.1850: 1), joten Einari Marvian (1977, 2: 134) mainitsema kuolinpäivämäärä, 19.2.1850, on kuukauden osalta virheellinen.
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berin (1817–1855) ja Carl Theodor Möllerin (1813–1889) toimesta kaupungissa perustettiin musiikkikouluja. Ne saivat omat toimintafunktionsa siten, että
Downerin ja Siberin opetus keskittyi orkesterisoittimien soitonopetukseen ja
Möllerin opetustoiminta laulun- ja pianonsoitonopetukseen.
Siberin saapumisesta Turkuun ja hänen alkuvaiheittensa toiminnastaan
Turussa näyttää musiikkikirjallisuudessa olevan hyvin erikoisia, yllättäviä javirheellisiä tietoja.59 Niihin ei tässä yksityiskohtaisesti puututa. Kyseenalainen
on lisäksi tieto, jonka mukaan sekä Downer että Siber olisi otettu opettajiksi
jo perustettuun musiikkikouluun,60 koska musiikkikoulua ja siihen opettajaksi ”ottajia” hankkeessa lisäksi mukana ollutta Henrik Pinelloa61 lukuun ottamatta ei heitä itseään ennen ollut.
Siberin sukunimi oli muodossa Sieberg hänen saapuessaan Helsingistä Turkuun 26.6.1838 Edward Weylandin teatteriseurueen mukana.62 Siebergin sijasta
nimi tämän jälkeen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta näyttää esiintyneen
julkisuudessa enimmäkseen muodossa Siber, Sieber tai Siebert.63 Sitä, että näyttelijä ja muusikko Sieberg ja Turussa toiminut Siber/Sieber/Siebert olivat yksi ja sama henkilö, ei musiikkikirjallisuus ole tähän mennessä esiin tuonut.64
Otto Anderssonin mukaan Siber perusti musiikkikoulunsa ja kapellinsa pian Turkuun saapuneen teatteriseurueen hajoamisen jälkeen, eli vuonna
1838.65 Myös sanomalehtitiedot vuosilta 1853 ja 1855 lukevat kapellin perustamisen Siberin ansioksi.66 Musiikkikoulun sen enemmän kuin kapellin perusta59. Esim. Lagus 1890: 49–50; Andersson 1965: 110–111; Ringbom, M. 1965: 25 ja 1979, 5:
509; Marvia 1977, 2: 85.
60. Mahdollisesti mainittuun käsitykseen on vaikuttanut Wilhelm Laguksen (1890: 50) seuraava ilmaus: ”Han [Siber] blef, jemte Dovner, lärare vid en Musikskola”, mikä osoittaa, että
myös Laguksen käsityksen mukaan musiikkikoulu oli jonkin kolmannen osapuolen perustama.
61. Tiedottaessaan sittemmin Wilhelm Friedrich Siberin seuraajan, Anton Rudolf Hausenin, kuolemasta Åbo Tidning (79/22.1903: 2) käytti puheena olevasta koulusta ilmaisua ”Pinellos musikskola i Åbo”.
62. ÅT 51/30.6.1838: 3 ja ÅU 51/30.6.1838: 4.
63. ÅT 53/7.7.1838, Bih.: 2, 79/10.10.1840: 4, 81/17.10.1840: 4, 82/21.10.1840: 8, 69/3.9.1842:
4; ÅU 28/ 10.4.1847: 1.
Siebergin nimi esiintyi sanomalehdissä Siberin lisäksi paljon myös muodossa Sieber
(mm. ÅT 59/1.8.1840: 1 sekä ÅU 80/14.10.1843: 1 ja 12/12.2.1848: 4) ja myös muodossa Siebert (FAT 177/4.8.1851: 4 ja HT 62/6.8.1851: 2).
64. Luetellessaan 1800-luvun alkupuolella Helsingissä toimineita pianonsoitonopettajia
Otto Andersson (1938: 229) mainitsee F. W. [W. F.] Siebergin ilmoittaneen pianonsoitonopetuksestaan useita kertoja huhtikuussa 1837. Myös Fabian Dahlström (1982: 9) tätä lähdettä
hyväksi käyttäen mainitsee hänet Helsingissä toimineiden pianonsoitonopettajien joukossa
samaa ilmaisua ”F. W. Sieberg” käyttäen.
65. Andersson, O. 1917: 90.
66. ÅU (11/8.2.1853: 1) ilmaisi konserttiarvostelussaan Siberin perustaneen kapellinsa noin
15 vuotta sitten. Sama sanomalehti (27/3.4.1855: 2) mainitsi Siberin nekrologissa hänen ylläpitäneen kapellia noin 17 vuotta. ÅT (27/5.4.1855: 1) puolestaan nekrologissaan kirjoitti
Siberin kapellin toimineen pian 18 vuotta, jonka tiedon mukaan kapelli olisi perustettu jo
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misesta sanomalehdissä kuitenkaan ei ollut ilmoituksia eikä muita kirjoituksia
vielä 1830-luvulla. Ensimmäinen niihin viittaava tieto oli vasta vuonna 1840.
Tällöin kirjoitettiin Downerin oppilaitoksesta ja hänen pienestä kapellistaan,
joka musiikkiesityksiinsä Aura-jokea useita kertoja kesäiltoina edestakaisin
kulkeneessa veneessä oli saanut täydennystä Downerin ja Siberin yhteisesti
suurin uhrauksin ja yksityisin varoin kouluttamista erityisesti köyhistä kansankerroksista olleista nuorukaisista ja pojista.67
Kapelli sai ilmeisesti vasta Downerin kuoleman (184268) jälkeen nimen Sibergska kapellet,69 Sieberska kapellet70 tai Siberska kapellet,71 johon Siberin
musiikkikoulu koulutti soittajia. Musiikkikoulusta käytettiin myös nimeä Åbo
musikskola.72
Edellä esitetyn perusteella näyttää erittäin todennäköiseltä, että Turun
teatterin historiateoksessa mainittu puheena olevan musiikkikoulun perustamisvuosi 183773 pitää paikkansa siinä merkityksessä, että Johann Christopher
Downer aloitti tuolloin musiikkikoulutuksen antamisen vähävaraisille oppilaille ja otti heitä mukaan pieneen soitinyhtyeeseensä.
Musiikkikoulutuksensa sisäoppilaitostoimintana Downer ja Siber aloittivat vuonna 1840, jolloin ensin mainittu ryhtyi majoittamaan oppilaita kotonaan. Siber osallistui majoitustoimintaan vuodesta 1842 alkaen ja kantoi siitä
yksin vastuun Downerin jälkeen kuolemaansa (1855) saakka, mistä lähtien hänen seuraajansa Anton Rudolf Hausen (1824–1903) sai maistraatin päätöksellä
19.5.1855 kaupunginmuusikon aseman ja oikeuden jatkaa Siberin musiikkikoulun ja kapellin toimintaa samoilla majoitus- ja muilla ehdoilla.74 Sisäoppilaitostoiminnan alkuvuosina (ks. jäljempänä esitettävät lukumäärätiedot)
majoitettuja oppilaita oli vain muutamia, joten opetusta saaneita ja kapellissa
soittaneita oppilaita on täytynyt olla näitä huomattavasti enemmän, koska kavuonna 1837, jolloin Siber ei ollut vielä Turussa.
67. ÅT 59/1.8.1840: 1.
68. Johan Christopher Downerin rouva, pianonsoitonopettaja Charlotta Lindström (1802–
1842), kuoli Uudessakaarlepyyssä 19.12. (FAT 5/7.1.1842: 3; ÅT 4/14.1.1843: 1) ja J. C. Dow
ner neljä päivää myöhemmin 23.12.1842 (ÅT 102/28.12.1842: 2; HT 1/4.1.1843: 1).
69. ÅU 60/5.8.1846: 1; Mbl 62/17.8.1846: 4.
70. BTng 44/2.6.1852: 1
71. ÅU 53/6.7.1855: 2–3
72. ÅT 27/8.4.1843: 2; HT 28/12.4.1843: 1; ÅT 80/9.10.1849: 2; Mbl 79/15.10.1849: 4.
Åbo akademin kirjaston laatimassa konserttiluettelossa Siberin musiikkikoulun nimi on
muodossa Åbo musikskola jo 9.2.1841 pidetyn ja W. F. Siberin johtaman konsertin järjestäjänä.
73. Cygnaeus, G. 1889: 49.
Wilhelm Lagus (1891: XXIIII) ilmaisee, että hänen saamansa lähteet, joita hän ei mainitse, eivät tue Cygnaeuksen esittämää näkemystä. Näyttää kuitenkin siltä, että Lagus ei
ole käyttänyt lähteinään asiaa käsitelleitä sanomalehtiartikkeleita, joiden perusteella ajoitus on tehtävissä.
74. ÅT 49/2.7.1855: 3; ÅU 53/6.7.1855: 2; Mbl 51/9.7.1855: 1.
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pelli esiintyi Turun kaupungin järjestämässä joulurauhan julistamistilaisuudessa jo vuonna 1841 ja uudelleen vuonna 1843.75
Todennäköisesti Downerin ja Siberin yhteistyö musiikkikoulutuksessa alkoi
välittömästi Siberin saavuttua Turkuun, mutta se, että he aloittivat sisäoppilaitostyyppisen toiminnan juuri vuonna 1840, herättää kysymyksiä, saivatko he
tälle toiminnalleen mahdollisesti myös jonkin ulkopuolisen impulssin. Jäljempänä esiin tulevassa kaupunginavustushakemuksessaan Siber tosin ankkuroi
tämän asian Keski-Euroopan maiden kaupunginmuusikkojen antamaan koulutukseen, ei Italian musiikkioppilaitoksiksi kehittyneisiin orpolastenkoteihin,
mutta Turussa julkaistiin sanomalehdessä syksyllä 1839 otsikolla ”Conservatorier” artikkeli, missä oli hyvin yksityiskohtaisia tietoja musiikkioppilaitoksiksi muuttuneista Italian orpolastenkodeista.
[- -] De åro fromma stiftelser eller barmhertighetsanstalter, hwilka antingen
af staten eller af enskilda personer underhållas. Eleverna erhålla där konstnadsfritt rum, mat, kläder och underwisning. Uti dessa inrättningar upptagas
äfwen pensionärer, hwilka där erhålla musikalisk bildning, och dessa antal är
ofta ganska stort, emedan uti Italien underwisning i Conservatorierna wanligen föredrages framför privat information. [- -].76

Kirjoituksen julkaisemisen ajankohdalla ja Downerin/Siberin musiikkikoulun syntymisellä sisäoppilaitoksena näyttää siten olevan niin vahva yhtymäkohta, että se ei välttämättä ole pelkkä sattuma.
Turun maistraatille vuonna 1843 jättämässään hakemuksessa privilegion
saamiseksi opetus- ja kapelli-toimintaansa varten Siber mainitsi pitäneensä
musiikkikoulua jo kolme vuotta, joten hän on ankkuroinut sen toiminta-ajan
siihen aikaan, joka koskee Downerin ja hänen itsensä majoittamia, vaatettamia ja ruokkimia oppilaita.77
Musiikkikoulun ja sen työn tuloksena olleen kapellin toiminta olivat alkuvuosina tyystin Downerin ja Siberin henkilökohtaisella vastuulla. Varoja
toimintaan hankittiin muun muassa kapellin eri tanssiaistilaisuuksissa esittämästä musiikista saaduilla palkkioilla. Tästä toiminnasta Siber ilmoitti sanomalehdissä esimerkiksi vuoden 1842 alussa seuraavasti: ”Större och mindre
Dansmusik erhålles då anmälan sker hos W. F. Siber boende i f. d. Brusellska
gården wid Arsenngatan”.78
75. Lagerspetz 1995: 44, 46.
Lähteinään Turun kaupungin maistraatin pöytäkirjat 22.12.1841 § 13 ja 16.12.1843 §
16 Carita Lagerspetz kertoo Siberin saaneen vuosina 1841 ja 1843 korvauksena 42 ruplaa
ja 85 5/7 hopeakopekaa kiitoksena vaivannäöstään varattomien nuorukaisten musiikkikoulutuksen hyväksi.
76. ÅU 74/18.9.1839: 1–2.
77. Lagerspetz 1995: 44, 93.
78. ÅT 3/12.1.1842: 3 ja 4/15.1.1842, Bih.: 2.
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Johan Christopher Downerin merkitys kapellin ja musiikkikoulun perustamisessa näyttää hänen kuolemansa jälkeen unohtuneen ja yleiseksi käsitykseksi muodostuneen, että niin kapellin kuin sen kouluttajankin, musiikkikoulun,
perusti Siber vuonna 1838.79 Downerin tärkeä asema tulee epäsuorasti kuitenkin esiin muun muassa Wilhelm Laguksen ilmaisemana siten, että Siberistä
tuli laitoksen ensimmäinen johtaja Downerin kuoleman jälkeen.80
Saadakseen musiikkikoululleen ja kapellilleen julkisen aseman ja kaupunginavustuksen sekä oppilaiden vanhempien luottamuksen Siber kääntyi 22.4.1843
kaupungin maistraatin puoleen hyvin perusteellisesti laaditulla hakemuksella.
Siinä käytettiin esimerkkeinä Saksan, Eestin ja Liettuan kaupungeissa sekä
kaikkialla muussa sivistyneessä maailmassa järjestettyä kaupunginmuusikon
tai usean kaupunginmuusikon yhdessä antamaa koulutusta. Hakemuksessaan
Siber pyysi saada 200 hopearuplan suuruisen vuotuisen avustuksen musiikkikoulun ylläpitämiseen. Avustus kuluisi hänen ilmauksensa mukaan oppilaiden
vaatetuksen, ruokkimisen, majoituksen ja musiikin opetuksen lisäksi lähinnä
huoneiston vuokraan, tilavan huoneiston lämmityksen edellyttämiin polttopuihin ja valaistukseen. Avustuksen saamiseksi hän ilmaisi muun muassa järjestävänsä korvauksetta musiikin tuomiokirkon juhliin, joulurauhan julistus
-tapahtumiin raatihuoneella ja pormestarin vaalitilaisuuksiin.
Siber jätti hakemuksensa otollisena ajankohtana. Hänen koulunsa ja kapellinsa oli juuri hiljattain saanut erittäin myönteistä julkisuutta sekä Turussa että eräissä muissa kaupungeissa.81 Kapellin julkisuudessa saamat kiittävät
lausunnot ilmeisesti osaltaan vaikuttivat siihen, että Siberin avustushakemus
sai myönteisen tuloksen. Sanomalehti kertoikin vuoden 1844 alussa, että musiikkikoululle oli hiljattain myönnetty maistraatin toimesta 150 hopearuplan
vuotuinen avustus.82
Tämän jälkeen Siber täydensi vuonna 1846 kapellinsa soittajistoa ja samalla musiikkikoulunsa opettajistoa kiinnittämällä muusikot [Johan Daniel]
Strunck (1825–1884)83 ja Derlien Carl Gottlob Ganszaugen (1820–1868) orkes79. ÅU (27/3.4.1855: 2) mainitsi Siberin nekrologissa hänen ylläpitäneen kapellia noin 17
vuotta. ÅT (27/5.4.1855: 1) puolestaan nekrologissaan esitti kapellin toimineeksi pian 18
vuotta. Lisäksi ÅU (11/ 8.2.1853: 1) mainitsi Siberin perustaneen kapellinsa noin 15 vuotta
sitten. Nämä tiedot osoittavat, että mainittuihin aikoihin on laskettu myös sanomalehdessä
ÅT (59/1.8.1840: 1) Downerin kapelliksi ja oppilaitokseksi luonnehdittu toiminta, joka alkoi
jo ennen Siberin saapumista kaupunkiin.
80. Lagus 1890: 50–51; Lagerspetz 1995: 46. .
81. Ks. esimerkiksi ÅT 12/11.2.1843: 1, 24/29.3.1843: 2, 27/8.4.1843: 2; HT 28/12.4.1843:
1; ÅU 80/14.10.1843: 1.
82. ÅT 5/20.1.1844: 3; Andersson, O. 1917: 95–96: Lagerspetz 1995: 45–46.
83. Strunck käytti itsestään mainittuja etunimiä, mutta antaessaan vuonna 1854 uskollisuuden valan Suomen kansalaisena hänen etuniminään mainitaan Daniel Heinrich (FAT
100/2.5.1854: 1).
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terista Helsingistä84 ja pian tämän jälkeen M. Zellerin, jonka mainittiin tulleen
Riiasta,85 joten musiikkikoululla oli Siber mukaan lukien yhteensä ainakin neljä ammattimuusikkoa opettajinaan. Ajan käytännön mukaisesti heillä oli usean eri soittimen, sekä jousisoittimien että puhallinsoittimien, soittotaito. Turun
sanomalehtien konsertti-ilmoitusten perusteella J. D. Strunck oli kuitenkin ensisijaisesti klarinetisti, G. Derlien viulisti ja klarinetisti sekä M. Zeller86 viulisti. Heistä Strunck toimi Turussa vielä vuonna 1853,87 mutta Derlien ja Zeller
matkasivat Ruotsiin jo kesällä 1847 pidettyään sitä ennen konsertin yhdessä
Mina Boyen ja Siberin oppilaan Carl Gustaf Waseniuksen (1821–1899) kanssa
Kupittaan kylpylässä 10.7.1847.88
Koska Siberin pääsoitin oli viulu, näyttää edellä mainittujen muiden opettajien pääsoittimien perusteella siltä, että opetuksen painopiste olisi ollut juuri
viulunsoitossa, mutta ollakseen kelvollinen ammattimuusikko kyseessä olevana aikana muusikolla tuli jo edellä mainitun mukaisesti olla useamman kuin
yhden soittimen soittotaito. Tämä selittää sen, että Siberin musiikkikoulun
lukumäärältään vähäisten ammattimuusikoiden ja lisäksi kisällien opetustoiminnalla pystyttiin kouluttamaan parhaimmillaan ilmeisen tasokas orkesteri.
Tämän koulun opetuksen toimintamalli oli sama kuin yleensä kaikessa
ammattikoulutuksessa kyseisenä aikana, orkesterin ammattisoittajat kouluttivat nuoria soittajia, kisällejä, ja nämä puolestaan oppipoikia. Musiikkikoulun
oppilaat olivat alusta alkaen, eivät vasta Siberin saatua toimintaansa privilegion ja julkisen avustuksen, yhteiskunnan köyhimmistä väestönosista.89 Tämä
osoittaa sen, että hyväosainen väestönosa ei vielä tuossa vaiheessa pitänyt orkesterimuusikon ammattia kovinkaan tavoiteltavana ja että sekä Downer että
Siber olivat tämän tiedostaneet jo opetustoimintansa aloittaessaan.
Downerin luona asui vuonna 1840 ainoastaan yksi oppilas ja seuraavana
vuonna kolme. Vuonna 1842 Downer ja Siber majoittivat yhdessä kuusi oppilasta ja ensin mainitun kuolinvuonna 1843 yhteensä kahdeksan. Tämän jälkeen
Siberin majoittamien oppilaiden lukumäärä oli vuosittain 7–11 keskiarvon ollessa 9–10. Joidenkin vuosien lukumääriin sisältyi henkikirjojen ilmauksen mukaan kahdesta kolmeen jo muusikoiksi [kisälleiksi] luokiteltua oppilasta. Anton
Hausenin johtaessa Siberin kuoleman jälkeen mainittua oppilaitosta vuosina
84. ÅT 43/3.6.1846: 1.
Tässä sanomalehtiuutisessa Strunckin nimi on virheellisesti muodossa Strunch ja Derlienin nimi muodossa Berlin.
85. ÅT 14/20.2.1847: 2.
86. M. Zeller tuki musiikkikoulun toimintaa pitämällä sen hyväksi kaksi konserttia maaliskuussa 1847 (ÅT 19/10.3.1847: 4 ja 20/13.3.1847: 4).
87. Johan Daniel Strunck oli syntynyt Lyypekissä. Hän muutti Turusta kevättalvella 1854
Kuopioon.
88. ÅT 53/7.7.1847: 4 ja 54/10.7.1847: 2.
89. ÅT 59/1.8.1840: 1 ja 27/8.4.1843: 2; HT 28/12.4.1843: 1; Lagus 1890: 50, Kvist 1986: 36.

96

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

1856–1868 hänen majoittamiensa oppilaiden vuosittaiset määrät noudattivat
samoja ääriarvoja keskiarvon ollessa kahdeksasta yhdeksään oppilasta.
Majoittamista rajoitti niin Siberin kuin Hauseninkin (1824–1903) johtajakaudella käytettävissä ollut huoneisto samoin kuin tarkoitusta varten saatu kaupunginavustus. Mainittuja lukumääriä voitaneen kuitenkin pitää hyvin
pitkälti musiikkikoulun oppipoikien vuotuisina määrinä (ei koulun oppilaiden
kokonaismäärinä, kisällit yleensä asuivat muualla kuin musiikkikoulun ylläpitäjän luona), koska Siberin saama privilegio koski juuri sitä, että hän majoitti,
ruokki ja vaatetti heidät. Puutteellistenkin henkikirjojen (vuodelta 1866 ei ole
tietoja) mukaan Siberin ja myöhemmin Hausenin luona majoitettujen musiikkikoulun/kapellin oppipoikien henkilöluku oli yhteensä ainakin 52.90
Siberin musiikkikoulun toiminnan tuloksellisuus näkyi julkisuudessa ensisijaisesti kapellin konserttien menestyksenä, koska musiikkikoulun opetustoiminta oli valjastettu kapellia palvelevaksi. Jo edellä mainittujen musiikkikoulun
toiminnan virallistamiselle tärkeistä konserteista saatujen kiittävien lausuntojen lisäksi Siberin musiikkikoulun ansioita kiitettiin myös Turun Soitannollisen Seuran orkesterin saavuttamaan tasoon vaikuttaneina tekijöinä jo vuonna
1845 varsin ylistävin sanoin, mikä viittaa siihen, että koulun oppilaat, entiset
tai jopa silloiset, osallistuivat myös soitannollisen seuran orkesterin toimintaan.
[- -] Att vi hafva en så god orchester, hafva vi att tacka Herr Siber, hwilken här
etableradt en musikskola. Hr Siber har nu att fägna sig af framgången af sitt
företag, och de elevernas förvånande framsteg visa bäst att såväl han som de
sednare förtjena allt beröm. [- -].91

Turussa pitämiensä lukuisien julkisien konserttien sekä mainittujen Porin
ja Raahen konserttien lisäksi Siberin musiikkikoulun kapelli konsertoi 1840-luvun lopussa myös Tampereella,92 ja se avusti sellotaiteilija Christian Kellermannin ”soaréeissa” Helsingissä elokuussa 185193 ja esiintyi kesällä 1852 toukokuun
90. Numeraaliset tiedot on johdettu Carita Lagerspetzin (1995: 93–96) Turun henkikirjojen perusteella laatimista nimiluetteloista.
91. ÅT 29/16.4.1845: 2.
92. ÅU 92/21.11.1848: 4, 93/24.11.1848: 4, ÅT 93/24.11.1848: 4, ÅU 69/31.8.1849: 4.
93. Mbl 65/21.8.1851: 1.
Wilhelm Friedrich Siber tuli kapellinsa kanssa samaa matkaa Christian Kellermanin ja
hänen tanssijatarrouvansa ja tanssijatarkälynsä sekä tanssija [Wilhelm] Funckin kanssa
Turusta Helsinkiin 2.8.1851 (HT 62/6.8.1851: 2). Sanomalehdistä ainoastaan edellä tarkoitetussa Morgonbladetin numerossa oli maininta Siberin kapellin toimimisesta Kellermannin
seurueen neljän ”soiréen” esiintyjänä Helsingissä. Christian Kellermannin esiintyjäryhmän
ja Siberin kapellin oli tarkoitus esiintyä myös Porvoossa (BTng 67/23.8.1851: 1), mutta matkalla sinne hevosrattaiden kaatumisen ja Christian Kellermannin loukkaantumisen vuoksi
(mm. Mbl 65/28.8.1851: 1; ÅT 67/2.9.1851: 1; ÅU 67/2.9.1851: 1) nämä esiintymiset peruuntuivat (BTng 68/27.8.1851: 1). Siberin kapellin mainitaan 10 soittajan kokoonpanossaan palanneen Turkuun 31.8.1851 (ÅT 67/2.9.1851: 3).
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ja kesäkuun vaihteesta heinäkuun alkuun Helsingissä [Edvard] Stjenströmin
teatteriseurueen esitysten avustajana ja väliaikamusiikin esittäjänä.94 Siten
Siberin kapellilla oli maamme musiikkielämässä laajempikin kuin paikallinen merkitys. Siber ilmoitti vielä heinäkuussa helsinkiläisessä sanomalehdessä 12-jäsenisen kapellinsa olevan valmis ottamaan vastaan soittotilaisuuksia.
Tämä tiedote oli seuraava: ”Undertecknad boende uti Bokhållaren Gratschoffs
gård wid stora Robertsgatan år beredwillig emot billiga arfwode uppförta musik med sitt kapell, bestående af 12 biträden, hos resp. herskaper, när derom i
behörig tid underrättas.”95
Edellä siteerattu erittäin lyhyt sanomalehti-ilmoitus osoittaa, että Siber toimi Helsingissä hyvin matalalla profiililla. Siihen saattoi olla syynä mm. Paciuksen käytössä samoihin aikoihin oopperansa Kung Carls Jagt/Kaarle-kuninkaan
metsästys esityksissä (kantaesitys 24.3.1852) soittajiston määrä oli kymmenkertainen Siberin kapellin kokoon verrattuna. Mainitun oopperan saaman suosion
keskellä kooltaan pienen oppilassoittajista koostuneen kapellin tuskin olisi ollut helppo päästä esiin parrasvaloihin. Sanomalehti-ilmoituskaan ei ilmeisesti
tuottanut nopeasti toivottua tulosta, koska matkustajaluettelon96 mukaan ”Musikus Sieber med 12 Musikelever och en piga” palasi Turkuun jo seuraavana
päivänä, 11.7.1852. Mahdollisesti Siberin pikaiseen poistumiseen Helsingistä
vaikutti osaltaan sanomalehdessä ollut tieto siitä, että Ganszaugen orkesteri
korvaa Siberin kapellin teatterinäytännöissä ja erityisesti sen seuraava ilmaus:
Det nya kapellet, som redan aflöst det Siberska vid brunnshuset, lofvar allt godt
för framtiden. Det är tilfredställande att höra, att det äfven kommer att efterträda sistnämnde kapell i theatersalongen; man skall då slippa att, som hittills
en lång tid bortåt, få höra samma sex à sju stycken ständigt om och om igen. 97

Koska musiikkikoulun kapelli oli vuoden 1846 jälkeen vuoteen 1861 saakka
ainoa orkesteri Turussa, se sai tehtäväkseen myös sekä kotimaisten että ulkomaisten vierailevien solistien avustamisen heidän konserteissaan. Lisäksi konsertti-ilmoituksissa mainittiin avustajiksi musiikinharrastajia.98
94. BTng 44/2.6.1852: 1; Mbl 40/3.6.1852: 1.
95. HT 55/10.7.1852, Bih.: 2.
96. ÅT 54/13.7.1852: 4.
97. Mbl 49/8.7.1852: 1.
98. Siberin kapelli avusti muun muassa Jacquette Mallénia (1832–1855) hänen laulukonsertissaan 12.12.1851 (ÅU 97/16.12.1851: 2).
Ilmeisesti juuri musiikkikoulun pisimmälle edistyneistä oppilaista ja musiikinharrastajista koostunut orkesteri avusti mm. Vivika Ekmania hänen konsertissaan 16.11.1853.
Siinä esitettiin mm. Carl Maria von Weberin Pianokonsertto. Otto Anderssonin (1917: 140)
mukaan kysymyksessä oli Weberin Konserttikappale Pianolle ja orkesterille, mutta sekä sanomalehti-ilmoituksessa (ÅU 88/11.11.1853, Bih.: 1) että ohjelmalehtisessä lukee kuitenkin
”Konsert för Pianoforte af C. M. v. Weber”, ei ”Konzertstück [- -]”.
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Siberin musiikkikoulun opetustoiminnan tulokset eivät jääneet kuitenkaan
ainoastaan Turkuun, vaan sen kouluttamia soittajia siirtyi myös eri puolille
maata, kuten on luettavissa laaditusta arvostelusta konsertista, missä Siberin
kapelli avusti laulajatar Mamsell [Mathilde] Thalinia ja esitti omina numeroinaan ooppera-alkusoittoja.
[- -] Hr Sibers kapell håller sig uppe, ja tillochmed går framåt, alla stiften oaktadt, och är det så mycket mera aktningswärdt, som hr Siber redan omkring
15 år, såwidt wi ej missminne oss, förestått kapellet och derunder i musiken
uppammat och till bitråden anlitat nästan endast infödde Finnar, hwilka, under tidernas längd spridde kring landet, i sin mån måste bidraga till musikens förkofran.99

Samansisältöinen ilmaisu kapellin merkityksestä kotimaisten nuorukaisten kouluttamisesta musiikkialalle oli luettavissa myös Siberin nekrologissa
noin kaksi vuotta edellä siteerattua kirjoitusta myöhemmin.
[- -], det kapell, som efter honom har sitt namn, och det mest berömwärda derwid war, att kapellet ständigt war besatt af nästan uteslutande finska barn
och ynglingar, hwilka sålunda i sin mån bidragit till musikens förkofran på
inhemskt botten.100

Siber ja hänen kapellinsa eivät kuitenkaan aina saaneet kiittäviä arvosteluja. Vuonna 1847 ohjelmistovalinnasta ja soiton tasosta esitettiin erittäin
ankaraa kritiikkiä. Kapellin muun muassa sanottiin olevan täydellisessä rappiotilassa kaikkien kelvollisten jäsenten jätettyä sen.101 ”Kelvollisilla jäsenillä”
tarkoitettiin kesällä 1847 kapellista Ruotsiin lähteneitä muusikoita G. Derlien
ja M. Zeller sekä heidän mukanaan matkustanutta Carl Gustaf Waseniusta,
joka kuitenkin palasi samana kesänä Suomeen aloittaakseen itsenäisen muuPuheena olevassa konsertissa orkesterin omina numeroina olivat Carl Maria von Weber:
Alkusoitto laulunäytelmään Preziosa [sanomalehti-ilmoituksessa Preciosa] ja Beethoven: Alkusoitto oopperaan Fidelio. Näistä sävellyksistä voidaan saada viitteitä orkesterin kokoonpanosta ja ainakin jossakin määrin myös soittovalmiudesta.
Musiikkikoulun orkesterin mainittiin amatöörimuusikoiden täydentämänä avustavan
myös ruotsalaista pianistia Fredrik Lindholmia hänen konsertissaan 5.9.1858 (ÅT 69/3.9.1858:
1). Solistin taituruutta ylistävässä konsertin arvostelussa (ÅT 70/7.9.1858: 1) orkesteria ei
mainitttu.
99. ÅU 11/8.2.1853: 1.
100. ÅU 27/3.4.1855: 2.
101. ”Herr Sibers kapell trakterade med några utslitna eller rättare utdansade musikstycken. Undersagde kapells för det närvarande totala lägervall, då alla dess dugligare ledamöter lemnat det, af orsak som vi intet kunna belysa – hvad har man bättre att hoppas?
Men om någon resande artist under sakernas närvarande skick hit anländer att gifva en
konsert, hvem skall ackompagnera honom? Ingalunda det närvarande Siberska kapellet. –
” (ÅT 67/25.8.1847: 2).
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sikkouransa Porissa saman vuoden syksyllä, kaksi vuotta myöhemmin Helsingissä ja siitä jälleen kahden vuoden kuluttua Turussa.
Myös ohjelmistovalintaa moitittiin neuvomalla ”Att dansmusik mindre ofta exequerades”, mitä ohjetta ei voida pitää kovinkaan osuvana yhteydessään
esitettynä. Kysymyksessä oli kapellin avustaminen tanssijatar Alina Frasan
[Aleksis Kiven runojen ”valkoisen liinan” kantajan] esiintymisessä ja kapellin
omina numeroina muun muassa potpourri Adolphe Adamin baletista [Åbo Underrättelser kirjoitti oopperasta!] Giselle, orkesterille sovitettu kuorokohtaus
Carl Maria von Weberin oopperasta Eyryanthe ja alkusoitto Valentino Fioravantin oopperaan Die reisenden Komedianten.102
Turun kaupunginhallitus myönsi musiikkikoulun toimintaan avustusta yli
20 vuoden ajan, mutta eväsi sen vuonna 1867. Siber oli kuollut jo 12 vuotta tätä
ennen,103 ja hänen seuraajansa, Anton Rudolf Hausenin104 nimiin tulleen kapellin esittämä ohjelmisto oli muuttunut pääasiassa tanssiaisia ja muuta viihdettä
palvelevaksi ja esiintymiset keskittyneet lähinnä Kupittaan kylpylään.105 Yhtenä syynä tähän kehitykseen oli se, että Carl Gustaf Waseniuksen perustettua
Turun amatööriorkesterin vuonna 1861 ja saatua sen soittajiksi musiikkialan
ammattitehtävissä, muun muassa sotilassoittajina, jo toimineita muusikoita,
Siberin/Hausenin kapelli menetti asemansa kaupungin ainoana orkesterina.
Kapellin soittajiston määrä oli vähentynyt seitsemään, ja sen toiminnan siirryttyä entistä enemmän muuhun kuin taidemusiikkiin Turun kaupunki ei enää
katsonut kapellin täyttävän avustuksen myöntämisen ehtoja. Samalla myös
musiikkikoulun toiminta päättyi.106 Tanssimuusikkokoulutuksen tukemisessa
Turun kaupunki olisikin ollut yli 100 vuotta aikaansa edellä.
Musiikkikoulun ja kapellin kasvateista monet toimivat muusikkoina eri
puolella maatamme. Heistä Carl Gustaf Wasenius ja Carl Frans Blom (1820–
102. ÅU 91/22.11.1853: 1–2.
103. Liivinmaalta kotoisin olleen Wilhelm Friedrich Siberin kuolinvuodeksi on joissakin
yhteyksissä esitetty kahta eri vuotta (1855 ja 1856). Sanomalehdet ÅU (27/3.4.1855: 2) ja
ÅT (27/5.4.1855: 1) uutisoivat nekrologeissaan Siberin kuolinpäivämääräksi 1.4.1855, jota
aikalaistietoa voidaan pitää luotettavana.
104. Anton Rudolf Hausen oli Siberin vaimon poika hänen aikaisemmasta avioliitostaan
teatterilaulaja Carl Gottlob Fredrik Möllhausenin kanssa (FAT 75/1. 4.1841: 4, 79/6.4.1841:
4). Sukunimi Hausen on lyhennys mainitusta nimestä Möllhausen (Wasenius 1909: 136).
Nimimerkillä Bis kirjoittaessaan Karl Fredrik Wasenius esitti edellä tarkoitetun sukunimen kuitenkin muodossa Möl-Hausen (Hbl 80A/22.3.1903: 4), kuten myös mainittua kirjoitusta siteerannut Wiborg Nyheter (68/23.3.1903: 2). Åbo Tidning (79/22.3.1903: 2) esitti nimen muodossa Mehl-Hausen.
105. Hausenin orkesterin mainitaan esittäneen kaksi alkusoittoa viulutaiteilija Alexander
de la Rancherayen konsertissa 9.7.1858 (ÅU 54/13.7.1858: 1), soittaneen kaksi orkesterisävellystä pianisti Fredrik Lindholmin (1837–1901) konsertissa 1.9.1858 (ÅU 69/3.9.1858: 1)
ja avustavan hänen konsertissaan 5.9.1858 (ÅT 69/3.9.1858: 1).
106. Lagus 1890: 56, 60; Rosas 1957: 912; Kvist 1986: 37.
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1865) tekivät huomattavan elämäntyön musiikkikoulutuksen hyväksi (ks. luku
4). Wasenius pyrki lisäksi toimeenpanemaan oppilaitolsensa esikuvan mukaista
toimintaa Porissa vuosina 1847–1849. Hän tiedotti hankkeestaan seuraavasti:
Gossar emellan 15 och 18 år gamla, med goda betyg, som hafwa lust och fallenhet för musik, emottagas af undertecknad uti den min inrättade musikskola i Björneborg, då de under loppet af denna wecka anmäla hos mig. Åbo den
2 September 1847.
C. G. Wasenius.
boende hos Hr Direktör Siber.107

Robert Tigerstedtin ilmauksen mukaan Waseniuksen hanke Porissa ei ilmeisesti juurikaan edistynyt.108 Wasenius siirtyikin jo vuonna 1849 edellä mainitun mukaisesti Helsinkiin. Ei myöskään ole selvyyttä siitä, tarkoitettiinko
Poria koskevassa uutisessa ilmauksella ”Innan kort wäntar man äfwen Wasenii andra musikaliska soiré”109 Waseniuksen omaa tilaisuutta vai oliko mukana tilaisuudessa myös valmentamansa kapelli.
3.1.3.4. Carl Theodor Möllerin laulukoulut ja pianokoulu
Turussa
Vuonna 1837 muutti Ruotsista Turkuun musiikkimies Carl Theodor Möller. Hän
ilmoitti saman vuoden syksyllä pianonsoiton- ja kitaransoiton- sekä soolo- että
kuorolaulunopetuksestaan.110 Jo alle kahden kuukauden kuluttua hän lähestyi
laulamisesta kiinnostuneita uudella sanomalehti-ilmoituksella.
Sångöfningar
för dem som önska lära sig sjunga och för dem som redan äga någon kännedom om röstens behandling.
Under vintermånaderne ärnar undertecknad i en dertill passande local tvenne eftermiddagar hvarje vecka gifva lectioner i Sång, beräknade att bibringa
dem, som icke känna röstens behandling, notor m.m. de oumbärligaste grunderne deruti och efter genomgåendet af en för hvarje Sångare nödig Cours, medelst
sammansjungande gifva säkerhet, styrka och böjlighet åt rösten, de nödvändigaste reglor för declamationen samt ensemble åt föredraget. Och kommer ge-

107. ÅU75/22.9.1847: 4 ja 76/25.9.1847, Bih.:2.
108. Tigerstedt 1919: 180.
Mahdollisesti Carl Gustaf Waseniuksen Porissa johtama kapelli oli torvisoittokunta, koska hänen työnsä jatkajan, Frans August Nordemanin, nekrologissa mainitaan hänen tulleen
vuonna 1851 ”johtajaksi täällä olewaan torwisoittokuntaan” (Satakunta 63/11.8.1886: 1).
109. HT 44/76.6.1848: 1.
110. ÅT 83/25.10. 1837: 4; ÅU 83/25.10.1837, 49. Bih.: 2; ÅT 88/11.11.1837, Bih.: 2.
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nom Classificering efter den olika kännedom i Sång som hvarje deltagare äger
all onödig tidsspillan för dem som deri redan äro något avancerade att undvikas.
Då realisationen af detta företag beror af det deltagande det vinnas hos
students respective Musikvänner, hvilka tvifvelsutan inse den nytta och det
nöje dermed äro förenade; så inbjudas de af båda Könen som härå behaga reflectera att inom Januari månads utgång anteckna sina namn å en i Herr
Hjelts Boklåda fintlig Lista, der äfven närmare upplysningar i ämnet meddelas. Åbo i Januari 1838.
Carl Th. Möller.111

Sanomalehti-ilmoitus ei tuonut selkeästi esiin toiminnan käytännön toteutusta, mutta yhteislaulun käyttäminen äänen varmuuden, voiman ja notkeuden kehittämiseksi osoitti kuorolaulun olleen keskeisessä asemassa. Jo
saman vuoden kesäkuussa järjestetyssä konsertissa Möllerin omien soololauluesitysten lisäksi kuultiin duettoesityksiä ja kuoron esityksinä muun muassa
A. Randelin Hymni, suomalaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä kansanlauluja sekä Blumin Notturno. Ohjelmaan merkityn alkusoiton esittäjästä tai esittäjistä
ei ollut sanomalehti-ilmoituksessa mainintaa, mutta konsertissa esiintyjäksi
ilmoitettiin myös ”Direktör Downer”.112 Möllerin laulukoulutuksen kuoropainotteisuutta osoittaa se, että Wilhelm Laguksen käsityksen mukaan siitä kehittyikin sittemmin Aura Sångförening.113 ”Sångförening” esitti surumusiikkia
urkujen avustuksella Downerin siunaustilaisuudessa Turun tuomiokirkossa
29.12.1842114 (ja esiintyi tässä kirkossa muun muassa elokuussa 1843115) sekä
oli esiintymässä Siberin musiikkikoulun orkesterin tavoin pianisti Adoph Elsnerin konsertissa helmikuussa 1843.
[- -] En chör (Nocturne af Blum) afsjöngs af valda röster vid härvarande sångförening under Herr Möllers ledning, med ensemble och för öfrigt fullkomligt
lyckad. Vi begagna här tillfället, att hembära Hr Möller vår tacksägelse, för
de ihärdiga sträfvanden han egnat åt sångens fortkomst inom vårt samhälle,
och hvaraf han redan visat oss så många lyckade prof.116

Edellä mainittujen esiintymisien perusteella näyttää siltä, että Möllerin
laulukoulusta käytettiin termiä sångförening jo vuodesta 1842 alkaen ja että
se muuttui mahdollisesti juuri näihin aikoihin Laguksen tarkoittamaksi lauluyhdistykseksi.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

ÅU 7/27.1.1838: 4; Kvist 1986: 39.
ÅT 46/13.6.1838: 3–4; Kvist 1986: 39.
Lagus 1890: 50; Kvist 1986: 39–40.
ÅT 103/31.12.1842: 1.
ÅT 67/30.8.1843: 1–2.
ÅT 12/11.2.1843: 1.
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Vielä saman vuoden (1838) syksyllä Möller tiedotti sanomalehti-ilmoituksin lauluharjoituksistaan sekä lisäksi pianon- ja kitaransoitonopetuksestaan.117
Jo tätä ennen hän oli yhdessä veljensä Fritz [Johan Fredrik] Möllerin (1819–
1879) kanssa ilnoittanut ottavansa syys- ja talvikuukausien ajaksi musiikkioppilaita ilman opetusaineiden määrittelemistä.118
Termi Laulukoulu Möllerin vuonna 1838 käynnistämän laulukoulutuksen
yhteydessä on lähinnä muotoseikka. Mainittua koulunimikettä Möller käytti
sittemmin syyskuussa 1839 julkaisemissaan samansisältöisissä tiedotteissa
”Undervisning i Musik” (Åbo Underrättelserissä ja Åbo Tidningarissa samana päivänä), joissa ilmoitti ottavansa laulu-, piano- ja kitaraoppilaita sekä perustavansa koulut ”Skola för Nybegynnare i Pianofortespelning ja Sångskola”.
Mainitun Laulukoulun osalta ilmoituksissa ei ollut varsinaisesti mitään uusia
opetusta koskevia tietoja jo edeltäviin Möllerin sanomalehti-ilmoituksiin verrattuna, mutta pianonsoitonopetusta varten perustettavan koulun osalta oli
runsaasti.
Under mitt snart 2åriga vistande här i staden har flera tillfällen yppats
då jag nödguts emottagandet af Elever, helt och hållet förkasta allt arbete derut nedlagt i konsten, tillfölje af från början inrotade ovanor och mindre kunniga lärares handledning – detta har visst mig behof af en Skola, som jemte
den grundliga behandlingen af undervisningen egde fördelen af en billig afgift. Till vägledning i metoden har jag begagnat Madam Schindelmeissers med
framgång på flera ställen anbragta system (se ÅT N:o 53) och dervid gjort åtskilliga förbättringar.
Elever af till och med 8 års ålder, som likväl böra kunna läsa skrifvit och
räkna något, emottagas mot en månatlig afgift af 5 Rdr Bko. Hvarje lektion
arbetar 2:ne dagar i veckan och 2:ne timmar hvarje gång. – Musikalier erhålles fritt till begagnande.
Öfverallt där detta undervisningssätt blifvit användt har det medfört de
bästa resultater, och vågar jag rekommendera inrättningen till de föräldrare
behjertande, som önska få sina barn grundligt undervisade.119

Opetuksen toteutusta koskevat tiedot osoittavat, että kyseessä oli luokkaopetus, kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Opetuksessa käytettävä
nuottimateriaali oli oppilaille ilmaista. Ilmaustensa perusteella Möller ei näytä
antaneen juurikaan arvoa paikkakunnan muiden pianonsoitonopettajien am-

117. ÅU 80/10.10.1838, Bih.: 2, 83/20.10.1838: 4 ja 84/24.10.1938: 4.
118. ÅT 69/1.9.1838, Bih.: 2.
119. ÅT 74/18.9.1839: 4.
Vastaava ilmoitus oli myös sanomalehdessä ÅU 74/18.9.1839, Bih.: 1, mutta allekirjoituksella Carl Fr. Möller, joten Carl Möller sai toisen etunimensä alkukirjaimiksi veljensä
toisen etunimen alkukirjaimet.
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mattitaidolle. Hän ilmoitti käyttävänsä Madam Schindelmeisserin120 opetusmetodia, joka tarkoitti sanomalehdessä otsikolla ”Madame Schindelmeissers nya
metod vid undervisning i Klaverspelning” julkaistun kirjoituksen121 mukaan sitä, että kahdeksan vuoden ikään ehtineet oppilaat istuivat pöydän ääressä edessään paperille piirretyt pianon koskettimet, joilla heidän tuli ensiksi nuottien
nimet lausumalla ja niiden säveltasot mieltämällä hahmottaa opittavaksi tarkoitettu sävellys tai pieni osa siitä ja sen jälkeen soittaa se pianolla. Metodin tehokkuuden osoittamiseksi kirjoituksessa tuotiin esiin, että jo muutaman viikon
kuluttua lapsi, joka ei ole koskaan tätä ennen istunut pianon ääressä, pystyy
soittamaan helppoja sävellyksiä virheettä ja vuoden opiskelun jälkeen Haydnin ja Mozartin vaikeita sävellyksiä erinomaisella puhtaudella ja varmuudella.
Puheena olevan Madam Schindelmeisserin opetusmetodin esiintuomisella
sanomalehdessä ja sen jälkeen Möllerin Pianokoulun perustamisen julkistamisella oli selvä yhteys. Syyskuun ilmoituksissa mainituista opetuksessa käytettäväksi ilmaistuista useista tähän menetelmään tehdyistä parannuksista sen
enemmän kuin siitä, kuka nämä parannukset oli tehnyt, ei ole tietoa. Pianonsoiton opetusmetodia kuvaava sanomalehtikirjoitus oli ilmeisesti lajissaan ensimmäinen jonkin soitonopetusmenetelmän erinomaisuutta rohkeasti mainostava
kirjoitus Suomessa, mutta se ilmeisesti oli myös ensimmäinen esiintuotu soitonopetusmenetelmä maassamme. Tätä aikaisemmin oli tyydytty pelkästään
ilmaisemaan, mitä painettuja pianokouluja opetuksessa käytettiin.
Julkisuudessa ei näytä olleen tämän jälkeen mainintoja Möllerin musiikkikouluista ennen kuin vuoden 1841 alussa, jolloin Möller ilmoitti avaavansa
Lasten pianokoulun (Pianoforte-Skola för Barn), missä mainitsi käyttävänsä
opetusmetodeina Logierin ja Schindelmeisserin kehittämiä menetelmiä. Ne
Möller ilmaisi varmimmiksi ja hyödyllisimmiksi tunnetuiksi menetelmiksi pianonsoiton alkeiden opettamisessa. Mainitut menetelmät Möllerin mukaan juuri
tästä syystä oli otettu käyttöön niin Saksassa kuin Ruotsissakin. Näitä menetelmiä käyttäen Möllerin mukaan säästyy sekä aikaa että varoja. Opetusta ilmoitettiin annettavan keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 14–16.122
Syksyllä 1841 Möller ilmoitti otsikolla ”Musik-Institutet” ja ”Musik-Institut” kolmesta musiikkikoulutustoiminnasta nimiltään Institutet för Nybegynnare i Pianofortespelning, Institutet för Unga Fruntimmer i Elementerne af
120. ”Madam Schindelmeisser” oli Fanny Schindelmeisser, jonka opetusmenetelmä, kuten myös jäljempänä esiin tulevan Johann Bernhard Logierin menetelmä, on selvitetty alaluvussa 2.9.1. Tukholmaan Lomenetelmän toi Adolf Fredrik Lindblad (1811–1878) ja käytti
sitä vuonna 1827 perustamassaan musiikkikoulussa (Lindgren, A. 1912, 12: 581–582). Möller lienee saanut kyseisen opetusmenetelmästä tietonsa juuri mainitusta musiikkikoulusta.
Toistaiseksi ei ole kuitenkaan löytynyt todisteita siitä, että Möller olisi käyttänyt opetuksessaan Logierin menetelmään kuulunutta Chiroplast-laitetta.
121. ÅT 53/6.7.1839: 2.
122. ÅU 5/20.1.1841: 4, 9/3.2.1841: 4, 11/10.2.1841: 4 ja 69/1.9.1841, Bih.: 2.
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Sång ja Sång-Institutet för Karlar. Opetusmenetelmikseen hän edelleen ilmoitti Logierin ja Schindelmeisserin kehittämät opetusmenetelmät. Samalla hän
ilmoitti antavansa laulun, pianonsoiton ja kitaransoiton yksityisopetusta sekä
myös hänen veljensä Fritz Möllerin antavan viulun-, sellon-. pianon- ja kitaransoiton yksityisopetusta. Lisäksi Möller ilmoitti, että talven kuluessa organisoidaan ”ett större Sängöfnings-sällskap för båda könen”.123
Carl Theodor Möller nimitettiin Johan Christopher Downerin jälkeen vuoden 1843 alusta Turun kymnaasin ja yläalkeiskoulun laulunopettajaksi. Siinä
tehtävässä hän oli syksyyn 1854 saakka.124 Muista musiikkikoulutushankkeistaan hän ei tiedottanut tämän jälkeen ennen kuin 1850-luvun puoli- välissä.
Sanomalehtikirjoituksessa esiin tuodut laulukoulun johdolta/johtajalta
edellytettävät vaatimukset osoittavat, että kyseessä oli kuoro, mutta kirjoitus
ei vahvista eikä kumoa Otto Anderssonin arvelua siitä, että toiminta olisi ollut
mieskuorolaulua. Sävyltään sarkastisen kirjoituksen kajoaminen hyvin keskeisesti juuri laulukoulun johtajalta [kuoronjohtajalta] edellytettäviin ominaisuuksiin antaa aiheen arvailla, vihjataanko tällä riittävien ominaisuuksien tai
mahdollisesti tähän toimintaan riittävän energian puuttuneen Carl Theodor
Mölleriltä.125 Hänen opetustaitonsa koulujen laulunopettajana on myös asetettu hieman kyseenalaiseen valoon esittämällä, että hän ei antanut sen enemmän
123. ÅU 81/13.10.1841, Bih.: 1 ja 82/16.10.1841, Bih.: 1.
J. F. [Johan Fredrik] Möller oli ilmoittanut samassa sanomalehdessä (70/4.9.1841, Bih.:
2) antavansa yhden ruplan tuntimaksua vastaan pianon-, viulun-, alttoviulun-, sellon- ja kitaransoitonopetusta.
Ilmauksella musik-undervisning Carl Theodor Möller ilmoitti antavansa pianonsoiton-,
kitaransoiton- ja urkujensoiton- sekä laulunopetusta ainakin vielä vuonna 1845. Sanomalehti-ilmoituksessa ((ÅT 66/23.8.1845: 4)) mainittiin tyttökoulun oppilaiden voivan käydä
hyvin kohtuullista korvausta vastaan saamassa opetusta Mölleriltä hänen kotonaan, joka
sijaitsi lähellä kyseistä koulua.
Vuonna 1844 perustetun Turun tyttökoulun oppilaille tarjosi laulajatar Betty Boijen äiti
täysihoitoa ja samalla pianonsoitonopetusta jo vuotta ennen Mölleriä (ÅT 58/24.7.1844: 4).
Betty Boijen vanhin sisar Gustafva (1811–1899) puolestaan ilmoitti antamastaan pianonsoitonopetuksesta jo vuonna 1839 (ensimmäinen ilmoitus sanomalehdessä ÅT 59/27.7.1839,
Bih.: 2).
Urkujensoiton tuleminen Möllerin ilmoittamiin opetusaineisiin liittyy hänen nimittämiseensä Turun tuomiokirkon v.t. urkuriksi vuonna 1842 ja ilmeisesti myös hänen seuraavana
vuonna (1843) tekemäänsä aloitteeseen lukkari- ja urkurikoulun perustamiseksi Turkuun.
v.t. urkurina hän toimi myös Johan Fredrik Boströmin kuoleman (26.11.1865) jälkeen vuoteen 1876 saakka.
124. Mm. Kvist 1986: 33.
125. Opetustoimiensa ja urkurintoimensa ohessa Carl Th. Möller kauppasi soittimia ja nuotteja (ÅT 98/ 16.12.1837: 4; ÅU 24/28.3.1838, Bih.: 2; ÅT 98/11.12.1844: 4, 100/18.12.1844: 3)
sekä jopa seinätiilejä (ÅU 10/1.2.1850, Bih.: 2). Hänellä oli myös Kärsämäellä pianotehdas
(ÅU 14/15.2.1850: 3), minkä lisäksi hän mm. oli yhtenä omistajana nimellä Möller & Co rekisteröidyssä Amalienborgs aktiebolag -nimisessä olutpanimoyhtiössä (mm. ÅT 39/26.5.1856:
4). Hän näyttää toimineen sittemmin myös palovakuutusasiamiehenä.
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säveltapailun kuin musiikinteoriankaan opetusta, vaan laulut opittiin korvakuulolta.126 Se ei kuitenkaan liene ollut pelkästään Carl Theodor Möllerin persoonaan liittyvää pedagogiikkaa, vaan seurausta siitä, että laulunopetus oli
tuolloin joutunut koulussa toisarvoisen harjoitusaineen asemaan.127
Möllerin aloitteellisuutta musiikkialan ammattikoulutuksen järjestämiseksi jo edellä mainittujen harrastaja- ja peruskoulutusta palveleviksi luokiteltavien laulu- ja pianokoulun lisäksi osoittaa se, että hän teki jo vuonna 1843
aloitteen lukkari-urkurikoulun perustamiseksi Turkuun. Tähän aloitteeseen
palataan lukkari-urkurikouluja koskevassa luvussa.
3.1.4. Toteutumattomiksi jääneet
musiikkioppilaitossuunnitelmat
Edellä yksityisopetusta koskevassa tekstissä on mainittu H.A. Græflen aikomuksista perustaa laulukoulut Vaasaan ja Turkuun. Näihin suunnitelmiin
liittyviä yksityiskohtaisia tietoja ei esitetty julkisuudessa. Sen sijaan ”Musik-Direktör” H. [Henry/Henryk/Heikki] Bollé128 ilmoitti vuonna 1844 tarkasti suunnitelmastaan Lauluinstituutin perustamiseksi Helsinkiin. Koulutusta
mainittiin annettavan miespuolisille oppilaille ja neljän kuukauden kurssimaksuksi viisi hopearuplaa, mistä määrästä ei saanut alennusta, jos aloitti myöhemmin kuin toiminta alkoi. Kokoontumisajat, maanantaisin ja perjantaisin
iltapäivällä klo 7–9, osoittivat, että kysymyksessä oli kuorolaulu. Kvartetti- ja
kuorolaulunopetuksen lisäksi mainittiin annettavan tarpeellinen teoreettinen
opetus. Nuottimateriaaliksi H. Bollé ilmoitti hankkivansa uusimmat sävellykset, jotka olivat käytössä vastaavissa toiminnoissa Tukholmassa ja Pietarissa.
Ensimmäinen sanomalehti-ilmoitus, jossa puheena olevan opetustoiminnan tiedotettiin alkavan 31.10.1844, ei ilmeisesti tuottanut toivottua tulosta,
koska kaksi viikkoa sen jälkeen julkaitussa toisessa ilmoituksessa ei mainittu
opetuksen alkamisen tarkkaa päivämäärää, vaan ilmaistiin sen alkavan marraskuussa.129 H. Bollén suunnitelmista ei näytä tämän jälkeen olevan mitään
tietoja, joten hanke ilmeisesti kariutui.
126. Tigerstedt 1919: 180; Kvist 1986: 33.
127. Möllerin seuraaja katedraalikoulun laulunopettajana, Carl Gustaf Wasenius, pyrki
parantamaan laulunopetuksen asemaa ja perusti sen lisäksi koulussa myös pienen soitinyhtyeen 1850-luvun lopussa (Tigerstedt 1919: 180–181).
128. H. Bollé oli ollut Edward Weylandtin johtaman saman saksalaisen teatteriseurueen
jäsen kuin Wilhelm Friedrich Sieberg/Siber (esim. HMbl 85/6.11.1837: 1–3) ja asemaltaan
”Musikdirektör” (ÅT 49/23.6.1838: 4). Henry Bollé on säveltänyt mm. J. L. Runebergin runon Morgonen (BTng 103/32.12.1845: 4; FAT 4/7.1.1846: 4) ja sovittanut Kukkuu-polkan suomalaisesta kansansävelmästä (ÅT 92/22.11.1845: 4).
129. HT 86/30.10.1844: 3 ja 90/13.11.1844: 4.

106

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

3.2. Musiikkielämä ja musiikkikoulutusjärjestelyt
1800-luvun puolivälistä lähtien
3.2.1. Yleinen musiikkielämä
Musiikkielämä vilkastui jatkuvasti 1800-luvun puoliväliin tultaessa lähinnä
maassamme vierailleiden ulkomaisten musiikkikapellien ja lisäksi yksittäisten
taiteilijoiden esiintymisten ansiosta. Vähitellen perustettiin myös kotimaisia
laulukuoroja ja soitinyhtyeitä, erityisesti puhallinsoittimista koostuneita kapelleja, eri puolille maata. Orkesteritoiminta käynnistyi uudelleen Turussa vuonna 1861 ja Turun Soitannollisen Seuran kolmannen kauden alettua (v. 1868)
myös vakiintui. Helsingissä teatteritoiminnan kylkiäisenä alkoi niin sanottujen
teatteriorkestereiden kausi. Viipurissa kaupungin avustuksin tuetut musiikkikapellit huolehtivat orkesterimusiikin esittämisestä. Kotimaisten musiikkialan
ammattilaisten määrä alkoi lisääntyä heidän opiskeltuaan ulkomaisissa oppilaitoksissa, hyvin yleisesti Leipzigin konservatoriossa, tai tai ulkomailla yksityisesti. Heidän ja musiikinharrastajien yhteistyönä saatiin parrasvaloihin
tuoduksi esitysteknisesti yhä vaativampia laajamuotoisia solisti-, kuoro- ja orkesteriteoksia. Sittemmin 1870-luvulla myös kotimainen oopperaesityskoneisto, Suomalainen Ooppera, toimi noin kuuden vuoden ajan.
Vaasassa perustettiin syksyllä 1851 jo edellisellä vuosikymmenellä musiikkitoimintoja organisoineen kymnaasin laulunopettajan Erik Gestrinin johdolla mieskuoro (”sångsällskap”)130 ja toinen, Bror Wilhelm Palinin (1829–1904)131
johtama kauppiaista ja virkamiehistä koostunut, mieskuoro (”sångföreningen”)
syksyllä 1857, kuten myös paikkakunnalle samaan aikaan perustettu naiskuoro. Viimeksi mainittujen kahden kuoron kaavailtiin vuonna 1858 toimivan noin
40 laulajan käsittävänä sekakuorona Anders Nordlundin (1808–1880) johdolla.132 Turussa Carl Theodor Möller perusti syksyllä 1854 laulukoulun,133 joka
oli ilmeisesti mieskuoro.134 Sen historia jäi vain noin vuoden mittaiseksi. Lyhyen ajan todennäköisesti toimi Turussa myös Axel Gabriel Ingeliuksen (1822–
1868) vuoden 1858 alussa perustama laulukoulu, käytännössä sekakuoro. Sen
toiminta selostettiin hyvin yksityiskohtaisesti opetusmenetelmineen sanoma130. I-n 97/6.12.1851: 2.
131. Ruotsalainen muusikko Bror Wilhelm Palin oli tullut Vaasaan syksyllä 1856 Tukholmasta (Wabl 16/18.4.1857: 1).
132. Wabl 2/9.1.1858: 1.
Direktor Cantus Anders Nordlundilla näyttää olleen johdettavanaan sittemmin myös poikakuoro (”sexton bondgossar”). Se esitti mm. Vaasan kirkon vihkiäistilaisuudessa 20.12.1863
Georg Joseph Voglerin Hoosiannan neliäänisesti (ÅU 154/31.12.1863: 2).
133. ÅT 82/20.10.1854: 4; ÅU 82/20.10.1854: 4; HT 84/28.10.1854: 2; Mbl 84/30.10.1854: 2;
FAT 253/ 31.10.1854: 1.
134. Andersson, O. 1924: 27; Kvist 1986: 40.
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lehdessä.135 Porissa oli vuodesta 1860 alkaen Frans August Nordemanin (1819–
1886) Sångskola för fruntimmer ja Viipurissa Heinrich Wächterin (1818–1881)
johtama lauluyhdistys (sångföreningen) viimeistään vuonna 1851.136 Sittemmin (v. 1861) sanomalehdet kertoivat lisäksi toisen lauluseuran perustamisesta Viipurissa.137 Oulussa näyttää toimineen ”laulu-seura” eli laulukuoro ainakin
jo vuonna 1855, koska sanomalehdessä kerrottiin, että se oli mainitun vuoden
tammikuussa ”huwittanut herraswäkeä”.138 Helsingissä Philip Jacobsson antoi
opetusta laulukoulussaan syksystä 1864 vuoden 1865 loppuun, ja Porissa Carl
Theodor Sörensen perusti (v. 1869) laulukoulun, sekakuoron.139
Oman ryhmänsä kuoroista muodostivat lapsi- ja nuorisokuorot. Niitä
kutsuttiin yleisesti laulukouluiksi. Fredrik August Ehrströmin Helsingissä
1840-luvulla toimineen Elementar-Sångskolan/Alkeislaulukoulun seuraajana
oli vuosina 1851–1859 August Tavaststjernan (1821–1882) Sångskola. Siitä on
tietoja alaluvussa 3.2.3.1.
Myös asukasmäärältään pienillä paikkakunnilla käynnistettiin puheena
olevia musiikkikouluja. Niistä on esimerkkinä muun muassa Impilahdella seurakunnan lukkarin johtama laulukoulu eli lapsikuoro.140 On jäänyt epäselväksi,
oliko sillä muutakin ohjelmistoa kuin jumalanpalveluksissa ja hartaustilaisuuksissa esitettyä. Vuonna 1859 sanomalehdessä kerrotun mukaan samalla paikkakunnalla toimi seurakunnan pastorin perustama laulukoulu (nuorisokuoro).
Sen ohjelmistossa oli sakraalimusiikin lisäksi muuta laulumusiikkia (”der församlingens ungdom undervisas icke allenast i koralsång, utan åfven inöfvas
i sångstycken”). Vastaavan laulukoulun kerrottiin olevan myös Isossakyrössä
sillä täsmennyksellä, että se esitti ainoastaan suomenkielisiä lauluja.141 Pian
1800-luvun puolen välin jälkeen perustettuihin lapsikuoroihin/laulukouluihin
kuuluivat lisäksi muun muassa kevättalvesta 1858 alkaen Oulussa Anton Kuneliuksen (1833–1893) johtama Sångskola för flickor142 ja Mikkelissä virkaa tekevän lukkarin E. Hagelinin syksyllä 1864 käynnistämä Sångskola.143
135. ÅU 9/2.2.1858: 1.
136. FAT 38/15.2.1851: 3.
137. O-va 4/26.1.1861: 1; Wi 71/10.9.1861: 1.
Ensin mainitussa sanomalehdessä kehutaan tätä paikallista kuoroa, mutta mainitaan
toivomus suomenkielisten laulujen esittämiseksi.
138. OW-S 3/20.1.1855: 1.
Tämä lauluseura (”sångföreningen”) toimi ainakin vielä vuonna 1859, koska se ilmoitti
”soiréestaan” mainitun vuoden kesäkuussa (OW-S 24/18.6.1859: 4).
139. Björneborg 40/2.10.1869: 4 ja 41/9.10.1869: 6.
140. ÅU 96/12.12.1856: 2.
141. FAT 203/3.9.1859: 3.
142. OW-S 58/18.8.1858: 4, 3/22.1.1859: 4 ja 56/8.9.1860: 4.
143. Hbl 35/11.2.1865: 2.
Näyttää siltä, että Mikkelissä kaivattiin omaa kuoroa jo 1850-luvulla, koska Suomettaren kirjeenvaihtaja ilmaisi vuonna 1857 mm. seuraavaa: ”Muita lauluseuroja ei meillä tääl-
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Se, että laulukuoroista käytettiin termiä laulukoulu, näyttää periytyvän
Keski-Euroopasta (ks. alaluku 2.9.1.). Laulukouluksi kuoron nimittäminen oli
ilmeisesti perusteltua annetun opetuksen ja siitä perityn maksun johdosta.
Esimerkiksi Vaasassa maksut mainittiin liian suuriksi ja ehdotettiin toisen
lauluyhdistyksen perustamista (”Alla vilja de likväll, med undantag, bilda en
sångförening, men med förbigående af en sångskola, hvilken anses både förnedrande och kostsam”).144
Samoin kuin laulukuoroihin liittyvänä myös eri paikkakunnilla perustettujen kapellien yhteydessä järjestettiin kyseisen musiikkialan opetusta. Porissa
Carl Gustaf Waseniuksen musiikkikapellin kouluttamiseksi vuosina 1847–1849
aloittamaa työtä jatkoi Frans August Nordeman (1819–1886) vuonna 1851 ja
kaupungin palon johdosta jo muutaman kuukauden kuluttua keskeytyneen
toiminnan jälkeen vielä 1852. Tämän kapellin historia soittokoulutuksineen
päättyi ilmeisesti viimeistään vuonna 1860. Siitä ei ole tietoja Nordemanista
kirjoitetuissa nekrologeissakaan.145
Kristiinassa/Kristiinankaupungissa oli Arno Lohsen (1828–1904) johtama
musiikkikapelli koulutustehtävineen aikavälillä 1854–1865. Lohse palasi kotimaahansa Saksaan, mutta kutsuttiin syksyllä 1869 Vaasaan käynnistämään,
johtamaan ja kouluttamaan musiikkikapellia, mihin tehtävään antoi myöntävän vastauksen loppuvuodesta.146 Hän teki kolmivuotisen sopimuksen Vaasassa toimimiseksi vielä alkukesällä 1879.147 Kristiinassa sittemmin vuoden 1878
lopusta syksyyn 1880 saakka johti ja koulutti musiikkikapellia, ”Suomalaisten
Poikain-soittokuntaa”, Severin Sörensen (1836/1837–1897). Kapellinsa kanssa
hän teki konserttimatkan eri puolille maatamme (ks. luvun 8 alaviite 2). Turussa soitannollisen seuran orkesterin kapellimestarin tehtäviin määrätty kolmen
oppilaan opetusvelvollisuus148 näyttää toteutuneen toimeenpantuna ainoastaan
soitantokaudella 1871–1872.
Kuopiossa Johan Daniel Strunck (1825–1884) antoi vuodesta 1854 alkaen
viulun-, klarinetin-, huilun- ja pianonsoitonopetusta149 ja lisäksi ilmoitti ottavansa perustettavaan kapelliin mieluiten ruotsin kieltä taitavia 10–14-vuotiaita poikia. Koulutuksen kestoksi Strunck mainitsi kolme vuotta. Tänä aikana
oppilaat olivat velvollisia avustamaan Strunckia, toisin sanoen soittamaan hälä ole kuunneltawana kuin tuo herra Kewätkäköinen seuronensa” (S-r 19/15.5.1857: 3)..
144. Wabl 40/2.10.1858: 1–2.
145. Satakunta 63/11.8.1886: 1; BjTng 63/11.8.1886: 2; NPr 216/12.8.1886: 2; HD
217/13.8.1886: 3; Hbl 185/13.8.1886: 2; ÅTng 217/13.8.1886: 2; Fi 186/14.8.1886: 3; ÅU
218/14.8.1886: 2.
146. Wabl 44/30.10.1869: 3; Hbl 267/17.11.1869: 2; Wabl 53/31.12.1869: 2.
147. Wabl 51/28.6.1879: 1.
148. ÅU 82/30.5.1871:1; ST 22/2.6.1871: 1..
149. KTng 15/22.4.1854: 4, 16/29.4.1854: 4 ja 34/9.9.1854: 4.
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nen johtamassaan kapellissa.150 Se toimi ilmeisesti enemmän tai vähemmän
pysyvästi vuoden 1867 kevääseen saakka, koska kyseisen kevään viimeisestä
”soitannosta” 5.3.1867 sanomalehti ilmaisi, että ”nyt tällä wiimeisellä kerralla
soitti herra Strunck ainoasti yhtenä omien oppilainsa kanssa” ja että Strunck
”niinkuin sanotaan” tulee jättämään soittokunnan johtajan tehtävän.151
Oulussa oli edellä mainitun kaltaista orkesteri- ja koulutustoimintaa vuosina 1856–1860 Anton Kuneliuksen johtamana. Osakeyhtiön ylläpitämän musiikkikoulun opetus päättyi talousvaikeuksien takia.152 Sittemmin (v. 1877)
kolmeksi vuodeksi solmitun sopimuksen mukaan Ouluun tulleen musiikkikapellin tehtäviin kuului soitonopetuksen antaminen, mutta soittajisto lähti pois
kaupungista kesken sopimuskauden (ks. alaviitteet 175 ja 195).
Musiikki tuli tärkeäksi myös eri ammattikuntien jäseniä yhdistäväksi
harrastukseksi. Käsityöläisten kuorot perustettiin suluissa mainittuina vuosina Helsingissä (1857),153 Oulussa (1859),154 Vaasassa (1860)155 sekä Hämeenlinnassa156 ja Porissa157 (1861). Myös Tampereen puuvillatehtaan ”laulukoulu”
mainittiin julkisuudessa jo 1850-luvun lopussa.158 Mahdollisesti sen toiminta
ei kuitenkaan ollut jatkuvaa, koska vuonna 1866 sanomalehdessä oli tieto sen
”asettamisesta”. Teksti samalla toi esiin muidenkin kuorotoimintojen käynnistämiseksi Tampereella.
Puumulitehtaan isännän toimesta on asetettu laulukoulu, jossa opetetaan
neli-äänistä laulantoa saman tehtaan wäestölle. Opettajina on siinä musiikin
johtaja Scharlin ja Yhdyspankin toimimies täällä h:ra Tennberg. 1862 alettiin
150. KTng 19/20.5.1854: 4.
151. Tapio 10/9.3.1867: 2.
Strunck perusti myös oman perheensä jäsenistä musiikkiyhtyeen. Sitä täydensivät kaupungin soittoa harrastaneet henkilöt, muun muassa K. Järnefelt viulunsoittajana, piispa
[Robert Valentin] Frosterus, arkkitehti S. Nandaslow [Nandelstadt] ja agronomi Johannes
Lagus sellonsoittajina sekä [kenraalimajuri] J. D. [Johan Didrich] Boldt ”huilun puhaltajana” (Hällström, Hannes 1945: 39).
152. OW-S 24/16.6.1860: 4 ja 26/30.6.1860: 4.
153. HT 101/30.12.1857 50/15.12.1860: 1. 1.
Puheena olevan kuoron ensimmäinen julkinen esiintyminen oli 19.5.1859 maisteri [Erik
August] Hagforsin (1827–1913) johdolla (ST 22/31.5.1859: 2). Hän toimi sittemmin Jyväskylän seminaarin laulunopettajana 30 vuotta ja vaikutti merkittävästi kansakoulunopettajien
musiikin taitojen kohenemiseen (Heikinheimo 1955: 264).
Ajan käytännön mukaisesti myös kuorot avustivat esityksillään soolokonserteissa. Helsingin käsityöläisten kuoro esiintyi mm. viulisti Hermann Paulin (1827–1885) konsertissa
5.8.1859 (HT 61/3.8.1859: 1).
154. OW-S 38/24.9.1859: 3.
155. Wabl 50/15.12.1860: 1.
156. Hä 29/19.7.1861: 1; SJS 55/25.7.1861: 1–2; ST 30/26.7.1861: 2; S-r 30/26.7.1861: 3.
157. BjTng 5/4.2.1862: 1 ja 20/27.5.1862: 1.
158. Tampereen puuvillatehtaan lauluseura mainittiin julkisuudessa ilmeisesti ensimmäisen kerran vuonna 1859 (Hä 10/11.3.1859: 1).
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laulantoa opettaa senaikuisessa mainiossa lukuyhtiössä waan se loppui kun
nukkuneen rukous. Wiime talwena oli porwarien lauluyhtiö hetkisen wireillä, waan se raukesi aikansa säteiltyä. Kesällä taas wuowattiin kirkossa antaa
kirkkoweisuun opetusta, waan se ei päässyt kunnialliseen alkuunkaan. Toiwokaame nyt tälle yritykselle parempaa menestystä. T. K.159

Helsingissä yleistyivät vuoden 1853 lopusta yleisön viihdytykseksi nimellä
”Musik Soiree à la Gungl” tai ”Konsert à la Gungl” kutsutut musiikkitilaisuudet,160 joissa esitettiin kuulijoille tuttua helppotajuista taide- ja tanssimusiikkia.
Tilaisuudet olivat hyvin epämuodollisia. Niihin sai tulla ja myös niistä poistua
mihin aikaan tahansa. Myös ravintolapalveluja sai käyttää hyödykseen musiikin esittämisen aikana. Zacharias Topelius on antanut puheena olevista tilaisuuksista seuraavan kuvauksen:
Nikolaidagen, Sinope och sedan julen ha medfört flera nöjen. Bland dem
är en ny, från utlandet lånad ide: konserterna à la Gungl i Hr Oelzels salong.
Wanliga konserters styfhet finns ej här. Åhörarne, herrar och damer, komma
när de behaga, gå när de behaga, sitta eller stå hwar de behaga, wid en mängd
små bord, dekorerade med orangeriwexter, och dricka sitt the eller sin punsch.
Det är denna frihet, som gör att konserterna à la Gungl i hast kommit på modet och för hwargång warit mera besökta.161

Edellä siteeratussa tekstissä esiin tuodun tiedon mainittujen tilaisuuksien
nopeasti kehittyneestä suosiosta varmentaa 9.2.1854 järjestetyn “soiréen” ylei159. ST 6/9.2.1866: 2.
Lainauksessa ilmaistu Tampereen ”puumulitehtaan isäntä” oli Wilhelm von Nottbeck
(1816–1890). Kuoron käytyä häntä laulullaan 23.6.1866 tervehtimässä ja jatkettua matkaansa neliäänisesti laulaen kaupunkiin ”walppaudestaan mainio poliisimme otti heidät [kuoron] toralla wastaan, päättäen muka luwattomaksi tämmöisen metelin kaupunnissa” (ST
26/29.6.1866: 2).
160. Tilaisuuksien nimi pohjautuu unkarilaisen säveltäjän ja kapellimestarin Joseph [Jósef]
Gunglin (1810–1889) ja hänen orkesterinsa konserttitoimintaan. Gungl perusti Berliinissä
v. 1843 kapellin, joka esitti hänen johdollaan tanssi- ja populaaria taidemusiikkia. Orkesteri
teki konserttimatkan mm. Yhdysvaltoihin (Lindgren, A. 1883, 6: 248). Se esiintyi 1840-luvun
lopusta alkaen kesäisin Pietarissa ja siihen siirtyi Helsingistä Carl Gottlob Ganszaugen kapellista soittajia syksyllä 1848 (Mbl 73/25.9.1848: 3; ÅT 77/29.9.1848: 1; I-n 77/4.10.1848: 3).
Sen, että Joseph Gunglin kapelli oli suosittu Pietarissa, osoittaa kapellin kolmen peräkkäisen vuoden, 1851, 1852 ja 1853, kesäkausiksi saama kiinnitys mainittuun kaupunkiin
(FAT 137/17.6.1851: 3).
161. HT 103/31.12.1853: 3.
Noin 50 vuotta edellä tarkoitetun sanomalehtiartikkelin julkaisemisen jälkeen Hbl
(294A/1.11.1903: 6) siteerasi sitä seuraavan tekstin jatkoksi: ”50 år är det i höst sedan ´servering vid bord`för första gången begynte tillämpas vid konserttillfällen i Finland. Det var
i Georg Oelzels konsertsalong, hvilken fans i gården n:o 4 vid Mariegatan, som dylik servering för femtio år sedan till först förekom vid ”concerter à la Gungl”, som de kallades. Josef
Gungl var, som bekant, en ungersk kompositör och kapellmästare bl. a. i Weimar.”
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sömäärä, mikä oli noin 1 300 henkilöä. Sen ilmoittanut sanomalehti toi esiin
myös tämän kaltaisten vapaamuotoisten musiikkitilaisuuksien kielteiset ilmiöt.
Den musikaliska soirée à la Gungl, som förliden thorsdag af hr Kleineh var föranstaltad i societetshusets stora salong hade ditlockat en ofantlig
menniskomassa; man uppger omkring 1,300 personer. Salongen var dekorerad
med gröna vexter och blommor samt en springbrunn. Den förfärliga trängseln,
hettan och dammet lemnade ett mindre fördelaktigt intryck än tillställningen
i och för sig förtjenade. Nöjet och trefnaden flydde för knuffar och trampningar och prakten och musiken försvunno i trängseln och sorlet.162

Soiréer à la Gungl -tilaisuuksia järjestettiin Helsingissä ainakin vielä vuonna 1860. Niiden merkitykseksi musiikkielämälle voidaan todeta suuren yleisön
saaminen entistä enemmän kiinnostuneeksi m usiikista.
Eri kaupungeissamme jo 1840-luvulta lähtien esiintyneiden ulkomaisten
musiikkikapellien ohella 1800-luvun puolivälin jälkeen maassamme toimi useita enimmäkseen kylpylöissä esiintyneitä musiikkiyhtyeitä.163 Niiden mallin mukaisia yhtyitä perustettiin pian kotimaisinkin voimin. Tampereen ensimmäinen
kapelli aloitti toimintansa vuonna 1854. Sen perustaja ja johtaja oli Turussa toimineen Wilhelm Friedrich Siberin musiikkikoulun kasvatti Karl August Kaleva
(1828–1903), joka opinahjossaan saamansa esikuvan mukaan ilmeisesti osallistui soittajistoineen myös musiikkikoulutuksen antamiseen. Kapellin esiintymisistä on yksi hajatieto vuodelta 1855. Kahdessa sanomalehdessä julkaistussa
saman sisältöisessä artikkelissa kerrotaan Tampereen kuudennen pataljoonan
toisen komppanian Hämeenlinnaan siirtymisen johdosta järjestetystä tilaisuudesta, missä sen musiikkiohjelmasta tuodaan esiin seuraavaa: ”[- -] hwarunder
ett härstädes nyligen bildadt musikkapell spelade, ibland andra stycken äfwen
björneborgska marschen, som mycket upplifwade manskapet”.164 Verkkojulkaisuna ilmestyneessä Tampereen historiaa käsittelevässä teoksessa mainitaan,
että August Kaleva ei saanut pyytämäänsä kaupunginmuusikon asemaa Tampereella ja että hän lopetti kaupungissa kapellinsa toiminnan vuonna 1860.165
August Kalevan jälkeen Tampereella musiikkitarjonnasta huolehti Kalevan tavoin Wilhelm Friedrich Siberin ja lisäksi hänen seuraajansa Anton Ru-

162. FAT 35/11.2.1854: 1.
163. Puheena olevia musiikkiyhtyeitä olivat mm. Carl Gottlob Ganszaugen, ”Herr Niemans”, ”Herr Ziems”, P. Brendan ja Louis Löwen/Lœwen kapellit (mm. HT 57/25.7.1846: 4;
FAT 64/18.3.1858: 4 ja 67/22.3.1858: 4).
164. FAT 129/7.6.1855: 1; ÅT 44/14.6.1855: 2.
165. Mäkinen, Suvi: ”Tampereen varhaiset ammattiorkesterit 1870–1900” verkkojulkaisussa
Koskesta voimaa (http://77www.uta.fi/laitokset/historia/koskivoimaa/kulttuuri/1870-00/
orkester.htm 2.11.2011).
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dolf Hausenin musiikkikoulussa Turussa koulutuksensa saaneiden Scharlinien
veljesten kapelli. Siinä ainakin alkuvaiheissa oli mukana myös heidän isänsä.166
Scharlinin veljekset olivat Iwar Oskar (1835/1836–1874), Johan (1837/1838–
1872), Jeremias (1839/1840–1866), Matts/Mathias (1849–1883), Adolf (1852–
1888) ja Joel (1854/1855–1875). Tampereelle veljesten muodostama soitinyhtye
asettui vuonna 1862 oltuaan sitä ennen Uudenkaupungin väestöä viihdyttämässä muun muassa seuranäytelmien musiikin esittäjänä.167 Scharlinitkaan
edellä mainitun August Kalevan tavoin eivät muusikkoina saaneet virallista
asemaa Tampereen kaupungissa, mutta he olivat keskeisessä asemassa musiikin esittämisessä paikkakunnalla aina siihen saakka, kunnes Musikaliska
Sällskapet i Tammerfors/Tampereen Soitannollinen Seura perustettiin vuonna
1878,168 ja Ernst Schnéevoigtin (1835–1905) soitinyhtye otti asemansa toisen
tamperelaisen musiikkijärjestön, ”Soittokunta seuran”, kanssa musiikin esittäjänä kaupungissa.169 Ilmaus ”Scharlinin musiikki pelaa” oli yleinen Tampereella
järjestetyistä monista eri tilaisuuksista 1860- ja 1870-luvuilla sanomalehdissä
ilmoitettaessa. Veljesten koulutuksessaan saaman ilmeisen monipuolisen soittotaidon hallinnan lisäksi Jeremias Scharlin myös viritti pianoja.170 Etunimeä
mainitsematta sanomalehdissä oli tietoja siitä, että Scharlin johti Tampereen
pumpulitehtaan kuoroa. Siitä ja muista mainitun kaupungin kuoroista on alaviitteen 22 tarkoittama teksti edellä.
Ilmeisesti eniten taidemusiikkia sisältänyt Scharlinien toimeenpanemista
soiréeista oli Oskar Scharlinin vuonna 1867 järjestämä. Siitä ilmoitettiin sanomalehdessä seuraavasti:
Med vederbörligt tillstånd gifver undertecknad
Tisdagen den 23 Juli 1867
uti herr Joselins salong
166. Nimiä mainitsematta Scharlinien perustamasta kapellista on tietoja Tampereella v.
1866 pidetystä lääkärikokouksesta laaditussa sanomalehtiartikkelissa (HD 158/11.7.1866:
1). Aikalaiskuvauksesta huolimatta siinä kuitenkin näyttää olevan epätarkkuuksia. Veljekset eivät opiskelleet Turussa vähävaraisuuden takia vain lyhyitä aikoja, kuten kirjoituksessa mainitaan, vaan varsin pitkiä aikoja, Iwar Oskar jopa kahdeksan, Jeremias kuusi, Johan
viisi ja Matts/Mathias Scharlin neljä vuotta (Lagerspetz 1995: 94–95, 101–102). Veljeksistä ei ollut vanhin keväällä 1866 kuollut [Jeremias], kuten sanomalehtikirjoituksessa hänen
kuolinvuotensa perusteella annetaan ymmärtää, vaan hän oli kolmanneksi vanhin. Hän sai
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta apurahan laulu- ja tanssisävelmien keräämistä varten Etelä-Savosta, mutta sairauden takia keräystyö jäi tekemättä. Jeremias Scharlin palautti saamansa apurahan (HD 65/19.3.1866: 2; HT 65/19.3.1866: 3; Hbl 65/19.3.1866: 2; S-r
23/19.3.1866: 1; FAT 66/20.3.1866: 1; SWL 22/21.3.1866, Li: 1) ja kuoli pian tämän jälkeen.
167. ÅU 25/27.2.1862: 2.
168. Mm. TaS 30/30.7.1878: 3 ja 30/3.8.1878, Li: 2 sekä 31/6.8.1878: 3.
169. Mm. TaS 43/29.10.1878: 4.
170. ÅU 70/18.6.1861: 4 ja 41/8.4.1862: 4.
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EN MUSIKALISKMARK-SOIRÉE.
Program:
F ö r s t a A f d e l n i n g e n.
1. Ouverture ur oper. “Don Juan” af Mozart.
2. La Sonnanbula af W. Bellini.
3. Thema med variationer för Piano med orkest. accomp. af Hünten.
4. Första delen af “Den sköna Helena”, af I. [J.] Offenbach.
A n d r a A f d e l n i n g e n.
5. Ouverture ur oper. “Tancred” af Rossini.
6. Första delen ur oper. “Norma” af W. Bellini.
7. Thema med variationer för piano med orkest. accomp af Hünten.
8. Andra delen af “Sköna Helena” af J. Offenbach.
Dans.
Soiréen börjas kl. 8 e. midd.
Inträdeskort för Herrar och Damer 1 mark och 50 penni för barn
säljas vid ingången.
Oskar Scharlin171

Edellä mainitun tavoin vastaavien tilaisuuksien nimessä esiintyvä “Marksoirée” johtui aikuisille määrätystä yhden markan [esimerkiksi vuoden 1867
rahanarvon perusteella 4,09 euron] pääsymaksusta. Se näyttää joissakin tapauksissa olleen miehille kaksi markkaa. Puheena olevan soiréen hyvin kunnianhimoinen musiikkiohjelma antaa aiheen aprikoida esiintyneen soitinyhtyeen
kokoonpanoa. Siitä, kuuluiko mainitun soiréen ja vastaavien tilaisuuksien esittämisajankohtina Oskar Scharlinin johtamaan soitinyhtyeeseen muita soittajia kuin tuolloin mukana olleet viisi Scharlinin veljestä ja jo edellä mainitun
mukaisesti mahdollisesti heidän isänsä, ei näytä olevan tietoja julkisuudessa.
Wolfgang Amadeus Mozartin, Vincenzo Bellinin (1801–1835) ja Gioacchino Rossinin (1792–1868) ooppera-alkusoittojen ja Jacques Offenbachin (1819–1880)
operetin musiikin sekä Franz Hüntenin (1793–1878) orkesterisäestyksellisen
pianosävellyksen esittäminen lienevät tapahtuneet alkuperäisten partituurien
osoittamaa pienemmälle soitinyhtyeelle sovitettuina. Tällainen menettely oli
puheena olevana ajankohtana yleistä. On ilmeistä, että Wilhelm Friedrich Siberin ja Anton Rudolf Hausenin musiikkikoulussa Turussa opiskelleet Scharlinin
veljekset olivat saaneet opetusta myös musiikin sovittamisessa eri soittimille
tai heillä oli siihen muutoin hankittu taito. Edellä esitetyssä sanomalehti-ilmoituksessa lihavoituna ilmaistu ”Dans” osoittaa soirée-tyyppisten tilaisuuksien kaksijakoisen luonteen.
171. TaS 28/16.7.1867: 4.
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Jo edellä mainittujen ulkomaisten ja kotimaisten musiikkikapellien lisäksi
yhtye-/orkesteritoiminnan kannalta tärkeässä asemassa niin eri tilaisuuksien
musiikkiesitysten kuin tanssiaistenkin musiikin suorittajana olivat eri puolilla maatamme sijainneiden pataljoonien musiikkikapellit.172 Niiden toiminnat
kuitenkin tyrehtyivät vuonna 1867, jolloin ruotuväkipohjainen sotaväki lakkautettiin. Tällöin vapautui huomattava määrä puhallinsoittajia, jotka olivat
käytettävissä useilla eri paikkakunnilla tämän jälkeen perustettuihin musiikkikapelleihin,173 lähinnä puhallinyhtyeisiin. Lisäksi joihinkin kaupunkeihin palkattiin ulkomaisista muusikoista koostuneita muita vastaavia soitinyhtyeitä.
Ne toimivat vapaaehtoisten kaupunkilaisten lisäksi kaupunkien myöntämien
avustusten turvin, joista viimeksi tarkoitettujen tukitoimenpiteiden johdosta
näitä yhtyeitä alettiin kutsua kaupunginkapelleiksi, vaikka ne eivät kuuluneetkaan kaupunkien viralliseen organisaatioon.174 Jo tätä aikaisemmin Turussa
Wilhelm Friedrich Siberin musiikkikoulun kapellista ja Oulussa Anton Kuneliuksen johtamasta vastaavasta soitinyhtyeestä käytettiin edellä tarkoitettua
nimitystä. Kapellien keskeisin tehtävä oli soaréeissa ja tanssitilaisuuksissa
musiikin esittäminen, mutta niiden ohjelmistoon kuului myös puhallinorkesterille sävellettyä konserttimusiikkia. Yleensä ulkomaisista muusikoista koostuneiden kapellien ja niiden ylläpitäjien välille tuli joskus myös ongelmia.175
Eri ammattikuntien soitinyhtyeet perustettiin yleensä laulukouluiksi nimitettyjä kuoroja myöhemmin. Niin tapahtui muun muassa Tampereella, missä
edellä mainitun pellavatehtaan ja masuunin palosammutuskunnan soittokunta aloitti toimintansa vuonna 1879. Mäntässä puolestaan G. A. Serlachiuksen
paperitehtaan palosammutuskunnan yhteyteen saatiin torvisoittokunta vuonna
1882. Mainitut soitinyhtyeet osallistuivat useisiin Kansanvalistusseuran järjes172. Jotkin pataljoonien soittokunnat ilmoittivat julkisesti eri kokoonpanoilla suorittamistaan soittotilaisuuksista perimistään maksuista (esim. Ilmoitus-Lehti 51/24.12.1859: 4
ja 52/31.12.1859: 3–4).
173. Esimerkiksi jäljempänä useissa eri yhteyksissä esiin tuleva Carl Theodor Sörensen
tarjotessaan musiikkia tanssi- ja muihin tilaisuuksiin ilmoitti siitä seuraavasti: ”Då undertecknad numera öfwertagit ledningen af det utaf medlemmar i förre Åbo indelta bataljons
musikkår bildade kapell [- -]” (ÅU 99/20.8.1868: 3).
174. Puheena olevia ”kaupunginkapelleja” perustettiin useissa kaupungeissa. Porissa sen
(nimeltään ”stadens nyorganiserade musikkapell”) johtajaksi kutsuttiin J. A. Jansson Ruotsista. Soittajisto koostui lakkautetuista sotilassoittokunnista (ÅU 19/2.2.1869: 2). Vaasassa
perustetusta vastaavasta kapellista on mm. ilmaus ”ett nytt stadskapell härstädes (Wabl
24/18.6.1870: 4). Viipurissa viimeistään vuodesta 1857 alkaen toiminut Conrad Spohrin musiikkikapelli sai kaupunginkapellin aseman vuonna 1860 (Wi 4/16.1.1857. 1, 126/29.10.1860: 1).
175. Vaasassa vuonna 1870 perustettu kapellimestari Albert Fliegen ja hänen neljän poikansa muodostama kaupunginkapelli (Wabl 28/16.7.1870: 2) poistui heinäkuussa 1872 Ouluun Fliegen ilmaistua seuraavaa: ”Wasa är en otacksam ort för musikaliska sällskaper,
det har jag i synnerhet erfarit efter franskt-tyska kriget, för hwilket jag är alldeles oskyldig,
som för 15 år sedan lemnade Königsberg och mitt tyska fosterland (Hbl 189/16.8.1872: 3).
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tämillä Laulu- ja soittojuhlilla toimeenpantuihin kilpailuihin. Mäntän soittajisto
sai sarjassaan ensimmäisen palkinnon muun muassa vuonna 1894 Vaasassa.176
Useiden teollisuuslaitosten ylläpitäjät tukivat musiikkiharrastusten käynnistämistä avustamalla rahallisesti muun muassa soittokuntien tarvitsemien
soittimien hankinnoissa. Näin tapahtui myös asukasmääriltään pienillä paikkakunnilla. Yksi varhaisimmista ellei varhaisin viimeksi tarkoitetuilla paikkakunnilla perustetuista soittokunnista oli Leppävirran pitäjän Sorsakosken
kylän sahan vuonna 1882 perustettu puhallinyhtye. Saksasta tilatut soittimet
saapuivat joulukuussa 1882, mikä kohtalaisella varmuudella osoittaa perustamisajankohdaksi syksyn 1882. Soittokunta tuotiin esiin laajasti eri puolilla
maatamme ilmestyneissä sanomalehdissä heti vuoden 1883 alussa.177 Saha paloi 1890-luvulla, minkä jälkeen Hackman-yhtiö siirtyi paikkakunnalla metalliteollisuuden harjoittajaksi. Puhallinyhtyeen nimeksi tuli Sorsakosken Tehtaan
Soittokunta. Vielä nykyisinkin kansalaisopiston opintopiirinä nimellä Sorsakosken Soittokunta toimiva torvisoittokunta on ilmeisesti yksi pisimpään maassamme toimineista harrastuspohjaisista puhallinsoitinkokoonpanoista.178
176. Mm. TaS 3/11.1.1879: 2 (Tampereen pellavatehtaan ja masuunin palosammutuskunnan soittokunta); NP-r 166/ 22.6.1894: 2; TaU 94/23.6.1894: 2; NP 50/27.6.1894: 2 (Mäntän
tehtaan soittokunnan menestyminen Vaasan Laulu- ja soittojuhlilla v. 1894).
177. S-o 5/12.1.1883: 2; US-r 12/16.1.1883: 2; A-a 7/18.1.1883: 2; NPr 16/18.1.1883: 3; K-u
3/20.1.1883: 2; S-ta 3/20.1.1883: 3; L-a 4/23.1.1883: 3.
Turussa ilmestynyt sanomalehti (TL 5/20.1.1883: 1) artikkelissaan “Torwisoittokunnista maaseuduilla”, minkä myös tamperelainen sanomalehti (T-re 11/29.1.1883: 1–2) julkaisi,
mainitsi, että ”ne kuusi [ennen vuoden 1882 joulua saapunutta] torwea, jotka siihen [kuusimiehiseen soittokuntaan] tarwitaan maksawat noin 600 markkaa [2 626 euroa], siihen kuljetuskulungit Saksanmaalta luettuina. [- -] Me emme ymmärrä kuinka Sorsakoskelaisten
torwet owat tulleet niin kalliiksi [1 000 markkaa, 4 376 euroa], koska warmaan tiedämme
että kuusi torwea, paraimpaa lajia, saadaan wasta mainitsemallamme hinnalla.” Tämä tieto oli selvästi ohje vastaisuudessa soittokuntia perustaville yhteisöille.
Sorsakosken sahan soittokunnan ensimmäinen johtaja oli mainitun sahan omistajan,
Hackman-yhtiön, ylläpitämän kansakoulun opettaja Antti Tani kevääseen 1883 saakka, jolloin hän siirtyi opettajaksi Iisalmeen (mm. SWL 197/25.8.1883: 1 ja US-r 197/25.8.1883: 2).
Ilmeisesti soittokunnan toiminta oli tämän jälkeen keskeytyneenä syksyyn 1884, koska sanomalehdet kertoivat vuoden 1884 lopussa, että soittokunta on perustettu Sorsakosken sahalla, ja sitä johtaa kansakoulunopettaja Kaarlo Raunio (US-r 297/19.12.1884: 2; SWL 298/
20.12.1884, Li: 2; TL 149/20.12.1884: 2; Sl 52/27.12.1884: 3). Raunio oli nimitetty puheena
olevan Hackman-yhtiön ylläpitämän kansakoulun opettajaksi syksystä 1884 lähtien (L-a
2013.5.1884: 2). Hän kuitenkin siirtyi jo vuonna 1885 opettajaksi saman pitäjän Kurjalan
kylän kansakouluun (T-o 66/26.8.1885: 2). Soittokunta esitti Kaarlo Raunion johdolla ensimmäisenä adventtisunnuntaina vuonna 1884 yhdessä kuorojen kanssa Georg Joseph Voglerin Hoosianna-hymnin Leppävirran kirkossa (S-o 143/5.12.1884: 2–3: L-a 51/16.12.1884: 3).
Se lienee soittokunnan ensimmäinen julkinen esiintyminen.
178. Puheena olevan soittokunnan 100-vuotiskonserttiin Yleisradion toimituspäällikön
Adolf Turakaisen kirjoittaman soittokunnan historiikin (http://www.leppavirta.fi/index.
php?id264 3.5.2011) mukaan soittokunnan ensimmäinen johtaja, kansakoulunopettaja Antti Tani, oli kahden kuukauden ajan opiskellut Kuopiossa Elias Kahran (1857–1942) johdolla
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Merkittäviksi musiikin esittäjiksi paikkakunnillaan edellä mainitun Tampereen pellavatehtaan ja masuunin palosammutuskunnan soittokunnan lisäksi
tulivat myös muiden paikkakuntien vapaapalokuntien laulukuorot ja puhallinyhtyeet. Niistä ensimmäisiä oli Viipurissa perustettu Vapaapalokunnan lauluseura. Sen julkisia konsertteja oli viimeistään vuodesta 1868 alkaen.179 Vastaava
lauluseura perustettiin Tampereella 1870-luvun puolivälissä. Sen toiminta näyttää kuitenkin hyvin pian loppuneen, koska julkisuudessa esitettiin kehotuksia
sen uudelleen käynnistämiseksi jo vuonna 1876.180
Vapaapalokuntien puhallinyhtyeitä alkoi olla viimeistään 1870-luvulla
enemmän tai vähemmän vakinaisena toimintana useilla paikkakunnilla. Ne
kehittyivät kokoonpanoiltaan yleensä torviseitsikoiksi, kuten esimerkiksi Vaasan Vapaapalokunnan sanomalehti-ilmoituksessa mainittiin vuonna 1879, jolloin myös sen toiminta turvattiin.181 Muiden paikkakuntien vapaapalokuntien
soittokuntien pysyväisluonteiset toiminnat näyttävät yleensä käynnistyneen
1880-luvulla ja sen jälkeen.
Taidemusiikkiin keskittynyttä pysyväisluonteista orkesteritoimintaa saatiin
aikaan ainoastaan Helsingissä ja Turussa sekä katkoksin Viipurissa. Yleisesti
sen käynnistymistä edelsi jonkin pienyhtyeen toiminta kullakin paikkakunnalla.
Ne koostuivat yleensä jonkun musiikkialan ammattilaisen kokoamista harrastajasoittajista. Tämän kaltaisen soitinyhtyeen perusti muun muassa Kuopiossa Johan Daniel Strunck. Hänen koulutustoimintaansa liittyvästä kapellista
vuosilta 1854–n. 1867 on maininta alaluvussa 3.1. Strunckin kotiorkesterissa soittivat hänen perheenjäsenensä, ja heitä täydensivät kaupungin soittoa
harrastaneet henkilöt, muiden muassa [sittemmin kielenkääntäjä ja venäjän
kielen opettaja] K. [Kasper, oik. Caspar Woldemar] Järnefelt (1859–1941) viulunsoittajana, piispa [Robert Valentin] Frosterus (1795–1884), arkkitehti S. [Sigismund] von Nandelstadt (s. 1861) ja agronomi Johannes Lagus (1846–1922)
sellonsoittajina sekä [kenraalimajuri J. D. [Johan Dietrich/Ditrik] Bolt (1831–
1883) ”huilun puhaltajana”.182
torvisoittoa. Turakainen ei mainitse Tanin jälkeen soittokunnan johtajina toimineista henkilöistä kansakoulunopettaja Kaarlo Rauniota eikä edellä viitteessä 32 esiin tuotua soittokunnan ilmeisesti ensimmäistä julkista esiintymistä.
Sahalaitoksen muista soittokunnista on mainittavissa erityisesti Porin lähellä sijainneen
Seikun sahan soittokunta. Se perustettiin vuonna 1893 (S-ta 2/5.1.1893: 2), ja se kävi menestyksellisellä konserttimatkalla Sundsvallissa jo 23.6.1895 (T-fors 70/29.6.1895: 3). Soittokunnan pitkäaikainen johtaja oli Emil Wiinanen/Viinanen (s. 1869), jonka propagoinnista
musiikkikoulutuksen järjestämisen puolesta Porissa ja toiminnasta Kotkassa on mainintoja jäljempänä (ks. alaluvut 8.1.8. ja 8.1.11.).
179. WiTng 25/1.4.1868: 4.
180. TaS 21/23.5.1876: 1–2.
181. Wabl 28/9.4.1879: 1.
182. Hällström, H. 1945: 39 (Hällström-suvun arkisto).
Mikäli mainitut henkilöt olivat samaan aikaan soittajina Strunckin kotiorkesterissa, on
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Zacharias Topelius oli jo vuonna 1848 propagoinut pysyvän orkesteritoiminnan ja sen myötä orkesterisoittajakoulutuksen saamiseksi Helsinkiin hyödyttämään koko maata.183 Myös Morgonbladetin artikkeleilla kolme vuotta
Topeliuksen esittämiä näkemyksiä myöhemmin oli sama tarkoitus. Niillä oli
ilmeinen edistävä vaikutuksensa Sinfoniayhdistyksen orkesterin ja musiikkikoulun perustamiseen vuonna 1852. Mainitun yhdistyksen toimintojen päätyttyä hyvin pian (jo v. 1853) musiikkikoulun ylläpitämistä jatkoi Carl Gottlob
Ganszauge vuoteen 1855 saakka. Tästä musiikkikoulusta on yksityiskohtaisia tietoja alaluvussa 3.2.3.2.
Sinfoniayhdistyksen kapellin ja musiikkikoulun lakkaamisen johdosta Topelius kirjoitti pysyvän musiikkikapellin perustamisen ja musiikkikoulun julkisen tukemisen puolesta artikkelin sanomalehteensä. Hän toi esiin Viipurissa
ja Kristiinankaupungissa vireillä olleita vastaavia hankkeita. Niistä viimeksi
mainitussa oli haettu viiden vuoden määräajaksi 150 hopearuplan, 2 932 euron, vuotuinen palkkio ja vapaa asunto sekä julkisista esiintymisistä maksettavat korvaukset houkuttimena muusikkoa, joka kouluttaisi kotimaiset soittajat
perustettavaksi tarkoitettuun kapelliin.184
Orkesteritoiminnan loppumiseen pääkaupungissa vaikuttivat käytännölliset syyt. Niistä vähäisimpiä eivät liene olleet erimielisyydet palkkausasioissa
orkesterin rungon muodostaneiden saksalaisten orkesterimuusikoiden kanssa, soittajiston heterogeenisuus ja Krimin sota (1853–1856).185 Nikolainkirkon
urkuri Rudolf Lagi (1823–1868) sai kuitenkin järjestetyksi ja johti orkesterise yhtenä osoituksena siitä, että musiikki ei tunne rajoja – ei myöskään ikärajoja. Nuorten
Sigismund von Nandelstadtin ja Kasper Järnefeltin mukanaolo selittynee sillä, että soittamassa oli myös heidän ikätovereitaan, Johan Daniel Strunckin jälkeläisiä.
183. HT 93/29.11.1848: 4–6.
184. HT 8/28.1.1854: 2.
Topeliuksen mainitsema hanke Viipurissa koski Gotthard Diebergin (1799–1857) yritystä perustaa musiikkikapelli vuonna 1852 kaupungille jättämänsä hakemuksen perusteella,
mutta se jäi ilman myönteistä tulosta (Lagerspetz 1995: 80).
Kristiinassa hanke toteutui saksalaisen Arno Lohsen otettua tehtävän vastaan vuonna
1854. Julkisuudessa hänen Suomeen saapumisestaan ei näytä olevan muuta tietoa kuin se,
että hän oli jättänyt maaliskuussa 1854 passihakemuksen (FAT 60/13.3.1854: 4).
185. Ganszaugen kapelli hajosi lopullisesti syksyllä 1854. Yritykset soitinyhtyeen toiminnan ja sen jäsenten antaman soitonopetuksen jatkamiseksi yksityisten lahjoitusvarojen turvin eivät tuottaneet tulosta (HT 83/25.10.1854: 3). Maria Collan-Beaurain (1921: 161) mainitsee virheellisesti, että kapellin hajoaminen tapahtui jo keväällä 1854. Saman virheen esittää
myös Johan Rosas (1952: 489) ilmauksellaan ”Efter den av Lagi ledda konsertperiodens slut
upplöstes Ganszauges kapell, [- -].” Viimeisin Lagin keväällä 1854 johtamista Rosasin tarkoittamista konserteista oli 12.4.1854 (Mbl 30/13.4.1854: 1). Sanomalehti (HT 32/26.4.1854:
1) kumosi tiedon, minkä mukaan Ganszaugen kapelli olisi hajonnut lopullisesti jo tällöin.
Krimin-sodan vaikutuksesta pääkaupungin konserttitoimintaan ja yleiseen mielialaan
on saatavissa kuvaus mm. Fredrik Paciuksen tuon aikaisista kirjeistä veljelleen Augustille
(ks. esim. Collan-Beaurain 1921: 159–167 ja Marvia 1993: 16).
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konsertteja, muun muassa kaudella 1853–1854 kuuden tilauskonserttisarjan
Ganszaugen kapellin muusikoiden ja harrastajasoittajien kanssa. Lagin johtamista orkesterikonserteista viimeisin oli 10.3.1857. Silloin esitettiin muun
muassa Ludwig van Beethovenin Pastoraalisinfonia.186 Tämän jälkeen lähinnä
ulkomaiset, yleisimmin saksalaiset, musiikkiyhtyeet ja oopperaseurueet täyttivät pääkaupunkiin Rudolf Lagin johtamia konsertteja lukuun ottamatta muutamaksi vuodeksi muodostuneen musiikkityhjiön.187
Vakinaisluonteinen – vaikkakaan ei vielä pysyvä – ja samalla ammattimainen orkesteritoiminta käynnistyi Helsingissä vuodesta 1860 lähtien. Silloin
alkoi jo tämän luvun alussa mainittujen niin sanottujen teatteriorkestereiden (Nya teaternin ja sittemmin vuonna 1872 perustetun Suomalaisen teatterin orkestereiden) toimintakausi vuoteen 1882 saakka. Näiden orkestereiden
soittajat olivat enemmistöltään ulkomaisia, mutta myös joitakin ulkomailla –
lähinnä Leipzigin konservatoriossa – koulutuksensa saaneita kotimaisia muusikoita oli orkestereissa. Niiden johtajina olivat vuorollaan Filip von Schantz
(1835–1865), August Meissner (1833–1903), Richard Faltin (1835–1918) ja Nathan Bohuslav Emanuel.188 Vuosina 1873–1879 toimineen Suomalaisen Oopperan orkesterin muusikot olivat aluksi produktiokohtaisesti kiinnitettyjä, mutta
vuodesta 1877 lähtien oopperalla oli vakinainen 16 soittajan orkesteri. Kapellimestareina olivat Lorenz Nikolai Achté (1835–1900), vuodesta 1876 Bohuslav Hřimaly sekä esityskautena 1878–1879 Martin Wegelius (1846–1906) ja
Richard Faltin.189 Vuosina 1879–1882 Helsingissä toimi lisäksi Bohuslav Hřimalýn johtama Konserttiorkesteri. Se esiintyi sopimuksen mukaan teatterissa
kolmena iltana viikossa 12 soittajan vahvuisena ja takuuyhdistyksen vastuul186. FAT 47/26.2.1857: 1 ja 57/10.3.1857: 4; ÅT 21/17.3.1857: 1; Marvia 1993: 16.
Tästä konsertista raportoi Zacharias Topelius Saksaan Fredrik Paciukselle lähettämässään kirjeessä. Siinä hän valitti mm. sitä, että Lagin johdolla Pastoraalisinfonia esitettiin
ilman fagottia (Collan-Beaurain 1921: 188).
Rudolf Lagin johdolla puheena oleva sinfonia oli esitetty Helsingissä jo 22.11.1853 (FAT
269/19.11.1853: 4 ja 270/21.11.1853: 4; HT 91/19.11.1853: 5) tekstissä mainittuun kauden
1853–1854 tilauskonserttisarjaan sisältyneenä.
187. Näihin yhtyeisiin kuului mm. J. J. Schrámekin oopperaseurue omine orkestereineen.
Sillä mainitaan olleen ohjelmistossaan 45 oopperaa.
Viipurilaiset musiikinystävät halusivat tämän oopperaseurueen kaupunkiinsa lupaamalla 300 hopearuplaa jokaisesta esityksestä (S-r 33/15.8.1856: 3; ÅU 62/15.8.1856: 1), mutta
toive ei näytä vuonna 1856 toteutuneen.
J. J. Schrámekin oopperaseurueen jälkeen Helsinkiin saapuneesta Franz Thomen seurueesta mainittiin, että ”[- -] operasällskap, som med mycken framgång spelat i Riga, lärer hafva överenskommit med härvarande theaterdirektion att uppträda i Helsingfors [- -]”
(FAT104/7.5.1857: 1). Tämä 59-jäseninen seurue esitti vuonna 1857 Helsingissä useiden
muiden oopperoiden lisäksi Richard Wagnerin oopperan Tannhäuser (FAT 154/9.7.1857: 1,
155/10.7.1857: 1 164/21.7.1857: 1; HT 36/9.5.1857:1; ÅT 37/15.5.1857: 1).
188. Marvia 1993: 16–21.
189. Ibid.: 21.
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la pidetyissä konserteissa 22 muusikkoa käsittävänä orkesterina. Teatterinäytännöissä esityskaudella 1881–1882 orkesteri soitti Karl Fredrik Waseniuksen
(1850–1920) johdolla.190
Turussa edellä mainitun Karl Fredrik Waseniuksen isä Carl Gustaf Wasenius (1821–1899) johti amatööriorkesteria vuosina 1861–1868 ja jo edellä mainitun mukaisesti vuodesta 1868 lähtien tällöin uudelleen toimintansa aloittaneen
Turun Soitannollisen Seuran orkesteria. Hänen jälkeensä sen johtajina toimivat ruotsalainen Oscar Byström (1821–1909) vuosina 1872–1876 ja saksalainen Louis [Lorenz] Fichtelberger 1976–1886.191
Viipurissa Conrad Spohrin192 kapelli viihdytti musiikillaan kaupunkilaisia viimeistään vuodesta 1857 alkaen kevääseen 1867 saakka ja sai kaupungin
kapellin aseman vuonna 1860. Harrastajamuusikoilla täydennettynä se esitti Joseph Haydnin ja Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonioita ja paikallisen
kuoron kanssa yhteistyönä eri säveltäjien laajamuotoisia orkesterisäestyksellisiä kuoroteoksia. Näitä konsertteja johtivat ”Dirigent des Orchester-Vereins”
Richard Faltin193 ja ”Dirigenst des Gesang-Vereins” Heinrich Wächter (1818–
1881), joista ensin mainittu oli tullut K. Behmin (n. 1825–1857) koulun musii190. Ibid.: 23–27.
191. MSÅ pk 30.11.1868 ja pk 5.4.1876; W. L. [Lagus, W.] 1890: 57–72; Rosas 1965: 30–47.
Vuonna 1876 orkesterinjohtajaksi haki myös Martin Wegelius. Häntä ei valittu tehtävään edellyttämänsä muita hakijoita huomattavasti suuremman korvauksen (28 000 mk =
113 543 euroa) vuoksi ja myös siksi, ettei hän suostunut ottamaan orkesterin toiminnasta talousvastuuta eikä johtamaan orkesterista muodostettavaa puhallinyhtyettä kesäisin
(MSÅ pk 15.3.1856 ja 5.4.1876). Martin Wegeliuksen lausumaksi on kuitenkin kirjattu musiikkipiireissä sittemmin lentäväksi lauseeksi tullut ”Stryker ni fagotten så stryker ni också mig” (Tidning för Musik 10/1910–1911: 142; Dahlström, F. 1982: 15/15). Otto Andersson
(em. Tidning för Musik) mainitsee, että hän oli kuullut kyseisen Martin Wegeliuksen ilmauksen hovioikeusneuvos Johan [John Leonard] Lindströmiltä (1843–1920) Turussa. Kuitenkin
se, että Wegelius olisi itse jättäytynyt pois hakuprosessista sen vuoksi, ettei hänen ehdottamaansa fagotinsoittajaa olisi orkesteriin hyväksytty, on edellä esitettyjen pöytäkirjattujen
päätösten ja asiaa koskevien sanomalehtitietojen (ÅP 31/16.3.1876: 1–2; Hbl 66/19.3.1876:
1 ja H-v-u 32 [23]/20.3.1876: 2; ÅP 39/6.4.1876: 3; ÅU 80/6.4.1876: 1; HD 97/9.4.1876: 2; Hbl
83/9.4.1876: 1 ja 83/10.4.1876, H-v-u 29: 2) perusteella virheellinen tieto. Orkesterinjohtajaa koskevissa hakuilmoituksissakaan (ÅU 40/18.2.1876: 1, 42/21.2.1876: 1 ja 44/ 23.2.1876:
1; Hbl 143/22.2.1876: 4, 45/24.2.1876: 4, 47/26.2.1876: 4 ja 50/1.3.1876: 4) ei määritetty perustettavassa orkesterissa kyseeseen tulevia soittimia, vaan ainoastaan soittajien lukumääräksi 10–14.
192. Ennen Conrad Spohrin kapellin asettumista Viipuriin soittajistoon kuulunut tuolloin
14-vuotiaaksi mainittu Ferdinand Spohr konsertoi tässä kaupungissa 31.7., 5.8. ja 19.8.1856
(Wi 58/1.8.1856: 1 ja 4, 60/8.8.1856: 1, 61/12.8.1856: 4) ja esiintyi kapellin solistina senkin
jälkeen useita kertoja, mm. 14.3.1857 (Wi 17/3.3.1857: 4, 19/10.3.1857: 4, 20/13.3.1857: 4).
Esittäjien ja säveltäjän sukunimen perusteella erikoinen konsertti oli 11.3.1861, jolloin
Spohrin kapellin neljä Spohria, Conrad, Eduard, Ferdinand ja Julius esittivät Louis Spohrin
(1784–1859) Soolokvartetoksi mainitun jousikvarteton (Wi 19/8.3.1861: 1 ja 4, 21/15.3.1861:
1).
193. Esim. Wi 12/30.1.1860: 1.
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kinopettajaksi vuonna 1856 ja toimi Viipurissa vuoteen 1869 saakka.194 Spohrin
kapellin jälkeen ”kaupunginkapellin” aseman sai Ernst Schnéevoigtin soittajisto ajaksi 1872–1878.195
Richard Faltin perusti vuonna 1871 Helsingissä vakinaisen Lauluseuran
(Sångföreningenin) laajamuotoisten vokaaliteosten esittämistä varten. Yhdessä orkesterin196 kanssa se esitti Faltinin johdolla 1870-luvulla muun muassa
Joseph Haydnin oratorion Vuodenajat,197 kolmena eri vuonna Wolfgang Amadeus Mozartin Requiemin,198 Georg Friedrich Händelin oratorion Messias,199
Johann Sebastian Bachin Matteuspassion,200 Luigi Cherubinin (1760–1842) Requiemin,201 Felix Mendelssohnin (1809–1847) oratorion Elias202 ja Ludwig van
Beethovenin Messun C203 sekä vuonna 1880 Georg Friedrich Händelin oratorion Israel Egyptissä.204
Helsingissä vuosina 1873–1879 toimineen Suomalaisen Teatterin lauluosaston, mistä käytettiin myös nimeä Suomalainen Ooppera, kuusivuotisen
historian aikana esitettiin yhteensä 30 eri oopperaa. Niitä olivat muun muassa ensimmäisenä produktiona Gaetano Donizettin (1897–1848) Lucia di Lammermoor (ensi-ilta Viipurissa 21.11.1873205 ja yhteensä 46 esitystä Helsingissä),
194. Mm. Flodin & Ehrström 1934: 51–113.
Eino Linnala (Musiikkitieto 1/1935: 7) on virheellisesti maininnut Richard Faltinin Viipurissa johtaman sinfoniakonsertin olleen vuonna 1859. Ensimmäinen konsertti, missä esitettiin sinfonia (Joseph Haydn: Sinfonia G) oli 1.2.1860 (Wi 12/30.1.1860: 4). Termiä sinfoniakonsertti käytettiin Viipurissa kuitenkin vasta syksystä 1860 lähtien.
195. 201 WiTng 29/17.4.1872: 3, 30/20.4.1872: 3 ja 31/24.4.1872: 1.
Kapellinsa ensimmäisenä soitantokautena (1872–1873) Ernst Schnéevoigtin suunnitelmiin ja toteutuksiin kuului kolme sinfoniakonserttia (WiTng 85/30.10.1872: 1).
Sopimusneuvottelujen kariuduttua vuonna 1878 Viipurissa Ernst Schnéevoigt tarjosi sopimusta kapellinsa kanssa Ouluun, mutta siirtyikin sen kanssa Tampereelle (WiTng 82/13.7.1878:
1 ja 97/17.8.1878: 1; UT 60/15.8.1878: 3, 65/2.9.1878: 1 ja 67/9.9.1878: 3). Kuten edellä alaviitteessä 181 on mainittu, Vaasassa ollut Albert Fliegen kapelli oli heinäkuussa 1872 muutanut Ouluun. Sieltä se oli poistunut omia aikojaan ennen kolmivuotisen (1877–1880) sopimuksen umpeutumista (HD 194/20.7.1878: 1, 2).
196. Sanomalehtiartikkeleissa orkesteria ei nimetty, mutta suurella todennäköisyydellä
kysymyksessä oli Nya teaternin orkesteri, jonka johtajana Richard Faltin oli tultuaan Viipurista Helsinkiin.
197. Mm. HD 69/11.3.1872: 4 ja 74/16.3.1872: 3, 4; Mbl 64/16.3.1872: 3 ja 66/19.3.1872: 2.
198. Mm. HD 327/29.11.1872: 1–2, 113/28.4.1873: 3 ja 103/16.4.1878: 3.
199. Mm US-r 30/11.3.1874: 1; SWL 30/12.3.1874: 2; HD 100/15.4.1874: 2–3.
200. Mm. HD 88/3.4.1875: 2–3; Hbl 75/3.4.1875: 1, 2 ja 4, 76/4.4.1875: 1, 2 ja 4.
201. Hbl 286/9.12.1875: 1 ja H-v-u: 2.
202. Hbl 88/18.4.1877: 2.
203. HD 65/8.3.1879: 3; FAT 58/11.3.1879: 1.
204. Hbl 97/28.4.1880: 4; US-r 51/28.4.1880: 4.
205. WiTng 136/20.11.1873: 4.
Suomalainen Teatteri esitti Viipurissa puheena olevan oopperan vielä 27. ja 30.11.1873
(WiTng 138/25.11.1873: 4, 139/27.11.1873: 4 ja 140/29.11.1873: 4). Kyseisen vuoden marraskuun alusta toimeenpanemiensa näytelmien ja operettien lisäksi se esitti Viipurissa 2.12.
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Giuseppe Verdin (1813–1901) Trubaduuri (44 esitystä) ja Vincenzo Bellinin Norma (24 esitystä), Charles Gounod´n (1818–1893) Faust (55 esitystä), Gioacchino Rossinin (1792–1868) Sevillan parturi (55 esitystä) ja Wolfgang Amadeus
Mozartin Taikahuilu (25 esitystä). Lisäksi ohjelmistoon kuuluivat monet ulkomaisten kiertävien seurueiden jo tätä ennen Helsingissä esittämät oopperat,
kuten Ludwig van Beethovenin Fidelio.206
Myös Nya teatern aloitti oopperatoiminnan 1870-luvulla ja esitti noin 25
eri oopperaa, joukossa samoja teoksia kuin Suomalaisella Oopperalla, ja lisäksi operetteja lähes 300 näytäntönä.207 Jo ennen Suomalaisen Oopperan perustamista nykyisen Paasikiven aukion paikalla sijainneen Arkadia-Teatterin ja
Nya teaternin välille syntyi kilpailu yleisöstä musiikkiteatterinkin esittämisessä, minkä osoittaa muun muassa se, että vuonna 1870 Helsingissä esitettiin
peräkkäisinä iltoina Jacques Offenbachin Kaunis Helena Arkadia-Teatterissa
ja Franz von Suppén (1819–1895) Kaunis Galathea Nya teaternissa.208 Oopperan, operetin ja musiikkiteatterin tarjonta oli yltäkylläistä noin 30 000 asukkaan kaupungissa. Nya teaternin ooppera- ja operettiesitykset lakkasivat sen
lauluosaston toiminnan päättyessä vuonna 1880. Sittemmin vuosina 1888–
1890 pääasiassa kyseisen lauluosaston henkilöstö osallistui August Arppen
(1854–1925) johtaman seurueen oopperaesityksiin Helsingissä ja muissa kaupungeissa: Arppen jälkeen niitä järjesti Helsingissä Emmy Achté (1850–1924)
vuosina 1891–1892.
Musiikkielämän vilkastumisesta on osoituksena myös se, että niin pääkaupungissamme kuin niin sanotuissa maaseutukaupungeissakin konsertoi ulkomailla koulutuksensa saaneiden kotimaisten ja Suomeen pysyvästi jääneiden
ulkomaisten muusikoiden lisäksi kansainvälisesti erittäin kuuluisiksi tulleita
taiteilijoita. Kuten edelllä on mainittu, jo vähän ennen 1800-luvun puoliväliä
”Pohjolan Paganini” Ole Bull oli konsertoinut Helsingissä ja ”Pohjolan satakieli”
Jenny Lind Helsingissä ja Turussa. Tämän alaluvun tarkasteluajankohtana vierailivat maassamme konsertoijina muiden muassa viulisti Henryk Wieniawski
(1835–1879) ja hänen pianistiveljensä Jósef (1837–1912),209 Moskovan konserkahden komedian välissä toisen näytöksen ensimmäisen kuvaelman Carl Maria von Weberin oopperasta Der Freischütz (WiTng 141/2.12.1873: 4).
206. Aspelin-Haapkylä 1907, 2: 469.
207. Lüchou 1977: 30–48.
208. Hbl 285/8.12.1870: 4.
209. HT 61/2.8.1851: 1; FAT 110/14.5.1872, 2; HD140B/25.5 1872: 2; FAT 15/20.1.1879: 1;
HD 17/19.1.1879: 1, 2–3.
Vuoden 1851 Helsingin konsertin aikaan Henryk Wieniawski oli 16- ja Jósef Wieniawski 14-vuotias.
Henryk Wieniawski esitti näissä konserteissaan mm. Felix Mendelssohnin Viulukonserton e.
Vuoden 1879 vierailunsa jälkeen Henryk Wieniawski teki konserttimatkan Venäjälle kapellimestarinaan Nathan B. Emanuel Helsingistä (WiTng 52/3.5.1879: 2; FAT 103/6.5.1879:
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vatorion viulunsoiton professori Ferdinand Laub (1832–1875),210 viulisti Isidor
[Izydor] Lotto (1840–1927),211 Moskovan konservatorion johtaja ja pianisti Nikolai Rubinstein,212 Pietarin konservatorion viulunsoiton professori Leopold Auer
(1845–1930)213 ja pianisti Annette Essipoff (1851–1914).214 Mainitut Moskovassa ja Pietarissa toimineet taiteilijat konsertoivat Helsingin matkojensa yhteydessä myös Viipurissa.
Jo vuonna 1852 ainakin Helsingissä, Turussa, Porvoossa ja Viipurissa oli
konsertoinut musiikin ihmelapsi, viulisti Maria Serato (s. 1840), joka sai esiintymisistään erittäin myönteiset palautteet sanomalehdissä. Julkisuudessa
olleiden tietojen mukaan hänen oli määrä konsertoida myös Loviisassa ja Haminassa, mutta näistä tapahtumista ei ole tietoja sanomalehdissä.215 Jää arvailujen varaan, mikä vaikutus viulisti-ihmelapsen esiintymisillä maamme
joissakin kaupungeissa oli lisääntyneeseen halukkuuteen musiikkikoulutuksen hankkimiseksi. Näyttää kuitenkin siltä, että ainakin Zacharias Topelius
1; Mbl 104/7.5.1879: 4; HD 157/ 12.6.1879: 3; Mbl 12.6.1879: 2). Useissa tietolähteissä mainitaan virheellisesti Henryk Wieniawskin kuolleen huhtikuussa 1880. Hän kuoli Moskovassa joulukuussa 1879.
210. Mm. HD 92/5.4.1871: 4, 101/17.4.1871: 4 ja 43/14.2.1872: 4; WiTng 15/24.2.1872: 2 ja
4, Hbl 51/3.3.1874: 4; ÅP 27/7.3.1874: 2–3.
Ferdinand Laub esitti näissä konserteissaan mm. Ludwig van Beethovenin ja Max Bruchin viulukonsertot sekä Louis Spohrin Viulukonserton N:o 8 (”In Form einer Gesangszene”).
211. FAT240/16.10.1871: 1; V-n 42/16.10.1871: 8; HD 155/9.6.1872: 3.
212. Mm. Mbl 76/3.4.1872: 2; FAT 79/6.4.1872: 1–2.
Nikolai Rubinstein esitti mm. Ludwig van Beethovenin Pianokonserton Es (”Keisarikonserton”).
Einari Marvian (1993: 20) mukaan Nikolai Rubinstein soitti mm. Beethovenin Pianokonserton B. Tämä näyttää olevan erittäin kyseenalainen tieto, koska sanomalehdissä julkaistuissa konserttiohjelmissa sen enemmän kuin -arvosteluissakaan tätä konserttoa ei mainita.
213. HD 91/5.4.1872: 3, 92/5.4.1873: 3; V-n 35/30.4.1873: 2.
Leopold Auer esitti mm. Felix Mendelssohnin viulukonserton (ilmeisesti Viulukonserton
e) Teatteriorkesterin avustamana 4.4.1872. Sanomalehti Vikingenin musiikkiarvostelija,
nimimerkki R., moitti Auerin vuoden 1873 kahdessa konsertissaan esittämää soittoa huolimattomaksi ja rohkeni ilmaista jopa seuraavaa: ” Vi hoppas likväl att herr Auer, när han
en annan gång besöker oss är litet mera betänkt på den konst han representerar än på sin
egen person.”
214. V-n 35/30.4.1873: 2; HD 100/15.4.1874: 3.
Annette Essipoff esitti konserteissaan mm. Felix Mendelssohn Bartholdyn Pianokonserton g ja osat Andante ja Rondo Fryderyk Chopinin Pianokonsertosta e.
215. Viipurissa teatterinjohtaja [Edvard] Stjernström oli varannut seurueensa esityksiä
varten kaupunginteatterin. Hän oli kuitenkin esityksiensä perusteella joutunut epäsuosioon, minkä osoittaa Zacharias Topeliuksen ilmaus ”[- -] Hr Stjenström mått ogillande i
Wiborg, kort sagt, att han blifwit utwisslad.” Maria Seraton konserttia varten hän suostui
luovuttamaan varaamansa esitystilan samalla hinnalla kuin hän itse maksoi, mutta vaati lisäksi Maria Seraton konsertin tuloista itselleen kaksi kolmasosaa (HT103/29.12.1852:
2–3). Mahdollisesti Stjenströmin käyttäytymisen puheena olevassa asiassa selittää hänen
oma vastoinkäymisensä.
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sanomalehdessään julkaisemansa Maria Seratoa koskevan artikkelin ”Dockan
och Violinen” ja siihen luomansa kahden 12-vuotiaan pianonsoittoa opiskelevan tytön välisen keskustelun avulla pyrki edistämään nukkeharrastusiässä
olevien tyttöjen kiinnostusta soittamiseen.216
Varhaiskypsä viulisti oli myös 52 vuotta Maria Seratoa myöhemmin Helsingissä esiintynyt 11-vuotiaaksi ilmoitettu [hän oli tällöin 13-vuotias] Michael
[Mikhail] Elmann [Elman] (1891–1967). Hän soitti Helsingin Filharmoonisen
Seuran orkesterin eläkerahaston kartuttamiseksi järjestetyssä konsertissa
25.4.1904 Felix Mendelssohnin Viulukonserton G217 ja mainitun orkesterin populaarikonsertissa 26.4.1904 Charles-Camille Saint-Saënsin (1835–1921) Johdannon ja rondo cappriccioson,218 28.4.1904 Henryk Wieniawskin Faust-sinfonian219
ja 30.4.1904 Niccoló Paganinin (1782–1840) Viulukonserton D.220 Evert Katila kirjoitti tämän nuoren viulistin solistiesityksestä muun muassa seuraavaa:
Professori Leopold Auer, jonka puoleen oli käännytty illan solistin suhteen, lähetti erään noita ihmeellisiä pikkupoikiaan, joita hänellä on oppilaina koko joukko. Tämä naskali, 11-wuotias Michael Elmann [Elman], joka
tuskin maasta näkyi, oli sentään merkillisin, mitä meillä ihmelapsia on koskaan kuultu. Warmuudella ja ryhdikkäisyydellä, joka olisi wanhemmallekin
taiteilijalle ollut kunniaksi, hän lasketti koko Mendelssohnin konsertin. Wiulun ääni, waikkei wielä suuren suuri, oli kaunis ja sulawa. Andante-osassa ilmeni lisäksi melkoinen määrä runoutta ja musikaalista nerokkaisuutta. Kun
tietää, kuinka rasittawa konsertin waikea loppuosa on kahden edellisen osan

216. HT85/23.10.1852: 3.
Nuoresta iästään huolimatta Maria Seraton ohjelmistoon mainitaan kuuluneen muun
muassa 17 suurta viulukonserttoa. Helsingissä 17.10.1852 pitämässään konsertissa hänellä oli sanomalehtitietojen mukaan 600 kuulijaa. Maria Serato oli tätä ennen konsertoinut
synnyinkaupunkinsa Venetsian lisäksi Innsbruckissa, Münchenissä, Salzburgissa, Linzissä,
Wienissä, Prahassa, Leipzigissä, Dresdenissä Hannoverissa, Brauschweigissa, Berliinissä,
Hampurissa ja Tukholmassa. Suomesta hänen konserttimatkansa jatkui Venäjälle, Pietariin ja Moskovaan (ÅU 80/12.10.1852: 1; Mbl 77/14.10.1852: 1; FAT 240/15.10.1852: 1; BTng 83/16.10.1852: 1; HT 83/16.10.1852: 3; Mbl 78/18.10.1852: 1; BTng 84/20.10.1852: 1; HT
84/20.10.1852: 1; Mbl 79/21.10.1852: 1, 4; HT 85/23.10.1852: 1; Mbl 80/25.10.1852: 1; BTng 86/27.10.1852: 1; ÅT 85/29.10.1852: 1; HT 87/30.10.1852: 1–3; Mbl 82/1.11.1852: 1; HT
90/10.11.1852: 1; ÅU 96/7.12.1852: 1).
217. US-r 96/27.4.1904: 4.
Tässä konsertissa Jean Sibelius (1865–1957) johti uudet sävellyksensä Andante jousiorkesterille ja Valse triste [alun perin vuodelta 1903 musiikissa Arvid Järnefeltin näytelmään
Kuolema op. 27, osa Tempo di valse lente].
218. US-r 96/27.4.1904: 4.
219. US-r 98/29.4.1904: 4.
220. US-r 96/27.4.1904: 4 ja 99/30.4.1904: 5; Hbl 116/30.4.1904: 6; Pl 76A/30.4.1904: 3 ja
77A/1.5.1904: 4.
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suoranaisena jatkona, täytyy wielä enemmän kummastella tämän pikkumiehen kestäwyyttä.221

Samoin kuin edellä Maria Seraton myös Michael Elmanin konserttien vaikutusta Helsingin ja muiden kaupunkien222 nuorison kiinnostuksen herättämisessä musiikkikoulutukseen on mahdollista vain arvailla. Koska Käytännöllisen
Orkesterikoulun ja Helsingin Musiikkiopiston oppilailla oli vapaa mahdollisuus
seurata orkesterikonserttien kenraaliharjoituksia, voitaneen pitää hyvin todennäköisenä, että ainakin joihinkin heistä Elmanin esiintymisillä oli kannustava
merkitys. Mahdollisesti juuri tämä asia vaikutti siihen, että Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilaista Heikki Halonen (1882–1932), Heikki Kansanen (1887–
1932) ja Antti Väänänen hakeutuivat sittemmin Mikhail Elmanin opettajan
Leopold Auerin oppilaiksi Pietariin. Näin tekivät myös Helsingin Musiikkiopiston oppilaat Martha Nybom (s. 1883) ja Eino Raitio (1882–1936).223
Edellä mainittuja ulkomaisia taiteilijoita paljon laajemmalti maassamme
konsertoi ranskalainen viulisti Alexander de la Rancheraye (s. 1840).224 Lukuisissa maamme kaupungeissa225 aikavälillä 1857–1876 antamiensa konserttien
ohella hän esiintyi myös asukasmäärältään pienillä paikkakunnilla.226 Siten
hänen musiikkisanomansa tavoitti kaupunkien konserttiyleisön lisäksi myös
maaseudun kuulijakuntaa. Sillä oli muutoin erittäin vähän tilaisuuksia korkeatasoisen taidemusiikin kuulemiseen.
Ulkomailta Suomeen pysyvästi jääneiden muusikoiden julkiset esiintymiset yleistyivät jo ennen 1800-luvun puoliväliä. Kotimaisten muusikoiden,
jotka saivat koulutuksensa pääasiassa ulkomailla, ilmestyminen estradeille
221. US-r 96/27.4.1904: 4.
222. Mikhail Elman konsertoi myös Porvoossa 15.5.1904 pianistinaan Josef Schwartz (Bbl
38/14.5.1904: 2).
223. MT 9–10/1933: 147. Antti Väänäsen osalta mm. O-va 100/5.9.1908: 2; MiS 102/10.9.1908:
2; O-va 130/19.11.1908: 3; NPr 58/12.3.1910: 6 (Edellä tarkoitetussa artikkelissa mainitaan
Antti Väänäsen opiskelleen Pietarin konservatoriossa kolme vuotta); Hbl 143/29.5.1910: 8.
224. Vasenkätisyyttä pidetään yleensä ongelmallisena viulisteille. Alexander de la Rancheraye on kuitenkin esimerkkinä siitä, että korkeisiin taiteellisiin tuloksiin voi päästä myös
jousikätenä vasenta kättä käyttävä.
225. Alexander de la Rancherayen konsertteja oli mm. Viipurin, Helsingin, Hämeenlinnan, Joensuun, Mikkelin, Lappeenrannan, Kuopion, Savonlinnan, Käkisalmen, Haminan,
Loviisan, Porvoon, Tampereen ja Turun lisäksi länsirannikon kaupungeissa etelästä lähtien Oulua myöten.
226. Pieniä paikkakuntia Rancherayen konsertti- ja esiintymismatkoilla olivat muiden
muassa Varkaus, Joroinen ja Tohmajärvi. Viimeksi mainitulla paikkakunnalla konsertin
jälkeen oli tapahtua vakava onnettomuus, kun konsertoijalta oli kestikievarissa kysytty,
kuinka hän uskaltaa yksin matkustaa maaseudulla. Rancherayen näytettyä ”kumppaniaan”
revolveriä se oli hänen käteensä palautettuna yllättäen lauennut. Luoti oli särkenyt pöydällä olleen juomalasin ja oli osunut lisäksi erään henkilön käteen (Ka-r 44/3.11.1876: 1; FAT
260/8.11.1876: 2; Hbl 261/9.11.1876: 2 ja 87/9.11.1876, H-v-u: 3).
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yleistyi harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta vasta mainitun ajankohdan jälkeen. Voidaan olettaa, että Tukholman Kuninkaallisessa Oopperassa 1700-luvun lopussa mainetta saaneen Sofia Ulrika Liljegrenin227 ja ennen 1800-luvun
puolta väliä suomalaisen huilistin Fredrik Stenvikin (1810–1845)228 sekä suomalaistuneiden muusikoiden Johan Christopher Downerin), Joseph Thaddeusz
Twarjanskyn ja Carl Wilhelm Salgén julkiset konsertit eivät esimerkkeinä vielä herättäneet laajasti mielenkiintoa musiikkia ja musiikinopiskelua kohtaan.
Sen sijaan on todennäköistä, että sekä kotimaassa että ulkomailla esiintymisillään mainetta saaneet sopraanot, mezzosopraanot ja altot Johanna Carolina
Ulrika von Schoulz (1813–1863), Betty Nathalia Boije (1822–1854), Jacquette
Mallén (1832–1855), Johanna Sofia Emelie Mechelin (1838–1917), Maria Margareta Collan (1845–1919), Ida Matilda Basilier (1846–1928), Emmy Achté
(1850–1824), Emma Matilda Engdahl-Jägerskiöld (1852–1930), Hedvig Eva
Mathilda Lagermarck (1853–1931), Lydia Alfonsine Lagus (1853–1928), Naëmi
Ingman-Starck (1855–1932), Alma Evelina Fohström (1856–1936), Eva Hortensia Synnerberg (1856–1920), Olivia Maria Constance Malmström (1861–1938)
ja Constance Elisabeth Hellberg (1861–1927) sekä heitä hieman myöhemmin
Maikki (Maria) Pakarinen (1871–1929) konserteillaan ja muilla esiintymisil227. Yleisenä käsityksenä näyttää olevan, että musiikkiasioissa 1700-luvun lopussa vaikutukset Ruotsin valtakunnassa tulivat Bernhard Henrik Crusell ja Thomas Byström pois
lukien yksipuolisesti emämaa Ruotsista Suomen maaperälle. Kuitenkin Tukholman Kuninkaallisen Oopperan laulajana, ensiksi kuorossa ja sitten solistina, niitti mainetta vuodesta
1781 lähtien vuoteen 1888 ilmeisesti Rantasalmella syntynyt Sofia Ulrika Liljegren (1765–
1795) muun muassa nimiosan esittäjänä Christoph Willibald [Ritter von] Gluckin (1714–1787)
oopperan Ifigeneia Tauriissa esityksissä. Hän avioitui mainitun oopperalaitoksen kapellimestarin Francesco Antonio Baldassare Uttinin (1723–1795) kanssa vuonna 1788 (Dahlgren
1866: 438; Castrén, G. 1958: 36–40).
228. Fredrik Stenvik oli ensimmäisiä suomalaissyntyisiä konsertoivia instrumentalisteja.
Hän piti huilukonserttejaan vuosina 1835–1841 Turussa ja Helsingissä ja myös Tukholmassa
sekä esiintyi muiden taiteilijoiden, kuten laulajattarien M. v. Kasteloott-Kainzin ja Johanna v. Schoultzin (HT 78/2.10.1839: 3 ja 6/23.1.1841: 3) konserteissa sekä Fredrik Paciuksen
johtamissa solisti- ja orkesterikonserteissa (esim. HMbl 22/16.3.1835: 4 ja 29/ 13.4.1840: 4).
Einari Marvia (1958b: 64) antaa virheellisen tiedon Stenvikin viimeisestä konsertissa
mainitsemalla sen olleen 8.12.1840 [tätä päivämäärää tarkoittava konsertti oli 9.12.1840].
Fredrik Stenvikin viimeinen konsertti oli Helsingissä 14.8.1841 (FAT 185/13.8.1841: 4 ja
186/14.8.1841: 4; HMbl 59/12.8.1841: 4). Lisäksi Einari Marvia (ibid.) ilmaisee seuraavaa:
”Helsingfors Tidningar taittoi muuten uskollisesti peistä Stenvikin puolesta koko hänen taiteilijauransa ajan, kun taas Helsingfors Morgonblad [Helsingfors’ Morgonblad] vaikeni hänestä melkein tykkänään”. Siteerattuun tietoon ei näytä löytyvän mainituista sanomalehdistä
minkäänlaista asiallista perustetta. Lähes jokainen niissä ollut Fredrik Stenvikiä koskenut
tieto oli maksettu konsertti-ilmoitus. Niitä oli HT:ssa kuusi ja HMbl:ssa viisi. Lisäksi HT:ssa oli yksi lähetetty artikkeli ja HMbl:ssa kaksi toimituksen artikkelia (HT 17/1.3.1837:
4, 86/31.10.1838: 1–2 = lähetetty kirjoitus, 78/2.10.1839: 3, 25/1.4.1840: 3, 53/11.7.1840: 3,
96/9.12.1840: 2 ja 6/23.1.1841: 3; HMbl 22/16.3.1835: 4, 90/22.11.1838: 4 = toimituksen artikkeli, 75/3.10.1839: 4 = toimituksen artikkeli, 79/17.10.1839: 4, 18/5.3.1840: 4, 29/13.4.1840:
4 ja 59/12.8.1841: 4).
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lään saivat aikaan kiinnostusta laulutaiteeseen ja sen opiskeluun. Heidän menestyksiään tuotiin esiin ajan sanomalehdissä erittäin aktiivisesti.
Edellä mainitun voidaan olettaa koskeneen myös naislaulajia harvalukuisemmaksi jääneitä tenoreita, baritoneja ja bassoja, joita olivat Bror Berndt
Broms (1826–1889),229 August Tavaststjerna, Elis Gabriel Duncker (1844–1876),
Adrian Nordlund (1831–1866),230 Filip August Karl Forstén (1852–1932), Bruno
Holm (1853–1881), Otto Vladimir Wallenius (1855–1925), Johan Hjalmar Frey
(1856–1913) ja Abraham Ojanperä (1856–1916).
Puheena olevan ajanjakson kotimaisista instrumentalisteja olivat pianistit Henriette Leijel (s. 1830), Fanny Mannsén (1836–1856), Alie Lindberg
(1849–1933), Ina Blenda Augusta Lange, o. s. Forstén (1856–1930), Selma Maria Kajanus (1860–1935), Herman Oskar Dahlberg (1853–1890), Frans Könni
(1855–1896) ja Edvard Alexander Fazer (1861–1943) sekä viulistit Karl Johan
Lindberg (1837–1914), Ernst Fredrik Fabritius (1842–1899), Mauritz/Mauri Forsström ja Johan Filip von Schantz (1835–1865) ja suomalaistunut Hermann Paul (1827–1885).231
Sekä ulkomaisten että kotimaiset taiteilijat voivat pitää konserttejaan myös
maaseutukaungeissa ilman mukana seuraavaa pianistia, koska pianonsoittotaitoisia neitejä tai rouvia oli 1800-luvun puolivälin jälkeen eri puolilla maatamme. Tämä johtui siitä, että erityisesti yksityisissä kouluissa oppilaille oli
annettu pianonsoitonopetusta tai he olivat saaneet yksityisopetusta. Konsertteja tai ”soitelmia” koskevissa sanomalehti-ilmoituksissa ja muissa tiedoissa
heitä ei monestikaan nimeltä mainittu. Esimerkiksi Alexander de la Ranche229. Bror Berndt Broms oli ilmeisesti ensimmäinen suomalaissyntyinen mieslaulaja, joka esiintyi oopperassa autonomian ajan Suomen ulkopuolella, Tukholman Kuninkaallisessa
Oopperassa vuonna 1853. Hänen taustastaan on esitetty epätarkkoja tietoja mainitsemalla
hänen olleen varattoman vahtimestarin poika Heinolasta (Forslin 1958: 85; Laitinen 2003:
27). Bromsin isä oli kuitenkin vuodesta 1829 alkaen Expeditions-Fogden/Expedition-Befallningsmannen/Länsmannen Gustaf Broms (1795–1832), siis valtion virkamies. Mainittuun
virka-asemaan näyttää jo hänen edeltäjänsä, P. J. Montanin, aikana kuuluneen Heinolassa Stockhus Vaktmästaren tehtävät (FAT 108/17.9.1829: 4). Sanomalehtiartikkelissa (HT
17/1.3.1851: 2–3), mihin Alfhild Forslin yksilöidysti ja Heikki Laitinen Forslinin esittämää
tietoa lähteenään käyttäen ja lisäksi yleisluonteisella ilmauksella ”aikakauden sanomalehdet” viittaavat, Zacharias Topelius mainitsee Bror Bromsin isän ammatiksi ”länsman”, ei
”vaktmästare”. Perheen isän kuoltua 35-vuotiaana perheestä tuli vähävarainen, mistä syystä Symfoniföreningen i Helsingfors edellä mainitussa sanomalehtiartikkelissa esiin tuodun
mukaan avusti Bror Bromsin opintoja ”till en början” 50 hopearuplalla. eeseen ja sen opiskeluun. kohtaan, niin
230. Adrian Nordlundilla mainitaan olleen kesällä 1858 yhteensä 14 tai 15 konserttia eri
puolilla maatamme (HT 78/2.10.1858: 1).
231. Hermann Paul sai Suomen kansalaisuuden 10.2.1863 (HD 43/21.2.1863: 1). Sanomalehdessä (HT 78/ 1.10.1859: 1) vertailtiin häntä ja Alexander de la Rancherayta viulisteina
ilmaisemalla erikoisella tavalla ”Som virtuos står hr Paul ej efter Ranchraye, men som musiker står han högre.”
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rayen maamme lukuisilla eri paikkakunnilla pitämistä konserteista uutisoitaessa vain muutamia pianisteja mainittiin nimeltä, kuten Turun konsertissa
avustanut ”fröken Leijel”232 ja Jyväskylän konsertissa ”muka-soittoa harjoittanut rouwa v. Zweygberg”233 [Augusta Sofia Zweygberg, o. s. Rehnström (1840–
1916)]. Hyvin usein pianistiavustajana ilmaistiin olleen ”en musikälskarinna”.
Kaikissa esiintymistilaisuuksissaan vierailevilla taiteilijoilla ei ollut lainkaan
pianistia avustajanaan. Savonlinnassa vuonna 1876 Alexander de la Rancherayen pitämän konsertin osalta sanomalehdessä ilmaistiin pianistiavustajan
puuttumisesta suomen kieleen vakiintumatonta termiä mukasoittaja käyttäen
seuraavasti: ”Herra Rancherayen ei ollut onni täällä saada mukasoittajaa, toiwokaamme, että se hänelle seuraawaan onnistuu.”234
Pianonsoittotaitoisilla naispuolisilla henkilöillä, joita koskevat tiedot levisivät vierailevien taiteilijoiden keskuuteen, oli paikkakunnillaan erittäin tärkeä
merkityksensä, vaikka heistä ei julkisuudessa ole juurikaan tietoja. He olivat
yleensä asuinpaikkansa musiikkikoulutuksen, erityisesti yksityisen pianonsoitonopetuksen, alkuunpanijoita. Sisämaan kaupungeista jo edellä Jyväskylän
osalta mainitun rouva von Zweygbergin lisäksi vierailevien taiteilijoiden pianopartnereiksi kyenneitä henkilöitä oli ainakin Kuopiossa235 ja Mikkelissä jo varhain 1800-luvun puolivälissä ja pian sen jälkeen.
Nimeltä tunnettuna Kuopiossa toimi vierailevien konsertoijien pianistina
Armida Palmgrén (s. 1841). Hän esiintyi paljon myös soolosoittajana omissa julkisissa konserteissaan ja ”soaréeissaan”. Niitä hän piti erityisesti hyväntekeväisyystarkoituksessa Kuopiossa ja myös sen lähikunnissa vuosina 1866–1883.
232. ÅU 54/13.7.1858: 1.
233. US-r 34/29.4.1869: 2.
Konserteissa avustaneen pianistin suomenkielisen nimikkeen vakiintuminen näyttää olleen 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka ongelmallista. ”Mukasoittaja” tai ”muka-soittoa” tarkoittava ilmaus esiintyi myös uusia nuotteja koskevissa sanomalehti-ilmoituksissa
esimerkiksi maininnalla ”pianon mukasoitolla” (mm. S-n 146/ 20.12.1909: 4). Termin ”mukasoittajan” lisäksi vielä esimerkiksi vuonna 1883 naispuolisesta pianistista käytettiin konsertti-ilmoituksissa nimikettä ”sopusoittajatar” (mm. P-vo 22/31.5.1883: 4 ja 24/14.6.1883:
4).
Puheena olevan termin vakiintumattomuutta osoittaa myös se, että laulusävellyskonserttiaan koskevassa sanomalehti-ilmoituksessa Oskar Merikanto (1868–1924) käytti ilmausta
”pianon mukasoitolla”, mutta konserttiarvostelussaan sanomalehden samalla sivulla pianistista termiä säestäjä (Pl 59/13.3.1894: 2).
234. Sl 27/7.10.1876: 2.
235. Esimerkiksi laulaja Bror Berndt Bromsin kahdessa konsertissa Kuopiossa vuonna
1854 oli pianistina tuntemattomaksi jäänyt naispuolinen henkilö, josta sanomalehti sille
Bromsin ilmaiseman mukaan mainitsi seuraavaa: ”Ackompanjemang har han varit lycklig
att erhålla af en i staden boende särdeles utmärkt musikälskarinna; [- -]” (Mbl 27/3.4.1854:
1). Kyseinen pianisti ei liene ollut Armida Palmgrén, joka oli tuolloin 13-vuotias, eikä myöskään rouva Berg, josta jo yhdeksän vuotta ennen puheena olevia konsertteja käytettiin nimikettä musiklärarinna (Saima 44/30.10.1845: 1) eikä musikälskarinna.
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Armida Palmgrén mainitaan seuraavien Kuopiossa konsertoineiden taiteilijoiden säestäjäksi tai avustajaksi: 30.8.1877 laulajatar Naemi Ingman,236
3.10.1877 laulaja Bruno Holm,237 27.12.1880 ja 16.1.1881 laulajatar Lydia Lagus,238 27.7.1884 viulisti Mauri Forsström239 ja 25.1.1890 laulaja Otto Wallenius.240
Koska eri puolilla maatamme esiintyneiden muusikoiden konserttikiertueisiin
kuului yleensä useita paikkakuntia, on oletettavaa, että Armida Palmgrenin
avustuksella konsertoivat Kuopiossa ainakin useimmat jäljempänä Mikkelissä
konsertoineiksi mainitut taiteilijat, joilla ei ollut pianistia mukanaan.
Yksityisarkiston sisältämistä muistiinpanoista on luettavissa Armida Palmgrénin toiminnasta seuraava myös muutakin 1800-luvun jälkipuolen musiikkielämää Kuopiossa valottava tieto:
Neiti Armida Palmgren oli 1850–1900 aikana eniten suosittu pianonsoiton
opettaja ja muutenkin musiikkielämän keskeisimpiä henkilöitä paikkakunnalla. Hän myös opetti laulua ruotsalaisessa yhteiskoulussa. Laulutaitoisia ja
musiikkia harrastavia olivat myös kuuromykkäkoulun johtaja Kust. Killinen,
hänen rouvansa Tilda (o.s. Lagus) ja heidän lapsensa, kaikki hyviä laulajia,
rouva Killinen naiskuoron pitkäaikainen johtaja.241

Mikkelissä vierailevien taiteilijoiden pianistina vuosikymmenien ajan toimi rouva Karolina Hällström (1837–1920), jonka toiminnasta on seuraava yksityisarkistossa oleva kuvaus:
70–80-luvulla Karolina säesti melkein kaikkia Mikkelissä konsertoivia taiteilijoita, joilla ei ollut mukanaan säestäjää, kuten viuluniekat Lindberg, Niemann, Vesterlind, Ramjeurey ja laulajat Alma Fohström, Ida Basilier, Emmy
Achte, Sofia Bonnevie, tenori Nawratil y.m. Muistan viulutaiteilija Vesterlindin ihmetelleen hänen säestystaitoaan. Vielä vanhana 80-luvulla hän käytti
hyväkseen tilaisuutta saada piano- ja teorian opetusta, jota tarjoutui hänelle
maisteri Ingeliuksen ollessa v.t. lehtorina lyseossa talvella 1882–83.242
236. T-o 67/29.8.1877: 3 ja 68/1.9.1877: 1.
237. T-o 77/3.10.1877: 3.
238. T-o 102/29.12.1880: 2; KS 3/20.1.1881: 2.
239. T-o 60/26.7.1884: 1.
240. S-K 9/24.1.1890: 1.
241. Hällström, H. 1945: 40.
Hannes Hällström mainitsee saaneensa Kuopion varhaisia musiikkitoimintoja koskevat
tietonsa pääasiassa opettaja Hannes Kotilaiselta. Näihin tietoihin näyttää sisältyvän joitakin epätarkkuuksia.
Sanomalehtitietojen mukaan Armida Palmgrén esiintyi julkisesti pianistina vuodesta 1866 lähtien. Hän konsertoi myös Norjassa (FAT 163/18.7.1882: 1; HD 191/18.7.1882:
2; Hbl 164/19.7.1882: 1; Mbl 164/19.7.1882: 3; ÅU 193/20.7.1882: 2; KS 56/24.7.1882: 2; T-o
57/26.7.1882: 2).
242. Hällström, J. E. 1935a: 48. [Ilmaus ”70–80-luvulla” tarkoittaa 1800-luvun vuosikymmeniä]. Lainauksessa mainittu Lindberg oli Johan L., Niemann oli Gustaf N., Vesterlind oli
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Sanomalehdissä Karolina Hällström mainitaan avustajana ainoastaan Bror
Berndt Bromsin243 ja ruotsalaisen viulistin G. N. Lindqwistin244 konserteissa.
Hänen sooloesiintymisistään ei ole varmaa tietoa.245
Musiikinharrastajien laulukuorojen ja orkestereiden, lähinnä puhallinorkestereiden ja puhallinyhtyeiden, suurkatselmuksiksi muodostuivat vuonna
1874 perustetun Kansanvalistusseuran vuodesta 1884 alkaen eri paikkakunnilla toimeenpanemat yleiset laulu- ja soittojuhlat. Niihin saatiin malli Virosta.246
Axel Emanuel W., Ramjeurey oli Alexander de la Rancheraye, Emmy ”Achte” oli Achté ja
Nawratil Josef N. Maisteri Ingeliuksen etunimen alkukirjain oli H.
Karolina Hällströmin ansioksi on luettavissa myös Karjalan jääkärien marssin säilyminen perintönä menneiltä sukupolvilta. J. Erkki Hällström kirjoittaa asiasta seuraavasti:
” Mainitsemista ansaitsee, että Karolina Hällström pelasti unhoon joutumasta tuntemattoman tekijän sävellyksen ´Karjalan jääkärien marssin´, jota tällä nimellä vuosien 1788 ja
1809 välillä sotilassoittokunnat olivat lukemattomissa tilaisuuksissa Liperissä soittaneet ja
joka oli syöpynyt karjalaisten muistiin. Hän oli oppinut sen äidiltään Kaisa-Stinalta ja soitti marssin ulkomuististaan Mikkelissä kapellimestari Lenni Linnalalle, joka sen sitten ensimmäisenä v. 1910 sovitti sekä orkesterille että torvisoittokunnalle. Vapaussodan aikana
marssi tuli laajalti tunnetuksi ja on se nyt määrätty arvojärjestyksessä toiseksi armeijakunnan marssiksi (Hällström, J. E. 1935b: 14). J. Erkki Hällström antaa lisäksi tarkan päivämäärän, milloin puheena oleva marssiesitettiin Lenni Linnalan johdolla ensimmäisen kerran julkisesti: ”[- -] ja soitatti tämä sitä ensi kerran julkisesti 12.6.1910, jolloin Karolinan
puoliso, ent. piirilääkäri Herrbed Hällström täytti 80 vuotta (Hällström, J. E. 1935a: 24).
Karolina Hällströmin äiti ”Kaisa-Stina” oli Karolina Kristina, o. s. Ervast (1798–1868).
Herrbed Hällström eli vuosina 1830–1911.
243. Mikkelin Wiikko-Sanomia 11/17.3.1864: 1. Konsertti oli13.3.1864.
244. MiS 50/24.12.1885: 2. Konsertti oli 26.12.1885.
245. J. Erkki Hällström (1935a: 64) mainitsee suvun musiikkilahjoista seuraavaa: Musikaalista lahjakkuutta ja harrastusta on suvussa ollut hyvin yleisesti, mutta soolon esittäjiä
vähän, ei ainakaan laulun alalla.”
Mahdollisesti Karolina Hällströmin julkiset esiintymiset soolopianistina rajoittuivat tyttärensä Hannan (1804–1942) kanssa nelikätiseen soittoon, koska esimerkiksi Uno Cygnaeuksen (1810–1888) syntymäpäivän muistoksi Mikkelissä järjestetyssä juhlassa vuonna 1897
esitetystä musiikista ilmaistaan seuraavaa: ”Sitten seurasi sekakööri neiti Hällströmin johtamana ja eräs laulu tohtorinna Hällströmin säestämän soiton ohessa. Sama tohtorinna ja
neiti Hällström ynnä kolme muuta neitiä soittivat kappaleita pianiinolla” (MiS 80/13.10.1897:
2). Nelikätistä pianonsoittoa Karolina ja Hanna Hällström esittivät myös Mikkelin Vapaaehtoisen Palokunnan soittokunnan järjestämässä juhlassa 19.4.1897 (M-i 46/21.4.1897: 2).
246. Castrén, Z. 1936: 254–255.
Todennäköisesti maamme soitto- ja laulujuhlien järjestämiseen saatiin virikkeitä myös
Atlantin takaa. Bostonissa vuonna 1872 järjestettyihin konsertteihin (”till monsterkonserterna”) mainittiin ilmoittautuneen 170 lauluyhdistystä [kuoroa] yhteensä 20 000 nais- ja mieslaulajan voimin. Orkesterisoittajia oli ilmoittautunut 2 000 (mm. 250 ensiviulunsoittajaa,
200 toisen viulun soittajaa ja 150 sellistiä). Konserttien ohjelmina olivat lukuisat Bachin,
Händelin ja Mendelssohnin suuret passio- ja oratorioteokset sekä Mozartin ”Messu” [todennäköisesti Requiem]. Lisäksi ohjelmistossa mainittiin olevan hymnejä, koraaleja ja kansanlauluja edellä mainittujen teosten tavoin kuoron ja orkesterin yhteisesityksinä. Orkesterin
omaa ohjelmaa ei ollut vielä lopullisesti määrätty. Soittajia toivottiin mukaan myös Euroopasta (Mbl 132/10.6.1872: 3).
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Näillä tilaisuuksilla voidaan todeta olleen suuri merkitys sekä aktiivisen
laulamisen ja soittamisen, että passiivisen musiikinharrastamisen lisääntymiselle laajoissa kansankerroksissa. Esimerkiksi vuoden 1889 laulu- ja musiikkijuhlilla Viipurissa oli esiintymässä noin 700 laulajaa ja 60 soittajaa247 sekä
suuressa juhlakonsertissa Huusniemellä noin 4 000 kuulijaa.248 Kaksi vuotta
Viipurin laulu- ja soittojuhlia myöhemmin (v. 1891) Kuopiossa järjestettyihin
laulu- ja musiikkijuhliin mainitaan tulleen noin 10 000 matkustajaa [eli enemmän kuin Kuopion kaupungissa oli tuolloin vakinaisia asukkaita] kaikkialta
eri puolilta maatamme.249
Edellä mainittujen eri ammattikuntien kuoroja ja puhallinyhtyeitä täydensivät 1800-luvun lopulta alkaen perustetut rautatieläisten laulukuorot ja
soittokunnat. Niistä ensimmäisiä olivat Vaasassa (1886),250 Riihimäellä (1898),
Pieksämäellä ja Seinäjoella (1900), Helsingissä ja Kouvolassa (1902) sekä Viipurissa (1908). Ne olivat aluksi kaikki torviseitsikkoja, mutta muuttuivat vähitellen suuremmiksi kokoonpanoiksi.251
Maassamme 1800-luvun viimeiseltä neljännekseltä lähtien perustettiin
työväenyhdistysten laulukuoroja ja soittokuntia. Niitä oli 1880-luvun lopulta
alkaen eri puolilla maatamme, ensimmäisinä kaupungeissa, Vaasassa, Tampereella, Turussa, Helsingissä, Porissa ja Viipurissa.252 Ne toivat oman lisänsä
esittävään säveltaiteeseen ja samalla levittivät musiikin sanomaa yhä laajempiin kansankerroksiin.

Vuoden 1884 jälkeen maamme Laulu- ja soittojuhlat järjestettiin Jyväskylässä (1887),
Tampereella (1888), Viipurissa (1889), Jyväskylässä (1890), Kuopiossa (1891), Turussa (1892),
Vaasassa (1894), Sortavalassa (1896), Mikkelissä (1897), Helsingissä (1900), Turussa (1905),
Viipurissa (1908), Hämeenlinnassa (1911), Savonlinnassa (1913) ja Kuopiossa (1914). Vuonna 1920 perustettu Suomen Työväen Musiikkiliitto toimeenpni jo v. 1921 omat Soitto- ja laulujuhlansa. Kansanvalitusseuran Laulu- ja soittojuhlat siirtyivät ensin v. 1922 perustetun
Suomen Kuoroliiton ja sittemmin Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton hoidettaviksi. Näitä
Laulu- ja soittojuhlia oli Helsingissä (1921), Mikkelissä (1923), Jyväskylässä (1924), Sortavalassa (1926), Helsingissä (1931) ja Sortavalassa (1935). Lisäksi vuonna 1931 perustetulla
Suomen Kirkkokuoroliitolla [vuodesta 1975 Suomen Kirkkomusiikkiliitolla] oli omia laulujuhliaan (MT 5/1935: 90–91; Musiikki 5–6/1948: 56).
247. UT 48/21.6.1889: 3.
Kutsu näille laulu. ja musiikkijuhlille osallistumiseksi oli lähetetty 65 musiikki- ja 43
lauluyhdistykselle [kuorolle] (ÅU 58/1.3.1889: 2).
248. ÖF 140/19.6.1889: 2; Hbl 144/20.6.1889: 3.
249. WaTng 96/23.6.1891: 1.
250. Ibid.: 118/5.10.1886: 2.
251. http://www.rakuli.fi/puhallin.htm 6.12.2011.
252. Mm. Suupohjan Työmies 26/26.6.1884: 2, WaTng 118/5.10.1886: 2; TaS 147/14.12.1887:
4; TL 4/10.1.1888: 2; A-a 6/8.1.1889: 2; WS 239/13.10.1889: 3; Hbl 311/30.12.1889: 1.
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3.2.2. Musiikin harrastustoimintaa ja itseopiskelua sekä
orkestereiden järjestämää koulutusta koskevia kannanottoja
ja esikuvia
Musiikkitoimintojen organisoimiseksi julkaistiin 1800-luvun jälkimmäisellä
puoliskolla lukuisia sanomalehtiartikkeleita. Ne sisälsivät sekä yleisluonteisia
kannanottoja musiikkielämän edistämiseksi että konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Tarvittavien oppikirjojen sekä nuottien ja partituurien saamista ja
vallinnutta opetuksen saantia koskevassa artikkelissa ”Mietteitä laulannosta”
esitettiin muun muassa seuraavaa:
Waikka ei tuo ole wielä kaikki, että waan nuotit saadaan. Ne pitäisi opittaman
myös. Nuotin ja oppikirjain saaminen on kuitenki ensi asia. [- -] Seurakunnan
Lukkareilta ei ole toiwoa, kun he useimmat eiwät ole kuulleetkaan wielä luonnollista säwele-laulantoa. [- -] Mutta harwoin tawataan papeistakaan todellista
laulutaidon edistämisen halua. Meillä ei ole Ruotsinmaan Rowasti Dillneriä.253

Oppikirjaa ilmeisesti itseopiskelua varten kaipasi ”Joukko nuoria harmoni-opin harjoittelijoita”, jotka kirjoittivat artikkelin ”Nöyrin pyyntö maamme
etewimmille musiikin harrastajoille”.
Rakkaalla äidinkielellämme alkaa yhä enemmin ilmestyä kirjallisia teoksia melkeen kaikista tieteen haaroista. Mutta yksi tiede löytyy kumminkin
wielä, jossa me umpisuomalaiset saamme pimeydessä, mielikuwitustemme
ohjaamina haparoidella, ja se on H a r m o n i - e l i s o i n t o - o p p i. Onhan
jo tunnettu ja toteen näytetty, että meillä suomalaisilla on taipumusta musiikkiin. Täytyykö meidän yhä edelleenkin tytyä paljaaseen pintapuoliseen oppiin,
tässä milt´ei ihanimmassa taiteessa, saamatta mitään tieteellistä walistusta.
Ainoa musiikki-tiedettä walaisewa teos on tällä kertaa Frosterus´en ”Perustus-Tieto soitantoon”. Mutta niin kuin nimikin jo osoittaa on se ainoastaan ”Perustus-tieto s o i t a n t o o n”, ja minkäänlainen tieteellinen oppi musiikista
ei siinä juuri nimeksikään tule kysymykseen. Olisimme toiwoneet että akkordi-oppi ehkä olisi tässä teoksessa tullut suomeksi selitetyksi, mutta siinäkin
toiwossa petyimme, sillä mainitussa teoksessa näytetään ainoastaan mitä akkordia löytyy, waan ei selitetä miten niitä käytetään. [- -]
Nöyrin pyyntömme olisi siis että maamme etewimmät musiikin harrastajat rupeaisiwat suomentamaan jotakin harmoni-opillista teosta.254

Näyttää siltä, että virolaisen talonpojista koostuneen puhallinorkesterin
konserttivierailu vuonna 1871 maamme kolmessa kaupungissa, Helsingissä,
Hämeenlinnassa ja Viipurissa, sai aikaan sanomalehtikirjoituksia puhallinor253. KanL 20/16.5.1868: 3. Lainauksessa mainitusta rovasti Dillneristä on tietoja luvun
4 alaviitteessä 47.
254. US-r 130/1.11.1879, Li: 1.
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kesteritoiminnan harrastuksen lisäämiseksi maassamme. Sen lisäksi, että yleisöä propagoitiin menemään Helsingin yliopiston juhlasalissa 26.5.1871 tämän
puhallinorkesterin konserttiin,255 sanomalehdessä oli ilmaus ”Milloinkas talonpojat meillä rupeawat tämmöistä siwistyttäwää huwitusta harjoittamaan?”256
Virolaisten musiikinharrastajien esimerkki maamme musiikkitoiminnoille
tuli sittemmin vahvasti esiin vuonna 1880 julkaistussa sanomalehtiartikkelissa ”Laulu- ja soittokuntain tärkeydestä maakunnissa”, missä myös kansallisuuspyrintö oli vahvasti esillä. Todettuaan kanteleen lähes tyystin hävinneen
käytettävien soittimien joukosta kirjoittaja toi esiin tarpeen ”soitto- ja laulukuntain” perustamiseen Satakunnassa, ilmaisi harvaan asutussa maassamme
sen kohtaavan vaikeuksia ja esitti ratkaisumallin soittimien, ”torvien”, hankkimiseksi sekä tarvittavien opettajien saamiseksi. Lisäksi kirjoittaja mainitsi
Kansanvalistusseuralta odotettavan avun edellä mainituissa asioissa, kehotti
palosammutuskuntia perustamaan soitto- ja laulukuntia ja ehdotti maamme
yleisten soitto- ja laulujuhlien toimeenpanemista.
Jos joukko soitto- ja laulukunnaksi haluawia nuorukaisia liittyisi wakaawaan päätökseen saada sellainen keskuudessaan toimeen, woisiwat he torwien
hankkimiseen tarwittawat rahat seuran yhteisellä edeswastauksella lainata
ja ne sitte myöhemmin pidettäwillä soittajaisilla ja laulajaisilla koottawilla rahoilla takasin maksaa. Tässä ei siis muuta tarwittaisi, kuin rohkeata päätöstä.
Waan waikeampi pula lienee maaseuduilla opettajan saannin suhteen, etenkin soitossa. Tiedämme kyllä jo maaseuduilla löytywän laulun opetukseen kykenewiä kansakoulun-opettajia ja lukkaria y. m. kansalaisia, mutta harwa
heistä lienee ollut tilaisuudessa saada opetusta torwisoitossa. Tähän taitoon
tilaisuutta olisi wastaisesti kaikinmokomin walmistettawa oppilaille kansakoulu-opettaja-seminareissa ja Turun lukkarikoulussa, jotka, jos torwisoitossa
opetusta saisiwat, olisiwat asemansa suhteen parhaiden tilaisuudessa soittoja laulukuntia toimeen panemaan ja johdattamaan.
Mutta nykyinen tarwe ei tule sillätawoin autetuksi, se waatii opettajia
oitis ja mitä lauluun tulee, luulemme niistä jo useammissa kunnissa aikaan
tultawan. Soitannon opettajia myöskin löytyy saatawissa, jos waan pidetään
huolta niille kohtuullisesta palkasta. Mielestämme useamman kunnan sopisi palkata yhteinen opettaja, joka wiikon paikassaan oltua opetusta antamassa kiertelisi wuorotellen toisesta paikasta toiseen. Soitannollisilla iltahuweilla
woisi opettajan palkan hankkia, kuntia muuten rasittamatta. Tiedämme myöskin kansanwalistusseuran ohjelmassa olewan wiittauksen, että scura tahtoo
olla awullinen soitto- ja lauluseuroja toimeen panemaan, siltäkin taholta siis
woisi olla wähäistä apua toiwottawana. Erittäinkin katsomme kansanwalis255. US-r 62/26.5.1871: 2.
Selostus konsertista julkaistiin sanomalehdessä Tieto-Sanomia Suomen Kansalle
(22/31.5.1871: 6).
256. TaS 24/12.6.1871: 1.
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tusseuran haaraosastoille soitto- ja lauluseurain perustamisessa awuliasta
kättä ojentamisen warsin tarkoituksenmukaiseksi, jopa niiden etupäässä työskenneltäwäksi waikutus-alaksi. Ainakin luulemme Porin haara-osaston tässä suhteen olewan paikkakunnalla woimainsa mukaan awullinen, missä sen
apu tarpeelliseksi ja suotuisaksi näkyy. [- -] Työhön siis!257

Edellä mainitun lisäksi kirjoituksessa tuotiin esiin muun muassa esimerkki
Viron musiikinharrastajista, ”jotka paljoa tukalammissa oloissa owat jo melkein
jokaiseen kuntaan soitto- ja lauluseuroja perustaneet ja pitäneet jo useampia
yhteisiä suuria laulujuhlia ja pitäwät sellaista tänäkin suwena”. Mahdollisesti
juuri virolaisten antamalla ja eräillä muilla ulkomaisilla esimerkeillä oli osuutensa siihen, että Kansanvalistusseura neljä vuotta puheena olevan artikkelin
julkaisemisen jälkeen (v. 1884) pani toimeen edellä mainitut maamme ensimmäiset yleiset laulu- ja soittojuhlat (ks. s. 130 ja alaviite 246).
Orkestereiden, erityisesti puhallinorkestereiden, perustamista ja samalla
kotimaisten soittajien kouluttamista koskevia propagointeja ilmestyi sanomalehtien sivuille varsinkin 1880-luvulla.258 Puhallinyhtye- toiminnan vilkastumista
vaikeutti kuitenkin hyvin yleisesti muun muassa se, että ei ollut saatavilla riittävästi sopivaa nuottimateriaalia. Tämän puutteen korjaamiseksi ”Eräs torwen
puhaltaja” kirjoitti sanomalehtiartikkelin, missä esitti toivomuksen, että ”herrat nuottiniekat sowittelisiwat ja painattaisiwat torwisoittokuntien nuottia
(parttituuria)”. Kustantajaksi kirjoittaja artikkelissaan ehdotti Kansanvalistusseuraa ja päätti kirjoituksensa ilmaukseen ”[- -] tämän aikeen toteuttaminen wirkistäisi sangen paljo kansamme henkisiä pyrinnöitä”.259 Sanomalehden
toimitus vastasi tähän kirjoitukseen ja ilmoitti, että ”Pari kaupunkimme tun257. S-ta 25/19.6.1880: 1–2.
258. Puheena olvia kirjoituksia olivat mm. jo edellä esillä ollut artikkeli ”Laulu- ja soittokuntien tärkeydestä maakunnissa” (S-ta 25/19.6.1880: 1–2) ja artikkelit ”Lauluseuroista maalaiskunnissa” (K-u 5/31.1.1880: 1), ”Musiki-asioista” (US-r 243/21.10.1881: 1), ”Pieni esitys” (US-r
256/3.11.1882: 1), ”Joku wiikko sitten walitettiin tässä lehdessä [- -].” (US-r 269/18.11.1882:
1), ”Torwisoittokunnista maaseuduilla” (TL 5/20.1.1883: 1), ”Kirje Itä-Suomesta. Laulusta
ja soitannosta” (I-n 70/18.6.1885: 3), ”Maaseutujen torwisoittokunnista” (A-a 143/5.12.1885:
1) ja ”Torwisoittokuntien perustamisesta ja kannattamisesta (ibid.: 1–2), ”Jokunen sana
maalaistorwisoittokunnille” (A-a 65/5.6.1886: 3), ”Soitannosta ja torwisoittokunnista” (K-ar
45/9.6.1886: 2), ”Kaupunkimme soittokunnista” (Al 70/13.6.1885: 1–2), ”Tammerfors d. 16 juni” (TaA 48/16.6.1885: 1–2), ”Wieläkin kaupunkimme soittokunnista” (Al 75/25.6.1885: 1–2),
”Sananen laulun ja soiton edistämisestä” (Al 129/ 29.10.1887: 2), ”Maalaissoittokunnista” (Al
36/23.3.1888: 2), ”Menestywätkö laulu- ja soittokunnat maaseuduilla?” (TL 63/28.5.1889: 2),
”Laulu- ja soittokuntien tärkeydestä” (WS 67/20.3.1889: 1–2). Kolmessa edellä mainituista
artikkeleista (S-ta 25/19.6.1880: 1–2; A-a 143/5.12.1885: 1–2 ja Ka-r 45/9.6.1886: 2) soittokuntien/puhallinorkestereiden johtajien koulutuspaikoiksi ehdotettiin lukkari- ja urkurikouluja sekä kansakoulunopettajaseminaareja, sanomalehdessä S-ta lukkari- ja urkurikouluista ainoastaan tuolloin toiminnassa ollutta Turun lukkari- ja urkurikoulua.
259. US-r 256/3.11.1882: 1.
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netuimpia soitannontuntijoita owat tässä kohden luwanneet arwollista apuansa”. Myös suomenkielisen torvensoiton oppikirjan mainittiin olleen työn alla,
mutta jääneen keskentekoiseksi, koska kustantajasta ei ollut tietoa.260 Ei kuitenkaan kulunut kuin kolme vuotta siihen, kun Adolf Leander (1833–1899) julkaisi vuonna 1885 oppikirjan Torvisoitannon oppikirja/Skola för hornmusik.
Orkesteritoiminnan puolesta propagoinnin yleinen lähtökohta oli se, että
tulisi kouluttaa kotimaisia soittajia orkestereihimme. Maahamme saapuneet
ulkomaiset soittajat koettiin kotimaisen kehityksen esteeksi. Tästä esimerkkinä on alaviitteessä 258 mainittu artikkeli otsikolla ”Musiki-asioista”. Se oli
nimimerkki A. Trw:n vuonna 1881 kirjoittama ja sisälsi yksityiskohtaisia orkesteri- ja myös kuorotoimintojen edistämistä koskevia toimenpide-ehdotuksia.
Lähtökohtina kirjoituksessa olivat Tampereen silloiset orkesteri- ja muut musiikkiolot. Vuolaasti rönsyilevässä tekstissään kirjoittaja toi esiin jopa kärkeviltä tuntuvia näkemyksiä puolustaessaan musiikkiasioissa suomalaisuutta ja
suomen kielen asemaa, mutta hän esitti myös toimintamallin orkesteritoiminnan ja orkesterisoittimien soiton opetuksen, orkesterikoulun, järjestämiseksi.
Lukijan luwalla saanen sanasen wirkkaa Tampereen kaupungin soittokunnasta, jota kannatetaan 9,000 markalla, johon summaan musikin ystäwät
uhraawat 2,000 ja kaupungin waltuusmiehet antawat anniskelu-yhtiön woittowaroista 6,000 m. Soittokunnassa on yksinomaisesti ulkomaisia soittajia.
Kotimaisia kyllä olisi saatawissa, mutta saksalainen kapellimestari wetää
soittokuntaan ainoastaan kansalaisiansa. Nämä owat, myöntäkäämme se, oitis walmiita soittokunnassa käytettäwäksi, mutta owat myöskin ajan tullessa
walmiita poislentämään taitoinensa, ja kaupungilla kauneista summistansa ei
ole sanottawaa hyötyä ollut, koko Suomen kansalle ci pienintäkään.
Edellä lausuttujen perusteiden mukaan olisiwat nykyiset, muukalaisella perusteella olewat soittokuntamme järjestettäwät kansallisemmalle kannalle. Meidän mielestämme olisiwat ne muodostettawat seuraawaan tapaan.
Niissä tulisi olla:
1) soittomestari 3,000 tai 3,500 m. wuosipalkalla ja määrätyllä opetuswelwollisuudella, esim. 5 tuntia päiwässä, paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa waan 2 tuntia päiwässä;
2) taiteellinen wiuluniekka 2,000 tai 2,500 m. wuosipalkalla ja welwollisuudella antaa opetusta wähintään 2 tuntia päiwässä kumminkin 5:lle opettelewalle kerrallaan;
3) 5 tai 6 soittajaa 600 à 700 m. wuosipalkalla ja welwollisuudella wähintään tunnin päiwässä soittomestarin johdolla harjoittautua soittokoneensa
käytännössä ja soittaa kaikissa soittotilaisuuksissa;
4) 2 tai kolme soitto-oppilasta 200 à 300 m. wuosipalkalla, welwollisuudella harjoitella itseänsä soitannossa uutterasti ja soittaa kaikissa tilaisuuksista, joissa waan soittomestari heidän apuansa tarwitsee;
260. US-r 269/18.11.1882: 1.
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5) kaikkien soittokuntaan kuuluwien henkilöiden tulee olla Suomen kansalaisia ja, niin paljo kuin mahdollista, kotoisin siltä paikkakunnalta, jossa soittokunta on. Poikkeus saakoon kuitenkin toistaiseksi tapahtua soittomestarin
ja taiteellisen wiuluniekan suhteen. Waltakielenä soittokunnassa käytetään
luonnollisesti sitä kieltä, joka on paikkakunnan yleinen puhekieli;
6) soittokunta ei saa toimeenpanna mitään kansaa turmelewia huweja eikä mihinkään rawintoloihin sitä johdattaa omaksi hyödyksensä ja
7) soittomestari ja taiteellinen wiuluniekka owat welwolliset pitämään, jos
lauluhaluisia paikkakunnalla löytyy, alituista lauluseuraa ja uhraamaan yhteisesti 3 tuntia wiikossa sen opettamiseksi ja johtamiseksi sekä
8) soittokunta älköön toimittako yhteishywää tarkoittawien seurojen toimeenpanemille huweille kilpailijaa älköönkä myöskään pitäkö huwejansa silloin kun joku jalompi huwi esim. teateri yleisölle tarjona on.261

Nimimerkki A. Trw:n esittämä malli toteutui sittemmin orkestereiden järjestämässä soittajakoulutuksessa riippumatta siitä, käytettiinkö tästä koulutuksesta termiä orkesterikoulu tai ei. Sitä noudatettiin orkestereiden toiminnassa
hyvin yleisesti pitkälle 1900-lukua ja toteutetaan oppilassoittajajärjestelmänä
yhä edelleenkin enemmän tai vähemmän ehdotuksen mukaisesti siten, että
myös muut orkesterin soittajat kuin nimimerkki A. Trw:n ehdottamat osallistuvat opetukseen.
Kirjallisten propagointien ohella myös mallit niiltä paikkakkunnilta, missä oli pantu toimeen orkesterisoittoa, toimivat esikuvina muualla. Tästä on esimerkkinä Armas Järnefeltin (1869–1958) johtama Viipurin Musiikinystäväin
orkesteri. Se teki samana vuonna (1900) kuin Robert Kajanuksen johtama Sinfoonisen Seuran [sen nimi oli tällöin mainitussa muodossa] orkesteri konsertoi
Pariisin maailmannäyttelyssä kotimaisen konserttimatkan 10 paikkakunnalle. Ne olivat Lappeenranta, Kouvola, Mikkeli, Kuopio, Kotka, Hamina, Tainionkoski, Imatra, Sortavala ja Joensuu.262 On ilmeistä, että tämä konserttikiertue
sai aikaan ainakin joillakin konserttipaikkakunnilla kiinnostuksen orkesteritoiminnan ja sen yhteydessä soitonopetuksen käynnistämiseen. Näin tapahtui
hyvin pian Mikkelissä (ks. alaluku 8.1.6.) ja Kotkassa (ks. alaluku 8.1.11.) sekä
sittemmin Kuopiossa263 (ks. alaluku 8.1.9.) ja Joensuussa (ks. alaluku 8.1.11.).
261. US-r 243/21.10.1881: 1.
Kirjoittajan esittämät markkamäärät vuonna 1881 ovat suu rimmasta pienimpään likimääräisesti euroina esitettyinä seuraavat: 9 000 mk = 36 770 e, 6 000 mk = 24 510 e, 3 500
mk = 14 300 e, 3 000 mk = 12 260 e, 2 500 mk = 10 210 e, 2 000 mk = 8 171 e, 700 mk = 2 860
e, 600 mk = 2 451 e, 300 mk = 1 226 e, 200 mk = 817,10 e.
262. WS 25/27.1.1900: 3; Kotkan Uutiset 6/25.1.1900: 2 ja 8/1.2.1900: 2; US-o 14/3.2.1900: 2
ja 15/6.2.1900: 2; KoS 17/8.2.1900: 2; WS 37/8.2.1900: 3 ja 38/9.2.1900: 3; KoN 13/13.2.1900: 2.
263. Orkesterin perustamiseen Kuopiossa vaikuttivat todennäköisesti myös Juho Leinon (1867–1945) johtaman Viipurin jousiorkesterin konsertti Kuopiossa (mainittu orkesteri konsertoi samalla matkalla myös Mikkelissä) vuonna 1904 (MiS 11/30.1.1904: 3; O-va
19/22.3.1904: 2; MiS 34/24.3.1904: 3; O-va 21/26.3.1904: 3) ja vuonna 1903 perustetun Mik-
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Vapaaehtoiseen musiikkityöhön 1900-luvun alkupuolella liittyivät yhä
useampien kaupunkien musiikki- ja orkesteriyhdistysten ylläpitämät orkesterit. Niitä kaupungit tukivat avustuksillaan. Soittajat olivat yleensä harrastajia, mutta joissakin tapauksissa myös musiikkialan ammattilaisia.264 Niillä
oli tärkeä merkityksensä orkesterikouluinstituution syntymisessä maahamme
kotimaisten soittajien kouluttamiseksi. Sittemmin kuorot ja soittokunnat kuuluivat myös vapaaehtoista maanpuolustusta edustaneen Suojeluskuntajärjestön toiminnan vaalimiin valistus- ja taidetoimintoihin vuosina 1917–1944.265
Musiikinharrastuksen laajenemisesta ja lisääntyneestä julkisesta konsertti- ja muusta musiikin esittämistoiminnoista johtuen sekä harrastuspohjainen
että ammattimainen esittävä säveltaide autonomian ajan Suomessa oli ottanut merkittävät askeleensa 1800-luvun loppupuolelle tultaessa. Sen ja luovan
säveltaiteemme edistymiseksi tarvittiin pysyvä kotimainen musiikkikoulutus.
Aluksi erittäin kapea-alaisen pysyvän koulutuksen rinnalla kuitenkin tuli olemaan vielä useiden vuosikymmenien aikana lyhytikäisiä koulutusjärjestelyjä
jatkona jo 1700-luvun lopulta alkaneelle musiikkioppilaitostoiminnalle.

kelin Musiikinystäväin yhdistyksen orkesterin, ”Mikkelin amatööriorkesterin”, konsertit
Kuopiossa vuosina 1905, 1907 ja 1909. Viimeksi mainittu orkesteri konsertoi vuonna 1905
myös Iisalmella (MiS 28/9.3.1905: 2; M-i 55/12.5.1905: 2; S-S 51/8.5.1907: 2; MiS 2/9.1.1909:
3; O-va 3/12.1.1909: 2).
264. Jo 1800-luvun puolella (Porissa v. 1877, Tampereella v. 1878, Vaasassa v. 1889 ja Viipurissa v. 1894) perustettujen yhdistysten ylläpitämien musiikkikapellien/orkestereiden jälkeen niitä ylläpitäneitä yhdistyksiä perustettiin Oulussa (1902), Kotkassa (1903), Mikkelissä
(1903), Lahdessa (1904, orkesteri 1910), Joensuussa (1908, orkesteri 1910), Lappeenrannassa (1909) ja Kuopiossa (1910). Useiden näiden yhdistysten ylläpitämien orkesterit lakkasivat
toimimasta ensimmäisen maailmansodan johdosta, mutta aloittivat uudelleen 1920–1930-lukujen vaihteessa (esim. Viipurissa (1929) ja Vaasassa (1930) ja sen jälkeen, jolloin myös uusia orkestereita ylläpitäneitä yhdistyksiä perustettiin (esim. Kemin Soitannollinen Seura ja
orkesteri (1930), Seinäjoen Orkesteriyhdistys ja orkesteri (1936).
265. Suojeluskuntajärjestö sai kiinteät toimintamuodot 2.8.1918 annetun asetuksen säännöksillä. Maa oli jaettuna 22 suojeluskuntapiiriin. Niissä oli v. 1928 yhteensä 250 paikallista suojeluskuntaa. Toiminta vakinaistettiin lailla v. 1927 ja lakkautettiin välirauhanehtojen tulkinnan perusteella v. 1944.
Erityisen virkeää suojeluskuntajärjestön harjoittamaa mieskuorotoimintaa edusti tohtori Altti Järvisen (1889–1982) johtama Porin Suojeluskunnan Mieskuoro. Se perustettiin
v. 1919 ja toimi koko suojeluskuntajärjestön historian ajan. Kuoro konsertoi kotipaikkakuntansa lisäksi Helsingissä, Raumalla, Tampereella, Uudessakaupungissa, Turussa, Kristiinassa/Kristiinankaupungissa, Vaasassa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Viipurissa, joissakin
edellä mainituista kaupungeissa useita kertoja. Juhliessaan 25-vuotista taivaltaan v. 1944
kuoro oli jo pitänyt 119 omaa konserttia ja esiintynyt lukuisissa muissa tilaisuuksissa (MT
4/1944: 60).
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3.2.3. Musiikkikouluja Helsingissä
3.2.3.1. Carl August Tavaststjernan laulukoulu
Edellä on mainittu, että Ehrströmin laulukoulun jatkaja Helsingissä oli August
Tavaststjernan266 Sångskola vuosina 1851–1859. Siihen ilmoitettiin Ehrströmin laulukoulun tavoin otettavan oppilaiksi nuoria poikia ja tyttöjä.267 Koulun
käynnistymistä koskevan uutisensa lisäksi Helsingfors Tidningar tiedotti tästä
koulusta uudelleen syksyllä 1851.268 Tavaststjerna ilmoitti kuitenkin jo kaksi
vuotta laulukouluaan aikaisemmin laulutuntien antamisesta ilman termiä laulukoulu.269 Tällöin hän oli eronnut alikapteenin asemasta armeijasta ja antautunut säveltaiteilijan uralle. Koulun opetustoiminnasta, oppituntijärjestelyistä,
opetussisällöistä ja niin edelleen, ei esitetty julkisuudessa tietoja. On todennäköistä, että toiminta erotuksena sitä edeltäneestä Ehrströmin Alkeislaulukoulusta rajoittui laulunopetukseen ilman merkittävää tukioppiaineiden opetusta.
On esitetty näkemyksiä, joiden mukaan August Tavaststjerna ei olisi milloinkaan saanut mitään varsinaista säveltaiteellista koulutusta.270 Laulutaiteilijana
hän tuskin oli kuitenkaan autodidakti. Hän on voinut saada upseerikoulutuksensa aikana musiikkikoulutusta, koska sotilasakatemioissa oli Tavaststjernan opiskeluaikana siihen mahdollisuus, kuten muun muassa edellä Viaporin
upseeriston osalta on mainittu. Lisäksi hänen ilmeisen lyhytaikaisista lauluopinnoistaan Pietarissa vuosien 1850 ja 1851 vaihteessa on mainintoja alaviitteessä 266. Voitaneen pitää tyystin pois suljettuna sitä, että Tavaststjerna olisi
ilman saamaansa laulukoulutusta ryhtynyt pitämään laulukoulua.

266. Tavaststjerna piti erittäin paljon konsertteja niin Helsingissä (lauloi myös mm. Jonatanin osan Paciuksen oopperan Kung Carls Jagt/Kaarle-kuninkaan metsästys esityksissä vuonna 1852 ensiesityksestä 24.3.1852 alkaen), Turussa kuin monissa maaseutukaupungeissakin (mm. Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Vaasassa ja Viipurissa) sekä vuonna 1973
Tukholmassa (HD 246/10.9.1873: 2; Hbl 209/10.9.1873: 1). Sanomalehtitietojen mukaan hän
läksi syksyllä 1850 opiskelemaan laulua Pietariin (HT 63/10.8.1850: 1; Mbl 60/12.8.1850: 1;
ÅT 64/16.8.1850: 2; I-n 65/17.8.1850: 1). Tämä opiskelu kesti ilmeisesti vain pari kuukautta
tai Tavaststjerna kävi pitämässä jäljempänä mainitut konsertit Pietarista käsin, koska hän
näyttää konsertoineen vielä vuoden 1850 marraskuun alussa Loviisassa (Mbl 86/11.11.1850:
2) ja jo vuoden 1851 tammikuun lopussa Vaasassa (I-n 8/29.1.1851: 2). Aktiivisen laulajauransa jälkeen August Tavaststjerna muutti asumaan Pietariin, missä toimi tulli- ja intendentuurivirkamiehenä (Heikinheimo 1955: 754).
267. HT 28/9.4.1851: 1.
268. HT 82/15.10.1851: 1.
269. HT 85/27.10.1849: 1.
270. Tawaststjerna 1965: 128; Salmenhaara, E. 1995: 424.
Erik Tawaststjerna ja Erkki Salmenhaara eivät mainitse August Tavaststjernan Laulukoulua lainkaan.
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3.2.3.2. Sinfoniayhdistyksen/Carl Gottlob Ganszaugen
musiikkikoulu
Opetussisällöltään selvästi edellisiä musiikkikouluja laaja-alaisemmaksi suunniteltiin Carl Gottlob Ganszaugen vuosina 1852–1855 johtama musiikkikoulu.
Se oli vuosina 1852–1853 Sinfoniayhdistyksen ja sen jälkeen Ganszaugen yksityisesti ylläpitämä.271
Puheena olevan musiikkikoulun perustaminen näyttää olleen vireillä
viimeistään jo vuonna 1851, koska sellotaiteilija [Ivan] Kologriwoff lahjoitti
27.3.1851 Helsingissä pitämänsä konsertin tulot perustettavan musiikkikoulun hyväksi.272 Mahdollisesti kulujen säästämiseksi mainitusta tilaisuudesta
ei ollut ilmoituksia sanomalehdissä, mistä johtuen sen kuulijakunta jäi lukumäärältään vähäiseksi ja samalla sen tuotto heikoksi. Sanomalehti toikin tämän johdosta esiin, että hyvässä pääkaupungissamme saataneen jäädä pitkään
odottamaan musiikkikoulua.
Ett i wår tid, som företrädesvis kallas den egoistiska, vackert exempel på en
uppofrande likgiltighet för egna intressen erbjöd denna afton Helsingfors public
genom … sin fåtalighet. Vi komma troligtvis ännu länge att vänta på en musikskola i vår goda hufvudstad. Den glesa salongen torde man dock till en del
få tillskrifva den mängd musikaliska nöjen, som inom en kort tid erbjudits,
samt den omständigheten att ingen fullständig annons om Herr Kologrivoffs
concert blef synlig i tidningarna.273

Niin orkesterin kuin sen yhteyteen musiikkikoulunkin perustamiseksi oli
voimakkaasti propagoinut sanomalehtensä, Helsingfors Tidningarin, palstoilla Zacharias Topelius jo vuonna 1848 (ks. alaluku 3.3.2.6.). Samaa asiaa ajoi
myös sittemmin syksyllä 1851 Morgonbladet,274 jonka kirjoituksessa ehdotettiin taitavien ulkomaisten muusikoiden kutsumista aluksi orkesterin jäseniksi
ja kouluttamaan orkesterin yhteyteen ehdottamassaan musiikkikoulussa työnsä jatkajiksi kotimaisia muusikoita, joita sittemmin tulisi olemaan Helsingin
lisäksi muissakin maamme kaupungeissa.
271. FAT 49/28.2.1852: 1; HT 16/25.2.1852: 1; Mbl 16/26.2.1852: 1; ÅT 16/27.2.1852: 1;
Marvia 1993: 15.
272. Mbl 23/24.3.1851: 1, 24/27.3.1851: 1 ja 25/31.3.1851: 1; HT 24/26.3.1851: 1 ja 25/29.3.1851:
1; I-n 26/2.4.1851: 1; ÅT 24/28.3.1851: 2.
Perustettavan musiikkikoulun kantarahaston hyväksi Ivan Kologriwoffin pitämän konsertin uutisoimisessa oli erikoista se, että kaksi sanomalehteä (ÅT 24/28.3.1851: 2 ja I-n
26/2.4.1851: 1) tiedottivat tulevaksi ilmaisemastaan konsertista vasta jälkikäteen.
Puheena olevassa konsertissa esiintyivät myös Sinfoniayhdistyksen orkesteri ja laulaja
August Tavaststjerna rouvansa kanssa (Mbl 25/29.3.1851: 1).
273. Mbl 25/31.3.1851: 1.
274. Mbl 65/28.8.1851: 2–3, 66/1.9.1851: 2–3 ja 95/11.12.1851: 2–3.
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Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulu organisoitiin edellä mainittujen propagointien mukaisesti siten, että se oli aluksi kytköksissä mainitun yhdistyksen
heinäkuussa 1852 perustettuun 12-miehisen soittajiston muodostamaan orkesteriin ja sittemmin Ganszaugen kapelliin. Orkesteriin liittyen musiikkikoulua
perustettaessa ”toivottiin, että sen rinnalla saataisiin nähdä kotimaisen musiikkitaiteilijain kantajoukon kohoavan”.275
Musiikkikoulun perustamisesta kirjoittaessaan Topelius ei tuonut esiin kotimaisten soittajien kouluttamista, koska se oli itsestään selvyys, vaan ilman
korulauseita ilmoitti sanomalehdessään musiikkikoulun tehtäväksi ja tavoitteeksi orkesterisoittajien ja urkureiden kouluttamisen.276 Jälkimmäinen tehtävä
mahdollistui sillä perusteella, että Fredrik August Ehrströmin kuoleman jälkeen Ganszauge oli saanut valtakirjan Vanhankirkon urkuriksi 17.12.1851.277
On ilmeistä, että orkesterisoittajakoulutustehtävän osalta musiikkikoulun syntymiseen vaikuttivat saksalaisten soittajien kanssa jatkuvasti esiin nousseet
erimielisyydet,278 mistä johtuen edellä siteerattu musiikkikoulun kunnianhimoinen tavoite sisältää totuuden siemenen, mutta ilmaus ”että saataisiin nähdä nähdä kotimaisen musiikkitaiteilijain kantajoukon kohoavan” jäi käytännön
toteutuksena jo lyhyestä oppilaitoksen toiminnasta johtuen suppeaksi ja tuli
edustavimmalta osaltaan Leipzigin konservatorion antaman lisäkoulutuksen
ryydittämänä palvelemaan ensisijaisesti naapurimaan Ruotsin musiikkielämää (ks. alaluku 8.5.).
Sinfoniayhdistysen musiikkikoulun perustaminen lienee ollut mainitun yhdistyksen johtokuntaan279 kuuluneelle Topeliukselle työvoitto. Hän oli ottanut
sanomalehdessään kantaa kotimaisten orkesterisoittajien kouluttamisen puo275. Schauman 1925 [1901]: 60.
276. HT 18/3.3.1852: 2–4.
277. HT 1/3.1.1852: 1.
278. Marvia 1993: 16.
279. Kokouksessa 21.2.1852, jossa Musikaliska Sällskapet i Helsingfors ja Symfoniföreningen päätettiin yhdistää, Topelius valittiin tämän yhdistyksen johtokunnan jäseneksi (FAT
45/24.2.1852: 1; HT 16/25.2.1852: 1).
Toimintojen uudelleen organisoiminen aiheutti polemiikkia siitä syystä, ettei Fredrik
Paciusta ollut valittu johtokuntaan. Idea Sinfoniayhdistyksen perustamiseksi mainittiin
kuitenkin olevan Paciukselta lähtöisin (FAT 45/24.2.1852: 1). Tähän moitteeseen vastattiin
tuomalla esiin muun muassa, että Pacius toivottiin nähtävän itseoikeutettuna jäsenenä johtokunnassa ja että hänelle oli suunniteltu perustetun musiikkikoulun ylimmän johdon tehtävää sekä musiikkikapellin organisointi- ja johtamistehtäviä (FAT 49/28.2.1852: 1). Kirjoituksessa ei ollut allekirjoitusta, mutta erittäin suurella todennäköisyydellä se oli Zacharias
Topeliuksen laatima, kuten myös Helsingfors Tidningarissa edellä tarkoitettua kirjoitusta
myöhemmin julkaistu artikkeli ”Leopoldiner-Bref 22”. Siinä ilmoitettiin, että perustetun
yhdistyksen johtokuntaan oli valittu kolme Sinfoniayhdistyksen edustajaa ja yksi edustaja
kultakin kolmelta toiminnalle takuita antaneelta taholta (teatterista, seurahuoneelta ja kaivohuoneelta). Tässäkin kirjoituksessa yliopiston musiikinjohtajan toivottiin nähtävän johtokunnassa itseoikeutettuna jäsenenä (HT 18/3.3.1852: 3).
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lesta jo neljä vuotta tätä aikaisemmin muun muassa ilmauksellaan ”Hr Hohmuths bemödanden för danandet af ett inhemskt musikkapell och för stadens
musik i allmänhet äga rättwisa anspråk på publikens erkänsla, [- -].”280 Muita Topeliuksen musiikkikoulutusta koskevia näkemyksiä ja ehdotuksia on esitetty alaluvussa 3.3.2.
Till en början kan man icke billigtwis wänta mera af styrelsen. Ty att densama
skulle depensera större summor på ett musikaliskt institut, ett conservatorium, der unge musici hade tillfälle att göra mera widsträckta och theoretiska
studier, kan icke rimligtwis begäras nu och wore att börja bygnaden från takåsen, då man ännu medhunnit så litet af det elementära.281

Musiikkikoulutuksen organisoimisen järjestyksen lisäksi Topeliuksen kannanottoon sisältyy toinenkin erittäin merkittävä, ensimmäistä kertaa julkisuudessa esitetty, kannanotto. Hän näyttää pitäneen konservatorion perustamisen
edellytyksenä sitä, että maan hallitus rahoittaa sen, toisin sanoen konservatorio olisi valtion ylläpitämä oppilaitos.
Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulun toiminnan jääminen lyhytaikaiseksi
johtui rahoitusongelmista ja siitä, että koulun opettajiston muodostanut Carl
Gottlob Ganszaugen kapelli hajosi lopullisesti (sen soittajisto oli vaihtunut useita kertoja jo tätä aikaisemmin) lokakuussa 1854, minkä jälkeen musiikkikoulun
oppilaat jäivät Ganszaugen yksityisoppilaiksi.282 Kapellin hajoamisesta tiedotettiin jo mainitun vuoden keväällä, mistä johtuen sen toiminnan jatkumista pyrittiin turvaamaan yksityisin lahjoitusvaroin. Tarkoitukseen osoitettiin
vuosittain 500 hopearuplaa, 9 773 euroa, kolmen vuoden ajaksi. Lahjoituksen
ehtona oli, että kapellin soittajien, ”enhwar på sitt instrument”, tuli antaa kuudelle oppilaalle soitonopetusta,283 mikä ilmaus osoittaa, että tavoitteena oli usean eri soittimen soitonopetuksen turvaaminen Ganszaugen musiikkikoulussa
kotimaisen kapellitoiminnan aikaan saamiseksi. Mainittu toimenpide ei kuitenkaan saanut kapellia pysymään koossa kuin vain noin puoli vuotta. Kolmantena syynä, mahdollisesti ainakin osittain rahoituksesta johtuen, oli ilmeisesti
oppilaiden vähyys, koska esimerkiksi koulun toiminnan ensimmäisenä syksynä 1852 oppilaita oli enimmillään ainoastaan kuusi.284 Mainittua vähäistäkin
280. HT 67/30.8.1848: 1.
281. HT 81/17.10.1846: 1–2.
282. HT 83/25.10.1854: 3.
Maria Collan-Beaurain (1921: 161) mainitsee virheellisesti, että Ganszaugen kapelli hajosi lopullisesti jo keväällä 1854. Samaa tarkoittaa myös John Rosasin (1952: 489) ilmaus
”Efter den av Lagi ledda konsertiperiodens slut upplöstes Ganszauges kapell, [- -].” Rudolf
Lagi johti konserttikaudella 1853–1854 yhteensä kuusi sinfoniakonserttia. Viimeisin niistä
oli 12.4.1854 (Mbl 30/13.4.1854: 1).
283. HT 32/26.4.1854: 1.
284. HT 77/25.9.1852: 4.
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oppilaitten määrää, kuten myös eräitä muita Helsingfors Tidningarin julkaisemia tietoja, epäiltiin turkulaisessa sanomalehdessä.285 Topeliuksen vastaus,
vaikka musiikkikoulun alkuvaiheisiin liittyvänä, antaa aiheen olettaa tärkeimmäksi syyksi musiikkikoulun sittemmin lyhyeksi jääneeseen toimintaan juuri oppilasvähyyden.
S w a r: skolan har i detta ögonblick fem elever, och den sjätte wäntas dagligen. Af dessa bekostar Symfoniföreningen t i l l e n b ö r j a n twå, Hr Ganzauge enskildt de öfriga. Att för ett så ringa antal platser första året inbjuda
elever publikt, wore både oklokt och illa, då flera ämnen finnes på nära håll.
Framdeles blir täflan widsträcktare.286

Mainitun vuonna 1852 julkaistun kirjoituksen tulevaisuuteen uskovan näkemyksen vastaista on, että julkisuudessa ei tämän jälkeen kuitenkaan näytä
olevan ilmoituksia Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulun antamasta opetuksesta eikä kovin paljon muitakaan tietoja koulun toiminnasta. Ganszaugen
pyrkimyksiä pysyvän kotimaisen orkesterin aikaansaamiseksi perustetun musiikkikoulun työn tuloksena kuitenkin tuettiin julkisuudessa muutoinkin kuin
Topeliuksen Helsingfors Tidningarissa, minkä osoittaa muun muassa katkelma
vuoden 1853 palmusunnuntaina pidetystä konsertista kirjoitetusta artikkelista. Ganszaugen sukunimi esiintyy tekstissä, kuten monissa muissakin yhteyksissä, virheellisesti muodossa Gansauge.
[- -] Herr Gansauge hade låtit en af sina elever, en fjortonårig gosse, inöfva
ett konsertstycke för violin, hvilket föredrogs på ett med hänseende till den
spelades ålder ganska tillfredställande sätt. Då afsigten med det musikaliska kapellet ifrån början varit, att igenom detsamma kunna uppfostra inhemska talanger till grundläggande af en stående orchester för hufvudstaden, så
är det nu offentligen aflagda profvet finna det Herr Gansauge eger en god både vilja och förmåga att realisera en sådan afsigt. Symfoniföreningen har gjort
till en af sina uppgifter grundläggningen och organiserandet af en musikskola
för detta ändamål, och man väntar af dess verksamhet de bästa resultater.287

Tästä konsertista kirjoitti myös sanomalehti Suometar otsikolla ”Soittelo”.
Palmusunnuntai-iltana pidettiin pääkaupungin seurushuoneessa suuri soittelo eli konseertti, jossa myös Helsingin nuoret neitoset ja yliopiston nuorukaiset laululla oliwat awulliset. Kansaa oli paljon koolla; noin 700 henkeä. Tulot
tästä soittelosta oliwat määrätyt Herra G a n s z a u g i l l e, joka soiton menestyksestä pääkaupungissamme on suurella waiwalla ja kustannuksellakin
pitänyt uutteraa huolta. Menneenä kesänä hankki hän Saksanmaalta oppi285. ÅU 81/15.10.1852: 1–2.
286. HT 84/20.10.1852: 1.
287. FAT 66/22.3.1853: 1; ks. myös HT 22/23.3.1853: 1.
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neita soittajoita, joiden awulla hänen aikomuksensa on soitteloon taipuwista
oman maamme nuorukaisista saada Helsinkiin warsinaisen soittokunnan toimeen. Yksi Herra Ganszaugin oppilaisista, 14 wuotinen poika kotoisin Wihdistä, tuli myös mainitussa soittelossa esiin ja soitti wiulua aiwan taitawasti,
josta kuulijoilta sai kehoittawia kädentaputuksia.288

Tämä kirjoitus, kuten sitä ennen siteerattu katkelma sanomalehden Finlands Allmänna Tidning kirjoituksesta tuo mieleen Zacharias Topeliuksen jo
viisi vuotta tätä ennen esiin tuoman suunnitelman, jonka mukaan aluksi ulkomaisten muusikoiden varaan rakentuvan orkesterin avulla tuli kouluttaa
kotimaisia muusikoita pysyvän orkesterin aikaan saamiseksi pääkaupunkiin.
Siteeratussa Suomettaren kirjoituksessa mainittiin, että puheena olleessa konsertissa esiintynyt 14-vuotias viulisti oli kotoisin Vihdistä. Tämä viulisti oli Carl Johan Lindberg (8.3.1837–21.12.1914), joka oli tuolloin 16- eikä
14-vuotias, kuten kummassakin edellä esiin tuodussa kirjoituksessa virheellisesti mainittiin.289
Tämän jälkeen vasta Ganszaugen musiikkikoulun (”musikinstitutets”) konserttia 16.9.1855 koskeva uutinen antaa hieman lisävalaistusta koulun opetustoimintaan. Tilaisuudessa mainittiin kuultavan kvartetin [jousikvartetin?]
soittoa sekä useita viulu-, huilu- ja oboesooloja.290 Tästä oppilaskonsertista kirjoitetussa arvostelussa nuorista soittajista mainitaan nimeltä ainoastaan viulisti Johan Lindberg.
K o n s e r t e n, som gafs i går af ”musikinstitutets elever”, d. v. s. herr Ganszauges f. d. elever, var besökt af omkr. 150 personer, eller nära nog så många, som
societetshusets mindre salong kunde inrymma. Man gick naturligtvis icke dit
med några stora pretensioner, ty de unga eleverna äro icke, eller rättare sagdt
k u n n a icke vara några artister. Man visste dock förut att Lindberg trakterar sin violin rätt artigt; likaså visste man förut huru Fürstenaus m. fl. variationer för flöjt skulle ta sig ut, ty på flöjtvariationer bedrar man sig aldrig. De
unga konsertgifvarne, och isynnerhet Lindberg, blefvo starkt applåderade, och
vi önska uppriktigt att de äfven måtte bli det i landsorten, dit de ämna bege sig
i afsigt att genom konserter kunna bereda sig tillfälle till vidare utbildning.291

Puheena olevasta konsertista ja musiikkikoulun oppilaista oli maininta
myös kirjoituksessa ”Bref till farbror X”. Kirjoitus sisälsi tiedon, minkä mu288. S-r 12/26.3.1853: 3.
289. Johan Lindbergin ikää koskenut sinänsä merkitykseltään vähäinen virheellinen tieto
oli todennäköisesti peräisin hänen opettajaltaan Carl Gottlob Ganszaugelta. Musiikkialalla on aina ollut viehtymystä varhaislahjakkuuksiin ja sen sivuilmiönä pyrkimystä nuorten
soittajataitureiden ikien nuorentamiseen. Mainittu virhe on sittemmin siirtynyt myös muihin kirjallisiin tietolähteisiin (esim. Schauman 1925 [1901]: 60 ja Dahlström, F. 1982: 9/9).
290. FAT 208/7.9.1855: 1.
291. Mbl 71/17.9.1855: 1.
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kaan Ganszaugen ylläpitämän musiikkikoulun kuusi oppilasta esiintyi tässä
konsertissa. Koska ei näytä löytyvän todisteita mainittua suuremmasta oppilasmäärästä, tämän musiikkikoulun oppilasmäärä ei ilmeisesti lisääntynyt juuri lainkaan alkuvaiheistaan.
[- -] Nyligen hade vi en liten musikalisk soiree af bara inhemska virtuosämnen.
Sex unga gossar, hvilka njutit undervisning i den musikskola, som herr Ganszauge förestod, men som nu måste upplösas, hade nemligen förenat sig för att
genom en musikalisk aftonunderhållning åt sig samla medel till en resa, hvilken de ämna företaga genom landet. Farbror kan väl tänka sig att hvad dessa
unga musikanter förmådde prestera icke var mycket, men man fordrade heller
icke detta. En ung Lindberg, violin, utmärkte sig dock genom goda anlag och
mycken färdighet. Skada är att de unga ämnena nu lemnas på egen hand att
fara landet omkring. Konsten blir för dem ett fullkomligt handtverk och några verkliga framsteg är det icke att mera tänka på. Imellertid ser man att här
icke saknas anlag och ämnen för musiken.
Farbror [- -].292

Edellä siteeratusta Morgonbladetissa kirjoitetusta oppilaskonserttiarvostelusta ilmenee, että Ganszauge oli tämän koulun pisimmälle edenneen oppilaan, Johan Lindbergin, opettaja. Musiikkikoulun toiminnan lakattua hänen
opettajanaan oli jonkin aikaa Fredrik Pacius. Jo syksyllä 1856 Lindberg kuitenkin aloitti opiskelunsa Ferdinand Davidin (1810–1873) oppilaana Leipzigin
konservatoriossa. Kirjeessään 7.10.1856 hän toi esiin opiskelustaan ja elämisestään seuraavaa:
Jag är nu inskrifwen wid konservatorium, spelar violin och piano, läser harmoniläran, sjunger med i kören samt spelar med i orkestern uti Gewandhaus
konserterna. Mycket får man här höra i musikwäg. Jag trivs bra och tror att
jag återwänder till Finland efter ett par år. Mitt lif samt allt annat sammanräcknadt kostar mig 300 thaler årligen; för mindre kan man ej lefwa, det är
omöjligt.293

Ganszauge opetti musiikkikoulussa viulunsoiton lisäksi ainakin huilunsoittoa, koska [Bror Bengt] Bromsin (1826–1889) laulukonsertissa 15.1.21854
kerrottiin lisäksi esitetyn instrumentaalimusiikkia ja huilusoolon esittäjäksi
Ganszaugen nuori oppilas Wigren.294
292. FAT 221/22.9.1855: 3.
293. HT 87/29.10.1856: 1.
294. Mbl 98/18.12.1854: 1–2.
Carl Gottlob Ganszauge oli ilmeisen monipuolinen muusikko. Pian Saksasta Suomeen
saavuttuaan hän ilmoitti sanomalehdessä antavansa pianonsoiton-, viulunsoiton- ja huilunsoitonopetusta (HT 82/16.10.1844: 4 ja 84/23.10.1844: 4). Johtamansa musiikkikoulun
toiminnan päätyttyä vuonna 1855 hän näyttää jättäneen huilunsoitonopetuksen pois niis-
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Topelius sai oivan tilaisuuden kirjoittaa Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulun kaupunginavustuksen puolesta uutisoidessaan sanomalehdessään vuonna 1854 kapellin perustamishankkeista Viipuriin295 ja Kristiinankaupunkiin.
Näistä kaupungeista viimeksi mainittuun oli haettu viiden vuoden määräajaksi 150 hopearuplan, 2 932 euron, vuotuinen palkkio ja vapaa asunto sekä julkisista esiintymisistä maksettavat korvaukset houkuttimena muusikkoa, joka
kouluttaisi perustettavaksi tarkoitetun kapellin kotimaiset soittajat.296 Topelius huomautti tässä yhteydessä, että Helsingin kaupungin vuotuinen avustus,
200 hopearuplaa, 3 909 euroa, Sinfoniayhdistyksen ylläpitämälle musiikkikoululle pääkaupungin olot huomioon ottaen oli aivan liian pieni. Tätäkin avustussummaa oli ilmeisesti joissakin yhteyksissä pidetty suurena, koska Topelius
totesi mainitun avustuksen määrän merkitsevän viisi kopekaa valittajaa kohti.
— Musikaliskt kapell. Nyss erfor man att Wiborg gjort stora uppoffringar för
att anskaffa sig ett kapell. Nu förljudes, att Christinestad står i underhandling
om anskaffande af ett dylikt. Wilkoren uppgifwas wara 150 rub. s:r årligen och
fria rum i fem ars tid för en musikus, som åtager sig att inöfwa sex ynglingar för ett blifwandc kapell, hwaremot han kan påräkna flera biförtjenster och
skild ersättning för hwarje gång han och hans elever begagnas wid offentliga
tillfällen. Detta hedrar Christinestad. Men när H e l s i n g f o r s stad will anslå 200 rub. s:r årligen åt ett musikaliskt kapell, med synnerligt afseende på en
derwid förenad musikskola, då beswära sig deröfwer någre af borgerskapet —
säkerligen derföre att de finna summan a l l t f ö r liten för Finlands hufwudstad? — nej derföre att de finna den alldeles öfwerflödig. Wi böra strax tillägga,
att deras åsigt delas af ganska få. Helsingfors har förut wid så många tillfälle
understödt berömliga företag, det har underkastat sig så många uppoffringar
för allmänt wäl, att det ej kan sätta i fråga ett så obetydligt bidrag för en musikskola, — ett bidrag, som ifall det skullc uttaxeras efter skattören, torde utgöra omkring 5 kopek årligen på hwar och en som bcswärat sig.297

Topeliuksen vetoomus ei tuottanut toivottua tulosta.
3.2.3.3. Henriette Nybergin musiikkikoulu
Kotimaisen musiikkitaiteilijakunnan kouluttamiseen pyrkineen, mutta toiminnaltaan lyhytikäiseksi jääneen Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulun jälkeen
seuraava yritys musiikkikoulutoiminnaksi Helsingissä oli Henriette [Ottiliatä oppiaineista, joissa hän ilmoitti antavansa yksityisopetusta (esim. HT 67/29.8.1855: 4 ja
69/5.9.1855: 4).
295. Tästä hankkeesta uutisoi Morgonbladet jo joulukuussa 1853 (99/29.12.1853: 2–3).
296. Kristiinankaupungissa oli toiminut ennen Krimin sotaa 10 orpopojasta koottu kapelli.
Se oli konsertoinut kotikaupunkinsa lisäksi myös Vaasassa (HT 55/9.7.1856: 1–2).
297. HT 8/28.1.1854: 2.
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na Henrika] Nybergin (1830–1911)298 vuosina 1859–1861/1862 toiminut musiikkikoulu. Se keskittyi antamansa soitonopetuksen osalta ensimmäisenä
toimintavuotenaan ainoastaan pianonsoitonopetukseen ja oli mielenkiintoinen
pedagogisessa katsannossa, koska opetukseen oli kytkettynä myös mainitun
soittimen soiton opiskelun ja taitamisen osalta tärkeä sointuopin opetus. Tämä
koulu on harvoja niistä puheena olevista musiikkikouluista, joiden käytännön
opetusjärjestelyistä on saatavissa joitakin yksityiskohtaisia tietoja. Koulusta
ilmoitettiin sanomalehdessä otsikolla ”Musikskola” keväällä 1859.
I ändamål att här börja en musikskola, der undervisning i pianofortespelning
och harmonilära meddelas af en lärare och tvenne lärarinnor från den 15 September till den 15 Juni med en månads julferie, får undertecknad härom underrätta dem, som önska begagna sig af denna undervisning. Elever mottagas
för minst ett år. Afgiften är 40 rubel om året för hvarje elev, och erlägges förskottsvis med 15 rubel för höst- och 25 rubel för vårterminen. Enär 21 elever utgöra minsta antalet för inrättningens bestånd, anhålles ödmjukast, att
de, som häraf önska begagna sig, behagade inom slutet af nästkommande juli
månad derom anmäla hos undertecknad, skolans föreståndarinna, boende uti
hofrådet Nybergs härvarande gård.
Helsingfors den 24 mars 1859
Henriette Nyberg.
Elev af Leipziger konservatorium.299
298. Henriette Nybergistä ja hänen musiikkikoulustaan on esitetty useita virheeellisiä
tietoja. Einari Marvia (1978, 4: 462) mainitsee, että Henriette Nyberg oli J. A. Nybergin
[Nyberghin] eli Ruotsista Suomeen ja aluksi Turun tuomiokirkon urkuriksi tulleen kirkkomuusikon ja maamme mieskuorolaulun uranuurtajan sekä Akateemisen Musiikkiseuran kuoronjohtajan ja pianonsoitonopettajana yksityistunteja antaneen Johan Abraham Nyberghin
(1788–1853) tytär. Myös Erkki Salmenhaara (1995: 393) nimeää Henriette Nybergin ”kuoromiehen Johan Abraham Nybergin” tyttäreksi. Tämä tieto on väärä. Henriette Nyberg oli
maanmittaushallituksen ”tirehtöörin”, kamarineuvos Claes Henrik Nybergin (1799–1883)
tytär, oikeilta etunimiltään Ottiliana Henrika ja kutsumanimiltään Henriette ja Jetta, joka
oli ollut J. A. Nyberghin yksityisoppilaana opiskeltuaan sitä ennen ”mamselli” Thüringin
ja Pietarista saapuneen lukkarinpojan, ylioppilas [Wilhelm/Vilhelm Ferdinand] Tallgrénin
(1816–1889), johdolla (US 142/27.5.1965: 8). Hän on säveltänyt teoksen Trois Danses favorites pour le Piano-Forte.
Einari Marvia (ibid.) antaa toisenkin virheellisen tiedon, jonka mukaan Henriette Nybergin musiikkikoulussa olisi ensimmäisenä Suomessa annettu opetusta ryhmäopetusmenetelmällä.
Henriette Nybergin kutsumanimi Jetta on puolestaan saanut Fabian Dahlströmin lisäämään virheellisesti suomenkieliseen teokseensa Sibelius-Akatemia 1882–1982 (1982: 9)
Henriette Nybergin musiikkikoulun, joka toimi Dahlströmin mukaan v. 1858–1861, ohella
myös Jetta Nybergin johtaman musiikkikoulun ja tälle eri toiminta-ajan (v. 1858–1862). Lisäksi Fabian Dahlströmin mainitsema Salme Setälän sanomalehtikirjoitusta koskevan viitteen päivämäärä (29.5.1965) on virheellinen.
299. HT 29/13.4.1859: 4.
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Samassa sanomalehdessä, kirjoittajana suurella todennäköisyydellä Zacharias Topelius, oli erillinen kirjoitus ”Ny musikskola”. Siinä täydennettiin Henriette Nybergin ilmoituksessa esiin tuotuja tietoja koulun toiminnasta.
N y m u s i k s k o l a. Bland dagens annonser läses äfwen en om inrättandet
här af en ny musikskola från nästa 15 September. Denna inrättning skiljer sig
wäsentligen från priwata lektioner deri, att harmonilära ingår bland läroämnena och att elewerna i hwarje klass spela, den ena efter den andra, i de öfrigas
närwara, så att underwisningen lika mycket bidringas genom att höra andra
öfwas och rättas, som genom egen praktisk öfning. Erfarenheten har utomlands
wisat, att denna method har stora fördelar. Wad harmoniläran angår, är det
ett wanligt missförstånd att anse den endast behöflig för kompositörer, då den
i sjelwa werket är musikens grammatik och således lika nödwändig för goda
musikaliska studier, som grammatiken för språkstudierna.
Om den nya anstaltens plan ha wi för öfrigt erfarit följande. Eleverna delas
i tre klasser, högst 7 i hwardera, och sysselsättas hwarje onsdags och lördagseftermiddag från kl. 3 till 6, twå timmar med pianospelning och tredje (mellan)
timman med harmonilära, hwari hr C. Moring åtagit sig underwisningen. Lägsta klassen spelar blott för andra lärarinnan; andra klassen en timma för andra
och en timma för första lärarinnan; högsta klassen blott för första lärarinnan.
Inrättningen är tillswidare ämnad endast för flickor. För onsdagseftermiddagarnas anwändande härtill af fruntimmerskolans elewer torde intet
hinder möta.300

Tiedot aloittavan musiikkikoulun toiminnasta julkaistiin myös kirjoituksessa ”Kopistens krönika”301 ja Turussa ilmestyneissä sanomalehdissä302 samoin
kuin Henriette Nybergin ilmoitus uudelleen Helsingfors Tidningarissa.303 Puheena olevat tiedotteet ja asiaa koskevat kirjoitukset osoittavat, että kyseinen
musiikkikoulu perustettiin vuonna 1859 eikä 1858, kuten lähes kaikissa muissa käytettävissä olevissa tietolähteissä virheellisesti mainitaan.304
Henriette Nybergin isä ei Salme Setälän mukaan halunnut tyttärensä esiintyvän konserttipianistina, vaan toivoi hänen keskittyvän opettamiseen, mihin
myös Fredrik Paciuksen tiedetään häntä kannustaneen. Henriette Nybergin äidin tyttärelleen Leipzigiin lähettämässä kirjeessä mainitaan olleen seuraava ilmaus: ”Pacius arvelee, että sinun on perustettava musiikkikoulu kun palaat”.305
300. HT 29/13.4.1859: 1.
301. P-n 16/18.4.1859: 8.
302. ÅU 29/15.4.1859: 1; ÅT 31/26.4.1859: 1.
303. HT 34/30.4.1859, Bih.: 2.
304. Karvonen, A. 1957: 14; US 142/27.5.1965: 8; Dahlström, F. 1982: 9.
305. US 142/27.5.1965: 8.
Fredrik Paciuksella saattoi olla joitakin ääneen lausumattomia perusteita olla voimakkaasti kannustamatta Henriette Nybergiä esiintyvän pianotaiteilijan uralle. Hän kuuli Henriette Nybergin esiintyvän Leipzigissä 29.8.1857 ja kirjoitti päiväkirjaansa ”Mamsell Nyberg
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Tätä tarkoitusta varten kamarineuvos Nyberg rakennutti Kaivopuistossa sijainneen talonsa yhteyteen erillisen ”musiikkihuoneen”, missä musiikkikoulun
toiminta myös käynnistyi, mutta opetus jouduttiin tilan puutteen takia pian
siirtämään Kasarminkadulle vuokratiloihin.306
Koulun pianonsoitonopettajana Henriette Nybergin ohella toimi toistaiseksi tuntemattomaksi jäänyt toinen opettaja.307 Sointuopia opetti Karl/Carl Moring (1832–1868).308 Aluksi ainoastaan tytöille tarkoitettua opetusta ilmoitettiin
annettavan ajalla 15.9.–15.6. keskiviikkona ja lauantaina iltapäivällä klo 3–6.
Oppilaat mainittiin jaettaviksi kolmeen luokkaan. Viikoittaisen soitonopetusajan (kaksi opettajaa kahtena päivänä viikossa ja kummallakin tällöin kaksi
tuntia) perusteella on pääteltävissä, että oppilasmäärän, vaikka kysymyksessä
oli ryhmäopetus ja enintään seitsemän oppilasta kussakin luokassa, on täytynyt jäädä verrattain rajalliseksi. Topeliuksen kirjoituksessa ulkomaisten kokemusten perusteella esiintuotujen koulun käyttämän soitonopetusmenetelmän,
ryhmäopetuksen, etujen vastapainona ryhmälle viikoittain annettujen kahden
oppitunnin seurauksena oli väistämättä henkilökohtaisen opetuksen vähäinen
määrä. Jos ryhmässä oli ennakkoon enimmäismääräksi ilmoitettu määrä oppilaita, henkilökohtaista opetusta oli laskennallisesti kullekin noin 17 minuuttia
viikossa, minkä lisäksi ryhmän muille oppilaille annetun opetuksen seuraaminenkin oli opetuksen saamista.
Pianonsoitonopetuksen jakautuminen siten, että kolmannelle luokalle edenneitä oppilaita opetti ainoastaan ”första lärarinnan” osoittaa sen, että hän oli
taidoiltaan mainituista kahdesta opettajasta paras. Tämä opettaja oli Henriette
Nyberg, jonka sanomalehti-ilmoituksessaan käyttämä ilmaus ”Elev af Leipziger
konservatorium” oli ilmeisesti tarkoitettu osoittamaan Leipzigin konservatospelade med en annan dam Variationer i B-dur af Schumann. Hon skall vara mycket flitig
[- -]” (Collan-Beaurain 1921: 200).
Edellä mainitusta arvailulle sijaa jättävästä Paciuksen päiväkirjamuistiinpanosta poikkesi selvästi seuraava myönteinen lausunto, joka sisältyi syksyllä 1856 sanomalehdessä julkaistuun tietoon Henriette Nybergin opinnoista: ”F r å n L e i p z i g skriwes enskildt af bokhandlaren Boss, att wår landsmaninna mad:lle Henriette Nyberg der med mycken flit och
framgång fortsätter sina musikaliska studier” (HT 91/12.11.1856: 1).
306. US 142/27.5.1965: 8.
307. Tämä pianonsoitonopettaja oli mahdollisesti Gustafva Boije, joka muutti Turusta
Helsinkiin 1840-luvun lopulla ja toimi Helsingissä pianonsoitonopettajana kuolemaansa
saakka (ilmoituksia opetuksesta mm. Hbl 206/7.9.1875: 3 ja 213/13.9.1879: 4). Hän opetti
myös Nathan B. Emanuelin ja Gustaf Niemannin musiikkikoulussa (Hbl 210/11.9.1874: 4
ja 215/17.9.1874, H-v-u. 71: 4).
308. Ennen Henriette Nybergin musiikkikoulussa opettajana toimimistaan Moring antoi
musiikinopetusta Helsingissä aluksi yksityisesti. Hän ilmoitti opettavansa syksystä 1858
alkaen pianon- ja urkujensoittoa sekä kenraalibassoa (HT 63/11.8.1858, Bih.: 2). On mahdollista, että tämä opetustoiminta on samastettu virheellisesti Henriette Nybergin musiikkikouluun ja käsitetty mainitun koulun aloittaneen toimintansa jo vuonna 1858.
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riosta saatua ammattitaitoa eikä sitä, että hän olisi ilmoittanut olevansa edelleen mainitun oppilaitoksen oppilas.
Tämän musiikkikoulun toiminnassa tapahtui muutoksia jo seuraavana syksynä (1860) siten, että sointuopin opettajaksi vaihtui hiljattain Leipzigin konservatoriosta opiskelemasta palannut Gabriel Linsén (1838–1914)309 Moringin
matkustettua vuodeksi jatkamaan opintojaan mainitussa oppilaitoksessa. Henriette Nybergin lisäksi toisesta pianonsoitonopettajattaresta ei ollut jäljempänä viitteessä tarkoitetussa sanomalehdessä enää mainintaa, mutta uudeksi
opetusaineeksi ilmoitettiin kamarimusiikki, duo-, trio- ja kvartettisoitto. Sitä
opetti joka toinen viikko Johan Lindberg avustajinaan muita vastaperustetun
teatteriorkesterin jäseniä.310 Sanomalehtiartikkelista ei ilmene, keille puheena
oleva kamarimusiikin opetus oli tarkoitettu. Ainakin trio- ja kvartettisoitossa
on täytynyt olla muita kuin Henriette Nybergin piano-oppilaita, mutta opettajakiinnitysten perusteella kysymyksessä on ollut orkesterisoittimien soittajia,
suurella todennäköisyydellä jousisoittajia.
Voidaan olettaa, että trio- ja kvartettisoiton oppilaat olivat niitä nuoria
soittajia, jotka eivät mahtuneet teatterille valtionavustuksen ehtona koulutusvelvoitteeksi määrättyyn311 oppilaskiintiöön. Toinen mahdollisuus on se, että
mainitussa koulutuksessa olleille haluttiin tarjota mahdollisuus kamarimusiikkiopetuksensa saamiseen Henriette Nybergin musiikkikoulussa, missä oli mahdollista soittaa piano-oppilaiden kanssa. Ensin mainittua näkemystä puoltaa
muun muassa sanomalehtikirjoituksessa Helsingin Teatteriorkesterin toimintoja esiteltäessä esiin tuotu tieto, minkä mukaan ”[- -] herrar Lindberg och Jakobson [Jacobsson] werkligen wara öfwerhopade af elever, och de äro dock icke
de enda bland kapellets medlemmar, hwilka meddela musikaliskt underwisning”312 ja lisäksi se, että Henriette Nyberg ja Johan Lindberg olivat tutustuneet toisiinsa viimeistään opiskellessaan samanaikaisesti Leipzigin konservatoriossa.313
309. Gabriel Linsén opiskeli aluksi Helsingissä viulunsoittoa Carl Ganszaugen johdolla ja
sen jälkeen Leipzigin konservatoriossa v. 1856–1860. Päätoimenaan Linsén oli tämän jälkeen Nya teaternin vastaperustetun orkesterin toisen viulun soittaja v. 1860–1865. Tämän
ohessa hän toimi myös Käsityöläisyhdistyksen kuoron (perustettu v. 1859) ja Vårföreningenin kuoron (perustettu v. 1864) johtajana. Porvoon lukion laulunopettajana hän toimi vuosina 1865–1907 ja Porvoon suomalaisen kirkon urkurina sekä jonkin aikaa sotilaskapellimestarina aikavälillä 1888–1914 (Fougstedt 1965, I: 204–205; Virtamo 1978, 4: 83).
310. P-n 38/17.9.1860: 7.
311. Myöntäessään 3 000 ruplan avustuksen vuonna 1856 teatteritalon rakentamista varten (talo valmistui vuonna 1860) Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri II oli määrännyt mainitun vuoden ja sitä seuraavien vuotuisten avustusten ehdoksi, että teatterin oli vuosittain
koulutettava ilmaiseksi neljää nuorta kotimaista muusikkoa orkesterisoittimien käyttäjiksi
(Weckström 1866: 38–51, 70; Nervander 1900: 350–363; Marvia 1993: 16–17, 108).
312. ÅU 10/24.1.1861: 3.
313. Salme Setälä (US 142/27.5.1965: 8) on kuvannut Henriette Nybergin opiskeluaikaa
Leipzigissä mm. seuraavasti: ”Sunnuntaisin kirkkoajan jälkeen kokoontuivat nuoret suoma-
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Tämän erityisesti sointuopin opetuksen pianonsoitonopetukseen niveltämisen johdosta pedagogisesti mielenkiintoisen opetusjärjestelynsä samoin kuin
pianonsoitonopetuksen luokkaopetuksena antamisen mallin Leipzigin konservatoriosta314 saaman musiikkikoulun toiminta jäi lyhytaikaiseksi. Arkkitehti
Salme Setälä äitinsä, Helmi Krohnin,315 kirjallisiin ja suullisiin tietoihin perustuen kirjoituksessaan ”Jetta Nybergin musiikkihuone”316 on tuonut esiin siihen
syyn, minkä selityksen mukaan Henriette Nybergin kädet olivat halvaantuneet
ylirasituksesta, mistä johtuen hän oli joutunut luopumaan musiikkikoulunsa
pitämisestä. Salme Setälän kirjoitus antaa ymmärtää, että oppilaita olisi ollut
niin paljon, ettei kaikkia voitu edes ottaa vastaan. Hän mainitsee, että keväällä
1862 musiikkikoulun lopettaessa toimintansa oppilaita oli yhteensä 24. Tämä
muistitietoon perustuva vuosiluku on todennäköisesti oikea, koska Henriette
Nyberg ilmoitti musiikkikoulunsa alkamisesta vielä syksyllä 1861,317 mutta ei
sen jälkeen, mikä puolestaan antaa aiheen olettaa, että koulun toiminta loppui
tuolloin alkaneen kouluvuoden päätyttyä, eli keväällä 1862. Henriette Nyberg
jatkoi Salme Setälän kirjoituksen mukaan kuitenkin yksityistuntien antamista jossakin määrin 1890-luvulle saakka oppilaanaan muun muassa sisarenpoikansa Ilmari Krohn (1867–1960).318 Hänen Nybergin opetustoimintaa koskevat
ilmoitukset sanomalehdissä julkaistiin 1860-luvulla viimeisimpinä kertoina jo
vuosina 1866 ja 1867319 ja niiden jälkeen vasta vuonna 1885.320

laiset opiskelijat usein Jetan pieneen kamariin lukemaan ääneen kotimaan kirjeitä, sanomalehtiä sekä Runebergin ja Tegnérin runoja. Yhdessä he vaelsivat taidegallerioissa ja tekivät huviretkiä kaupungin ympäristöön.”
314. Henriette Nyberg ja Karl Moring opiskelivat samanaikaisesti (v. 1856–1858) tässä oppilaitoksessa, Moring lisäksi v. 1860–1861 tällöinkin opettajanaan Ernst Friedrich Richter.
Henriette Nyberg oli ilmeisesti ensimmäinen naispuolinen suomalainen instrumentalisti, joka opiskeli Leipzigin konservatoriossa ja yleensäkin ensimmäisiä ulkomailla koulutuksensa
saaneita naispuolisia instrumentalistejamme. Hänen ikätoverinsa, Turussa toiminut ja terveyssyistä jo 29-vuotiaana konserttilavoilta pois vetäytynyt pianisti Henriette Lovisa Leijel
(s. 1830) oli opiskellut jo tätä ennen Tukholmassa (Fortelius 1958: 89, 92). Toinen turkulainen maamme autonomian ajan ensi vuosikymmenten naispuolinen pianistilupaus, jo 20-vuotiaana kuollut Fanny Mannsén (1835–1856), oli opiskellut Pietarissa mm. Adolf Henseltin
(1814–1889) johdolla (ÅU 22/15.3.1850: 2; Fortelius 1958: 104–105).
315. Henriette Nyberg oli Helmi Krohnin täti.
316. US 142/27.5.1965: 8.
317. HT 93/10.8.1861: 4 ja 95/15.8.1861: 4.
318. Kirkkomusiikkilehden (22/1927, numeroimaton kansisivu) mukaan Ilmari Krohn sai
jo viisivuotiaasta alkaen pianonsoitonopetusta tädiltään Henriette Nybergiltä.
319. Hbl 239/13.10.1866: 4, 241/16.10.1866: 4, 40/16.2.1867: 4 ja 206/5.9.1867: 4.
320. Finland 14B/19.1.1885: 4.
Musiikkikoulunsa päättymisen jälkeen Henriette Nyberg ilmoitti sanomalehdissä vuodesta 1866 lähtien antavansa pianonsoitossa yksityisopetusta ja 1870-luvulla lähtien pitävänsä koulukotia. Sittemmin hän näyttää ryhtyneen myös kauppiaaksi.
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3.2.3.4. Nya teaternin/Orkesteraktiebolagetin musiikkikoulu
Helsingissä Nya teatern antoi vuodesta 1860 alkaen valtionavun ehtona neljälle orkesterisoittajalle soittokoulutusta.321 Siitä käytettiin vuodesta 1869 alkaen
nimiä Orkesteraktiebolagets ja Teaterorkesters musikskola ja jo syksystä 1870
lyhyttä muotoa Orkesterskola.322
Ynglingar med goda musikaliska anlag och af sedligt uppförande, som önska
inträda i Musikskolan af härvarande Theaterorkester, kunna anmäla sig dagligen kl. 8–9 f. m., hos
Hermann Paul.323

Vuoden 1870 kevättalvella julkaistuissa Hermann Paulin allekirjoituksella
varustetuissa vastaavissa sanomalehti-ilmoituksissa käytettiin musiikkikoulun
sijasta termiä orkesterskola.324 Tämän jälkeen teatteriorkesterin oppilasrekrytointi-ilmoituksissa ei käytetty termiä musikskola eikä orkesterskola, vaan määrätyt ehdot täyttävien nuorukaisten mainittiin voivan ilmoittautua oppilaiksi
teatteriorkesteriin.325
Tämän orkesteriyhtiön antamasta orkesterisoittajakoulutuksesta ilmoitettiin sanomalehdessä ainakin vielä vuonna 1872, mutta tällöin, kuten kaksi
vuotta tätä aikaisemmin, ilman termiä musikskola tai orkesterskola.
Elever i musik. Vi fästa uppmärksamheten vid ett tillgännagivande af orkesteraktiebolagets bestyrelse, att ynglingar med musikaliska anlag och nödvändig förkännedom i behandlingen af något instrument, hvilka såsom elever
erna söka inträde vid härvarande theaterorkester, kunna anmäla sig hos kapellmästaren N. Emanuel.326

Yksityiskohtaisia tietoja teatteriorkestereiden antaman soittajakoulutuksen
toteuttamisesta ei näytä olevan käytettävissä. Koulutukseen ei liene kuulunut
soittotaidon hankkimisen lisäksi muuta kuin soittotaidon oppimiseen välttämättömimpien musiikinteorian tietojen opettaminen soittotunneilla.
Seuraava helsinkiläinen lyhytaikainen musiikkikoulu oli Nya teaternin orkesterin johtajana vuosina 1870–1878 toimineen Nathan Bohuslav Emanuelin ja
321. Marvia 1993: 16–17; vrt. alaviite 178.
322. Hbl 240/16.10.1869: 4, 80/7.4.1870: 4.
323. Hbl 240/16.10.1869: 4, 242/19.10.1869: 4 ja 244/21.10.1869: 4.
324. Hbl 80/7.4.1870: 4, 81/8.4.1870: 4, 82/9.4.1870: 4; HD 80/7.4.1870: 4, 81/8.4.1870: 4,
82/9.4.1870: 4.
325. ”Ynglingar med någon skolbildning och med betyg om hedrande uppförande, som hafva god fallenhet för musik h önska såsom elever inträda i härvarande theaterorkester, kunna dagligen kl. 8–9 anmäla [- -]” (Hbl 220/23.9.1870: 4, 222/25.9.1870: 4, 227/1.10.1870: 4,
229/4.10.1870: 4 ja 231/6.10.1870: 4).
326. FAT 110/14.5.1872: 2.
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viulutaiteilija Gustav Adolf Niemannin (1841–1881) sekä sellotaiteilija Jaromir
Hřimalýn (1845–1905) ilmeisesti ainoastaan lukuvuoden 1874–1875 yhteisesti
johtama ja toiminut musiikkikoulu.327 Koulun perustamista koskeva sanomalehti-ilmoitus on yksityiskohtaisin käytettävissä oleva tietolähde sen toiminnasta.
3.2.3.5. Nathan B. Emanuelin, Jaromir Hřimalýn ja Gustaf
Niemannin musiikkikoulu
Keväällä 1874 oli sanomalehdissä seuraava ilmoitus:
ANMÄLAN.

Undertecknade hafva härigenom äran underrätta om sin afsigt att ifrån
nästkommande höst härstädes inrätta en musikskola, hvarvid undervisning
förstträdevis kommer att ske i piano, violin, violoncell, ensemblespel, solosång,
musikens theori och körsång samt i blåsinstrumenter, derest personer önska
erhålla sådan.
Förutom af undertecknade kommer undervisning att meddelas af hrr E.
Lindblad (solosång), d:r Svärdsjö och L. Gœde (pianospelning).
Alla elever ega rättighet att utan särskild afgift deltaga i undervisningen
i musikens theori och körsång och utför priset för lektioner å ett instrument
2 ggr i veckan för tiden ifrån den 15 September 1873 till 1 Juni 1975: 160 mk,
för lektioner å två instrument 240 mk, för lektioner i solosång, vid hvilken
senare deltagandet i pianoundervisningen är obligatorisk, 200 mk.
Anmälan af elever emottagas under loppet af Maj månad dagligen från
kl. 9–10 f. m. Mariegatan n:o 4 en trappa upp, der äfven närmare meddelanden lemnas.
Nathan B. Emanuel.		
Jaromir Hřimalý.
Mariegatan n:o 4
Gustaf Niemann.328

Koulun perustamista koskevan sanomalehti-ilmoituksen tiedot osoittavat,
että kysymyksessä oli opetusainevalikoimansa määrän ja monipuolisuuden perusteella siihen mennessä merkittävin yritys musiikkikoulutuksen järjestämiseksi maassamme. Musiikinteorianopetukseen ja kuorolauluun osallistumista
ei ilmoitettu opintoihin kuuluvina pakollisina toimintoina, vaan niihin oppilail327. Musiikkikoulun viimeiset sanomalehti-ilmoitukset ovat tammikuulta 1875. Monissa
yhteyksissä (mm. HD 202/29.7.1882: 2; Karvonen, A. 1957: 14; Dahlström, F. 1982: 9/9) musiikkikoulun kuitenkin mainitaan toimineen vuosina 1874–1876, mikä tieto mainittujen sanomalehti-ilmoitusten perusteella näyttää olevan virheellinen.
328. HD 121/6.5.1874: 4 (ks. myös toimituksen artikkeli s. 2); Hbl 122/30.5.1874: 4.
Edellä tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus julkaistiin myös eräiden maaseutukaupunkien
sanomalehdissä. Vaasassa ilmestyneessä sanomalehdessä ei ilmaistu, että musiikkikoulu
perustetaan Helsingissä, vaan asia esitettiin harhaanjohtavasti samalla alkuperäisellä ilmauksella ”härstädes inrätta en musikskola” (Wabl 22/30.5.1874: 4 ja 23/6.6.1874: 4).
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la mainittiin olevan oikeus osallistua ilman lisämaksua. Opetuksen käytännön
järjestelyistä, oppituntien pituuksista ja viikoittaisista määristä, ryhmäkoosta ynnä muista yksityiskohdista ei julkisuudessa ilmoitettu. Lukuvuotta kohti
ilmoitetut maksut opetuksesta (160, 200 ja 240 markkaa) vastaavat nykyrahassa edellä mainitussa järjestyksessä ilmaistuina noin 623, 778 ja 934 euroa.
Laulunopetusta antamaan kiinnitettiin sanomalehti-ilmoituksessa mainitun opettajan ohella myös laulajatar Emilie Mechelin (1838–1917).329 Koulun
opetusohjelma samoin kuin opettajisto täsmentyivät lisäksi syksyllä 1874 sitä aikaisemmin ilmoitettuihin verrattuina siten, että pianonsoitonopettajaksi
ei ilmoitettu enää L. [Louis] Gœdea, vaan N. [Nathan B.] Emanuel ja vasta-alkajien opettajana neiti G. [Gustafva] Boije. Viulunsoitonopettajaksi ilmoitettiin G. Niemann, sellonsoitonopettajaksi J. Hřimalý, yhteissoitonopettajiksi
G. Niemann ja J. Hřimalý sekä kuorolaulun ja musiikinteorianopettajaksi N.
Emanuel. Pianonsoiton ja viulunsoiton vasta-alkajille (koululapsille) lukuvuosimaksuksi ilmoitettiin 120 markkaa (nykyrahassa noin 467 euroa) ja koulun
nimeksi nyt Musikskolan i Helsingfors.330 Koulusta tiedotettiin sanomalehdissä
paljon, syyskuussa 1874 ainakin seitsemän ilmoitusta Hufvudstadsbladetissa,
mikä antaa aiheen olettaa, että oppilaita ei ilmoittautunut toivottua määrää.
Sanomalehdessä Vikingen syyskuussa 1874 olleessa kirjoituksessa koulun
opetusaineiden joukossa ei mainittu sellonsoittoa (edeltävissä koulun omissa
sanomalehti-ilmoituksissa se kuitenkin oli edelleen mukana), joten on ilmeistä, että sellonsoittoon oppilaita ei ollut siihen mennessä ilmoittautunut.331 Sen
sijaan puheena olevassa kirjoituksessa mainittiin koulun oppiainevalikoimaa
laajennettavan musiikinhistorialla ja estetiikalla niin pian, kuin sopivia opettajavoimia saadaan. Koulun opetusohjelman puutteeksi kirjoituksessa mainitaan se, ettei urkujensoitonopetusta ollut järjestetty, ”vaikka se oloissamme
olisi ollut todella tarpeen vaatimaa”. Lisäksi kirjoituksessa todetaan, ettei kysymyksessä ole mikään täydellinen musiikkiakatemia ja että tavoitteita ei aluksi voida asettaa liian korkealle.332
Musiikkikoulun avajaisissa kapellimestari Nathan B. Emanuel sanoi toivovansa, että koulu muodostuisi vaatimattomaksi perustaksi tulevalle Suomen
pääkaupungin musiikkikonservatoriolle. Tilaisuudesta uutisoinut sanomalehti tiesi myös kertoa, että musiikkikouluun oli ilmoittautunut 35 oppilasta.333

329. Hbl 117/23.5.1874: 3; Mbl 117/23.5.1874: 4; Hä 21/28.5.1874: 4.
330. Hbl 210/11.9.1874: 4 ja 215/17.9.1874, H-v-u 71: 4).
331. Jaromir Hřimalý ilmoitti hieman tätä myöhemmin antavansa yksityisesti yhtye- ja
sellonsoitonopetusta (Hbl 220/23.9.1874: 4), kuten oli ilmoittanut jo edellisenäkin vuonna
(Hbl 250/28.10.1873: 3, 252/30.10.1873: 4 ja 254/1.11.1873: 4).
332. V-n 36/5.9.1874: 1–2.
333. V-n 38/19.9.1874: 3.
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Puheena oleva musiikkikoulun toiminnoista ei tämän jälkeen ole julkisuudessa tietoja. Voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että tämäkin yksityinen
yritys musiikkikoulun ylläpitämiseksi ja perustan luomiseksi tulevalle musiikkiakatemialle poti oppilasvähyyttä ja talousvaikeuksia sekä joutui niiden vuoksi lopettamaan toimintansa ilmeisesti vain yhden lukuvuoden jälkeen, koska
siitä ei ole tietoja sanomalehdissä enää syksystä 1875 lähtien. Julkisuudessa
on kuitenkin esitetty sittemmin pian toimintansa aloittavaa Helsingin Musiikkiopistoa esiteltäessä seuraava tieto, jonka mukaan koulu olisi toiminut kaksi
vuotta: ”Institutet är icke det första i Finland, ty redan för åtta år sedan inrättades härstädes en s. k. musikskola af hrr N. B. Emanuel, G. Niemann m. fl.,
hvilken dock icke egde bestånd mer än två år.”334 Mainittuun Helsingfors Dag
bladin ilmaukseen sisältyy virheellinen tieto, minkä mukaan Emanuelin ja
Niemannin musiikkikoulu olisi ollut ensimmäinen musiikkikoulu Helsingissä.
Nathan B. Emanuel ja Gustaf Adolf Niemann olivat saksalaissyntyisiä muusikoita, joten heidän mukanaan musiikkikoululle suunniteltuun toimintaan
ja toteutuneeseen opetukseen tuli saksalaista vaikutusta samoin kuin koulua
edeltäneisiin Sinfoniayhdistyksen musiikkikouluun ja Henriette Nybergin musiikkikouluun. Gustaf Niemann oli opiskellut Leipzigin konservatoriossa Ferdinand Davidin oppilaana.335
Mahdollisesti tärkein puheena olevan musiikkikoulun opetusrakenteen
luoja ja vaikuttajahahmo oli kuitenkin Jaromir Hřimalý,336 joka oli syntyjään tšekki ja joka oli opiskellut Prahan konservatoriossa sellonsoittoa ennen
Saksaan ja sieltä Suomeen siirtymistään. Hän oli saanut musiikkikoulutuksen järjestämiseen esikuvansa Prahan konservatoriosta, missä orkesterisoittimien soitonopetuksen kirjo sisälsi myös puhallinsoittimien soitonopetuksen
jo 1810-luvun loppupuolelta alkaen. Mainittu konservatorio oli opetustarjonnaltaan selvästi monipuolisempi kuin Saksan konservatorioissa tuohon aikaan
yleensä. Poikkeuksena oli vain Franz Lisztin oppilaan Carl Müllerhartungin
[Müller-Hartungin] (1834–1908) Weimarissa vuonna 1872 perustama Weima334. HD 202/29.7.1882: 2; ÅU 203/30.7.1882: 2.
335. Schiller s. a.: 82.
336. Prahan konservatoriossa koulutuksensa saaneista Hřimalýn neljästä muusikkoveljeksestä kahdella oli suora vaikutuksensa Suomen kehitteillä olleeseen musiikkioppilaitostoimintaan. Jaromir (1845–1905) ja Bohuslav (1848–1894) toimivat muusikkoina ja pedagogeina sekä musiikkikoulun johtajina Helsingissä. Veljessarjan toiseksi vanhin, Johann
(1844–1915), toimi Moskovan konservatorion viulunsoiton professorina ja vaikutti välillisesti Suomen musiikkikoulutukseen siten, että hänen oppilaansa Mitrofan Wasiljeff oli Helsingin Musiikkiopiston viulunsoiton ”ensimmäinen opettaja” vv. 1887–1889. Veljessarjan
vanhin, Adalbert (1842–1908), toimi mm. Göteborgissa viulistina ja kapellimestarina (Alĕs
Kaňka 12.3.2004).
Fabian Dahlström (1982: 20/21) mainitsee Jaromir Hřimalýn toimineen Helsingissä vuodesta 1876 alkaen. Hän oli kuitenkin Helsingissä jo syksystä 1872 lähtien teatteriorkesterin
sellistinä (esim. FAT 247/23.10.1872: 1).
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rer Orchester-Schule, nykyiseltä nimeltään Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar. Tarjotusta mahdollisuudesta huolimatta puhallinsoittimien soittoa
opiskelemaan ei näytä kuitenkaan edellä mainitun täsmentyneen opetusohjelman mukaan ilmoittautuneen lainkaan oppilaita Emanuelin, Niemannin ja
Hřimalýn musiikkikouluun.
3.2.3.6. Carolina Cajanderin musiikkikoulu
Carolina Rosalia Cajanderin ylläpitämä koulu 1800-luvun jälkipuoliskolla jatkoi ennen vuosisadan puoliväliä yleistyneiden yksityisten yleissivistävien koulujen perinteitä, joissa annettiin myös soitonopetusta ja joita ylläpitäjät, kuten
Carolina Cajander, kutsuivat soitonopetuksen osalta musiikkikouluiksi. Lukuisissa Carolina Cajanderin sanomalehti-ilmoituksissa vuodesta 1871 alkaen337
mainittiin opetusaineena pianonsoitonopetus. Näiden sanomalehti-ilmoitusten
lisäksi Carolina Cajander ilmoitti vuodesta 1874 lähtien yksityisestä musiikkikoulustaan usein samoissa sanomalehti-ilmoituksissaan yksityisestä yleissivistävästä koulusta tiedottaessaan. Musiikkikoulusta mainittiin yleisesti
musiikin- ja pianonsoitonopetus sekä joskus pianonsoiton alkeiden ja urkuharmoninsoiton opetus.338
Musiikkikoulussa annettu opetus tarkoitti ryhmäopetusta, koska Carolina
Cajander ilmoitti antavansa iltapäivisin kello kuuden jälkeen yksityistunteja
edellistä korkeampaa maksua vastaan. Aamupäivät oli varattu yleissivistävien
oppiaineiden opetukselle, iltapäivät musiikkikoulun toiminnalle. Vuonna 1874
aloitettuaan tämä musiikkikoulu toimi mahdollisesti vielä kevätlukukaudella
1879, koska se mainitaan Carolina Cajanderin ilmoituksissa viimeisen kerran
mainitun vuoden alussa.339 Tämän jälkeen Carolina Cajander tiedotti ainoastaan antamastaan pianonsoitonopetuksesta. Sitä koskevat viimeisimmät sanomalehti-ilmoitukset olivat syksyllä 1884.340
3.2.3.7. Nya teaternin laulukoulu ja elevskola
Nya teatern ilmoitti kesän 1877 alussa perustavansa elokuun 15. päivänä toimintansa aloittavan Laulukoulun. Sen johtoon oli saatu Emilie Mechelin.341 Sanomalehti-ilmoitus asiasta julkaistiin kolmessa Helsingfors Dagbladin numerossa.
337. Mm. Hbl 2/3.1.1871: 4.
338. Eri vuosilta mainittuina mm. Hbl 109/3.5.1874: 4, 199A/29.8.1875: 4, 6/9.1.1876: 4,
244/20.10.1876: 4, 11/14.1.1877: 4, 233/6.10.1877: 4, 17/20.1.1878: 4, 299A/22.12.1878: 4 ja
15/18.1.1879: 4.
339. Hbl 15/18.1.1879: 4.
340. HD 238/2.9.1884: 4 ja 243/7.9.1884: 4.
341. Hbl 129/7.6.1877, H-v-u: 2; DN 130/8.6.1877: 1.
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Observera!
För att berda unga personer som äga god sångröst och hog att egna sig åt
den lyriska scenen tillfälle till fri undervisning har vid härvarande svenska
teater inrättats en sångskola som begynner sin verksamhet den 15 augusti detta år. De som önska inträda i skolan böra anmäla sig skriftligen eller mundtligen till dess föreståndarinna Fröken E. Mechelin, [- -].342

Sanomalehti-ilmoituksessa kiinnittyy huomio siihen, että kysymyksessä on
rekrytointi Nya teaternin laulajahenkilöstöön ja sitä varten mahdollistettu ilmainen koulutus. Asialla on selvästi yhteytensä kilpailuasetelmaan Suomalaisen
teatterin lauluosaston, Suomalaisen Oopperan, toimintojen kanssa (ks. s. 121).
Teatterin hallitus päätti laajentaa laulukoulun toimintaa heti saman vuoden
syksyllä kytkemällä siihen myös teatterin omaa tarvetta palvelevan näyttelijäkoulutuksen, mistä käytettiin termiä elevskola. Kouluun ilmoitettiin otettavan
nuoria henkilöitä ”helst med röst och skolbildning; ynglingar icke under 16 och
flickor icke under 14 år. De som söka inträde i skolan böra vara försedda med
prest- och skolbetyg, samt tillståndsbevis af föräldrar eller rätta målsman.”343
Nyt kouluun pääsemiseksi ei ilmoitettu mitään muuta musiikkiin liittyviä ehtoja kuin jo mainittu ”helst med röst”, mutta on oletettavaa, että Emilie Mechelin ei hyväksynyt oppilaikseen ketään ”ilman ääntä”, joten ilmeisesti ainakin
jonkinlainen kelvollisen äänimateriaalin osoittava laulunäyte oli annettava.
Koulun aloitettua toimintansa oppilaita oli yhteensä 18, joista viisi miesja 13 naispuolisia.344 Keväällä 1878 järjestetystä laulu- ja lausuntaesityksiä sisältäneestä oppilasnäytteestä kirjoitetusta sanomalehtiartikkelista käy ilmi,
että Emilie Mechelin oli opettanut laulua kuudelle oppilaalle, joista neljä oli
naispuolisia. Lisäksi koulussa oli annettu ruotsin kielen kieliopin ja lausunnan opetusta 12 oppilaalle, joista yhdeksän oli naispuolisia. Opettajina toimivat
näyttelijät [Hjalmar] Agardh (1832–1892) ja [Harald Fredrik] Apelbom (1836–
1903).345 Koska koulusta ei ole tämän jälkeen julkisuudessa tietoja, sen toiminta päättyi todennäköisesti jo keväällä 1878.
Kaikki mainitut Helsingin musiikkikoulut 1850–luvulta 1880-luvun alkupuolelle olivat siten erittäin lyhytikäisiä. Jatkuvuutta edusti hyvin pienessä
määrässä ainoastaan Nya teaternin valtionapuun kytketty velvoite kouluttaa
vuosittain muutamia kotimaisia oppilaita soittamaan jotakin orkesterisoitinta
kotimaisten orkesterisoittajien saamisen turvaamiseksi. Tästä koulutuksesta
342. HD 153/8.6.1877: 4, 156/11.6.1877: 3 ja 161/16.6.1877: 4.
343. Hbl 204/2.9.1877: 4 (ks. myös toimituksen artikkeli, ibid.: 2), 205/4.9.1977: 3 ja
206/5.9.1877: 4.
344. HD 253/17.9.1877: 2; DN 216/17.9.1877: 1; FAT 216/17.9.1877: 1; ÖF 109/19.9.1877:
1; Hbl 219/20.9.1877, H-v-u: 2.
345. FAT 124/29.5.1878: 1; Mbl 125/31.5.1878: 3.
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kuitenkin, vaikka sitä oli vuosikymmenien ajan, käytettiin termiä musiikkikoulu tai orkesterikoulu ainoastaan vuosina 1869–1872, kuten edellä on mainittu.
3.2.3.8. Toteutumattomia musiikkioppilaitoshankkeita
Jo alaluvussa 3.1.4. on mainittu 1840-luvulla toteutumattomiksi jääneet musiikkikoulutushankkeet, Helsingissä Henryk Bollén lauluinstituutti ja Vaasassa
Henrik Alexander Græflen ”En särskild sångskola” sekä hänen suunnitelmansa
perustaa Turussa laulukoulu. Ennen pysyvän musiikkioppilaitostoiminnan alkamista totetutumattomia musiikkikoulutushankkeita oli eri puolilla maatamme ainakin kuusitoista. Edellä mainitut kolme mukaan lukien niitä oli ainakin
kuusitoista, joista viisi oli lukkari-urkurikouluja ja yksitoista muita musiikkioppilaitoksia koskeneita. Ensin mainittuja käsitellään luvussa 4. Muut tässä tarkoitetut musiikkikouluhankkeet jo mainittuja kolmea lukuun ottamatta
esitetään alaviitteessä.346

3.3. Pysyvää musiikkioppilaitostoimintaa koskevia
ehdotuksia
3.3.1. Ulkomaisia ja kotimaisia malleja
Ennen institutionaalisen musiikkioppilaitostoiminnan käynnistymistä tarvittiin aatteellinen kypsyminen uutta koulutyyppiä varten. Tähän asiaan vaikutti
monia eri tekijöitä, joista ensimmäisiä olivat ulkomailta musiikkikoulutuksesta saadut suulliset tiedot. Niitä toivat muun muassa ulkomaisissa yliopistoissa
opiskelleet suomalaiset opiskelijat ja konsertoimassa käyneet ulkomaiset muusikot, joita erityisesti 1700-luvun lopulta alkaen yhä lisääntyneessä määrässä
vieraili maassamme (ks. alaluvuissa 3.1.1. ja 3.2.1. mainitut kyseiset konsertit).
Musiikkikoulutuksen järjestämistä erikseen tätä tarkoitusta varten perustettavissa oppilaitoksissa edisti osaltaan se, että yleisessä koululaitoksessa musiikin asema heikkeni Ruotsissa lähes jokaisen uuden koulujärjestyksen myötä
346. Vuonna 1854 Dorothée Almin Institut för sång och pianofortespelning (HT 78/7.10.1854:
2), v. 1858 Nils Henrik Pinellon (1802–1879) yritys saada Nya teaternin yhteyteen orkesterikoulutusta 18 oppilaalle – opettajana ilmeisesti Carl Theodor Möller Turusta (HT 78/2.10.1858:
1 ja 96/4.12.1858: 1) ja samaan aikaan myös Ernst Wilhelm Flœsselin (1819–1874) pyrkimys
perustaa mainitun teatterin yhteyteen musiikkikoulu (HT 98/11.12.1858: 1), v. 1881 Bohuslav (1848–1894) ja Jaromir Hrimalýn laulu- ja oopperakoulu (Hbl 205A/7.9.1881: 1–2), Carl
Theodor Sörensenin (1846–1914) yritys perustaa musiikki-instituutti v. 1867 Turussa (mm.
ÅT 78/22.6.1867: 4) ja v. 1869 samanniminen oppilaitos Porissa (Björneborg 40/2.10.1869: 4 ja
41/9.10.1869: 4), missä hän pyrki perustamaan v. 1877 musiikkikoulun (BjTng 82/20.10.1877:
4 ja 83/24.10.1877: 4). Porissa näyttää jääneen toteutumatta myös Axel Almqvistin (1857–
1923) suunnitelma v. 1879 saada aikaiseksi laulukoulu (BjTng 3/11.1.1879: 1 ja 4/15.1.1879: 1).
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(ks. alaluku 2.7.2.). Musiikkikoulutuksen asemaa hieman kohensi yksityiskouluissa annettu opetus.347
Edellä mainittujen suullisten tietojen lisäksi ulkomaisista musiikkikoulutustoiminnoista termi konservatorio tuli sanomalehtiä lukevalle kansanosalle
tutuksi aluksi kytkettynä Pariisin konservatorioon. Uutistiedoissa tai artikkeleissa 1800-luvun alkuvuosikymmeninä kerrottiin muun muassa mainitun
oppilaitoksen oppilaan menestyksellisestä konsertista Berliinissä,348 toisen oppilaan tekemästä keksinnöstä kuvata sävelillä sanojen merkitystä,349 Ranskan
kuninkaan ”ensimmäisen huilistin” ja Pariisin konservatorion jäsenen konsertoimisesta Helsingissä350 ja niin edelleen. Turkulaisessa sanomalehdessä kuitenkin vielä vuonna 1832 termi konservatorio täsmennettiin varmuuden vuoksi
suluissa ilmauksella ”Musikaliska Underwisnings-Inrättning”.351
Konservatorio tuli tutuksi myös musiikin oppimateriaalin välityksellä.
Laulun ja eri soittimien soiton opetusta ja itsenäistä opiskelua varten laadittuja teoksia mainostettiin sillä, että ne olivat käytössä Pariisin konservatoriossa. Myös Leipzigin konservatorio tuotiin vastaavassa tarkoituksessa esiin
1840-luvulta alkaen. Edellä tarkoitettujen oppimateriaalien menekki oli erityisesti 1830-luvulta lähtien erittäin suurta, koska laulun- ja soitonopiskelusta
yksityistä opetusta antavien opettajien johdolla oli tullut yhä yleisempää. Myös
pianojen menekki oli tuolloin niin suurta, että niiden valmistajia oli 1800-luvun alkuvuosikymmeninä Suomessa kymmenittäin.352 He puolestaan keksivät
ryhtyä käyttämään maassamme konsertoineiden Keski-Euroopan konservatorioiden professorien lausuntoja omien tuotteittensa laadun takeena,353 joten
347. Yksityisiä yleissivistäviä kouluja, joissa annettiin myös soiton ja laulun opetusta,
edustivat mm. tukholmalaisen hovisihteerin ja oopperalaulajan Carl Stenborgin (1752–1813)
tyttären Carolina Stenborgin perustamat koulut/koulukodit Porvoossa (FAT 197/26.8.1837:
4), Heinolassa (FAT 159/13.7.1840: 4) ja Oulussa (OW-S 50/11.12.1841: 4). Näissä kouluissa hänen lisäkseen toimi opettajina 1–2 miesopettajaa. Musiikkikoulutuksena niissä annettiin pianon-, harpun- ja kitaransoiton sekä laulun opetusta erillismaksusta. Oppilaat olivat
10–14-vuotiaita tyttöjä.
Lähinnä koulun yhtye- ja orkesteritoimintaa varten soitonopetusta antaneita julkisia
kouluja oli 1800-luvun puolivälissä ja sen jälkeen ainoastaan kaksi. Yksi näistä oli Porvoon
kymnaasi. Siinä mainitaan olleen 1850-luvulla huomattava orkesterisoitinkokoelma (Staffans 1985: 49). Musiikinopettajana toimi Carl Frans Blom. Toinen koulu, missä annettiin
1850-luvun lopussa soitonopetusta, oli Turun kymnaasi. Carl Gustaf Wasenius perusti mainitussa oppilaitoksessa pienen jousisoitinyhtyeen (Tigerstedt 1919: 180–181; Kvist 1986: 33).
348. FAT 41/6.4.1822: 3.
349. Wiborgs Wochenblatt 41/11.10.1828: 3.
350. Tidningar ifrån Helsingfors 23/22.3.1830: 4; FAT 35/23.3.1830: 4.
351. ÅT45/6.6.1832: 2.
352. Tästä aiheesta ks. Dahlström, F. 1978. Finländsk klavertillverkning före år 1900; samt
beskrifning av Sibeliusmuseets inhemska klaversamling. Acta musica. Åbo: Åbo akademi.
Vetenskapliga institutionen.
353. Esimerkiksi soitinvalmistaja [Erik Gustaf] Granholmin (1807–1872) pianojen laadus-
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edellä tarkoitetut oppilaitokset tulivat tutuiksi myös kotimaisten pianojen mainonnan välityksellä.
Italian orpolastenkodeista musiikkioppilaitoksiksi kehittyneistä konservatorioista saatiin maassamme tietoja viimeistään vuonna 1839, jolloin turkulaisessa sanomalehdessä julkaistiin artikkeli ”Conservatorier”.354 Siinä selvitettiin
seikkaperäisesti valtion tai eri järjestöjen ylläpitämissä Italian orpolastenkodeissa annettua musiikinopetusta ja sen kehittymistä musiikkioppilaitostoiminnaksi. Lisäksi kerrottiin Milanon ja Pariisin konservatorioista sekä mainittiin,
että ”mindre betydande anstalter af detta namn finnes i Wien och Prag.”
Suomen yleisen koululaitoksen organisoiminen oli 1800-luvun alkuvuosikymmenien yksi tärkeimmistä julkisen keskustelun aiheista. Siihen osallistuivat
maamme kaikki merkittävät kulttuuripersoonat Johan Wilhelm Snellmanista
(1806–1881) alkaen. Myös taidekasvatukseen/-koulutukseen otettiin kantaa,
minkä osoittaa muun muassa sanomalehdessä vuonna 1834 julkaistu laaja kirjoitussarja ”Samtal om konstbildning i allmänhet, och musikaliskt isynnerhet”,
vaikka siinä ei tuotukaan esiin konkreettista ehdotusta musiikkikoulutuksen järjestämiseksi. Siinä kuitenkin kajottiin puheena olevan alan keskeisiin asioihin,
tekniseen osaamiseen, makuun, tieteelliseen taustaan, sävellyksen ja esittäjän
väliseen yhteyteen, ilmaisuun ja niin edelleen.355 Tässäkin yhteydessä mainittiin Pariisin konservatorio esimerkkinä maun merkityksestä taiteessa tuomalla
esiin sitä koskevat mainitun oppilaitoksen laulunopettajan lausumat sanat.356
Helsingfors Tidningarissa vuonna 1834 julkaistun taideopetusta käsitelleen kirjoitussarjan jälkeen Åbo Tidningar otti kahdeksan vuoden kuluttua (v.
1842) kantaa samaan aiheeseen maamme koululaitoksen kehittämistä kosketa antoi Wienin konservatorion edustajana M. [Michael] Hauser kiittävät lausuntonsa (FAT
299/23.12.1844: 3 ja HT 102/28.12.1844: 3). Hieman erikoiselta tuntuu se, että Michael Hauser
antoi lausuntoja pianoista, koska hän ei ollut ensisijaisesti pianisti, vaan useita konsertteja
Helsingissä 1840-luvulla, mm. 16.12.1844 kaupungin köyhien hyväksi (HT 102/28.12.1844:
1) pitänyt viulisti.
354. ÅU 74/18.9.1839: 1–2.
355. HT 18/5.3.1834: 3, 19/8.3.1834: 2–3, 20/12.3.1834: 2–4 ja Bih.: 1.
Puheena oleva kirjoitus julkaistiin yliopiston musiikinopettajan viran ollessa haettavana, joten sillä saattoi olla yhteys mainittuun asiaan. Erittäin laaja-alaista kulttuurin tuntemista osoittava artikkeli sisälsi viitteitä siihen, että se olisi lähetetty Ruotsista.
Tekstin uskonnollisviritteiset ilmaisut antavat osaltaan aiheen aprikoida, oliko kirjoittaja Frans Mikael Franzén (1772–1847), joka toimi vuosina 1831–1847 piispana Hernösandissa. Hän oli Turun akatemian kaunopuheisuuden dosentti vuodesta 1792 ja kirjastonhoitaja vuodesta 1795 lähtien. Hän teki ulkomaanmatkan Tanskan kautta Saksaan, Ranskaan
ja Englantiin vuosina 1795–1796. Ruotsiin hän muutti vuonna 1811, koska ei hyväksynyt
Suomen joutumista osaksi Venäjää. Ilmari Heikinheimo (1955: 209) mainitsee viimeksi esiin
tuodun asian virheellisesti seuraavasti: ”Suomen ero Venäjästä tuotti F:lle vaikeita sisäisiä
ristiriitoja; [- -].”
356. ”En artist, som saknar den [smaken], skall hwad konst som helsthan må idka, aldrig
frambringa någotarbete med annan, än medelmåttans stämpel (HT 18/5.3.1834: 3).
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neissa artikkeleissaan ”Undervisningsverk”.357 Niissä esitetyn mukaan maamme
koululaitos olisi tullut rakentaa seitsemän eri koulutyypin varaan. Yksi näistä
olisi ”Konst-Skola”, minkä tyyppisiä joko yhtä tai sitä useampia taiteen ja taidon aloja käsittäviä kouluja tulisi ehdotuksen mukaan olla pääkaupungissa.
7) Konst-Skola, för sång, musik, rita, dansa, fäkta, rida, gymnastik, antingen i
en eller flera skilda skolor med skilda föremål. I denna eller dessa kan ynglingen vid öfvergången ifrån den ena till den andra likasom hvila sina sinnen och
hvarje gång tillbringa en kortare tid, utan att med ens fullborda hela bestämda loppet. Dessa slags skolor böra vara förlagda i hufvudstaden.358

Kirjoitussarjassa käsiteltiin myös korkeakoulua, yliopistoa. Sen taidekoulutuksesta kirjoittaja ilmaisi, ettei yliopistossa tarvita enää harjoitusmestareita (toisin sanoen ei musiikinopettajaakaan) sen jälkeen, kun taidekoulu on
perustettu.359
Erittäin merkittävä musiikkioppilaitostoiminnan perustamisen ja organisoimisen puolestapuhuja oli yksi maamme kulttuurielämän 1800-luvun keskeisimmistä henkilöistä, Zacharias Topelius, joka sanomalehdessään Helsingfors
Tidningar kirjoitti useita asiaa koskeneita artikkeleita 1840- ja 1850-luvuilla.360
Musiikkikoulutuksen järjestämiseen ottivat kantaa jotkut muutkin henkilöt,
kuten pappismies Johan August Lindelöf ja myös muutamat muut sanomalehdet. Esimerkiksi Morgonbladet pääkaupungin orkesteritoiminnan järjestämisen
puolesta propagoidessaan toi esiin ehdotuksenaan myös musiikkikoulutuksen
järjestämisen. Samaa asiaa ajoi myös Papperslyktan. Ulkomaisia malleja musiikkikoulutuksen järjestämiseksi toivat esiin Åbo Underrättelser ja Borgå Tidning
sekä yksityiskohtaisesti Leipzigin konservatorion osalta Wiborg. Musiikkialan
ammattilaiset kirkkomusiikin ammattilaisia lukuun ottamatta osallistuivat
alansa koulutuksen järjestämisen julkiseen käsittelemiseen vasta 1800-luvun
loppuvuosikymmeninä. Edellä mainittuja ehdotuksia ja kannanottoja käsitellään jäljempänä eri alaluvuissa.
357. ÅT 27/9.4.1842: 1.
358. ÅT 26/6.4.1842: 2.
Ehdotuksessa esitetty opetuksen sisältö oli selvästi saanut vaikutteita menneittein vuosisatojen ritariakatemioiden antamasta koulutuksesta.
359. ÅT 27/9.4.1842: 1.
Asian taustan ymmärtämiseksi on otettava huomioon, että yliopiston musiikinopetus oli
mainitun ehdotuksen tekemisen aikaan lähinnä käytännön soittotaidon opettamista akateemisessa kapellissa soittamista varten eikä nykyisessä merkityksessä musiikkitiedettä. Turun akatemiassa vuosina 1640–1827 laaditut kuusi musiikkiaiheista väitöskirjaa eivät olleet kulloisenkin musiikin harjoitusmestarin, vaan muiden alojen professoreiden ohjaamia
ulkomaisten yliopistojen käytäntöjen mukaisesti.
360. Topelius oli sanomalehden HT toimittaja vuoden 1841 lopusta alkaen ja päätoimittaja vuodesta 1842 vuoteen 1860.
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3.3.2. Zacharias Topeliuksen näkemyksiä
Termit musiikkikoulu, lukkari- ja urkurikoulu sekä konservatorio esiintyivät
maamme musiikkikoulutuksen järjestämistä koskeneissa julkisuuteen saatetuissa kannanotoissa vasta 1840-luvulta alkaen Zacharias Topeliuksen kirjoituksissa. Niissä Topelius määritti myös mainittujen oppilaitosten perustamisen
järjestyksen musiikkikoulu – musiikkiakatemia tai konservatorio. Topeliuksen
näkemysten kehittyminen tulee esiin seuraamalla hänen kirjoitustensa kronologista järjestystä.
3.3.2.1. Suuri kaupunki arvostaa musiikkikoulua ainakin
yhtäläisesti muotipuodin kanssa
Topelius aloitti musiikkikoulutusta koskevien kannanottojensa esittämisen kirjoituksessaan ”Från Helsingfors. Min Herre!”* (*Till Kapten Leopold i Besarabien.) vuonna 1844 pienen ja suuren kaupungin eroja kuvatessaan361 ilmauksella
”[- -]; en stor stad bygger ej theaterskåp af bräder, den wärderar en musikskola
åtminstone likaså högt som en modehandel, [- -]”.362 Sarkastisen tuntuinen ilmaus musiikkikoulun arvostamisesta suuressa kaupungissa vähintäänkin yhtä korkealle muotipuodin kanssa tarkoittanee sitä, että Topeliuksen mielestä
pienessä kaupungissa ei osata antaa arvoa musiikkikoulutuksen kehittämiselle. Tämän kannanoton aikaan Helsingissä toimi Fredrik August Ehrströmin
Alkeislaulukoulu. Turussa puolestaan oli Wilhelm Friedrich Siberin musiikkikoulu, mutta Carl Theodor Möllerin piano- ja 1830-luvun sekä 1840-luvun laulukoulut olivat ilmeisesti jo tulleet tuossa vaiheessa tiensä päähän.
3.3.2.2. Konservatorion perustaminen ensimmäiseksi ― talon
rakentamista katonharjasta aloittamalla
Topelius kirjoitti maamme musiikkielämästä ja -koulutuksesta vuonna 1846 sanomalehtensä peräkkäisissä numeroissa artikkelit otsikolla ”Hwad gör man för
musiken i Finland?” Kirjoituksensa ensimmäisessä osassa hän toi esiin muun
muassa, että sen enemmän [Fredrik August] Ehrström, jonka lauluja laulettiin
joka kaupungissa ja joka pappilassa Torniosta Helsinkiin, kuin [Axel Gabriel]
Ingeliuskaan ei ollut saanut osakseen ansaitsemaansa huomiota. Sen jälkeen
hän kajosi musiikkikoulutukseen ja lopuksi kirkkomusiikin heikkoon tilaan,
minkä parantamisesta Topelius ehdotti musiikkikoulutuksen aloitettavaksi. Ei
361. Kysymyksessä voisi olettaa olevan vertailu Pietarin ja Helsingin välillä, mutta niin
ei todennäköisesti ole, koska Topelius toteaa kirjoituksessaan, että Helsinki ei ole suuri eikä pieni kaupunki.
362. HT 86/30.10.1844: 1.
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ole tietoa siitä, oliko Topelius perillä Turun tuomiokirkon urkurin Carl Theodor Möllerin jo vuonna 1843 Turun tuomiokapitulille tekemästä toimenpiteisiin
johtamattomasta aloitteesta oppilaitoksen perustamiseksi Turkuun lukkareiden ja urkureiden kouluttamista varten (ks. s. 222–224), mutta voidaan pitää
todennäköisenä, että hänellä oli tieto asiasta.
Yksi keskeisiä Topeliuksen musiikkikoulutukseen liittyviä näkemyksiä oli
se, että hän edellytti tehtäväksi eron muusikon ja musikantin välillä. Tämän
hän kuitenkin esitti kysymyksenä ”Missä täällä [Suomessa] tehdään ero muusikon ja musikantin välillä?” Musiikkikoulutuksen kannalta on tärkeä myös
Topeliuksen näkemys siitä, että musikaalisimmankin henkilön, joka ahkeralla harjoittelulla saavuttaa valmiuksia, tarvitsee edelleen kehittyäkseen kuulla esikuvaksi kelpaavaa musiikkia, saada klassisia esikuvia musiikkimakunsa
kehittymiseksi. Tähän Topelius kuitenkin totesi maassamme olevan kovin vähän mahdollisuuksia.
Låtom oss wara billiga och erkänna att man dock icke warit stendöf på det
örat. En god afsigt, som ej får misskännas, röjer sig i aflönandet af en sånglärare
wid hwarje gymnasium, hwarje högre elementarskola, och i anställandet af en
skicklig musiklärare wid landets universitet. Såmedelst har styrelsen åtminstone sörjt för den elementära underbyggnaden, ehuru den önskan bedskedligt
må illäggas, att någon människowänlig författning måtte inplugga skalorna i
den swärm af erbarmliga klockare och ännu uflare organister, som här i landet hutla med så många tusende åhörares tålmodiga öron. Till en början kan
man icke billigtwis wänta mera af styrelsen. Ty att densama skulle depensera
större summor på ett musikaliskt institut, ett conservatorium, der unge musici hade tillfälle att göra mera widsträckta och theoretiska studier, kan icke
rimligtwis begäras nu och wore att börja bygnaden från takåsen, då man ännu medhunnit så litet af det elementära.
Så mycket mindre är deremot gjort från allmänhetens sida, ja det kan wäl
sättas i fråga om man gjort något alls. När har man uppmuntrat en musikalisk talent, som fått i sitt hufwud den wurmen att här i Finland bli hwad han
skulle?*) Hwar gör man här skilnad mellan en musikus och musikant? Hvar
är den konstnär, som i här landet blifwit rättwist bedömd, och hwilken man
icke öfvergifwit för att löva efter den första bästa gyckelmakare, som råkat träda honom i wägen? Hwar finnes den hushållskladd, der man icke för de musikaliska depenserna under rubriken ’onödiga utgifter?’ Hwar har man gjort sig
något beswär med att förbättra kyrkosången? Och så widare.
[- -] Komme engång musikens genius på det olyckliga infallet att göra en
inspektionsresa genom Finland, hwilka kätterier skulle han icke finna inrotade
i detta sitt konstdifrikts, hwilka qwackfalswerier med denna själens läkedom,
som tonkonsten med rätta kallas, ägde han icke här i massa att beifra! Ty den
mest musikaliska natur, äfwen om den genom flitig öfning winner handalag
och färdighet, behöfwer, för sin högre utbildning, för winnandet af ett riktigt
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och uttrycksfullt föredrag, h ö r a m u s i k derjemte, behöfwer genom klassiska föredomen utweckla sin smak, och dertill finnes här i landet så få musikalisk bildning förklaras på ett sätt, som icke behöfwer några kommentarier.
Att åter en sådan brist i sjelwa werket existerar, det är något som tör blifwa
temligen klart om man wågar taga några steg in på erfarenhetens gebit, – och
det wilja wi nu warsamligen göra, till en början på kyrkomusikens område.
*) Längre fram nämnas några undantag.363

Tässä kirjoituksessa mainittiin ensimmäisen kerran julkisuudessa ehdotus
konservatorion saamiseksi maahamme, mitä Topelius piti kuitenkin tuolloin
ennenaikaisena, koska niin vähän oli saatu aikaan musiikin perusopetuksessa. Konservatorion perustaminen hänen käsityksensä mukaan olisi ollut tuossa vaiheessa verrattavissa talon rakentamisen aloittamiseen katonharjasta.
Vaikka Topelius ei tässäkään kirjoituksessaan ehdottanut mitään varsinaista musiikkioppilaitosrakennetta, hänen esittämänsä näkemys perusopetuksen
järjestämisen välttämättömyydestä ennen korkeatasoista oppilaitosta koskeviin hankkeisiin ryhtymistä oli asiantuntijan kannanotto.
Musiikkikoulutuksen organisoimisen järjestyksen lisäksi Topeliuksen kirjoitukseen sisältyi toinenkin erittäin merkittävä ja ensimmäistä kertaa julkisuudessa esitetty näkemys. Hän näyttää pitäneen konservatorion perustamisen
edellytyksenä sitä, että maan hallitus rahoittaa sen, toisin sanoen, että joskus tulevaisuudessa aikaan saatava konservatorio olisi valtion ylläpitämä oppilaitos. Tämä ehdotus toteutui vasta 134 vuotta myöhemmin korkeakouluksi
muuttuneen konservatorion, Sibelius-Akatemian, tultua valtion oppilaitokseksi vuonna 1980.
3.3.2.3. Kirkkomusiikin koulutusta ei järjestettynä ― urkurina
räätäli, suutari tai vastaava!
Kirjoituksensa toisessa osassa Topelius käsitteli laajasti kirkkomusiikin heikkoa tilaa (urkureina hän mainitsi useimmiten toimivan jonkun räätälin, suutarin tai vastaavan) ja totesi ongelman syyksi urkureiden heikon palkkauksen
sekä sen, ettei maassamme ollut yhtään koulua urkureiden ja lukkareiden kouluttamiseksi. Lisäksi Topelius antoi hyvin seikkaperäisen kuvauksen lukkareiden ja urkureiden silloisesta opin saannista.
Det här i landet mest öfliga sättet att inlära dessa befattningar är att klockarelärlingen, något år eller par, hwarje söndag tar sin plats bredwid en i yrket
tjenstgörande ’kantor’ närmast koret amt sjunger med full hals efter denne och
sålunda lär sig psalmmelodierna utantill, hwarmed hans lärdom anses komplett; organistlärlingen deremot, ifall han ej sjelf har medel, lofwar sin mästa363. HT 81/17.10.1846: 2.
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re 50, kanske 100 rubel att utbetalas af framtida förwäntad lön, och mot detta
löfte får han lära sig det allranddtorfligaste af noterna samt tillåtes, när han
börjar klimpra på egen hand, att wid gudstjenstens slut spela afgångsmarschen, som då naturligtwis utföres med alla möjliga krumbugter, till största
fromma för åhöraren. Sålunda är organisten färdig, liksom klockaren, och menige man samt borgerskapet i församlingen twisla icke ett ögonblick, att de ju
undfägnas med en kyrkomusik, så god som trots någon. Endast de som hört
Hr Ramstedt i Wasa, Hr Möller i Åbo eller någon annan af de få musikaliske
organister man äger, wille gerna tillstoppa öronen under gudstjensten, om det
för anständighetens skull läte sig göra.364

Kirjoitus antaa ymmärtää, että Topelius oli itse kuullut Vaasan urkurin
Johan Ramstedtin (1798–1861) ja Turun urkurin Carl Theodor Möllerin sekä
monien muiden urkureiden soittoa ja todennut, että ainoastaan edellä nimeltä
mainitut kenties jonkun muun urkurin kanssa täyttivät musiikilliset edellytykset kirkkojemme urkureista. Muu osa tekstistä osoittaa kaikessa karuudessaan
sen surkean olotilan, mikä vallitsi lukkareiden ja urkureiden ”koulutuksessa”.
Topelius pyrki kirjoituksellaan selvästi jo toisen kerran (vrt. alaluku 3.3.2.2.) ravistelemaan hereille toimenpiteitä lukkari- ja urkurikoulutuksen järjestämiseksi.
3.3.2.4. Edeltävän koulutuksen puuttumisen vuoksi yliopiston
muusikkokoulutus harrastelijoiden, ei muusikoiden,
kouluttamista
Tarkastellessaan puheena olevassa kirjoituksessaan koulujen ja kymnaasien
musiikinopetusta Topelius totesi vaikeudeksi saada sopivia laulunopettajia heikosta palkkauksesta johtuen. Yliopiston rajallisista mahdollisuuksista muusikkojen kouluttamisessa, vaikka yliopistolla olikin stipendejä opiskelijoiden
soitonopiskelun tukemiseen, Topeliuksella oli hyvin selkeät ja realistiset näkemyksensä. Topelius huomautti, että Suomessa oli ainoastaan yksi virka musiikkikoulutusta varten ja ilmaisi lakonisentuntuisesti, ettei musiikinopetusta
laajassa merkityksessä käytännöllisesti katsoen ole olemassakaan sen enemmän valtion kuin yksityisten tahojen antamana.
Wid universitetet har man, som kändt är, musikaliska stipendier, man har en
lärare för den högre musiken samt ett musikaliskt kapell – d. w. s. öfningsrum och diwerse universitet, sprida musikalisk smak och bildning i landsorterna. Dels skapas härigenom en akademisk sångarchor, permanent som sådan,
ehuru wexlande till sin personal; dels riktas hufwudstadens instrumentaliska
ressurser genom förstärkning från nämnde kapell. Om emellertid, allt detta
oaktadt, äfwen universitetets musikaliska läroanstalt endast förmår att bilda
364. HT 82/21.10.1846: 1.
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dilettanter, amatörer för sällskapskretsarna, men inga egentliga musici, – att
icke ens tala om virtuoser – så är orsaken härtill att söka i den omständighet,
a t t m u s i k e n, o c h k o n s t e n ö f w e r h u f w u d, ä n n u i c k e ä r i
F i n l a n d e r k ä n d s å s o m e t t a l l m ä n t b i l d n i n g s m ed e l, h w a r k e n a f s t a t e n e l l e r a f d e n e n s k i l d e. Härom wore
mycket att säga, och något litet är jemwäl sagt, dessa sednaste tider. Wi inskränkte oss nu till den erinran, att i hela Finland finnes blott en enda tjenst,
wid hwilken en musikus kan hafwa sin bergning, och att följaktligen i ett land
der bekymren åro lika wanliga och ursäktliga, som förmögenheten i allmänhet är ringa, ingen uppmuntran finnes för ett musikaliskt studium utöfwer
det wanliga dilettanteriet. Hwarhelst således utmärktare musikaliska anlag
här sträfwa att bryta sig fram, der uppstå i deras wäg otaliga hinder, en nedstående likgiltighet från allmänhetens sida, förenad med dystra utgifter på en
brödlös framtid, och så händer, att antalet på allt sätt bortkrånglas, nedtryckes, och på sin höjd får luft i dilettantiska till behör för ett sådant, hwars medlemmar för öfrigt bestå af musikdirektörens lärjungar. Den winning musiken i
landet härigenom har att påräkna får icke förbises. Dels bildas härigenom ett
antal amatörer och dilettanter, hwilka, engång utgångna från leksaker, medan
den unge musikern, om han annars ej går till spillo, kommer att hamna på en
bana, hwilken han ingen lust äger och der han ständigt måste känna sitt kall
förseladt, ty, som man wet, äro musici det minst praktiska folk i werlden.365

Topeliuksen kirjoituksen tarkoitus oli selvä. Hän kaipasi jo aikaisemmin
esitettyjen lukkari- ja urkurikoulujen lisäksi oppilaitoksia myös muiden muusikkojen kouluttamiseksi. Yliopiston musiikinopetuksen mahdollisuuksien rajat
muusikkokoulutuksen antajana sitä edeltävän musiikkikoulutuksen puuttumisen johdosta hän oivalsi ilmeisesti ensimmäisenä maamme kulttuurihenkilöistä.
Hän oli ensimmäinen, joka julkisuudessa esitti yliopiston käytännön muusikkokoulutuksen yltävän mainitusta syystä johtuen ainoastaan harrastaja-asteelle. Tähän asiaan hän palasi vielä myöhemminkin (ks. alaluku 3.3.2.6.). On
huomattava, että Topelius ei kannanotoillaan tarkoittanut ehdottaa edellä siteeratussa turkulaisessa sanomalehdessä vuonna 1842 julkaistun kirjoituksen
mukaisesti käytännön musiikinopetuksen poistamista yliopistosta, vaan edellytti opiskelijoille järjestettäväksi yliopisto-opintoja edeltävää musiikkikoulutusta.
3.3.2.5. Ensiksi järjestettävä urkureiden ja lukkareiden
koulutus, vasta sitten hankittava uusia urkuja
Topelius tarttui musiikkialan koulutuskysymykseen seuraavan kerran vuonna
1847 kirjoituksessaan ”Förslag att anwända 2 à 300 Rubel Silfwer”, missä hän
arvosteli hanketta lahjoittaa pitkänperjantain konsertista saatavat tulot uusien
365. Ibid: 2.
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urkujen hankkimista varten Vihdin kirkkoon. Topeliuksen käsityksen mukaan
tulisi ensiksi järjestää urkureiden ja lukkareiden koulutus, perustaa urkurikoulu, missä myös lukkarit mahdollisesti koulutettaisiin. Siksi puheena olevat
uusia urkuja varten suunnitellut varat tulisi ensisijaisesti sijoittaa koulun perustamiseen ja vasta sen jälkeen hankkia uusia urkuja. Maamme lukkareiden
ja urkureiden osaamisen taso sai kirjoituksessa taas kerran sellaista kielteistä
kritiikkiä, että tuskin mitään muuta ammattikuntaa on koskaan kokonaisuutena arvosteltu niin suorasukaisesti. Topelius totesi kuitenkin jälleen kerran
syyn olevan siinä, ettei kotimaassa ollut järjestetty koulutusta ja ettei ollut halukkuutta lähteä hankkimaan ammattitaitoa ulkomailta niin vähäisen palkkion saadakseen, mikä lukkareille ja urkureille maksettiin. Kirjoituksen lopussa
mainittiin Topeliuksen jo tätä ennen esiin nostaman ajatuksen mukaisesti366
tulevaisuuden asiana suomalainen konservatorio, missä olisi myös urkurikoulu. Aluksi urkureiden koulutus Topeliuksen käsityksen mukaan kuitenkin tulisi antaa yliopiston musiikinopettajan (”härwarande musiklärare”) tehtäväksi,
minkä ehdotuksen hän seuraavassa musiikkikoulutuksen järjestämistä koskevassa kirjoituksessaan kuitenkin muutti (ks. alaluku 3.3.2.6.).
Det är ett elände att se gamla och nya orgelwerk i landet förstöras af klåpare, som icke äga de ödigaste musikaliska eller ens mekaniska ingsigter för sitt
yrke. Det är hjertslitande att höra de hesa klagoljud, hwilka de ädla werken
uppgifwa under sina plågares misshandlingar, och om åhörarnes öron och den
offentliga andaktens uppbyggelse af kyrkomusiken wilja wi ej nämna ett ord.
Men å andra sidan må rättwisan till heder erkännas, att denna Hrr organisters skralhet är af dem till största delen oförskylld. Hwar ha de wäl haft tillfälle att inhämta några kunskaper? Icke far man utrikes för att studera ett yrke,
som på hemorten renderar sina 15, 30, låt wara 50 tunnor om året. Och hemma i landet finnes i n g e n anstalt, der de kunde söka en grundligare underbyggnad. Derföre nödgas de lära sin sak hwar de kunna, den ena klåparen af
den andra, tills de kommit så långt att de ha en aflägsen aning om noter och
kunna klinka en psalm, då de anses kompetente icke allenast att sjelfwa sköta
en orgel, utan och i sin tur uppfostra andra till samma mästerskap.
Med all wälwilja för det af så många olyckor hemsökta Wichtis och dess
kyrka, föreställe wi oss derföre anslaget för en orgel wara förtidigt, innan man
förwissat sig om någon, som kan spela derpå. Dugliga organister åter wexa icke
på träden, de måste inhämta sin sak som man inhämtar annan musik. Wilja
således – och wi twiste ej derpå – resp. konsertgifware anwända medlen på ett
sätt, som länder musiken till werkligt och waraktigt gagn, så wore wäl lämpligast, om behållningen ansloges till grundande af en organistskola härstädes,
hwari möjligen också k l o c k a r e kunde med tiden underwisas. Nu påräknade medel wore wäl otillräckliga, men början wore gjord, man finge sedan tänka på fondens förstärkning, och staten funne måhända skäligt att bidraga till
366. HT 81/17.10.1846: 1–2.
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en inrättning, hwaraf hela landet droge nytta. För öfrigt bör man ej föreställa sig, att en sådan anstalt wore förenad med dryga kostnader. Det wore till
en början nog, om härwarande musiklärare finge uppbära räntan af twå eller
tre-tusen rubel silfwer såsom arfwode för lämpliga organistämnens handledning. – Ännu kan inwändas, att ett finskt conservatorium i framtiden skulle
innesatta äfwen en organistskola. Så mycket bättre; långfredagskonserten år
1847 finge då den äran att hafwa den ringa början till ett stort werk.367

3.3.2.6. Helsinkiin on saatava kotimaiset muusikot kouluttava
orkesteri – siihen ei yliopiston musiikinopettaja pysty,
vaikka olisi Mozart tai Mendelssohn – ilman perusteellista
alkeisopetusta ei voida musiikkikoulutusta ajatellakaan
Topelius palasi musiikkikoulutusta koskeviin asioihin jälleen 1848 kirjoituksessaan ”Musiken i Landet”.368 Siinä hän tarkasteli maamme kymnaaseissa
ja muissa kouluissa annettavaa musiikinopetusta ja käsitteli hyvin kriittisesti vajavaista lukkareiden ja urkureiden koulutusta sekä yliopiston heikkoja mahdollisuuksia muusikkokoulutuksen antajana. Topelius mainitsi myös
Carl Gottlob Ganszaugen kapellin hajoamisen sekä ehdotti aivan välttämättömänä kotimaisen orkesterin perustamista Helsinkiin ei ainoastaan Helsingin,
vaan koko maan musiikkielämän kohottamiseksi. Ehdotettu orkesteri (”[- -]
sådant som Hr Ganzauges [Ganszauges], eller om möjligt bättre”) ei kuitenkaan voisi olla aluksi kokonaan kotimainen, koska kotimainen musiikkielämä
ei Topeliuksen mukaan ollut niin rikasta, että se olisi voinut tuottaa tarpeeksi
korkeatasoisia soittajia. Ajan henkeen kuulunut kansallisuusaate oli siten Topeliuksen kirjoituksessa hyvin maltillista ja hänen käsityksensä koulutuksen
järjestämisestä realistinen ilmauksessa ”Så långt gå vi icke i patriotiskt ifver,
att vi tro, det en sådan utbildning, i stort taget kan winnas här i landet ännu
på mer än decennier.”
Perustettavaksi ehdottamansa orkesterin keskeiseksi tehtäväksi Topelius
kirjasi sen, että se kouluttaa vähitellen nuorista kotimaisista miehistä soittajia, jotka ovat joskus myöhemmin valmiit toimimaan kouluttajiensa seuraajina.
Topelius koki siten orkesterin hyvin voimakkaasti myös musiikkikoulutuslaitokseksi väliaikaisin ulkomaisin soittajavoimin.369
Orkesterin Topelius ehdotti toimivaksi kiinteässä yhteydessä yliopiston
kanssa ja sen antamaa soitonopetusta täydentäväksi. Samoin kuin edellisen
367. HT 24/27.3.1847: 2.
368. HT 93/29.11.1848: 4–6.
369. Pysyvän orkesterin perustamiseksi Helsinkiin ja orkesteriin kiinteästi kuuluvan musiikkikoulun perustamiseksi propagoi sittemmin vuonna 1851 myös sanomalehti Mbl (ks.
alaluku 3.6.2.).
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vuoden kirjoituksessa tässäkin tuli erittäin vahvasti esiin Topeliuksen näkemys
perusopetuksen tärkeydestä ja siitä, että yliopiston musiikinopettaja, olipa hän
vaikka Mozart tai Mendelssohn, ei pysty tekemään mahdottomasta mahdollista,
saamaan puutteellisesti peruskoulutetut opiskelijat esittämään musiikillisessa
mielessä jotakin todella kelvollista. Topelius käytti yliopiston musiikinopettajalle asetetuista vaatimuksista seuraavaa vertausta: ”Man fordrar af den, att
den skall bygga palatser utan grundwal, d. ä. att den af en nybörjare, som ett
par timmar i weckan spelat skalorna och möjligen ej utan smak exeqwerar en
polkamasurka, i fluxen skall göra en duglig orkesterspelare”.
Topeliuksen sanoma oli selvä. Soiton perusopetus on annettava muualla
kuin yliopistossa eikä pelkästään leikkimielellä, vaan vakavasti järjestettynä
koulutuksena. Yliopiston musiikinopettajan tehtävänä ei ollut opettaa perusasioita, vaan antaa niitä ylempää koulutusta.
Lukkareiden ja urkureiden kouluttajiksi Topelius ehdotti tässä kirjoituksessaan kymnaasien musiikinopettajia.370 Ensin mainittujen koulutuksen osalta
tämä ehdotus ei ollut uusi, sillä jo vuonna 1756 Porvoon tuomiokapituli suositteli kiertokirjeessään Porvoon kymnaasin laulunopettajaa lukkarien kouluttajaksi, mitä suositusta täydennettiin kiertokirjeen 30.4.1792 ohjeella siten, että
lukkarin virkoihin eivät ilman erityisiä syitä antaneet kelpoisuutta muut kuin
Porvoon kymnaasin director cantuksen antamat todistukset.371 Urkureita koskevana Topeliuksen ehdotus oli kuitenkin uusi. Edellisessä musiikkikoulutusta käsitelleessä kirjoituksessaan372 Topelius ehdotti urkureiden kouluttajaksi
alkuvaiheessa yliopiston musiikinopettajaa. Mahdollinen keskustelu aiheesta
Fredrik Paciuksen kanssa lienee saanut Topeliuksen näihin uusiin ajatuksiin.
Ehkäpä nykyisin ei hyväksyttäisi puheena olevan kirjoituksen kohdassa ”För
det f ö r s t a” mainittua hyvin jyrkkää vaatimuseroa laulun [Topelius tarkoittaa kuorolaulua] ja soitinmusiikin [orkesterisoiton] välillä. Sen sijaan kohdissa
370. Tehdessään tämän ehdotuksen Topelius ilmeisesti tiesi, ketkä toimivat tuolloin kymnaasiemme musiikinopettajina ja mitkä musiikkivalmiudet heillä oli. Turun kymnaasin musiikinopettajana toimi Carl Theodor Möller, joka itsekin oli tehnyt aloitteen lukkari- ja urkurikoulun perustamiseksi Turkuun. Vaasan kymnaasin musiikinopettajana oli Erik Gestrin,
joka oli hakenut yliopiston musiikinopettajan virkaa hoidettuaan sitä väliaikaisesti vuosina 1833–1834 ja joka oli vuonna 1839 siirtynyt Vaasaan. Kuopion kymnaasin musiikinopettajana oli Rudolf Lagi (1823–1868), joka Fredrik [Friedrich] Paciuksen ylistävän lausunnon
saattelemana oli valittu tehtäväänsä vuonna 1845. Porvoon kymnaasin musiikinopettajana
toimi Siberin musiikkikoulun ja Tukholman musiikkiakatemian kasvatti Carl Frans Blom
(18200 1865), joka välittömästi toteuttikin Topeliuksen ehdotuksen. Viipurin kymnaasin
musiikinopettajana toimi Gotthard Johan Dieberg (1799–1857), joka oli hakenut yliopiston
musiikinopettajan virkaa vuonna 1834, kuten edellä mainittu Erik Gestrinkin. Konsistori
asetti Johan Christopher Downerin jälkeen toiselle sijalle Gestrinin ja kolmannelle Diebergin (Andersson, O. 1938: 77–78).
371. Jalkanen 1986: 35.
372. HT 24/27.3.1847: 1–2.
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”För det a n d r a” ja ”För det t r e d j e” esitettyjä ilmauksia voidaan edelleenkin pitää hyväksyttävinä ja kannatettavina kannanottoina. Topeliuksen musiikin asiantuntemus tulee esiin myös ilmauksessa ”Det är lättare att göra en
musikus af en olärd bondepill, som aldrig tagit ett tag med stråken, än att göra honom af en dilettant, som want sig att behandla konsten som en leksak.”373
Utan grundlig elementarunderwisning kan ingen musikaliskt utbildning tänkas. Och huru är dermed beskaffadt? Mängden har allsingen ledning;
klockaresången går som tradition från far till son; orgelspelningen likaledes
som ett handtwerk, hwilket man på några weckor kan inlära. Kyrkomusiken
är ytterst bristfällig: sången falsk, orgeln sönderslitande; det kan ej wara annorlunda. I skolorna inöfwas något sång; Gymnasierna ha sina musiklärare.
Förutsatt äfwen att dessa skota sitt kall med nit och wärma, hwilket wi ej ha
rätt att betwisla, få är gymnasisternes tid alltför knapp och musiken ändå i
det hela till den grad behandlad som bifak, att någon bättre musikaliskt underbyggnad ej kan komma i fråga. Unglingar med anlag lära sig en smula dilettanteri på violin eller pianoforte; de öfriga inhämta utantill stämmorna till
några sångkörer, se der resultaterna!
Och likwäl är denna skol- och gymnasiiungdom den enda, som åtminstone hört talas om noter och flerstämmig sång, följaktligen den enda, hwarifrån
landet skall rekrytera sina musikaliska leder, när det blir fråga om annat än
en mekanisk inlärd kyrko- eller dansmusik. I Helsingfors, wid Universitetet,
skall då denna ungdom widare utbildas och fulländas, ty det finnes en högre
musiklärare, till hwars besattning det äfwen hörer att gratis, under de publika
timmarna, bereda den obemedlade tillfälle att förkofra sig i musiken.
Nu har wisserligen universitetet den lyckan att se musiklärareplatsen intagas af en man, lika utmärkt som kompositör och exekutör samt warm för sin
konst trotts någon. Men äfwen om denne lärare wore en Mozart eller Mendelsohn [Mendelssohn], skulle han likwäl icke förmå det omöjliga. Och det omöjliga
här, det är att forcera en ungdom med få bristfällig underbyggnad som denna,
till att praestera något i musikaliskt hänseende werkligen dukligt.
Man måste wara billig i sina förwäntningar. På det att en student må draga nytta af universitetstudierna, fordrar man att han derförinnan skall äga nödig underbygnad i wetenskapernas elementer. Äger han icke den, så befarar
man med rätta att han förspiller sin akademiska kurs. Hwad nu det ringaste
läroämne kräfter som en nödwändighet, det tror man musiken icke behöfwa.
Man fordrar af den, att den skall bygga palatser utan grundwal, d. ä. att den
af en nybörjare, som ett par timmar i weckan spelad skalorna och möjligen ej
utan smak exeqverar en polkamazurka, i fluxen skall göra en duglig orkester373. Topelius-kirjan, Sydän on hyvä, Zachris Topeliuksen kirjoituksia Helsingistä, toimittaja Rolf Martinsen (2003: 80) on suomentanut tekstin epätarkasti (”tag” on käsitetty sanaksi ”takt”) muotoon ”On helpompaa tehdä muusikko oppimattomasta maalaispojasta, joka ei
ole koskaan vetäissyt tahtiakaan jousella, kuin saada sellainen aikaiseksi dilettantista, joka on tottunut kohtelemaan taidetta kuin leikkikalua.”
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spelare. Och därwid åberopas ofta sången som praejudikat. Det lyckas ju utan
swårighet att inom kort tid få ihop en kör af idel oöfwade, säger man. Hwarföre ej på samma sätt en instrumentalmusik?
Men härwid äro att märka tre omständigheter. För det f ö r s t a är det en
oändelig skilnad mellan sång och instrumentalmusik. I sången hjelper man
sig så temligen wäl igenom, blott man har öra och röst; med notläsning är det
icke så noga. Der fordras då enbart att några de ton gifwande äro fasta i stämmorna: de övriga följa nog sedan med. Och deri består hela hemligheten af de
stora oöfwadt folk. Men i instrumentalmusiken jagas man fram utan nåd och
barmhertighet; ingen får lita på den andra; man ilar på en smal spång, der
hwarje steg är noga föreprickadt, och der man wid minsta felsteg bar boden
för ögonen. Not för not, takt för takt pröfwas ens säkerhet, och detta åter är
hemligheten, hwarföre instrumentalmusiken icke går ut med wärfwa rekryter så flinkt som sången.
För det a n d r a kan en musikelev icke begära att den akademiska läraren skall inöfwa med honom de första grunderna. Läraren åligger att gifwa honom en högre musikalisk utbildning, hwilket åter sker genom sammanspelning
i qvartett och orkester; kan han af bristande underbyggnad icke följa med, så
twår läraren sina händer. – För det t r e d j e slutligen wet hwar och en som
besattat sig med musik, att en försummad noggranhet i grundernas inhämtande sedan blir swår, om icke omöjlig att godgöra. Det är lättare att göra en musikus af en olärd bondepill, som aldrig tagit ett tag med stråken, än att göra
honom af en dilettant, som want sig att behandla konsten som en leksak. Och
tyvärr är det ofta de bästa anlagen, som tidigt förfalla i ett ytligt dilettanteri,
emedan den rätta methoden från början felats dem.374

Topeliuksen esittämiä musiikkikoulutusnäkemyksiä ei aivan sellaisinaan
hyväksytty, vaan edellä siteerattu kirjoitus sai aikaan vastakirjoituksen porvoolaisessa sanomalehdessä, missä jopa ihannoivaan sävyyn mainittiin maassamme viimeisten 25 vuoden aikana musiikin alalla tapahtunut kehitys ilman
erityistä järjestettyä korkean tason opetusta ja tuotiin esiin musiikkialan koulutusta koskevana ja Topeliuksen ehdotukseen liittyvänä näkemys, että kymnaasien musiikinopettajien tulisi perustaa kouluja tulevia lukkareita ja urkureita
varten. Kirjoituksessa yhdyttiin Topeliuksen esittämään vaateeseen siitä, ettei ketään tulisi hyväksyä lukkarin eikä urkurin virkaan ilman mainitun koulutuksen läpikäymistä.375
374. HT 93/29.11.1848: 4–5.
375. BTng 95/6.12.1848: 1–2.
Sanomalehtiartikkeli on selvästi kiistakirjoitus. Siinä ei katsota tarpeelliseksi minkään
uuden orkesterin perustamista musiikkikoulutuksen aseman parantamiseksi, vaan viitataan
edelleen mallina Turun akatemiassa vuosikymmeniä tätä aikaisemmin toteutettuun toimintaan. Kirjoittaja ilmeisesti ei ollut ymmärtänyt Topeliuksen perimmäistä tarkoitusta, vaan
halusi tarkastella asioita yleisen musiikinviljelyn eikä ”virtuoosien koulutuksen kannalta”
(”Wi tala naturligtvis icke här om bildande af virtuoser, utan enbart om idkande af musik,
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Topelius sai mainitusta kirjoituksesta orkesterisoittajien koulutuksen osalta aiheen huomauttaa diletantismin ja taiteen välisestä erosta vastakirjoituksessaan ”Musiken och Borgå Tidning”. Siinä hän kuin malliksi maahamme toi
muun muassa esiin Ganszaugen kapellin jäsenten Dresdenissä suorittamat
kuusivuotisen koulun perusteelliset opinnot.
Borgå T. uppställer skilnaden mellan amatörer och virtuoser, men har ingen
aning om skilnaden mellan dilettanteri och konst. Den tror på fullt allwar att
amatörer, som då och då på lediga stunder idla musiken för nöjes skull, kunna i en orkester ersätta musici, hwilka – som fallet war m:d hr Ganzauges kapell – genomgått en grundelig sexårig skola i Dresden, hwilka från barndomen
hört en fulländad och stor orkestermusik, hwilka gjort musiken till sitt yrke
och derpå arbeta från morgon till qwäll.376

Kirjoittajan esittämä toive musiikin perusopetuksen järjestämisestä toteutui pääkaupungissa vuonna 1852, jolloin perustettiin Helsingin Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulu yhdessä mainitun yhdistyksen uuden orkesterin kanssa.
Tämä musiikkikoulu oli Topeliukselle niin tärkeä, että hän näyttää asettaneen
sen omassa arvoasteikossaan monien merkittävien ajankohtaisten kotimaisten
ja naapurimaiden yhteiskunnallisten puheenaiheiden edelle.
Åtskilliga nya företag äro, jag will icke säga å bane, men samtalvis ett mål för
fromma önskningar. Jag skall strax tala om nya musikskolan. Man talar om
folkunderwisning och sockneskolor. Man talar om en f ö r l a g s - f ö r e n i n g,
såsom i högsta grad behöflig att underlätta Finlands literära produktion och på
samma gång konsumtionen. Man talar om den nya ifwern för jernwägar både
i Ryssland och Swerige, och man tänker helt naturligt på egna wägar. Man talar om det stora bolaget för g a s l y s n i n g i Stockholm, och man kalkylerar
möjligheter af egna planer åt samma håll. Man läser om Stockholms blifwande w a t t e n l e d n i n g a r, och man beräknar egna brunnars otillräcklighet.
Man talar om en d i l i g e n s mellan Borgå och Helsingfors, [- -].377

Se, että Topelius ilmaisi haluavansa puhua rautateiden, kaasuvalaistusten, vesijohtojen ja postivaunuyhteyksien sijasta uudesta musiikkikoulusta, ei
liene suuren kulttuuripersoonallisuuden kyseessä ollen mikään ihme, mutta
se, että hän samalla jätti selvästi musiikkikoulua vähempiarvoisiksi keskustelunaiheiksi kansansivistyksen ja pitäjänkoulut sekä maamme kirjallisuuden
edistämiseksi tarkoitetun kustannusyhdistyksen, oli kulttuuripersoonalta ja
kirjailijalta huomionarvoinen kannanotto ja osoittaa Topeliuksen olleen todella
innoissaan juuri perustetusta musiikkikoulusta. Siihen oli hyvin käytännönläsåsom en till allmänt nöje och allmän bildning bidragande konst”).
376. HT 101/27.12.1848: 2.
377. HT 18/3.3.1852: 3.
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heinen syynsäkin, koska hänet oli valittu musiikkikoulua ylläpitäneen Sinfoniayhdistyksen johtokunnan jäseneksi.378
3.3.2.7. Jos nuoresta oppilaasta ei tule virtuoosia, on saatu
paljon aikaan, jos hänestä saadaan kelpo jäsen orkesteriin
Topeliuksen oivaltava näkemys musiikkikoulutuksen eri tavoitteista, solistija orkesterimuusikkokoulutuksesta, tuli erinomaisesti esille myös hänen kirjoittaessaan sanomalehdessään nuoresta maalaispojasta Johan Lindbergistä
vuonna 1853.
Och blir det ock aldrig en virtuos af en sådan ung elev, så är det dock mycket
wunnet, om han en dag blir duglig medlem i ett musikaliskt kapell; ― ty hwarföre skulle wi tänka så lågt om egna förmågor, att wi trodde oss för all tid behöfwa söka musikens oumbärliga werktyg från utlandet? Ett sådant kapell är
dock alltid instrumentalmusikens nödwändiga stående armé, förutan hwilken större musikaliska företag endast med största swårighet kunna utföras.379

Vastaavaa kotimaisten orkesterisoittajien koulutuksen propagointia esitettiin sittemmin vasta vuosikymmeniä tätä myöhemmin, muun muassa Viipurissa vuonna 1886,380 puhallinyhtyeiden ja orkestereiden soittajakoulutuksen
osalta kuitenkin jo edellä mainittua aikaisemmin useissa eri sanomalehtikirjoituksissa (ks. alaviite 258). Orkesterisoittajien koulutusta oli Topeliuksen edellä
siteeratun kirjoituksen aikana Helsingissä Sinfoniayhdistyksen toimeenpanemana ja sen jälkeen Carl Gottlob Ganszaugen jatkamana vuoteen 1855 saakka
(ks. alaluku 3.2.3.2.) ja Turussa 1830-luvun lopusta vuoteen 1868 saakka sekä
sen jälkeen Turun Soitannollisen Seuran toimintoihin liittyvänä kolmen oppilaan käsittävänä opetustoimintana vuodesta 1871 lähtien (ks. s 108 ja alaviite
148). Helsingissä orkesterisoittajien koulutus muutaman oppilaan käsittävänä
käynnistyi uudelleen vuonna 1860 Nya teaternissa valtionavun ehtona.381 Li378. FAT 45/24.2.1852: 1; HT 16/25.2.1852: 1; Mbl 16/26.2.1852: 1; ÅT 16/27.2.1852: 1; I-n
18/3.3.1852: 1.
379. HT 25/2.4.1853: 3.
Yrjö Suomalainen (1958: 107) on suomentanut mainitun kirjoituksen ensimmäisen virkkeen seuraavasti: ”Ja vaikka tuollaisesta nuoresta kyvystä ei koskaan tulisikaan virtuoosia,
jo sekin on paljon, että hänestä jonakin päivänä tulee kelpo jäsen orkesteriin, sillä miksi arvostaisimme omamme niin huonoiksi, että aina vain hakisimme ulkomailta noita välttämättömiä todistuksia omaavia taiteilijoita”. Topeliuksen tekstissä ei puhuta mistään todistuksista, joten jää epäselväksi, mistä ne mainittuun suomennokseen on saatu. Todennäköisesti
ilmaus ilmentää suomalaisiin orkesterimuusikoihin iskostunutta tutkintotodistusvihamielisyyttä.
380. Mm. WS 94/18.6.1886: 1.
381. Myöntäessään 3 000 ruplan, 54 330 euron, avustuksen vuonna 1856 teatteritalon rakentamista varten (talo valmistui v. 1860) Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri II (1818–1881)
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säksi kaupunginmuusikko Christian Gottlieb Hohmuth oli jo 1840-luvulla kouluttanut kapellissaan kotimaisia soittajia.382
Topelius esitti asiantuntevia näkemyksiä myös musiikkikoulutuksen sisällöstä. Niistä on mainittavissa esimerkkinä hänen vertauksensa sointuopin
tuntemisen tärkeydestä erityisesti pianonsoitonopinnoissa analogisena kieliopin kanssa eri kielten opinnoissa.383
3.3.2.8. Jos ymmärrän teidät oikein, teillä ei ole edes
musiikkiakatemiaa, konservatoriota! – Ei, hyvä herra,
meillä ei ole kumpaakaan!
Topelius jatkoi musiikkikoulutuksen järjestämistä koskevien kannanottojensa esiin tuomista sanomalehtensä palstoilla vielä vuonna 1857. Hän kirjoitti
keskustelumuodossa, keskustelijoina amerikkalainen sanomalehden toimittaja ja helsinkiläinen paperitehtailija, kolmiosaisen artikkelin ”Literärt lif och
konstlif i Helsingfors”.384 Siinä hän toi esiin amerikkalaisen ilmauksena ja helsinkiläisen vastauksena edellä otsikossa mainitut kannanotot ja keskustelun
siirryttyä taideakatemiaan ilmaisi helsinkiläisen sanomana, että Helsingin taideakatemiana toimi yliopisto sillä perusteella, että yliopisto oli perustettu ”i ändamål att befordra wetenskapernas och de fria konsternas framsteg i Finland”.
Det är således här wi böra söka wår nuwarande konstakademi. Det underwisar
i rita, sjunga och spela; utdelar dithörande stipendier; inköper någongång taflor och gipfer; lånar lokal åt expositioner och inhemske musikidkares konserter (musiken och teckningskonsten ha likwäl för ögonblicket råkat i delo med
gymnastiken); rekryterar med sina studenter alla större musiköfningar. Men
uniwersitetet, hwars generationer af ungdom beständigt omwexla inom 4 till 6
år, wåg efter wåg, kan derföre aldrig för konststudier blifwa annat än en dilettantskola. Dess medlemar ha, före inträdet der, genomgått en lång förberedande skola i wetenskapen och hafwa alltid en möjlighet att fortsätta den efteråt.
Men i konst-studier inkomma de alldeles, eller nästan alldeles oförberedda, utan en skola bakom sig och utan en fulländning möjlig framför sig. Någon har
derföre föreslagit, att teckning och musik borde uppmuntras med stipendier
redan i skolan och gymnasium, på det att de lyckligare anlagen må hitkomma
med något slags förstudier och här winna en säkrare utbildning. Detta skulle
sedan lifwande werka tillbaka på de lägre lärowerken och landsorterna, ty om
oli määrännyt mainitun vuoden ja sitä seuraavien vuotuisten avustusten ehdoksi, että teatterin oli vuosittain koulutettava ilmaiseksi neljää nuorta kotimaista muusikkoa orkesterisoittimien ”käyttäjiksi” (Nervander 1900: 350–363; Weckström 1966: 38–51, 70; Marvia
1993: 16–17, 108).
382. HT 67/30.8.1848: 1.
383. HT 29/13.4.1859: 1. Ks. myös s. 82–83.
384. HT 92/25.11.1857: 2 jatk. 93/28.11.1857: 2 ja 94/2.12.1857: 2–3.
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några år kringströs dessa samma studenter ånyo kring hela landet och kunna
då i sin tur werka för konstintressena.385

Topelius toi tässä kirjoituksessaan jo kolmannen kerran (ensimmäisen ja
toisen välillä oli aikaa noin kaksi vuotta, toisen ja kolmannen välillä 10 vuotta) esiin vakavana puutteena sen, ettei yliopistoon opiskelemaan tulevilla ole
taiteen alalla edeltävää koulua, mistä johtuen yliopisto ei voi olla tällä alalla
muuta kuin harrastelijakoulu (vrt. HT 94/2.12.1857: 3). Kirjoituksessa ei ehdotettu selvästi musiikkioppilaitosten perustamista, vaan Topelius yhtyi jonkun
muun tekemään aloitteeseen stipendien jakamisesta kouluissa ja kymnaaseissa oppilaiden rohkaisemiseksi piirustuksen ja musiikin opiskeluun (vrt. Turun
akatemiassa ja sittemmin Aleksanterin yliopistossa vallinnut musiikkistipendijärjestelmä). Todennäköisesti pääkaupungin sinfoniayhdistyksen ja sen jälkeen
Carl Gottlob Ganszaugen ylläpitämän musiikkikoulun lyhytikäisyys ja realismi
vastaavien oppilaitosten toimintamahdollisuuksista muualla maassamme olivat saaneet Topeliuksen hieman perääntymään musiikin perusopetuksen järjestämistä koskevissa ehdotuksissaan ainakin lähitulevaisuuden osalta. Sen
sijaan korkean asteen opetuksen järjestämistarpeeseen, mihin Topelius kirjoituksessaan viittasi kuin pitääkseen yllä jo yli vuosikymmen aikaisemmin esittämäänsä näkemystä, oli tullut konkreettisia perusteluja.386
Yliopiston musiikinopetuksesta esittämiään kannanottoja Zacharias Topelius ei tässäkään yhteydessä tarkoittanut hyökkäyksiksi sen enemmän yliopistoa
kuin sen musiikinopettajaakaan kohtaan.387 Hänen Fredrik Paciusta arvostavat
ilmauksensa edellä esiin tulleissa sanomalehtikirjoituksissa ja konserttiarvosteluissa, Paciuksen ja Topeliuksen yhteistyö oopperan Kung Carls Jagt/Kaarle-kuninkaan metsästys parissa 1800-luvun puolivälissä sekä heidän välisensä
kirjeenvaihto388 juuri viimeksi esitettyjen kannanottojen aikoihin antavat ai385. HT 94/2.12.1857: 3.
386. Perusteluna korkean asteen opetuksen järjestämiseksi oli mm. se, että useita suomalaisia musiikinopiskelijoita, mm. Johan Lindberg, Filip von Schantz, Ernst Fabritius (1842–
1899), Gabriel Linsén, Carl Moring ja Henriette Nyberg, oli joitakin aikoja ennen Topeliuksen kirjoituksen julkaisemista hyväksytty Leipzigin konservatorion oppilaiksi.
387. Tilapäinen särö Paciuksen ja Topeliuksen henkilökohtaisiin väleihin syntyi kuitenkin jo vuonna 1846 Topeliuksen kirjoitettua sanomalehdessään artikkeleissa ”Från Helsingfors. Kapten Leopold i Bender” seuraavat ilmaukset: ”Sångens wackra gåfwa är tunnsådd här i wår nord och för närwarande står den icke på de bästa fötter” (HT 18/4.3.1846:
3) sekä ”M u s i k e n står för närwarande på skrala fötter i Helsingfors” ja ”Tillochmed den
akademiska sången ligger i lägerwall” (HT 25/1.4.1846: 2). Ilmaukset närkästyttivät Paciusta niin, että hän kirjoitti 4.4.1846 Topeliukselle kirjeen, missä hän purki tuntojaan ja
päätti kirjeensä ilmauksella ”Att vara hederlig karl är ändå det bästa här i verlden! Du har
det icke varit uti omnämnda artikel” (Topelius 1956: 193–194; Collan-Beaurain 1921: 98).
388. Topelius 1956: 193–273; Collan-Beaurain 1921: 142–143, 146–148, 179–190, 226–238,
244–245, 286–290, 297–300, 308–309 ja 313–320; Ranta 1946: 25–43; Andersson, O. 1907:
89–118.
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heen olettaa, että Topeliuksen näkemykset yliopiston musiikinopetuksesta olivat saaneet myös Paciuksen hyväksynnän, elleivät jopa olleet osittain viimeksi
mainitulta peräisin. Ei kuitenkaan ole uskottavaa, että Topelius olisi ollut esittämissään kannanotoissa pelkkä kirjuri.
Kirjoituksen otsikko (vastauksessa ilmaus ”ingendera”)389 antaa aiheen aprikoida, tarkoittiko Topelius sitä, että musiikkiakatemia ja konservatorio olivat
kaksi eri asiaa. On todennäköistä, että kirjoitus liittyi Finska konstföreningenin (Topelius oli sen hallituksen jäsen) käynnistämään hankkeeseen Suomen
taideakatemian perustamiseksi, mikä hanke johti virallisen hakemuksen tekemiseen vuonna 1862 (ks. alaluku 3.7.2.). Aloitteen mukaan musiikki olisi kuulunut tähän akatemiaan kolmen kuvataiteen alan ohella, ja sille olisi perustettu
muun muassa professuuri.
3.3.2.9. Mikä sai Topeliuksen esittämään näkemyksensä
musiikkikoulutuksesta?
Tarkasteltaessa Topeliuksen motiiveja musiikkikoulutuksen järjestämistä koskevien näkemysten esittämiseen on huomattava, että hänen keskeisin alansa
sanomalehtensä toimittajana oli poliittisten artikkeleiden ohella kulttuuri, erityisesti teatteri, kuvataiteet ja musiikki. Monet hänen kulttuuria käsitelleistä
kannanotoistaan sisältyivät niin kutsuttuun kirjoitussarjaan ”Leopoldiner-bref”.
Sen kirjoittamisen hän aloitti vuoden 1843 alussa.
Topeliuksen henkilökohtaisesta kontaktista musiikkiin tiedetään, että
hän oli ottanut jo kotikaupungissaan Uudessakaarlepyyssä pianonsoittotunteja ”musikaaliselta rovasti Snellmanilta”.390 Kyseessä oli Turun Soitannollisen
Seuran musiikkitoiminnoissa, myös opetustehtävissä, 1790-luvulla toiminut
Johan Niclas Snellman (1769–1844), joka toimi Uudenkaarlepyyn kaupungin ja maaseurakunnan kirkkoherrana. Topeliuksen opettajastaan kirjoittaman kuolinuutisen mukaan Scnelmania pidettiin nuoruusvuosinaan Ruotsin
valtakunnan toiseksi parhaana pianistina.391 Voidaan todeta, että Topelius sai
389. Asetelmaa Amerikka–Suomi käyttäessään Topelius joko tietoisesti tai tietämättään
antoi musiikkikoulutuksen järjestämisestä Amerikassa harhaanjohtavan kuvan, koska kirjoituksen julkaisemisen aikoihin Pohjois-Ameri-ikassakaan ei ollut musiikkiakatemiaa. Sen
sijaan taide- ja tiedeakatemioita oli siellä perustettu jo 1700-luvulla (American Academy of
Arts and Sciences Bostonissa vuonna 1780 ja New Havenissa vuonna 1799). Kirjoitus ei ollut kuitenkaan kaikilta osin Suomen sivistyselämän kannalta alemmuutta osoittavaa Amerikkaan verrattuna, koska Topeliuksen helsinkiläisen keskustelukumppanin suuhun panemien sanojen mukaan meillä [Suomessa] oli yliopisto jo silloin, kun puhvelit vielä laidunsivat
Amerikan pääkaupungin alueella.
390. Nyberg 1949: 81.
391. ”Enligt berättelse, ansågs Prosten S. i sina yngre år som den andre pianisten i Swea
rike, en musikalisk talent, hwilken han ännu få år före sin död fortfor att uppöfwa” (HT
20/13.3.1844: 1; ks. myös Andersson, O. 1939: 200 ja Marvia 1958a: 26).
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jo varhaisvuosinaan kotikaupungissaan parasta mahdollista pianonsoiton- ja
myös muuta musiikinopetusta. Ehkäpä Topeliuksen musiikkiopintojen kannalta oli epäedullista, että hänen siteensä Johan Niclas Snellmaniin katkesivat jo
11-vuotiaana, jolloin Topelius lähetettiin kouluun Ouluun.
Myös kouluaikanaan Oulussa hän jatkoi (ajoittain tosin laiminlyömällä
”salaisella vastalauseella laillisten lomahetkien supistamista vastaan”392) pianonsoittoharjoituksiaan Paul Nybergin mukaan ”isän hellittämättä siihen kehoittaessa”. Myöhemmin ilmenneestä vakavasta kiinnostuksesta soittamiseen
on osoituksena muun muassa se, että asuessaan Helsingissä J. L. Runebergin
kotona lukuvuoden 1832–1833 hänen oppilaanaan Topelius yhdessä huonetoverinsa [Samuel Gustaf Wolmar] Barckin (1819–1882) kanssa oli vuokrannut
pianon ja kuljetuttanut sen heidän yhteiseen huoneeseensa Runebergin asuntoon, mistä piano puuttui.393 Yliopisto-opintojensa toisen vuoden aikana, vuonna 1834, Topelius liittyi Pohjalaisen osakunnan lauluseuraan toisen tenorin
laulajana.394 Hän sai sittemmin vuonna 1837 lapsuudenkodistaan pianon.395
Topelius asui tuolloin professori Gustaf Gabriel Hällströmin (1775–1844) talossa. Hän vaihtoi pianonsa 1.3.1837 asuntoonsa tuotuun flyygeliin. Samana päivänä hän aloitti pianonsoitonopiskelun tukholmalaisen muusikon Wikströmin
johdolla.396 Tätä opiskelua ei kuitenkaan jatkunut saman vuoden toukokuun
Johan Niclas Snellmanin soittotaitoa kuvaavan ilmauksen osalta ks. luvun 2 alaviite
282.
Paul Nybergin (1949: 48; ks. myös Martti Turusen artikkeli, MT 9/1934: 84–85) mukaan
pianonsoitto oli Johan Niclas Snellmanin harrastuksena vielä hänen vanhoilla päivilläänkin, kuten myös edellä olevasta Topeliuksen ilmauksesta on todettavissa. ”Hän soitti ’suuria ja vaikeita kappaleita’ eikä ollenkaan ymmärtänyt eikä antanut arvoa sille musiikille,
jota paikkakunnan nuoret naiset pystyivät esittämään. Nuorta Zachrista kohtaan hän osoitti suurta harrastusta, opetti hänelle latinaa, antoi soitonopetusta ja keskusteli hänen kanssaan musiikista”.
392. Artikkelissaan ”Z. Topelius ja musiikki” Martti Turunen (MT 4/1934: 51–53, 5/1934:
75–77 ja 9/1934: 84–85) on tuonut esiin Topeliuksen koulupoikana osoittamaa haluttomuutta
soittamista kohtaan. Tämän ikäkauden ongelmathan ovat hyvin tutut jokaiselle musiikkikoulutuksessa mukana olevalle ja olleelle. Lisäksi Martti Turunen ei ole maininnut Topeliuksen
varhaisinta pianonsoitonopettajaa Johan Niclas Snellmania eikä ole kajonnut artikkelissa
an myöskään Topeliuksen esittämiin näkemyksiin musiikkikoulutuksen järjestämisestä.
393. Nyberg 1949: 81.
Paul Nyberg jättää mainitsematta, että pianon tilaamisesta oli syntynyt selkkaus. Topeliuksen päiväkirjamerkinnässä 5.11.1832 on ilmaus ”– det var ett krångel med vårt bestälda
Forte Piano – ” (Topelius 1918: 12), mistä ei selviä, kenen kanssa selkkaus oli syntynyt. Piano tuotiin Topeliuksen huoneeseen 12.11.1832, minkä johdosta hän merkitsi päiväkirjaansa ”En för 3 orsakers skull märkvärdig dag – 1:mo för Pianos skull – … – kl. 4 kom klaveret
hit – det var en välsignad sak – …” (ibid.:14).
394. Nyberg 1949: 110.
395. Topeliuksen päiväkirjamerkintä 14.2.1837 (Topelius 1921: 54).
396. Topeliuksen päiväkirjamerkintä 1.3.1837 (ibid.): ”I dag kom ändteligen Flygeln till oss,
buren af 4 gardister, och mitt lilla pianoforte fördes till Strömborg som hyr det för 5 Rub. i
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loppua pitempään siitä syystä, että Topeliuksen mukaan opettaja oli ”kauan
näkymättömissä”.397
Topeliuksen esittämiin ehdotuksiin vaikuttivat mahdollisesti myös ulkomaiset virikkeet. Hän teki vuonna 1843 matkan Tukholmaan ja sieltä Uppsalaan sekä takaisin Tukholmaan. Seuraavan ulkomaanmatkansa hän teki vasta
13 vuotta myöhemmin, vuonna 1856. Päämääränään tietojensa kartuttaminen
maailmasta hän tällöin perehtyi Lyypekin, Hampurin, Düsseldorfin ja Kölnin,
Brüsselin, Pariisin ja paluumatkallaan Dresdenin, sitten Kööpenhaminan ja
jälleen Tukholman kulttuuriin. Matkoillaan hän suurella todennäköisyydellä omaksui myös musiikkikoulutukseen liittyviä näkemyksiä. Hän oli kuitenkin esittänyt useimmat niitä koskevat kannanottonsa julkisuudessa jo ennen
vuonna 1856 tekemäänsä matkaa. Siten Topeliuksen musiikkikoulutusta koskeneet näkemykset ainakin hänen jälkimmäistä ulkomaanmatkaansa edeltävältä ajalta lienevät hyvin pitkälti syntyneet ensimmäisen Ruotsin matkan ja
hänen oman ajattelunsa tuloksina. Niihin ovat lisäksi voineet vaikuttaa keskustelut Suomessa vierailleiden ja orkesterimuusikkoina yksittäisiä vierailuja
pitempäänkin maassamme työskennelleiden ulkomaisten muusikoiden kanssa.
On kuitenkin huomattava, että ennen vuotta 1857 julkaistuissa kirjoituksissaan
Topelius ei kertaakaan esittänyt malliksi jotakin ulkomaista musiikkikoulutusjärjestelyä. Malliksi ei voitane katsoa edes hänen viittaustaan Carl Gottlob
Ganszaugen kapellin jäsenten Dresdenissä suorittamiin kuuden vuoden opintoihin (ks. s. 170), vaan Topeliuksen lähtökohtina olivat Suomen olosuhteet.
On hyvin todennäköistä, että vuonna 1857 julkaistuun artikkeliin ”Literärt lif och konstlif i Helsingfors” sisältyneellä kannanotolla taideakatemian
ja konservatorion puuttumisesta Suomesta on yhteys Zacharias Topeliuksen
jälkimmäiseen ulkomaanmatkaan. Hän kirjoitti matkakertomuksenaan sanomalehdessään erittäin laajan (35 osaa) syksystä 1856 vuoden 1857 loppuun jatkuneen kirjoitussarjan ”Söder om Östersjön”. Siinä hän kertoi kokemuksistaan
månaden. Det lilla instrumentet klädde nästan mera våra små rum, men det stora var naturligtvis en mycket gentilare meubel. –
S. d. kl. 12 f. m. tog jag första Lection på pianoforte för Musicus Wikström, från Stockholm, en ung pratsam och munter, ehuru något fjäskig karl, med mycket tycke af Franz Topelius – äfven i uttal. – Min gode Wikström är visserligen dyr och tar hela 1 Rub. 50 kop.
i timmen. – ” (ibid.: 61). Puheena oleva Tukholmasta tullut pianonsoitonopettaja oli J. A.
Wikström, joka ilmoitti opetuksestaan ainakin sanomalehdessä HT (mm. 4/14.1.1837, Bih.:
2 ja 16/25.2.1837, Bih.: 2).
397. Topeliuksen päiväkirjamerkintä 20.5.1837: ”Efter lång osynlighet visade sig i dag min
beställsamme musicus Wikström, beklagade sig öfver Otaheiti [Sveaborg], öfver isen och herren vet allt hvad han sade. – Det är min afsigt, att i all vänskap sätta punct för vidare fortsättning af hans ’heures de la musique’. – ” (ibid.: 88–90).
Paul Nybergin kirjoittaman Topelius-elämäkerran suomentaja Lauri Hirvensalo on tältä
osin antanut virheellisen tiedon ilmaisemalla, että Wikström oli naispuolinen (Nyberg 1950:
78).
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käynneiltään ulkomaisissa museoissa, taidenäyttelyissä, konserteissa, oopperaesityksissä ja niin edelleen, mutta ei vertaillut kokemuksiaan Suomen oloihin.
Lienee niin, että Topelius halusi korostaa taideakatemian ja musiikkiakatemian tai konservatorion perustamisen tärkeyttä maahamme kirjoittamalla näistä aivan erillisen artikkelin kytkemättä sitä lainkaan Euroopan matkaansa.
Mahdollisten ulkomaisten vaikutteiden lisäksi Zacharias Topeliuksen esittämiin musiikkikoulutuspoliittisiin näkemyksiin keskeisimmät innostuksen
lähteet olivat rakkaus musiikkiin, omakohtainen musisoiminen ja erinomainen kyky erottaa hyvin esitetty musiikki heikosti esitetystä.398 Sen lisäksi on
huomattava, että Topeliuksen puoliso Emilie, o. s. Lindqvist, (1821–1885) oli
ilmeisesti taitava harrastajapianisti, joka kotikaupungissaan Uudessakaarlepyyssä oli opiskellut pianonsoittoa Johan Christopher Downerin puolison,
[Charlotta Lindströmin], johdolla399 ja joka sittemmin piti tätä harrastustaan
yllä pariskunnan kodissa Helsingissä. Musiikki oli siten Zacharias Topeliuksen
elämässä jatkuvasti läsnä. Tämä kuitenkaan ei täysin selitä Topeliuksen kykyä
tehdä sangen tarkkoja havaintoja ja kehittämisehdotuksia maamme musiikkielämästä, vaan hänen itsensä on lisäksi täytynyt olla erittäin musikaalinen.
Musiikilla näyttää olleen vahva vaikutus häneen. Siitä on osoituksena esimerkiksi se, että elämäkerran kirjoittajan mukaan Topeliukseen teki Tukholmassa
14.6.1843 oopperaesitys (Rossini: Varasteleva harakka, naispääosan esittäjänä
Jenny Lind) niin suuren vaikutuksen, ettei hän pystynyt siitä kirjoittamaan
edes päiväkirjamuistiinpanoja, kuten hänellä oli yleensä tapana.400 Sittemmin
muun muassa oopperan Kung Carls Jagt/Kaarle-kuninkaan metsästys libreton kirjoittaminen401 syvensi entisestäänkin Topeliuksen suhdetta musiikkiin.
398. Topelius osasi lukea ja myös luki partituureja. Esimerkiksi Fredrik Paciukselle 12.4.1857
Saksaan lähettämässään erittäin pitkässä kirjeessä hän valitti Helsingin musiikkielämän
tilaa ja ihmetteli sitä, että Fredrik Paciuksen sijaisena vuosina 1856–1857 toiminut Rudof Lagi esitti Beethovenin Pastoraalisinfonian ilman fagottia (Collan-Beaurain 1921: 188).
Topelius [artikkeleissa ei ole allekirjoituksia, ei nimimerkkiäkään, mutta on oletettavaa,
että ne olivat Topeliuksen laatimia] kirjoitti muun muassa J. J. Schrámekin oopperaseurueen
esityksistä laajoja kritiikkejä. Niissä hän ylisti orkesterin paremmaksi ja täydellisemmäksi
(mukana mm. oboet, fagotit ja pasuuna) kuin siihen asti Helsingissä kuullut teatteriorkesterit. Silti hän huomautti mm. huilun ja fagotin sekä sellon ja kontrabasson epäpuhtauksista (HT 45/4.6.1856: 1–2, 49/18.6.1856: 1–2 ja 53/2.7.1856: 1) sekä mainitsi jonkin aarian
pois jättämisestä (HT 50/21.6.1856: 1), mikä osoittaa Topeliuksen joko tunteneen kyseiset
oopperat perusteellisesti tai seuranneen esityksiä partituurit mukanaan.
399. Nyberg 1949: 95.
400. Ibid.: 144.
401. Jo ennen oopperan Kung Carls Jagt/Kaarle-kuninkaan metsästys tekstin kirjoittamiseen ryhtymistään Topelius oli saanut Conrad Greveltä pyynnön tekstiksi oopperaa varten.
Greve tiettävästi ennätti (k. 1851) säveltää ensimmäisen näytöksen kristinuskon ja pakanuuden välistä taistelua käsittelevään oopperaan Sancta Maria, mutta musiikki on kadonnut Greven jäämistöstä ilmeisesti myytynä huutokaupassa jätepaperina [!] yhdessä Greven
muun nuottivaraston kanssa. Fredrik Pacius kiinnostui tekstistä, mutta luopui sävellystyös-
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Lisäksi Topelius oli päiväkirjamerkintöjensä mukaan läsnä lähes kaikissa Helsingissä järjestetyissä musiikkitilaisuuksissa vuodesta 1832 alkaen.
3.3.2.10. Topeliuksen merkityksestä musiikkikoulutuksen
järjestämiselle
Topeliuksen ehdotusten vaikutuksesta musiikkikoulutuksen järjestämiseen
olivat konkreettisina tuloksina Porvoon kymnaasin musiikinopettajan Carl
Frans Blomin yksityisen Lukkari- ja urkurikoulun perustaminen vuonna 1849
(ks. s. 226–228) ja jo mainitun Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulun toiminnan alkaminen melko pian sen jälkeen (v. 1852). Lukkareita ja urkureita kouluttavia oppilaitoksia Topelius oli tarkoittanut perustettavaksi useita, mutta
hänen tekemiensä ehdotusten jälkeen kului vielä vuosikymmeniä ennen kuin
niitä saatiin aikaan. Samoin kävi Topeliuksen vuonna 1847 joskus tulevaisuudessa perustettavaksi ehdottamalle konservatoriolle, johon voisi sisältyä myös
urkurikoulutus.402
Sanomalehtien vaikutus mielipiteitä muokkaavana tekijänä oli 1800-luvulla erittäin tärkeä, koska muita viestintävälineitä ei ollut. Siten myös Topeliuksen musiikkikoulutuksen järjestämisestä tekemillä ehdotuksilla voidaan
olettaa olleen huomattava merkitys. Lisäksi se, että Topelius jatkoi musiikkikoulutukseen liittyvien kannanottojensa kirjoittamista käytännöllisesti katsoen
koko sanomalehtimiesaikansa, lähes 20 vuotta, ja toisti näkemyksiään oppilaitosten perustamisesta useita kertoja yli 10 vuoden aikana, ei voinut olla vaikuttamatta yleiseen mielipiteeseen ja sittemmin musiikkikoulutuksen alalla
tapahtuneeseen kehitykseen. Topeliuksen jäljellä olleen elämänkaaren aikana
musiikkioppilaitoksia perustettiinkin maassamme useita. Niistä pysyviksi ei
jäänyt kuin yksi, Helsingin Musiikkiopisto eli nykyinen Sibelius-Akatemia (ks.
luku 5). Pysyväisluonteisia olivat kuitenkin myös Turun ja Helsingin lukkarija urkurikoulut, sittemmin kirkkomusiikkiopistot, sekä syksystä 1893 syksyyn
1939 toiminut Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulu, viimeisellä nimellään Viipurin Kirkkomusiikkiopisto.
tä todettuaan tekstin liian synkäksi. Carl Collan tarttui aiheeseen, mutta ooppera jäi valmistumatta (Collan kuoli vuonna 1871). Sancta Maria on sittemmin esitetty satunäytelmänä (Nyberg 1949: 244–246; ibid. 1950: 277–280; ks. myös Ranta 1946: 33–36).
Lisäksi August Tavaststjerna Pietarista ja Theodor Sörensen Porista pyysivät Topeliukselta Sancta Maria -tekstin sävellettäväkseen, ”mutta eivät saaneet sitä” (Topelius 1923:
141).
Topeliuksen ja Paciuksen yhteistyönä valmistui myös Nya teaternin vihkiäisjuhlassa
vuonna 1860 esitetty laulunäytelmä Kypron Prinsessa. Topelius oli ilmeisesti toivonut siitä
oopperaa, mikä toive toteutui vasta paljon Topeliuksen kuoleman jälkeen. Lars-Erik Larsson (1908–1986) sävelsi sen oopperaksi vuonna 1938 (Ranta: 1946: 38).
402. HT 24/27.3.1847: 2.
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Topeliuksen musiikkikoulutusta koskevista kannanotoista on keskeiseksi todettavissa, että hänen mukaansa musiikkikoulutuksen rakenteen tuli olla
analoginen yleissivistävän koulutuksen kanssa. Tätä vastaavuutta hän ei itse kuitenkaan tuonut konkreettisesti esiin, mutta se sisältyi hänen kannanottoihinsa. Koulutuksen eri asteet ja niiden eri tavoitteet oivaltavia näkemyksiä
ei Topeliuksen jälkeen maassamme julkisuudessa esitetty edes musiikkialan
ammattilaisten taholta ennen kuin vuosikymmeniä myöhemmin (ks. ote sanomalehti Vikingenin artikkeleista, alaluvussa 3.4.5. ja erityisesti alaluvun 8.2.2.
ensimmäisessä siteeratussa sanomalehtiartikkelissa mainittu Anna Forsténin
(1846–1925/1927) ja Bertha Lindwallin (s. 1857) musiikkikoulun tarkoitus toimia muun muassa Helsingin Musiikkiopiston esikouluna Viipurissa).
Painottaessaan hyvin esitetyn musiikin kuulemisen tärkeyttä musiikkimaun kehittymiseksi, Zacharias Topelius varmaankin osui oikeaan, kun ehdotti,
että musiikkikoulutus tulee aloittaa lukkareiden ja urkureiden kouluttamisesta. Kirkkomuusikothan esiintyivät laajoille kansalaispiireille vähintäänkin
viikoittain sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä. Mainittu ehdotus on lisäksi ymmärrettävä oman aikansa valossa. Vielä tällöin kirkossakäynti oli paljon yleisempää kuin nykyaikana,403 joten Topeliuksen ehdotus selvästi tähtäsi laajojen
kansalaispiirien musiikkimaun kehittämiseen.
Kirkkomusiikin ammattilaisten koulutuksen järjestämisen lisäksi Topeliuksen kannanotoissa nousevat esiin hyvin voimakkaasti näkemykset orkesterisoittajien kouluttamisen järjestämiseksi aluksi ulkomaisin muusikoin, koska
he olivat saaneet koulutuksensa musiikin kannalta rikkaammassa ympäristössä,
kuin mihin Suomessa oli mahdollisuuksia. Topeliuksen realistisia näkemyksiä
musiikkikoulutuksesta osoittaa hänen kannanottonsa ”Och blir det ock aldrig
en virtuos af en sådan ung elev, så är det dock mycket wunnet, om han en dag
blir duglig medlem i ett musikaliskt kapell; [- -]” (ks. alaluku 3.3.2.7.). Tämä
sanoma on paikkansa pitävä ja todellisuutta vielä 2000-luvullakin.

3.4. Johan August Lindelöfin kannanottoja
Pappismies Johan August Lindelöf404 kirjoitti nimimerkillä J. A. L. vuonna 1857
erittäin laajaan, kirkkoveisuusta ja kansanlauluista yliopiston musiikinope403. Topeliuskin merkitsi päiväkirjaansa osallistumisensa jumalanpalveluksiin ja osallistumattomuutensa ilmeisen katuvaisella mielellä lyhyesti ”Okyrka”.
404. Johan August Lindelöf toimi aktiivisesti musiikin hyväksi. Hän oli mm. Akademiska
Sångföreningenin perustajajäsen (Carpelan 1952: 117), toimi Aleksanterin yliopistossa teologian opiskelijoiden kirkkolaulunopettajana lukuvuoden 1854–1855 (Mbl 76/2.10.1854: 3),
oli Turun kymnaasin uskonnon lehtori syksystä 1858 lähtien, soitti alttoviulua Carl Gustaf
Waseniuksen johtamassa Turun Orkesteriyhdistyksen orkesterissa (Lagus 1890: 58), toimi
syksyllä 1868 uudelleen käynnistyneen Turun Soitannollisen Seuran johtokunnan puheenjohtajana vuosina 1868–1871 (Lagus 1890: 58, 61, 64; Malm & Kuosa 1965: 191) ja soitti
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tukseen maamme musiikkielämää kartoittaneen omaperäisen kirjoitussarjan
”Musiikista Suomessa” (vrt. Zacharias Topeliuksen lähes yhdeksän vuotta tätä aikaisemmin kirjoittama ”Musiken i Landet”, ks. alaluku 3.3.2.6.). Kirjoitus
sisälsi ”herrassäädyn musiikkia” kosketelleessa osassa ensiksi Fredrik Paciuksen väsymättömän työn ja sen Helsingistä muihinkin kaupunkeihin ulottuneen
vaikutuksen. Tämä jälkeen Lindelöf toi esiin ehdotuksen musiikinopetuslaitosten aikaan saamiseksi ja ajan henkeen kuuluneen kansallistunteen kohottamiseksi suomalaisuuden ilmenemiseksi musiikissa.
Emme tällä pyydä sanoa, ettei herrassäädyssäkin wiljeltäwä musiikki wielä
monessa seikassa ole waillinaista, ettei paljon wielä puutu, ennen kuin se tulee siihen kuntoon, kuin sillä on walistuneissa maakunnissa. Näin kaivataan
meillä wielä esm. wakituisia musiikki-opetuslaitoksia, seisowia soitto-seuroja
j. m. m. Me jätämme sillensä miettimisen, kuinka nämät asiat paraiten sowitettaisiin, niille jotka sen paremmin kuin me ymmärtäwät. Mutta yksi seikka
koskee meihinkin ja waatii edellä kaiken muun erityistä tarkastelemista: me
kaipaamme herrassäädyn musiikissa suomalaisuutta juurista latwoin saakka.
Eli sanoppas meille: mitä on siinä Suomen kansan powesta ammennettua? mitä
on se hyödyttänyt itse yhteistä kansaa? Niinkuin asiat nyt owat, se tosin siwistyttää ja huwittaa herrassäätyämme, mutta me pelkäämme että se, näin peräti yksipuoliseksi jääneenä, pikemmin wieroittaa herrassäätyämme rahwaasta
kuin yhdistää häntä siihen, ja on yleiselle siwistykselle enemmin haitaksi kuin hyödyksi. – Tällä ehkä liian suoralla ja ra’alta tuntuwalla lauseella emme
kumminkaan tahdo kieltää itse asian wälttämätöintä tarpeellisuutta, emmekä laisinkaan pyydä kumota ylewämmän ja taidollisen musiikin wiljelemistä
maamme siwistyneemmässä wäestössä; me waadimme ainoastansa että se hylkäis muutamat haitalliset wiat. Me soisimme, että se, hyljäten wähän muukalaisuudestansa, sekä sanoakseni ylpeydestänsä, muuttuis suomalaisemmaksi
ja kokisi lähestyä rahwaammekin matalia majoja*).
*) Me soisimme näille lauluille wielä lawiammankin lewenemisen. Mies-lauluseuroja löytyy monioita Suomessa, melkeinpä joka kaupungissa.405

Jo kirjoitussarjansa ensimmäisessä osassa Johan August Lindelöf toi esiin
muissa maissa, ”sivistyneissä maakunnissa”, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa
ja Englannissa, musiikille annetun arvon
[- -] ihanana ja kalliina luonnon lahjana ja tarpeellisena sivistyksen keinona,
ja panevat sen tähden liikkeelle suuren toimen ja kustannuksen, saadaksensa sen maakunnassansa puhtaudessa warjelluksi ja aikaa woittain jalompaan
seuran orkesterissa alttoviulua vuodesta 1869 lähtien (Malm & Kuosa 1965: 194) ilmeisesti vuoteen 1872 saakka, jolloin siirtyi Hauhon kirkkoherraksi. Teologian tohtorin arvon hän
sai vuonna 1863 (mm. S-r 40/22.5.1863: 3 ja SJS 39/28.5.1863: 1). Johan August Lindelöf oli
Pappissäädyn edustaja mm. vuosien 1877–1878 valtiopäivillä.
405. S-r 21/29.5.1857: 1.
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woimaan ja kukoistukseen. Olkoon kylläksi mainittu, että sivistyneissä maakunnissa, esim. Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Englannissa, tätä tarwista warten on laitettu wakituisia, waltakunnan yhteisillä rahoilla perustettuja
pienempiä ja suurempia musiikki-kouluja ja akateemioita, ja wielä jalompia
laitoksiakin, joita konserwatoriumeiksi nimitetään, kalliiisti palkatuilla opettajilla, joita usiasti on moneen kymmeneen asti; mitään lausumatta siitä, kuinka erityiset kaupungit, paikkakunnat ja ihmiset tämän suhteen panewat tointa
ja kolikoita liikkeelle. Eikä siellä liioin halweksuta miehiä, jotka tämän ihannetaiteen harjoittamisen ammatiksensa walitsewat, waan heitä pidetään samassa arwossa kuin muitakin wirkamiehiä, jos owat asiansa hywin oppineet
ja muutoinkin kelpo-ihmisiä.406

Lindelöfin esiin tuoma musiikkikoulutusrakenne noudatti siten järjestelmää musiikkikoulu, akatemia, konservatorio. Konservatorion mainitseminen
jaloimpana musiikkioppilaitoksena oli varsin ymmärrettävää, kun otetaan huomioon, että ulkomaiset kuuluisimmat musiikkioppilaitokset olivat tuolloin nimeltään konservatorioita.
Kirjoitussarjansa lopussa Lindelöf kuvasi vielä Suomen musiikin silloista
tilaa ”rahvaassa” ja ”herrassäädyssä” sekä kohdisti tulevaisuuden osalta katseet yliopiston antamaan opetukseen.
Isänmaallisen siwistyksemme tuntuwampia puutoksia on se kehno tila, millä
musiikki nykyjään on Suomessa. Rahwaassa tämä siwistyksen ala makaa aiwan
pensastuneena taidollisen wiljelyksen kaipiossa, herrassäädyssä taas puuttuu
siltä kaikki isänmaallinen perustus. Käsi tarvittaisiin, joka molempiin ulottuisi, joka taidolla yhdistäisi nämät toisistansa hajonneet palat ja parantaisi
tämän kansan raittiutta haittaawan haawan jota pikemmin sitä paremmin, jotta kerrankin woisi „todellisesti suomalainen” ihannetaide syntyä, joka eläwän
puun kaltainen juurillansa yhtä mittaa imis woimaa kansakunnan powesta ja
aikaa woittain kukoistawassa latwannossakin kantaisi ihmiskuntaa ihastuttawia jalompia hedelmiä; waan wakituisia taituria ja laitoksia, jotka tämän
käden kokottaisit – niitä saa Suomi epäilemättä kauwan odottaa. Suomen musiikki saa wielä kauwan aikaa, niin kuin tähänkin asti, tytyä siihen wähäiseen
apu-ropohon, jonka isänmaan siwistyneet pojat, painawimpain wirkatoimitusten ohessa, sille owat woineet omistaa. Mutta että se tulis arwollisemmaksi, ja
seisoisi ei waan hywässä suosittelemisessa, jonka hyötyä emme lainkaan pyydä halweksia, mutta myös teollisessa asiaan ryhtymisessä, jota ilman mitään
ei pääse matkaan, niin on wälttämättä tarpeellinen, että itse siinä laitoksessa, josta wiimeiseksi ja pääasiallisesti nämät nuorukaiset walmistuwat isänmaan palwelukseen, musiikkia ei waan rakasteta, waan myös harjoitetaan.407
406. S-r 19/15.5.1857, Li:1.
407. S-r 22/5.6.1857: 1.
Tekstissä oleva sana “kokottaisit” lienee painovirhe. Oikea muoto on ilmeisesti ”kohottaisit”.
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Lindelöf kirjoitti musiikkikoulutuksen järjestämisestä hyvin yleisellä tasolla kytkemättä maahamme perustettaviksi ehdottamiaan ”musiikki-opetuslaitoksia” mihinkään paikkakuntaan erityisesti.408 Huomiotta ei ole syytä jättää
hänen esiin tuomaansa näkemystä muusikoiden sosiaalisesta asemasta ulkomailla. Lindelöfin ilmaus vahvistaa sitä käsitystä, minkä mukaan Suomessa ei
tuolloin annettu muusikoille heille kuuluvaa arvoa (vrt. Topeliuksen vaatima
ero muusikon ja musikantin välille, ks. ote sanomalehtiartikkelista alaluvussa
3.3.2.2.). Lisäksi puheena olevana aikana naispuolisille henkilöille muusikkona
toimiminen yleisen mielipiteen mukaan ei ollut suotavaa tai sitä pidettiin jopa
täysin sopimattomana (vrt. samoihin aikoihin Henriette Nybergin, Leipzigin
konservatorion kasvatin ja Helsingissä toimineen musiikkikoulun perustajan,
isän hyvin kielteinen suhtautuminen tyttärensä konsertoimiseen409).
Kuten alaviitteessä 404 on mainittu, Johan August Lindelöf toimi lukuvuonna 1854–1855 yliopistossa teologian opiskelijoiden kirkkolaulunopettajana.
Kirjoituksensa julkaisemisen aikoihin hän harjoitti jatko-opintoja yliopistossa teologian lisensiaatin tutkintoa varten. Koska hän oli aktiivinen musisoija,
hän oli erittäin hyvin perillä yliopiston musiikkitoiminnoista ja niiden edistymistä estävistä rajoituksista, erityisesti opiskelijoilta puuttuvasta edeltävästä musiikkikoulutuksesta. Ehdottaessaan musiikkioppilaitosten perustamista
hän ei kuitenkaan tuonut selvästi esiin sitä, että niiden toiminta palvelisi yliopiston musiikinopetusta, vaan tarkasteli maamme musiikkia lähinnä eri säätyjen harrastamien musiikkitoimintojen valossa.

3.5. Muita kannanottoja ja ehdotuksia
3.5.1. Esimerkki Edinburghista
Vaikka Zacharias Topelius ja Johan August Lindelöf olivatkin harvoja, jotka
maassamme kirjoittivat musiikkikoulutuksen järjestämisestä, tätä asiaa käsitteleviä kirjoituksia oli jonkin verran myös muissa sanomalehdissä kuin Topeliuksen Helsingfor Tidningarissa ja Lindelöfin kirjoitussarjan julkaisseessa
Suomettaressa. Turkulainen sanomalehti kertoi vuonna 1843 saksalaisen musiikkimiehen [Joseph] Mainzerin (1801–1851) Englannissa toimeenpanemis408. Fabian Dahlström (1982: 10/10) on kirjoittanut Lindelöfin esittäneen konservatorion perustamista Helsinkiin. Lisäksi hän on maininnut puheena olevan kirjoituksen julkaistuksi sanomalehdessä Uusi Suometar. Se ei tuossa vaiheessa vielä ilmestynyt. Nämä epätarkat tiedot eivät ole peräisin Lindelöfin alkuperäisestä sanomalehtikirjoituksesta eivätkä
Fabian Dahlströmin (ibid.: 19/19, not 16) ilmoittamista muista lähteistä (”Suomen musiikkilehti 1939: 69– ; Karvonen 1957: 17–20”).
Myös Reijo Pajamo (2007: 15) mainitsee Johan August Lindelöfin nimeä esiin tuomatta,
että ”Ajatus konservatorion perustamisesta Helsinkiin oli esitetty jo v. 1857.”
409. Asiasta on kirjoittanut Salme Setälä sanomalehtiartikkelissaan (US 142/27.5.1965: 8).
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ta musiikkikoulutushankkeista, lähinnä laulukoulutushankkeista.410 Hän oli
perustanut yleissivistävien koulujen yhteyteen ”luokkia” tai musiikkikouluja.
Niissä oli yhteensä noin 6 000 oppilasta. Lisäksi Mainzer oli pitänyt jopa 2 000
kuulijan yleisölle edellä mainituista hankkeistaan luentoja. Niiden tuloksena
puheena olevaa toimintaa oli perustettu niin runsaasti, että mainittujen ”luokkien” oppilasmäärä oli kasvanut yhteensä lukumäärään 20 000.411 Tästä Joseph
Mainzerin organisoimasta toiminnasta uutisoi myös porvoolainen sanomalehti vuonna 1847 ja kertoi Edinburghissa saman vuoden joulukuussa pidetyistä
musiikkijuhlista ja vuonna 1845 mainitussa kaupungissa perustetusta Mainzerin johdolla toimineesta musiikkikoulusta.412
On ilmeistä, että edellä mainitut sanomalehtikirjoitukset pyrkivät herättämään vastaavia hankkeita eloon myös Suomessa. Jälkimmäisessä sanomalehtikirjoituksessa esiin tuotu musiikkikoulu, Mainzerin instituutti, oli kuorokoulu.
Sen sanomalehti aivan kuin malliksi maallemme mainitsi muodostavan tärkeän ajanjakson Englannin taidehistoriassa (”[- -] Meizers institut; ett alldeles
nytt undervisningssätt i musikaliskt väg, som kommer att bilda en viktig epok
i Englands musikaliska konsthistoria”).413
3.5.2. Pysyvä orkesteri saatava Helsinkiin – Morgonbladet
samoilla linjoilla kuin Zacharias Topelius sanomalehdessään
Helsingfors Tidningar
Sanomalehdessä Morgonbladet oli vuonna 1851 kaksiosainen kirjoitus otsikolla ”Huru skall det gå med vår musik i vinter?” Kirjoituksessa propagoitiin kotimaisista muusikoista koostuvan pysyvän orkesterin saamiseksi pääkaupunkiin,
mutta juuri orkesterin kotimaisuustavoitteen johdosta tuotiin esiin myös tarve
musiikkikoulun perustamiseksi.
Förliden höst [27.3.1851!] gafs en concert, hvaraf inkomsten anslogs till bildande af en fond för en blifvande musikskola. Af denna musikskola har ännu
naturligtvis blifvit intet, ty dels är fonden alldeles otillräcklig för att dermed
410. Joseph Mainzer oli ennen Englantiin menoaan toiminut joitakin vuosia Pariisissa,
missä hän oli perustanut ja johtanut erityisesti työläisille tarkoitettuja laulupiirejä, kuoroja.
Vuonna 1842 hän perusti Lontoossa vastaavia kuoroja ja alkoi julkaista musiikkifilosofiaansa selvittävää aikakauslehteä Mainzer’s Musical Times and Singing Circular. Sitä pidetään
nykyisen aikakauslehden, The Musical Timesin, edeltäjänä (Music & Letters 75 (1)/1994: 33).
411. ÅU 64/19.8.1843: 1–2.
412. BTng 28/10.4.1847: 1–2.
413. Kirjoituksen julkaisemisen aikaan toimi Helsingissä Fredrik August Ehrströmin Alkeislaulukoulu. Sen oppilasmäärä sanomalehti-ilmoitusten tietojen valossa oli erittäin rajallinen edinburghilaisen vastineensa useisiin satoihin oppilaisiin kohonneeseen lukumäärään verrattuna. Turussa oli toiminut ja toimi sittemmin jonkin aikaa uudelleen 1850-luvulla
Möllerin laulukoulu, käytännössä sekin kuorokoulu.
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någonting uträtta, dels inses lätt, att om äfven detta hinder icke funnes, så finnas dock inga lärare för en musikskola. Hade vi ett musikaliskt kapell åter, så
kunde äfven en musik- skola inrättas. Kapellets medlemmar skulle emot något visst af Symphoniföreningen bestämdt honorarium förbindas att åt unga
elever gifva vissa timmar i veckan. Sålunda kunde småningom ett inhemskt
kapell bildas eller åtminstone sujetter för ett sådant inöfvas, med hvilka det
gamla under tiden kunde rekryteras.414

Edellä siteerattu Morgonbladetin ehdotus on hyvin samansisältöinen kuin
Zacharias Topeliuksen jo noin kolme vuotta sitä ennen Helsingfors Tidningarissa julkaisema (ks. alaluku 3.3.2.6.). Morgonbladetissa oli vielä tämän jälkeen
kirjoitus otsikolla ”Ytterligare om ett musikaliskt kapell”, missä Helsingille
esimerkkeinä tuotiin esiin Porissa, Porvoossa, Vaasassa ja Turussa toteutetut orkesterijärjestelyt ja niiden yhteydessä Porin ja Turun orkesterisoittajien
opetusjärjestelyt.
I Björneborg har man ett kapell, till hvars underhåll stadsboerna lemna frivilliga bidrag af minst 3 Rub. S:r en hvar, förutom hvad som annars kan
förtjenas. Kapellmästaren lemnar undervisning åt fattiga gossar ifrån staden.
Stadskassan bidrager till kapellmästarens aflöning med 150 Rub. S:r.
1 Borgå finnes sedan 1847 ett kapell af 8 personer under Bredas anförande, hvilkct biträder såväl med dansmusik som vid concerter.
I Wasa bildades 1849 ett musikaliskt kapell af 10 personer med sin kapellmästare. Utom inkomsten för danser m. m. uppbär kapellet genom enskilda bidrag ungefär 200 Rub. S:r.
I Åbo slutligen utgöres det derstädes för några år sedan bildade kapellet af
19 medlemmar, och berömmes dessa såsom ganska skickliga. De inkomster detta kapell påräknar utgöras af: theatern, concerter, publika assembléer, brunnsmusik, och privata danser. Dessutom lemnar staden ett bidrag af 150 Rub. S:r
såsom hushyremedel. Samma och större inkomster kunde ett kapell påräkna
i Helsingfors. Hvarutaf månde det då komma, att här intet finnes? Åbokapellet uppfostrar dessutom elever. Eleven antages på sådana vilkor, att han med
sin målsmans begifvande skall förbinda sig att intill dess han är myndig emot
lärdom, kläder och föda biträda; derefter erhåller han, ifall han önskar stadna
qvar, utom förenämnde, 150, 100 eller 75 Rub. B. Ass. i lön.415
414. Mbl 66/1.9.1851: 3.
Kirjoituksessa oleva tieto “Förliden höst” on virheellinen. Sen osoittavat puheena olevaa
konserttia koskevat muut tiedot (Mbl 23/24.3.1851: 2, 24/27.3.1851: 1 ja 25/31.3.1851: 1; HT
24/26.3.1851: 1 ja 25/29.3.1851: 1; I-n 26/2.4.1851: 1; ÅT 24/28.3.1851: 2.
415. Mbl 95/11.12.1851: 2.
Artikkelissa näyttää olevan joitakin epätarkkuuksia. Esimerkiksi Peter Bredan kapelli
Porvoossa oli tilapäinen ulkomainen kapelli, joten se oli huonohko esimerkki pysyvälle orkesteritoiminnalle. Tämä kapelli oli tullut Louis Löwen ja syksystä 1845 Carl Gottlob Ganszaugen johtaman saksalaisen kapellin jälkeen vuonna 1847 viihdyttämään kaupunkilaisia
tanssiaisissa ja pitämään konsertteja.
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Symfoniföreningenin orkesteri ja sen yhteydessä toiminut musiikkikoulu
perustettiin Helsingissä jo muutaman kuukauden kuluttua edellä siteeratun
sanomalehtiartikkelin julkaisemisen jälkeen (ks. 138).
3.5.3. Kotimaisia suuria taiteilijoita ja säveltäjiä ei löydy, jos
maasta puuttuvat varat korkeampaan musiikkikoulutukseen
Sanomalehti Papperslyktan kirjoitti syntyvaiheistaan (v. 1858) alkaen hyvin
paljon musiikista, kuvataiteista ja teatterista. Vuonna 1859 otsikolla ”Pennteckningar från Helsingfors” ja alaotsikolla ”De sköna konsterna”416 tämä sanomalehti otti hyvin laajasti kantaa Helsingin ja koko maamme musiikkiasioihin
tuomalla muun muassa esiin, että valtio oli osoittanut musiikin hyväksi ainoastaan yliopiston musiikinopettajan palkkauksen, vuosittain pari sataa hopearuplaa (noin 3 750 euroa). ”Denne musiklärare har ensam utgjort Finlands
musikaliska akademi, dess konservatorium och des hofkapell.” Kyseinen ilmaus
on selvästi sukua Zacharias Topeliuksen esiintuomille näkemyksille. Mainitun
satiirisentuntuisen kannanoton jälkeen Papperslyktanin kirjoituksessa todetaan hieman entistä parempien olosuhteiden olevan tulevaisuudessa luvassa
valtion päätettyä myöntää 3 000 hopearuplan (54 330 euron) avustuksen pysyvän orkesterin perustamiseksi Nya teaterniin. Musiikkikoulutuksesta kirjoitus sisältää vielä lopuksi seuraavan kannanoton, mikä ei voi tarkoittaa muuta
kuin ehdotusta varojen hankkimiseksi korkeatasoisen musiikkioppilaitoksen
perustamista varten: ”Infödde större musikaliske artister och komponister kan
man icke söka i ett land, som ännu saknar medel för en högre musikalisk utbildning och som hittills icke haft mer än en enda brödsmula att räcka åt musiken.”
3.5.4. Leipzigin konservatorion toiminta tutuksi –
ehkäpä myös malliksi Suomeen
Vuonna 1861 sanomalehdessä Wiborg julkaistiin kaksiosainen kirjoitus ”Konservatorium i Leipzig.”417 Kirjoituksen ensisijaisena tarkoituksena lienee ollut
jakaa informaatiota mainitussa oppilaitoksessa opiskelemisesta, koska artikkeli sisälsi hyvin yksityiskohtaiset tiedot sitä koskevine sääntöineen ja ulkomaisiin opiskelijoita liittyvine erityispiirteineen. Ei voine olla pelkästään sattumaa,
Vaasassa vuonna 1849 perustetuksi mainitusta kapellista ei näytä olevan julkisuudessa
muita tietoja kuin kyseisessä Mbl:n artikkelissa. Todennäköisesti puheena oleva kapelli oli
Erik Gestrinin jo edellisenä vuonna (1848) johtamansa oratorio-esitystä varten kokoama ja
valmentama soittajisto (I-n 33/29.4.1848: 2). Sanomalehti-ilmoituksista (I-n 30/19.4.1848: 4
ja 31/22.4.1848: 4) saa sen käsityksen, että kysymyksessä olisi Haydnin säveltämän oratorion esittäminen kokonaan.
416. Papperslyktan 4/24.1.1859: 5–7.
417. Wi 68/30.8.1861: 3, jatk. 69/3.9.1861: 3.
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että muusikolle tärkeitä oppiaineita esiin tuotaessa kirjoituksessa lähdettiin
liikkeelle teoreettisista oppiaineista (ks. käsite Leipzigin koulukunta, s. 68). Solistiset oppiaineet mainittiin vasta näiden jälkeen. Artikkelissa korostettiin ryhmäopetuksen erinomaisuutta verrattuna yksityisopetuksena saatuun, joten se
on sisällöltään samankaltainen kuin sittemmin 21 vuotta myöhemmin samasta asiasta Helsingin Musiikkiopiston opetuksesta kirjoitettiin (vrt. liitteenä 4
oleva Martin Wegeliuksen kirjoitus, HD 245/10.9.1882 2).
— Ett institut, sådant som det omnämnda, hvars uppgift är att bereda lärjungen tillfälle, att grundligen göra sig bekant med samt teoretiskt och praktiskt
utbilda sig i alla de ämnen hvilka för den bildade musikern äro nödvändiga att
känna, har framför den privata undervisningen det företräde att det genom
flere elevers deltagande i samma undervisning och samma studier uppväcker
och underhåller sann musikalisk anda hos dem, uppfordrar till flit och täflan
samt att det bevarar från den ensidighet i bildning och smak för hvilken hvarje konstnär redan under sina studieår har att taga sig tillvara.418

Leipzigin konservatorion sääntöjen useat määräykset tulivat sittemmin
myös maamme musiikkioppilaitosten normistoihin, kuten muun muassa oppilaan julkisia esiintymisiä koskeva seuraava ohjeistus:
5) Ingen elev får, sålänge han tager del i undervisningen vid konservatorium,
på hvad offentligt ställe som helst, uppträda vare sig som solo- eller orkesterspelare eller sångare. Härifrån kan direktorium bevilja dispens i sällsamma
fall med lärarnes begifvande.419

Tämä lähes sellaisenaan maamme musiikkioppilaitosten järjestyssääntöihin niin ruotsin- kuin suomenkielisenäkin kopioitu määräys on monilla tahoilla koettu vanhanaikaiseksi ja oppilaiden itsemääräämisoikeutta rajoittavaksi.
Sen tarkoituksena kuitenkin on ollut suojella oppilaita mahdollisten epäonnistuneiden julkisten esiintymisten aiheuttamalta mielipahalta sen lisäksi, että
oppilaitoksen oman maineenkin säilyminen lienee ollut vaikuttimena.
Sanomalehden Wiborg lukijat saivat tästä kirjoituksesta hyvin perusteelliset
tiedot Leipzigin konservatorion toiminnasta. Kirjoituksessa esiin tuotu musiikkioppilaitoksen toimintamalli tuli lähes sellaisenaan sittemmin noin kaksikymmentä vuotta myöhemmin tutuksi myös käytännössä Suomessa vuonna 1882
perustetussa Helsingin Musiikkiopistossa.420 Mainitun sanomalehtiartikkelin
418. Wi 68/30.8.1861: 3.
419. Wi 69/3.9.1861: 3.
420. Helsingin Musiikkiopistossa ei kuitenkaan edes alkuvuosikymmeninä opetettu naisja miespuolisia oppilaita eri ryhmissä, kuten tehtiin Leipzigin konservatoriossa. Erona viimeksi mainitun käytäntöihin oli myös se, että musiikkiopiston lukumäärältään erittäin vähäiset orkesterisoittimien soittoa opiskelleet (viulistit ja sellistit) eivät saaneet harjoitusta
paikallisessa orkesterissa, kuten Leipzigin konservatorion oppilaiden opintoihin kuului.
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kirjoittaja, vaikka sitä ei sanomalehdessä mainitakaan, oli suurella todennäköisyydellä Leipzigin konservatoriossa opiskellut Richard Faltin,421 joka – kuten jo edellä on ilmaistu – oli saapunut Viipuriin vuonna 1856 K. Behmin (n.
1825–1857) saksankielisen sisäoppilaitoksen musiikinopettajaksi ja joka vuonna 1869 siirtyi Helsinkiin, aluksi Nya teaternin [nykyisen Ruotsalaisen teatterin] orkesterin kapellimestariksi, sitten Nikolainkirkon urkuriksi vuosiksi
1870–1913. Hän toimi viimeksi mainitun tehtävänsä kanssa samanaikaisesti
(v. 1871–1896) yliopiston musiikinopettajana ja Helsingin Musiikkiopiston urkujensoitonopettajana (v. 1882–1906).
3.5.5. Musiikkiakatemia – musiikkikonservatorio
Vuonna 1857 julkaistujen Topeliuksen (ks. alaluku 3.3.2.8.) ja Lindelöfvin (ks.
alaluku 3.4.) artikkeleiden jälkeen vasta 1870-luvun puolivälissä tuotiin julkisuudessa esiin musiikkiakatemian perustaminen valtion tuella maahamme.
Se sisältyi sanomalehti Vikingenin kirjoitukseen, jossa aiheena oli Nathan B.
Emanuelin, Jaromir Hřimalýn ja Gustaf Niemannin musiikkikoulun perustaminen ja siihen liittynyt Emanuelin puhe vuonna 1874.
En musikalisk akademi i Finland är ett hopp, som länge hägrat för tonkonstens
vänner härstädes. Skall detta hopp blifva en verklighet, så fordras främst att
allmänheten icke med likgiltighet förbiser de ansträngningar, som från enskildt håll göras för målets nående. Den väg som nu inlagits är också utan tvivel den rätta. Först då en bestående grund är lagd, kan det vara skäl att anlita
bistånd af staten för vinnandet af de resurser, utan hvilka en verklig musikalisk akademi svårligen härstädes skall kunna åstadkommas. Men för att den
enskilda företagsamheten skall vinna ett resultat att bygga på, så måste densamma såsom sagdt nödvändigtvis understödas af allmänhetens välvilja och
det är däri vi härmed ville innesluta den påtänkta musikskolan.422

Puheena oleva kirjoitus julkaistiin noin neljä vuotta aikaisemmin kuin taideakatemian perustamista selvittämään asetettiin Berndt Otto Schaumanin
(1821–1895) valtiopäiväaloitteen pohjalta komitea ja vajaat viisi vuotta ennen
kuin sen mietintö valmistui (ks. alaluku 3.6.3.4.). Sanomalehtiartikkelin ilmaus
siitä, että musiikkiväen kauan toivomaa todellista musiikkiakatemiaa tuskin
saadaan aikaan ilman valtion rahoitusta ja käsitys siitä, että Emanuelin, Hřimalyn ja Niemannin musiikkikoulun perustaminen ennen musiikkiakatemiaa
421. Vain viikkoa myöhemmin edellä tarkoitetun kirjoituksen toisen osan julkaisemista sanomalehti kertoi Richard Faltinin lähteneen Leipzigiin ja viipyvän siellä mahdollisesti kaksi vuotta (Wi 71/10.9.1861: 1). Faltin täydensi tällöin opintojaan mainitun kaupungin
konservatoriossa.
422. V-n 36/5.9.1874: 1–2.
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oli tärkeää, osoitti kirjoittajan ymmärtäneen perusopetuksen järjestämisen tarpeellisuuden ennen musiikkiakatemian perustamista. Tämän musiikkikoulun
toiminta kuitenkin lakkasi ilmeisesti jo keväällä 1875.

3.6. Musiikkikoulutus taideakatemiahankkeissa
3.6.1. Taustaa
Maamme sivistysolojen edistämiseksi ja kansallistunnon herättämiseksi perustettiin Helsingissä vuoden 1830 keväällä Lauantaiseura. Se kokoontui aktiivisesti mainittuna viikonpäivänä aina vuoteen 1837 saakka, mutta J. L. Runebergin
muutettua Porvooseen sen toiminta vähitellen hiipui. Vuonna 1843 toimintansa lopettanut seura sai kolmen vuoden kuluttua seuraajakseen kuvataiteiden
alalla taideyhdistyksen, Finska konstföreningenin. Sen päämääränä oli kansallisen kuvataiteen ja sittemmin myös musiikin edistäminen. Samansuuntaisten
päämääriensä lisäksi mainituilla kahdella seuralla oli yhteistä myös se, että
niissä oli keskeisessä asemassa samoja kulttuurivaikuttajia, kuten Fredrik Cygnaeus (1807–1882), Nils Abraham Gylden (1805–1888) ja Zacharias Topelius.
Finska konstföreningenin toiminta käynnistyi Helsingissä vuonna 1846. Perustavasta kokouksesta kirjoittaessaan Topelius mainitsi tulevaisuuden hankkeina muun muassa taidemaalarikoulun aikaan saamisen, taidekokoelmien
keräämisen ja taideakatemian perustamisen. Viimeksi mainittu hänen mielestään kuitenkin oli siirrettävä johonkin määrittämättömään tulevaisuuteen.
Wore det t. ex. möjligt att bilda en målareskola, uppvuxen under intrycken
ad en nordisk natur och genomträngd af dess lynne, hwilken ny och storartad
utwecklingsform hade man icke derigenom gifwit den bildande konsten! Något sådant kan wisserligen icke åstadkommas genom konstföreningar allena;
dertill fordrades ännu konstsamlingar och en konstakademi. Till de förra kan
nu lott en ringa början göras och den sednare torde wäl hänskjutas åt en fullkomligt obestämd framtid.423

Finska konstföreningen perusti Helsingissä vuonna 1848 piirustuskoulun.
Turussa vuonna 1846, siis samana vuonna kuin mainittu taideyhdistys Helsingissä, toimintansa aloittanut Turun piirustuskoulu tuli myös Finska konstföreningenin oppilaitokseksi (v. 1852). Jo muutamia vuosia myöhemmin, Krimin
sodan päätyttyä, Finska konstföreningenin johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Fredrik Cygnaeus lähetti mainitun yhdistyksen puheenjohtajalle, vapaaherra Casimir von Kothenille (1807–1880), kirjoituksen, missä hän laajasti
käsitteli kuvataiteiden, musiikin ja näyttämötaiteen asemaa ja sen parantamista maassamme toteamalla muun muassa, että sadasosalla siitä summas423. HT 9/31.1.1846: 2.
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ta, millä Pietarissa tuetaan sikäläisiä teattereita, autettaisiin kaikkia taiteita
Suomessa heikkouden tilastaan.424
Vuonna 1857 julkaistiin sanomalehdessä kirjoitus otsikolla ”Om en konstskola i Finland”. Se sisälsi yksityiskohtaisen ehdotuksen taidekoulun perustamiseksi Helsinkiin. Tässä suunnitelmassa musiikki ei ollut mukana, mutta sen
esiin tuominen on perusteltua siitä syystä, että siinä esitettiin kyseinen koulu valtion ylläpitämäksi.425 Musiikkikoulutuksen osalta Topelius oli kuitenkin
jo vuonna 1846 ehdottanut, että tulevaisuudessa perustettavan konservatorion tulee olla valtion laitos (ks. alaluku 3.3.2.2.).
Edellä mainitun vuonna 1857 julkaistun artikkelin kanssa samana vuonna Topelius piti julkisuudessa esillä sekä taideakatemiaa että konservatoriota
sanomalehtiartikkeleissaan ”Literärt lif och konstlif i Helsingfors” (ks. alaluku
3.3.2.8.). Edelleen samana vuonna Johan August Lindelöf sanomalehtiartikkeleissaan ”Musiikista Suomessa muuan sana” toi esiin niin musiikkiakatemian
kuin konservatorionkin (ks. alaluku 3.4.).
3.6.2. Ensimmäinen aloite ja siihen saatu päätös
Taideakatemiaa ja siihen liittyväksi suunniteltua musiikkikoulutusta koskevat
hakemukset kytketään tähänastisissa asiaa käsittelevissä musiikinhistoriateoksissa pelkästään vuosien 1877–1878 valtiopäivillä esillä olleeseen Berndt Otto Schaumanin (1821–1895) aloitteen pohjalta suoritettuihin toimenpiteisiin.426
424. Cygnaeus, Fr. 1868: 10–21.
Puheena olevassa kirjoituksessa ei käytetä kertaakaan termiä konstakademi, vaan termiä konstskola. Artikkelin otsikko ”De första idéerna till en Finsk konstakademi” on laadittu kaksitoista vuotta kirjoituksen lähettämisen jälkeen Fredrik Cygnaeuksen teoksen Små
häften angående litteratur och konst kolmannessa vihkossa julkaistuun kyseiseen tekstiin.
Fredrik Cygnaeus teki vuosina 1843–1847 Aleksanterin-stipendin turvin ulkomaanmatkan, minkä aikana hänen tarkoituksenaan oli lähinnä histten arkistotutkimusten suorittaminen, mutta hän perehtyi sen lisäksi erityisesti Italian ja Ranskan kirjallisuuteen ja
taide-elämään (Heikinheimo 1955: 131). Ilmeisesti mainitut kokemukset vaikuttivat merkittävästi siihen, että hänestä tuli kotimaahan palattuaan huomattava taiteen tukija ja taidekokoelman omistaja. Hän oli Helsingin yliopiston ensimmäinen estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori.
425. FAT 17/22.1.1857: 2–3.
Toimituksen laatimassa kirjoituksessa ei mainita siinä siteeratun ehdotuksen tehneiden henkilöiden nimiä, mutta J. J. Tikkasen (1896: 77–78) mukaan Fredrik Cygnaeuksen
sittemmin saaman kirjeen ilmauksen perusteella kysymyksessä olivat ”gubbarne Chiewitz
ja R. Ekman”. Ensiksi mainittu oli Turun ja Porin läänin lääninarkkitehti Georg Theodor
Polikron von Chiewitz (1815–1862), joka on suunnitellut mm. Ritarihuoneen rakennuksen
ja Nya teaternin Helsingissä. Toinen oli Turun piirustuskoulun johtajaopettajana toiminut
Robert Wilhelm Ekman (1808–1873), joka on maalannut muun muassa Turun tuomiokirkon
freskot ja useiden kirkkojen alttaritaulut.
426. Karvonen 1957: 17–47; Dahlström, F. 1982: 19–24; Häyrynen 2008: 7; Kotilainen 2009: 11.
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Kuitenkin Finska konstföreningenin vuosikokouksessa jo 10.3.1860 käsiteltiin
ja tehtiin seuran johtokunnan varapuheenjohtajan Fredrik Cygnaeuksen esiin
tuomana vastaava aloite taideakatemian perustamiseksi maahamme. Siinä oli
myös musiikkikoulutus mukana. Kunkin kuvataiteen alan – maalaustaiteen,
kuvanveiston ja arkkitehtuurin – ja musiikin opetukseen ehdotettiin oma professuurinsa, joten niitä olisi yhteensä neljä. Taideakatemian opettajistoon olisi
ehdotuksen mukaan kuulunut lisäksi kolme opettajaa, ”underlärare”, ja ylimääräisiä opettajia, joiden opetusaloja ei aloitteessa yksilöity. Edelleen asiaan
liittyi, että kaikille taideakatemian toiminnoille tulisi olla yhteinen johtaja.427
Vuotuiseksi rahoitustarpeeksi laskelmien perusteella ilmoitettiin 10 100 markkaa, 190 500 euroa, mihin määrään sisältyisi kolme 600 ruplan, 11 300 euron,
matkastipendiä. Ehdotettujen kolmen ”underläraren” ja kolmen matkastipendin määrät herättävät ihmetystä, koska taiteen eri aloja taideakatemiassa oli
ehdotuksen mukaan neljä.
Taideakatemia-aloitteessa ei ollut erityisiä perusteluja siihen, miksi musiikkikoulutus oli otettu tähän hankkeeseen mukaan. Koska aloitteen laatija oli
Fredrik Cygnaeus, musiikin ottamisella hankkeeseen on yhtymäkohtansa niihin näkemyksiin, mitkä hän esitti edellä esillä olleessa kirjoituksessaan seuran
puheenjohtajalle Casimir von Kothenille. Voidaan olettaa, että Fredrik Cygnaeus sai suurella todennäköisyydellä hankkeelleen tukea erityisesti Zacharias
Topeliukselta, joka jo vuosina 1846, 1847, 1848 ja 1857 oli esittänyt julkisuudessa musiikkikoulutuksen järjestämisestä näkemyksiänsä (ks. alaluku 3.3.2.)
ja joka oli Finska konstföreningenin johtokunnan jäsen yhdistyksen perustamisesta alkaen, vuonna 1846 kuitenkin varajäsen, ja sihteeri vuosina 1847–1869.
Jo edellä (ks. lainaus s. 189) esitetyn mukaisesti hän oli yhdistyksen perustamista koskevassa sanomalehtiartikkelissaan tuonut esiin tulevaisuuden asiana taideakatemian perustamisen. Säveltaiteen tukemisen ottamisesta Finska
konstföreningenin tehtäviin Topelius ilmaisi näkemyksensä vuonna 1850 kirjoittaessaan sanomalehdessään kolmen suomalaisen muusikon opiskelusta ulkomailla omalla kustannuksellaan. He olivat R. [Rudolf] Lagi ja ”fröken” [Betty]
Boije, joista kumpikin opiskeli Ruotsissa, sekä A. [August] Tavaststjerna, joka
oli lähdössä opiskelemaan Pietariin. Samalla Topelius sai myös ilmaistuksi käsityksensä muutoinkin taiteen tukemisen merkityksestä maassamme ja siitä,
ettei Finska konstföreningenin tule tyystin sivuuttaa säveltaiteen tukemista.
427. Fk/Pk/Åm 10.3.1860; ks. myös FAT 60/12.3.1860: 1; Papperslyktan 11/12.3.1860: 8; HT
31/13.3.1860: 1; ÅT 22/20.3.1860: 1 ja Wi 32/16.3.1860: 1.
Mainituista sanomalehtiartikkeleista Pappaerslyktan ilmaisi omana kantanaan seuraavaa: ”Kunde förslaget, som man hoppas, inom kort realiseras, så blefve denna dag en alltid
minnesvärd dag i Finland”. Sanomalehti Wiborg piti hanketta hyvänä, mutta ilmaisi epäilyksensä sen toteutumisesta seuraavasti: ”Om förslaget kan icke annat än godt sägas; en
annan fråga är om det låter utföra sig”. Muut sanomalehdet eivät liittäneet uutiseensa omia
kannanottojaan.
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[- -], har Finland sålunda på en gång tre konstnärer, som på egen bekostnad
hafwa företagit utländska resor för att fullkomna sig i en konst, hwilken ännu
i fäderneslandet icke kan bereda dem några utgifter till hwad man kunde kalla
en betryggad framtid. Finska konstföreningen torde dock härefter komma att
icke helt och hållet lemna tonkonsten å sido. Då wälståndet i landet med hwarje år stigit och lyxen i samma mon wunnit insteg kan saknaden af ett tillräckligt understöd för konsten anses såsom en werklig olycka.428

Ilman taideakatemiahakemuksen jättämisen ajan ja sitä edeltävän ajan
musiikkikoulutuksen tarkastelua voitaisiin olettaa, että Zacharias Topelius oli
muuttanut musiikin perusopetuksen järjestämistä koskevat mielipiteensä ennen konservatorion tai musiikkiakatemian perustamista (ks. alaluku 3.3.2.2.).
Kuitenkin on huomattava, että ennen taideakatemiahakemuksen laatimista
pääkaupungissa, mihin taideakatemia ilmeisesti tarkoitettiin sijoitettavaksi,
vaikka sitä asiaa ei ilmaistukaan, oli toiminut soitinmusiikin alalla Helsingin
Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulu, ja sen opetuksen tuloksena jotkut oppilaat
olivat päässeet opiskelemaan Leipzigin konservatorioon. Lisäksi hakemuksen
jättämisen aikaan Helsingissä toimi Leipzigin konservatoriossa koulutuksesnsa
saaneen Henriette [Ottelia Henrika] Nybergin musiikkikoulu missä tosin ensi
alkuun opetettiin ainoastaan pianonsoittoa ja sointuoppia, mutta toisesta lukuvuodesta alkaen myös kamarimusiikkia. Nya teaternissa puolestaan oli aloitettu orkesterisoittimien soitonopetus, minkä lisäksi teatteri kustansi 1850-luvun
lopussa seitsemän orkesterisoittajan koulutuksen Leipzigin konservatoriossa.429
Laulunopetuksen saralla puolestaan Fredrik August Ehrströmin 1840-luvulla
toiminutta Alkeislaulukoulua oli seurannut August Tavaststjernan Laulukoulu. Voidaan siten olettaa, että Topeliuksen ja muiden Finska konstföreningenin
hallituksen jäsenten käsityksen mukaan soiton ja laulun perusopetus oli jo kohtuullisen hyvin saatu käyntiin Helsingissä 1860-luvun alkuun mennessä. Saadakseen taideakatemiahankkeelle tarpeellista kannatusta Fredrik Cygnaeus oli
ollut jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä tuntemiinsa korkeassa asemassa olleisiin henkilöihin, kuten ministerivaltiosihteeri [Alexander] Armfeltiin (1794–
1876), kenraalikuvernööri [Fredrik Wilhelm/Vilhelm von] Bergiin (1790–1874)
ja valtiovarainpäällikkö [Carl Fabian Theodor] Langensköldiin (1810–1863),
mutta oli kokenut, ettei ollut saanut toivomaansa tukea.430
Taideakatemiahanke ei tullut täysin yleisesti hyväksytyksi julkisissa kannanotoissakaan, vaan joissakin kaupungeissa, kuten Turussa, Viipurissa ja
Vaasassa, ilmestyneissä sanomalehdissä oli sitä vastustavia kirjoituksia. Konkreettisin vastaehdotus taideakatemian edellyttämille vuotuisille 10 000 ruplalle
428. HT 63/10.8.1850: 1.
429. Marvia 1993: 17.
430. Tikkanen 1896: 118.
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oli ehdotus puheena olevan laitoksen perustamisen siirtämiseksi tuonnemmaksi
ja vuosittaisten 10 000 ruplan ja enemmänkin käyttämiseksi joidenkin vuosien
ajan Oulun ja Kajaanin läänin asukkaiden sivistämiseen ja elinolosuhteiden
parantamiseen.431 Toisen ehdotuksen mukaan taideakatemian edelle on asetettava koulujen opettajien palkkauksen kohottaminen. Tämä kannanotto liittyi Turun tuomiokapitulin pyytämiin ehdotuksiin Turussa heinäkuussa 1860
pidettävässä koulujen opettajien kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi. Koulujen
opettajien palkkauksen lisäksi mainitussa kirjoituksessa on koulujärjestelmää
koskeva kannanotto. Sen mukaan erikoiskoulujen ongelmina ovat oppilaiden
puuttuvat edeltävät opinnot. Kirjoituksessa painotetaan sitä, että kaikkien
yhteiskuntaluokkien edustajille tulee peruskoulutuksessa antaa ”grundwal
för all deras widare fortgång så i den lärda skolan som skolor för särskilda lefnadsyrken.” Siten kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että järjestämättömän
edeltävän opetuksen johdosta taideakatemia erikoiskouluna ei ole vallinneissa olosuhteissa erityisen kannatettava hanke.
Man har nyligen i hufwudstadcn wäckt förslag om inrättandet af en konst
akademi. Ingen skollärare torde wara så kortsynt, att han will bestrida wärdet
af en sådan; men sålänge staten icke kan gifwa åt lärarena wid elemcntarlärowerkcn en anständig bergning, må man förlåta en hwar, som icke anser staten
hafwa råd att offra någonting på ”glittrande ornamentcr, hwilka på ett bofälligt hus endast äro ett hånleende öfwer de remnade murarne”. — Den orättwisa och de olägenheter, hwilka ligga i stiftsindigenatet, äro sä klara, att denna
äfwen för kyrkan föråldrade plägsed icke bör kunna bibehällas för skolan. —
Erfarenheten har tillräckligt wisat, huru alla hos oss inrättade specialskolor,
för bristande underbyggnad hos sina elewer, nödgats upptaga och anwända
tid på sådana elementära läroämnen, bwilka före inträdet i dessa skolor kunnat och bort wara inhämtade, hwarföre elewerne sällan hunnit lära hwad som
egenteligen tillhör specialskolan. Hufwudsyftemålet för elementarlärowerkets
werksamhet på dess lägre stadier är att bereda allmän medborgerlig bildning.
Wåra lägre elementarskolor borde derföre så organiseras, att de skulle meddela
en elementarbildning, som för medlemmar af alla samhällsklasser är nödwändig, såsom grundwal för all deras widare fortgång så i den lärda skolan som i
skolor för särskilda lefnadsyrken.432

Senaatti pyysi taideakatemia-aloitteesta lausunnon Aleksanterin yliopiston
konsistorilta. Se puolsi hanketta. Kuitenkin sittemmin Finska k
 onstföreningin
tiedusteltua vuonna 1862 senaatilta, toteutuuko taideakatemiahanke vai ei,
kirjelmässään Suomen Suuriruhtinaalle senaatti toi esiin, että todelliset taipumukset taiteeseen ovat maassamme vielä vähäiset. Myöskään maamme varat
eivät olleet kirjelmän mukaan riittävät sellaisen laitoksen kuin taideakatemi431. ÅU 81/10.7.1860: 3.
432. Wabl 24/16.6.1860: 3.
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an ylläpitämiseen. Sen sijaan senaatti ilmaisi kirjelmässään, että tarpeen mukaan voitaisiin myöntää yleisistä varoista pysyväisenä avustuksena enintään
5 000 ruplaa, 73 270 euroa, maamme piirustus- ja musiikkikouluille ja ensimmäiseksi Helsingissä ylemmän koulun perustamiseksi piirustusta, maalausta,
muotoilua ynnä muuta varten sekä kotimaisten erinomaisten taideteosten ostamiseen ja matka-avustuksiin.433 Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri II antoi
16.8.1862 hakemukseen vastauksen, mikä sisältyi senaatin hänelle lähettämään kirjelmään sillä erolla, että vuotuiseksi avustuksen määräksi tuli enintään 3 000 ruplaa, 43 960 euroa.434
Taideakatemiaa ei siten saatu perustetuksi, mutta se oli tämän jälkeen
edelleenkin Finska konstföreningenin puheenjohtajan Fredrik Cygnaeuksen
toiveena ja haaveena. Hän toi tämän hankkeen esiin vuodesta toiseen yhdistyksen vuosikokouksissa puheenjohtajakautensa (1863–1878) aikana. Vuoden
1878 vuosikokoukseen hän ei sairautensa vuoksi voinut osallistua, mutta hänen
sijaisenaan kokouksen puheenjohtajana Zacharias Topelius toi Fredrik Cygnaeuksen tärkeimmäksi kokeman hankkeen esiin luonnehtiessaan hänen toimintaansa yhdistyksen puheenjohtajana.435
Taideakatemia oli myös Finska konstföreningenin avustuksillaan tukemien kuvataiteilijoiden keskuudessa edelleen esillä. Siitä on yhtenä osoituksena se, että Tukholman taidenäyttelyssä vuonna 1866 oli Suomesta mukana
muun muassa taideteos Projekt till en konstakademi. Sen oli tehnyt arkkitehti F. [Florentin] Granholm (1836–1922) esikuvanaan Pariisin taideakatemia
L´École des Beaux-Arts.436
3.6.3. Toinen eli valtiopäivillä vuonna 1877 tehty aloite
Taideakatemian jäätyä vuonna 1862 jätetyn hakemuksen perusteella toteutumatta Finska konstföreningen ei enää tehnyt uusia aloitteita taideakatemian
perustamiseksi, vaan siinä vaiheessa, kun yhdistyksen intendentti Berndt Otto Schauman teki valtiopäiväaloitteensa taideakatemian ja siihen sisältyvän
musiikkioppilaitoksen perustamiseksi vuonna 1877, taideyhdistys ajoi voimaperäisesti jo uutta tärkeää asiaa, Ateneumin rakennushanketta. Valtiopäivillä vuonna 1877 tehty taideakatemia-aloite oli siten Schaumanin437 yksityinen
433. Tikkanen 1896: 118–119.
434. FAT 16/21.1.1863: 2; HD 17/22.1.1863: 1; ÅU 9/24.1.1863: 1: Fk/pk/Åm 10.3.1863; Tikkanen 1896: 119.
435. Mbl 60/12.3.1878: 2.
436. HT 135/14.6.1866: 2; FAT 136/15.6.1866: 1; Hbl 141/21.6.1866: 2.
437. Berndt Otto Schauman ei ollut tuolloin myöskään Finska konstföreningenin hallituksen jäsen, koska oli kieltäytynyt siitä tehtävästä yhdistyksen vuosikokouksessa 1876 (Fk/Pk/
Åm 10.3.1876). Vuoden 1877 vuosikokouksessa hänet valittiin mainittuun luottamustehtävään arvalla vastaehdokkaanaan professori O. [Otto] Donner (Fk/Pk/Åm 10.3.1877; ks. myös
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aloite. Finska konstföreningen ei ollut siinä mukana.438 Seuraavana on ote puheena olevasta valtiopäiväaloitteesta, ensimmäinen kappale ja musiikkikoulutusta koskeva osa sekä viimeinen kappale:
V ö r d s a m t p e t i t i o n s m e m o r i a l.
Fjerde gången sjelfskrifven representant såsom ledamot af Ridderskapet och Adeln, vågar jag i ödmjukhet vid denna landtdag inlemna en petition, som länge legat mig om hjertat, för att densamma efter undergången
behandling uti vederbörligt utskott måtte af landets nu församlade ständer
till Hans Kejserliga Majestät i underdånighet framlemnas. Det är om inrättandet af en med statens medel underhållen och under dess inseende stäld
högre konstanstalt i Finland, Konstakademi eller Konstskola, hvad man will
kalla den, omfattande icke allenast de s. k. bildande konsterna, målare-, bildhuggare- och byggnadskonsten, utan också den musikaliska konsten, jag önskade petitionera.
[- -]
Men det är icke allenast den bildande konsten, som jag önskade att staten måtte taga i sitt hägn, utan ock den musikaliska konsten, som kanske i
ännu högre grad är deraf förtjent och i behof. Ty lika som det visat sig att i
vårt land finnas afgjorda anlag för måleri och skulptur, lika säkert kan finska folkets begåfning för sång och musik ledas i bevis. Jag behöfver blott erinra om de många inhemska sångerskor, hvilka de senare åren uppträdt, om
den hastiga utveckling finska operan ernått, om den sedan gammalt kända i
sitt slag utmärkta finska gardesmusiken och om de allt flere och flere i dagen
trädande musikkompositionerna. Den musikaliska smaken och bildningen i
landet har under de senaste fyratio åren ock gjort stora framsteg, hufvudsagligen genom en från musikens förlofvade land hitkommen ännu lefvande man,
men den musikaliska undervisningen har icke dess mindre lemnats vind för
våg; ingen enda hvarken publik eller privat skola finnes i denna stund, der
den obemedlade musikaliska eleven kunde inhemta hvad för honom vore nödigt. Sålunda har med visshet månget anlag gått förloradt eller hämmats i
Hbl 59A/11.3.1877: 2; ÅP 61/13.3.1877: 1–2; Schybergson 1916: 331).
438. Kyseessä oleva asia ilmenee Berndt Otto Schaumanin Finska konstföreningenin hallituksen puheenjohtajalle Carl Gustaf Estlanderille 13.3.1877 lähettämästä kirjeestä ja myös
siihen Estlanderin laatimasta vastauksesta, mikä jäi kuitenkin lähettämättä. Schauman kertoo kirjeessään, että hän oli kirjoittanut aloitteensa ”i sista minuten”, vaikka asia oli väikkynyt hänen mielessään jo hänen ensimmäisistä valtiopäivistään [1863–1864] lähtien ja vaikka
hän oli ajatellut asiaa jo pari viikkoa näitä valtiopäiviä aikaisemmin taideyhdistyksen kokouksessa. Siinä Carl Gustaf Estlanderin ajama ”olycksaklig” rakennushanke oli tullut hyväksytyksi ja oli saanut aikaan eripuraisuutta yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Kirjeestä
selviää, että Estlanderin näkemykset poikkesivat Schaumanin ajatuksista taideakatemian
tarpeellisuudesta. Sen sijasta Estlander ajoi voimaperäisesti taideyhdistyksen talohanketta sekä taideteollisuusalan koulutusasiaa. Lähettämättä jääneessä kirjeessään Schaumanille Estlander antaa ymmärtää, että hänellä ei olisi mitään kuvanveisto- ja maalauskoulua
vastaan, jos Ateneum-rakennushanke olisi ollut jo turvattu (Schybergson 1916: 329–334).
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sin utveckling. Det måste likväl erkännas, att likasom regeringen eller finska
senaten de sistförflutna femton åren hugnat våra redan omtalade konstnärer med talrika resestipendier, likaså frikostig har den varit mot våra unga
sångerskor och sångare, musikkompositörer, violin- och pianospelare samt
orgelnistelever, hvilka till ett antal af omkring femtio erhållit dylika reseunderstöd. Det kan likväl hända att mången gång dessa medel blifvit onyttigt
bortkastade, då de utresande eleverna så litet kunnat pröfvas hemma. Jag
får derföre föreslå att, i sammanhang med det förenämnda läroverket äfven
ett musikaliskt läroverk måtte här inrättas, sådant det bör finnas i hvarje
välordnadt samhälle, och der jag äfven tänkt mig fem läroplatser, en i sångkonsten och deklamation, en i violinspel, en i pianofortespel, en i orgelmusik, och en i musikens historia och theori, och skulle äfven desse lärare bilda
ett kollegium för att bedöma musikelevernas kompetens till reseunderstöd.
Begge dessa läroverk, så den egentliga konstskolan som musikskolan, kunde hafva en gemensam direktor, som med lika varm håg omfattade dem och
vakade öfver undervisningens ordentliga handhafvande i desamma, samt
en gemensam sekreterare och skattmästare. Direktorn skulle dessutom presidera i hvardera lärarekollegiet. Åtskilliga utgifter skulle genom en sådan
anordning besparas, och någon olägenhet genom de begge läroverkens gemensamma förvaltning vore ej att motse, då de båda hade samma syftemål:
de konstnärliga anlagens utveckling.
Jag har framställt mitt förslag eller önskningsmål i största allmänhet, endast i öfverensstämmelse med hvad jag anser att i äfven en så liten stat som
vårt land bör göras för ”de glada behofvens” fyllande. Man kan väl säga att i ett
så fattigt land som vårt är konsten en öfverflödig lyx och icke något behof alls;
det är dock icke så, ty visst behöfva vi altartaflor i våra kyrkor, vi behöfva våra utmärkte mäns och qwinnors porträtter och byster, vi behöfva se utsigter af
vårt sköna land, scener ur vårt folks lif fästade på duken, visst behöfva vi höra
orgeln brusa, sångens och instrumenternas toner ljuda i samklang då andakten, glädjen eller sorgen fylla vårt bröst. Utan all konst vore vårt lif här i norden som en dag utan sol. Menniskan kan icke lefva af bröd allena; konsten är,
liksom religionen och vetenskapen, en näring för vår odödliga ande. Det är således värdt att staten något uppoffrar derpå. Helsingfors den 9 februari 1877.
B. O. Schauman.439

Schaumanin valtiopäiväaloitteessa musiikkikoululle ehdotettu yksityiskohtaisen tarkka opettajisto, viisi opettajaa opetusaineinaan laulu ja lausunta, viulun-, pianon- ja urkujensoitto sekä musiikinhistoria ja -teoria, tuskin oli
vuosina 1869–1887 Finska konstföreningenin kokoelmien intendenttinä toimineen Schaumanin440 oman ajattelun tulosta. Suunnitelman oli todennäköisesti
439. Ld 1877–1878 RiA/Pk 1878, 1: 82–104.
440. Lähinnä kuvataiteiden harrastaja ja asiantuntija Berndt Otto Schauman oli ylioppilas ja oli opiskellut Helsingissä ja Uppsalassa, mutta ei ollut suorittanut mitään tutkintoa
(Heikinheimo 1955: 664).
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laatinut joku musiikkialan asiantuntija, joka Fabian Dahlströmin varovaisen
arvelun mukaan saattoi olla Martin Wegelius.441 Verrattaessa valtiopäiväaloitteessa mainittua opettajarakennetta sittemmin Helsingin Musiikkiopistossa
toteutettuun, voidaan tulla lähes varmaan päätelmään, että valtiopäiväaloitteeseen sisällytetyn musiikkikoulun osalta esitettyjen yksityiskohtaisten asiatietojen taustavoimana oli Wegelius.
Schaumanin 9.2.1877 päiväämä Ritaristolle ja Aatelille osoitettu aloite oli esillä ensiksi 10.2.1877 mainitun säädyn yleiskokouksessa, pantiin
pöydälle ja käsiteltiin uudelleen säädyn yleiskokouksessa 13.2.1877, missä
tehdyn päätöksen perusteella se lähetettiin Yleisen valitusvaliokunnan käsiteltäväksi.442 Ilmeisen tarkoituksellisesti jo tässä vaiheessa valtiopäiväaloite
sai osakseen hyvin ankaraa kritiikkiä julkisuudessa edellä mainitun vuoden
maaliskuun alussa Finska konstföreningenin hallituksen puheenjohtajaksi
valitun professori Carl Gustaf Estlanderin (1834–1910) taholta. Hän kirjoitti
toimittamassaan aikakausjulkaisussa Finsk Tidskrift maaliskuussa 1877 artikkelissa ”Öfversigt” näkemyksiään Schaumanin aloitteesta. Tähän on otettu
mainitusta kirjoituksesta lainauksena taideakatemiaa yleisesti ja musiikkikoulua koskeva osa.
Det [Schaumans petition] afser att staten måtte inrätta en konstskola eller konstakademi för de bildande konsterna och omfattande äfven den musikaliska.
Petitionen berör Konstföreningen blott så vida, att dess skola i Helsingfors blefve öfverflödig, om förslaget förverkligades. Benämningen konstakademi hade
kanske bättre undvikas, ty så gerna vi än såge att inhemska akademiker kunde åstadskommas och man sluppe de utländska titulaturena, så kan väl svårligen en akademi ännu inrättas i egentlig mening eller som urval af utmärkte,
öfver dagens täflan upphöjde, pensionerade artister. Petitionen innebär icke
heller någon slags akademisk inrättning, utan blott en konstskola med fem lärare för de bildande konsterna och lika mänga för musiken. Petitionären synes
sjelf hafva förutsett att invändningar skola göras emot en sådan förening af
musik och bildande konst, då dessa brancher hafva ingenting gemensamt i afseende å undervisningsmaterial, lärarekrafter eller lokal och således icke kunna ömsesidigt understödja hvarandra. Äfven i ekonomiskt hänseende måste de
förblifva skilda, ty åt den gemensamma direktorn, sekreteraren och skattmästaren kan väl icke anförtros att skifta anslaget mellan de båda hälfterna. Då
sambandet hufvudsakligen beror blott på gemensam direktor och det törhända icke blir så lätt att finna en man, som med lika indigt och värme befrämjade båda halfvorna, torde två skilda anstalter vara att föredraga. Musikskolan,
som vi anse, för så vidt det är fråga om en statsanstalt, för den mer maktpåliggande af de två, står i intimaste samband med den lyriska scenen, derifrån hon
naturligen erhåller lärarekrafter och dit hennes elever till stor del åro hänvisa441. Dahlström, F. 1982: 15/16.
442. Ld 1877–1878 RiA/Pk 1878, 1: 104; ks. myös Hbl 37/14.2.1877: 1.
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de för sin utbildning och utkomst. En sådan kombination är säkerligen naturligare, lättare och mer fruktbringande än den i petitionen föreslagna.
Äfven derförutan är en skola för bildande konsterna en nog kompliserad
anstalt.443

Estlanderin kirjoituksen alku paljastaa, että hänellä oli huoli Finska konstföreningenin piirustuskoulun asemasta, jos valtiopäiväaloitteen ehdotus toteutuu.
Taideakatemia-nimeä hän ei pitänyt perusteltuna. Hän ei myöskään hyväksynyt musiikki- ja muun taidekoulutuksen yhdistämistä samaan oppilaitokseen
eikä sitä, että näillä toiminnoilla olisi yhteinen johtaja. Musiikkikoulutuksen
hän näki soveltuvan mieluimmin oopperan (”med den lyriska scenen”) yhteyteen.
Musiikkikoulutusta koskeneet Estlanderin esittämät näkemykset olivat
tuskin kaikilta osin hänen omiaan. Voitaneen perustellusti olettaa, että Wegeliuksella oli näissä ajatuksissa osuutensa jo sen johdosta, että hän oli tuolloin
musiikista kirjoittava avustaja Estlanderin toimittamassa edellä mainitussa
aikakausjulkaisussa. Wegelius oli lisäksi jo opiskeluaikanaan ollut opettajansa Estlanderin neuvonantaja musiikin estetiikkaan liittyvissä asioissa, ”som
Estlander icke behärskade”.444 Wegeliukselta tuskin oli kuitenkaan peräisin
Estlanderin tekemä ehdotus musiikkikoulutuksen yhdistämiseksi oopperan toimintaan, koska Wegeliuksella oli jo ylioppilaaksi tulonsa aikoihin suunnitelma
perustaa musiikkikoulu ulkomaisten opintojensa jälkeen. Hän myös ryhtyi toimenpiteisiin musiikkiopiston perustamiseksi välittömästi taideakatemihankkeen kariuduttua (ks. alaluku 5.2.).
Schauman ei liene osannut odottaa Estlanderin taholta niin jyrkkää kannanottoa kuin Finsk Tidskriftissä julkaistiin, koska Schauman kirjeessään
Estlanderille 13.3.1877, ennen puheena olevan Finsk Tidskriftin numeron ilmestymistä, oli tuonut esiin, että hänen valtiopäiväaloitteensa johtaisi komitean
asettamiseen asiaa selvittämään ja että Estlanderin tulee olla itseoikeutettuna jäsenenä asetettavassa komiteassa.
[- -] i vilken kommitté jag anser dig vara en självskriven ledamot, och det är
då som jag räknar på din välvilliga och insiktsfulla medverkan för saken och
att du helst något frångår dina teorier och rättar dig efter våra konstnärers
fordringar och våra sägerna förhållanden i konst som i allt annat. Det år dock
kanske att skifta huden, innan björnen år skjuten.445
443. Finsk Tidskrift 1877: 205.
Carl Gustaf Estlander ajoi voimakkaasti taideteollisuusopetuksen asiaa. Hänen aloitteestaan perustettiin jo vuonna 1874 Taideteollisuusyhdistys [Slöjdföreningen] (Heikinheimo 1955: 176–177).
444. Schybergson 1916: 159.
445. Ibid.: 330.
Kirjeessään Berndt Otto Schauman ilmaisi selvästi olevansa eri mieltä Carl Gustaf
Estlanderin kanssa hänen voimaperäisesti ajamastaan Ateneum-talohankkeesta.

198

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

3.6.3.1. Yleisen valitusvaliokunnan mietintö
Yleinen valitusvaliokunta käsitteli taideakatemia-aloitetta hyvin myönteisessä hengessä, vaikka se esitti, että varoja opetusalalla tarvittiin erityisesti kansanopetuksen kehittämiseen ja suomenkielisten oppikoulujen avustamiseen.
Valiokunta totesi, että Suomen taiteet eivät olisi kehittyneet ilman valtion tukea [ulkomaisia matka-apurahoja], ”kysymys koskee nyt vaan sitä, pitääkö
Suomen valtion kulkea edemmäksi samalla uralla, voidaksensa edelleenkin
yhä suuremmassa määrässä edistää kotimaista kuvaavaa taidetta ja musiikiä”.446 Taideakatemiasta valiokunta kuitenkin sanoutui irti käyttämällä hyväksi aloitteentekijän ilmauksessa ”högre konstanstalt i Finland, Konstakademi
eller Konstskola, hvad man will kalla den” olevia vaihtoehtoja ja rajasi lausuntonsa koskemaan vain taidekoulua.
Jos puheen alainen anomus tarkoittaisi mitä varsinaisesti taideakatemiaksi
sanotaan, laitosta, johon eteviä taiteilijoita akademikkoina sidotaan vuotuisella palkalla, ei valiokunta olisi voinut muuta lausua, kuin että ehdoitus vaatii
enemmän varoja, kuin Suomelta tätä nykyä liikenee ja ett`ei se juuri ole muuta
kuin tulevaisuuden aate; mutta koska anomus-ehdoitus oikeastaan tarkoittaa
taidekoulun perustamista, joka taiteeseen ja musiikiin taipuville henkilöille jo
kotimaassa tarjoaisi tilaisuutta vankan ja monipuolisen perustan saamiseksi
mainituissa tiedon haaroissa, pitää ehdoitusta aivan toisin arvosteltaman.447

Mietintöön tämän jälkeen kirjattuina taideopetuslaitoksen hanketta puoltavina asioina todetaan musiikin osalta tarve saada perustettaviin oppikouluihin
päteviä musiikin opettajia ja kirkon tarpeisiin kirkkoveisuun parantamiseksi
entistä taitavampia esilaulajia eli kanttoreita sekä urkureita. Yksityisten henkilöiden yritykset musiikkikoulujen ylläpitämiseksi todetaan hyvin lyhytaikaisiksi. Valiokunnan näkemys perustettavaksi ehdotetun laitoksen toiminnasta
kiteytyy seuraavaan muotoon:
Jos valtio perustaisi koulun opetuksen antamista varten kuvaavien taiteiden
eri lajeissa sekä musiikissa, ei enää noita vuotuisia matkarahoja tarvittaisi
semmoisille henkilöille, jotka hakevat alustavaa opetusta näissä aineissa, josko tietysti olisikin yhä edelleen tarpeellista kansallistaiteen edistämistä varten
korkeampaan kehitykseen antaa matkarahoja taiteen kotimaihin matkustaville taiteilijoille.448

Valiokunnan näkemykset siten ohjautuivat siihen suuntaan, että suunniteltu laitos antaisi lähinnä perusopetusta. Valiokunta toisaalta myös apri446. AVp 1877–1878, 1878, 5: 8.
447. Ibid.: 9.
448. Ibid.: 9–10.
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koi sitä, soveltuvatko puheena olevat eri taiteen alat yhden ja saman johtajan
alaisiksi. Valiokunnan 26.3.1877 päiväämän mietinnön loppupäätelmä ja ehdotus säädyille osoittaa, ettei Yleisellä valitusvaliokunnalla lausumansa mukaan ollut riittävää asiantuntemusta edetä asiassa yksityiskohtiin, vaan sitä
varten tarvitaan erillinen komitea. Edellä siteerattua lausuntoaan valiokunta jatkaa seuraavasti:
Ehdoitetun laitoksen toimeen panemisesta ei valiokunta tahdo tarkempaa lausuntoa antaa, koska tämän kaltaiset yksityis-seikat, kuten anoja jo on
lausunut, eivät sovellu valtiopäiväin käsittelemiseen. Vaikka kyllä saattaa
löytyä eri mieliä siitä, olisiko aivan oikein, kuten anoja on ehdoittanut, asettaa molemmat yhdistetyt taidekoulut saman tirehtörin johdon alaisuuteen, ja
vaikka ehkä saattaisi katsoa toisen näistä ehdoitetuista osastoista tällä hetkellä tarpeellisemmaksi, ei valiokunta kuitenkaan tahdo lausua ajatusta siitä,
varsinkin koska valiokunnalta on puuttunut aikaa tutkia ehdoituksen yksityis-seikkoja, eikä se ole tähän ollut kelvollinenkaan. Jos maan Säädyt, hyväksyen anomuksen päätarkoituksen, tahtovat alammaisesti lähettää tämän
Keisarilliselle Majesteetille, niin pitänee ehkä tässä myös lausuttaman se toivomus, että Majesteeti asian vaatiman selvityksen hankkimista varten tahtoisi asettaa komitean asiata ymmärtäväisistä, joiden tulisi antaa lausunto
ehdoituksen yksityis-seikoista.
Yllä mainittujen perusteiden johdosta saa valiokunta siis nöyrästi ehdoitella:
että maan korkea-arvoiset Säädyt hyväksymällä päätarkoituksen puheen alaisessa anomuksessa Keisarilliselta Majesteetilta pyytäisivät
semmoista tointa kuvaavien taiteiden ja musiikin opetuksen edistämiseksi tätä erittäin tarkoittavan oppilaitoksen kautta, kuin Majesteeti
armossa katsoo maan varojen sallivan.449

Yleisen valitusvaliokunnan lausuntoon saneli jäsen K. E. [Karl Emil] Stenbäck (1834–1919) seuraavan vastalauseen:
Yhdistyen Valiokunnan kanssa siitä, ett`en luule niin laveata taideakatemiaa, kuin anoja on ehdoittanut, tätä nykyä voitavan panna toimeen – vaikka
onkin toivottavaa ja tarpeellista, että maamme taiteen koroittamisen suhteen
asettaa mallinsa niin korkealle kuin suinkin – en kuitenkaan saata yhdistyä puolustamaan niin ahtaasti rajoitettua taidelaitosta, joksi Valiokunnan
enemmistö on tahtonut supistaa tämän. Sellainen supistettu taidekoulu, jota
Valiokunta nyt ehdoittaa, ei kaiketi tekisi taiteen harjoittajain edistymiseksi
tarpeellisia matkarahoja tarpeettomiksi; ja koska minulla on se luulo, että ne
matkarahat, joita valtio monen vuoden kuluessa yhä suuremmassa määrässä
on jaellut, sikäli tuottavat suurempaa hyötyä, mikäli taiteen harjoittajat aikaisemmin pääsevät tilaisuuteen harjoittamaan opintojansa ulkomaiden runsailla
449. Ibid.: 10.
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varoilla varustetuissa taidelaitoksissa, rohkenen minä maan korkea-arvoisille
Säädyille nöyrästi ehdoittaa:
ett`ei puheen alainen anomus antaisi aihetta mihinkään toimeen.450

Edellä mainittuun vastalauseeseen yhtyivät H. [Heikki] Jaatinen (1829–
1879) ja N. A. Grundström. Lisäksi A. [Agathon] Meurman (1826–1909) ja Edv.
[Edvin] Avellan (1830–1912) merkityttivät mietintöön, etteivät he olleet läsnä
päätöstä asiasta tehtäessä.
3.6.3.2. Aloitteen käsittely säätyjen kokouksissa
Yleisen valitusvaliokunnan lausunto ja valtiopäiväaloite käsiteltiin sen jälkeen
eri säätyjen kokouksissa, joissa esitettiin runsaasti sekä puoltavia että vastustavia kannanottoja, joista vastustavat kannanotot perustuivat eniten siihen, että
maassa tarvittiin ensisijaisesti toimenpiteitä yleisen koululaitoksen kehittämiseen ja vasta toissijaisesti taideopetuksen järjestämiseen.451 Eniten vastustusta
450. Ibid.: 11.
451. Pappissäädyssä edustaja [Johan Viktor] Calamnius (1838–1891) totesi taidekouluhankkeen oppikoulujen perustamisen rinnalla toisen luokan kysymykseksi. Hän myös esitti, että
säädyt pyytäisivät maan hallitusta asettamaan erityisen komitean asiaa tutkimaan. Mainittu ehdotus osoittaa, ettei hän ollut perehtynyt Yleisen valitusvaliokunnan lausuntoon, missä
sama asia oli jo ilmaistu. Edustaja [Karl Emil] Stenbäck vastusti sekä valiokunnan lausuntoa että Calamniuksen ehdotusta [ilmeisesti hänkään ei ollut perehtynyt valiokunnan lausuntoon!]. Edustaja [Alexander Fredrik] Roos (1822–1893) tarttui Schaumanin aloitteessa
esitettyyn kohtaan, jonka mukaan perustettavaksi ehdotetun laitoksen opettajat antaisivat
senaatille lausuntonsa ulkomaan apurahojen hakijoista. Hän totesi, että vaikka saataisiinkin puheena oleva taidelaitos, kustannukset kaksinkertaistuisivat. Edellä mainittujen tavoin hän vastusti taideakatemiahanketta. Edustaja [Alexander Vilhelm] Lyra (1834–1904)
yhtyi Calamniuksen näkemykseen taidekoulun toisarvoisuudesta [hän oli itse tehnyt valtiopäiväaloitteen Sortavalassa sijaitsevan Siitoin kansakoulun uudelleen organisoimiseksi suomenkieliseksi kansakoulunopettajaseminaariksi ja yläkansakoulujen perustamiseksi
kaikkiin maalaisseurakuntiin], mutta hän kannatti taidekoulun perustamista, sillä siinähän
pyydettiinkin ryhtymään vain sellaisiin toimiin kuin maan varat sallivat. Edustaja [Otto]
Donner (1835–1909) ei hyväksynyt Calamniuksen mielipidettä, minkä mukaan puheena olevaa taidelaitosta olisi pidettävä toisen luokan kysymyksenä, vaan piti sitä erittäin tärkeänä
kansallemme, jolla hänen mukaansa on suuri taipumus taiteisiin. Edustaja [Anders Johan]
Hornborg (1821–1883) painotti, että puheena oleva taidelaitos vapauttaisi valtion antamasta
matka-apurahoja vasta-alkaville taiteilijoille, joiden nyt täytyy ulkomailla perehtyä alkeisiinkin, koska ”heillä omassa maassa ei ole siihen tilaisuutta”. Edustaja [Johan August] Lindelöf korosti, että ”puheena olevan laitoksen kautta olisi ainoa mahdollisuus saada toimeensa
täydellisesti kykeneviä laulun opettajia maan opetuslaitoksiin”. Tähän näkemykseen yhtyi
myös edustaja [Johan Gabriel] Geitlin (1836–1890), joka lisäksi ilmaisi perustettavan taidekoulun ”suuresti edistävän kirkkoveisuutamme” (Ld 1877–1878 Pt/Pk 1897, 2: 734–743).
Talonpoikaissäädyssä hanketta vastustavat kannanotot olivat hyvin yleisiä. Edustaja
[Juho] Riihimäki (1835–1903) myönsi puheena olevan laitoksen tärkeyden maamme taiteen
kehitykselle, mutta hän painotti sitä, ettei siitä vielä pitäisi tehdä anomusta, koska esimerkiksi on saatava koko kansalle avoinna olevia kouluja tarpeeksi, koska ”mitään tosi-taitei-
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oli Talonpoikaissäädyssä. Sen lopullisessa äänestyksessä annettiin vain seitsemän ääntä asian puolesta ja 46 sitä vastaan. Ehkäpä hieman yllättävää oli,
että Aatelistossa ja Ritaristossa, missä säädyssä aloite korkeammasta taideoppilaitoksesta tai taideakatemiasta (”högre konstanstalt i Finland, Konstakademi eller Konstskola, hvad man vill kalla den”) tehtiin, puoltava äänestystulos
oli 32–20. Porvaristo oli aloitteelle Aatelistoaja Ritaristoa suopeampi äänin 25–
15. Kaikkein myötämielisin asialle oli Pappissääty äänestystuloksellaan 23–
10.452 Siten Suomen Talonpoikaissäätyä lukuun ottamatta säädyt hyväksyivät
valtiopäiväaloitteen ja Yleisen valitusvaliokunnan lausunnon. Säätyjen nimissä lähetettiin 18.5.1877 Suomen Suuriruhtinaalle Aleksanteri II:lle taide
akatemiaa koskeva kirjelmä, jossa selostettiin hyvin yksityiskohtaisesti tehty
valtiopäiväaloite. Musiikin osalta mainittiin tarkasti ehdotettu opettajarakenne ja muut Schaumanin aloitteessa esitetyt yksityiskohdat. Asiaa selvittämään
pyydettiin asettamaan komitea.
Otsikolla ”Suomenmaan Säätyjen alamainen anomus korkeamman oppilaitoksen perustamisesta kuvaavaa taidetta ja soitantoa varten” varustetun asiakirjan loppupäätelmänään säädyt ilmaisivat seuraavaa:
Ilmoittaen että Säädyt eivät ole pitäneet velvollisuutenansa lausua ehdotetun taidelaitoksen laajuudesta ja erikois seikoista sitä järjestäessä, vaan puolestansa soisivat, että Teidän Keisarillinen Majesteettinne selvityksen hankkimista
varten asiassa tahtoisi armossa asettaa komitean asiata ymmärtäväisiä henkilöitä, saavat Säädyt Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne alamaisuudessa
anoa semmoista tointa kuvaavaisten taiteiden ja musiikin opetuksen edistälijaa ei voi syntyä ilman että se ensin on hankkinut itselleen tarpeellista sivistystä. Sentähden olisi tällaisen laitoksen perustaminen tätä nykyä sama, kuin yrittäisi kasvattaa kukkaa
ennen kuin vartta löytyy.” Edustaja [Edvin] Avellan (1830–1912) piti taidelaitosta tarpeettomana, koska ”löytyihän täällä taidekouluja kyllä ennenkin, esim. suomalainen ooppera ja
piirustuskoulut”. Näihin hylkääviin kannanottoihin yhtyi kuusi muuta puheenvuoron pitänyttä edustajaa, [Heikki] Hassinen, Mattila, [Israel] Karvosenoja (1828–1904), [Lauri] Keränen, [Kaarlo] Värri (1839–1923) ja [Anders] Svedberg (1832–1889). Edustajat [Gustaf Viktor] Eklund (1843–1883), [Erik Johan] Stråhle (1821–1889), [Johan Erik] Keto (1826–1882)
ja [Berndt Emil] Hollmerus (1840–1903) kannattivat taideoppilaitoksen perustamista (Stråhle tosin ilmaisi, ettei hän ymmärrä, mitä ”kotimaisella taiteella” tarkoitetaan, koska taide on kosmopoliittinen). Eklund ihmetteli puheenvuorossaan, miksi säädyssä vastustettiin
pienen taidelaitoksen perustamista, jos ei heti saada suurta laitosta toimeen. Hän myös oikoi käsityksiä oopperasta koulutuslaitoksena toteamalla, että jos se oli koulutuslaitos, niin
se oli huono, koska ei löytynyt yhtään taiteilijaa, joka oli siinä koulutuksensa saanut (Vp
1877–1878 STp/pk 1888, 1: 685–692).
452. STp/Pk/Vp 1877–1878, 1: 685–692; RiA/Pr/Ld 1877–1778, 2: 721–738; Bt/Pr/Ld 1877–
1878, 2: 695–703, Pt/Pr/Ld 1877–1878, 2: 734–742.
Arvi Karvonen (1948: 25) on ilmaissut asian käsittelystä säätyjen kokouksissa mm. seuraavaa: ”Aatelis- ja pappissäädyssä anomus ja valiokuntalausunto hyväksyttiin suurella
äänten enemmistöllä, [- -].” Ainakin Aatelin ja Ritariston osalta mainittu lausuma on aloitteelle selvästi liian myönteinen.
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miseksi tätä erittäin tarkoittavan oppilaitoksen kautta, kuin Teidän Majesteettinne armossa katsoo maan varojen sallivan.
Lopuksi Säätyjen tulee alamaisuudessa ilmoittaa, ett`ei Talonpoikaissääty ole yhtynyt tähän alamaiseen anomukseen.453

Säätyjen laatimassa asiakirjassa siten puhuttiin ”korkeammasta oppilaitoksesta”, ei taideakatemiasta.
3.6.3.3. Komitean asettaminen
Hieman yli vuoden kuluttua (23.5.1878) antoi Suomen Suuriruhtinas määräyksen komitean asettamiseksi selvittämään taideakatemian perustamista.
Senaatin asettamasta komiteasta, sen tehtävästä ja kokoonpanosta (puheenjohtaja estetiikan professori Carl Gustaf Estlander, muut jäsenet kouluhallituksen ylijohtajan apulainen Karl August Nybergh (1833–1927), yliopiston
kirjastonhoitaja, professori Anders Wilhelm Bolin (1835–1924), yliopiston piirustuksenopettaja Adolf von Becker (1831–1909) ja kirjastoamanuenssi Berndt
Otto Schauman) ilmoittivat sanomalehdet jo saman vuoden kesäkuun alussa.454
Komitean viidestä jäsenestä neljä oli ollut ja kaksi oli komitean asettamisajankohtana Finska konstföreningenin hallituksen jäseniä. Estlander oli 10.3.1878
valittu yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Ainoastaan Nybergh oli mainitun yhdistyksen ulkopuolinen jäsen, joten komitea oli käytännössä Finska
konstföreningenin oma komitea, vaikka se ei ollut mukana puheena olevassa valtiopäiväaloitteeksi edenneessä taideakatemiahakkeessa. Komitean sihteeriksi puheenjohtaja Estlander kutsui dosentti Eliel Aspelinin (1847–1917).
Merkittävää asetetussa komiteassa oli se, ettei musiikkialan asiantuntemusta edustavaa jäsentä siihen lainkaan nimitetty, vaikka Schaumanin aloitteessa musiikki oli erittäin keskeisesti esillä. Erikoista puolestaan oli se, että
professori Estlander nimitettiin komitean puheenjohtajaksi, vaikka hän oli julkaisussaan Finsk Tidskrift jo maaliskuussa 1877 ilmaissut selkeästi kielteisen
kantansa taideakatemiahankkeeseen (ks. s. 196–197). Tästä syystä herää kysymys, oliko jo ennakkoon tarkoitus estää hankkeen myönteinen eteneminen.
Estlander sai näkemystensä puolustajiksi komitean jäsenistä Bolinin ja Nyberghin, mistä johtuen taideakatemiahanke joutui Schaumanin valtiopäiväaloitteeseen verrattuna sivuraiteille.
Med sådan sammansättning kunde någon samstämmighet icke vinnas. Schauman avsåg den rena konstbildningen vid en akademiskt organiserad anstalt,
och v. Becker gick i samma riktning. Men Estlander ville utan hänsyn till dem
453. Säätyjen anomus N:o 19/1877–1878 (AVp 1877–1878, 1878, V: 3).
454. FAT 126/1.6.1878: 1; Hbl 127A/2.6.1878: 1, 44/3.6.1878, H-v-u: 1; ÅU 148/3.6.1878: 2;
ks. myös Schybergson 1916: 334.
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fullfölja sin idé om samverkan mellan konsten och konsthantverket. Han vann
för sig Nybergh och Bolin och hade således pluralitet. Kommitténs betänkande av den 30 april 1879 ansluter sig till hans syften.455

3.6.3.4. Musiikkikoulua koskevat komitean esittämät
perustelut ja keskeisimmät ehdotukset
Komitean tuli saada ehdotuksensa valmiiksi 30.4.1879 mennessä. Tällä päivämäärällä se on merkitty myös allekirjoitetuksi, mutta mietintö on kirjattu
saapuneeksi 26.5.1879. Käsinkirjoitetussa mietinnössä ei ole sivunumerointia. Siitä syystä jäljempänä sivunumerot on alaviitteissä esitetty hakasuluissa.
Komitean laatimassa mietinnössä ei puhuta taideakatemiasta eikä edes
korkeammasta taideoppilaitoksesta, vaan ehdotetaan taideyhdistyksen piirustuskoulun ja taidekäsityökoulun yhdistämistä yhdeksi taidekouluksi sekä
ehdotetaan perustettavaksi musiikkikoulu. Nämä toimisivat ehdotuksen mukaan saman hallinnon alaisina, mutta niillä olisi kummallakin oma johtajansa.
Mietinnön musiikkikoulua koskeva osuus alkaa seuraavalla ilmauksella:
”Ehuru musikens konst i alla tider hos oss egt flere idkare och åtnjutit större
popularitet än de bildande konsterna, ha likväl hvarken offentliga eller af enskilda bekostade läroverk för denna konst uppstått.”456
Edellä siteerattu lausuma on hieman ontuva, koska yksityisten henkilöiden perustamia ja ylläpitämiä musiikkikouluja oli maassamme ollut jo lukuisia. Niiden toiminnat olivat kuitenkin eri syistä päättyneet. Myös julkista tukea
25 vuoden ajan saaneen ja yhteensä noin 30 vuotta Turussa toimineen musiikkioppilaitoksen, Wilhelm Friedrich Siberin ja hänen jälkeensä Anton Rudolf
Hausenin musiikkikoulun, toiminta oli päättynyt. Samoin oli käynyt Helsingin
kaupungilta avustusta saaneelle ja vain muutaman vuoden toimineelle Sinfoniayhdistyksen ylläpitämälle musiikkikoululle Helsingissä.
Komiteanmietinnössä mainitaan, että sen sisältämän musiikkikoulua koskevan ehdotuksen on laatinut filosofian maisteri Martin Wegelius yhdessä kaupungin eräiden etevimpien muusikoiden kanssa.457 Tämä tuodaan esiin vasta
musiikkikoulua koskevien perustelujen jälkeen. Koska komitean varsinaisissa
jäsenissä ei ollut musiikkialan edustajia, musiikkikoulua koskeva komitean455. Schybergson 1916: 334–335.
456. KM 30.4.1879: [71].
457. Ibid.: [80].
Martin Wegelius (1902: 3; ks. myös Hbl 251/16.9.1902: 5, Flodin 1922: 362–363 ja
Dahlström, F. 1982: 16/17) on ilmaissut tästä asiasta seuraavaa: ”I komitén, hvars förhandlingar ägde rum vintern 1878–79 och leddes af professor C. G. Estlander, inkallades såsom
expert för den musikaliska afdelningen Magister M. Wegelius, som inlämnade ett i samråd
med D:r F. Saltzman, lektor H. Paul, universitetsmusikläraren R. Faltin m. fl. utarbetadt
förslag till en musikskola. [- -].”
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mietinnön teksti on todennäköisesti kokonaisuudessaan komitean ulkopuolisten
asiantuntijoiden, Wegeliuksen ja muiden musiikkialan ammattilaisten, laatima.
Pohjustuksina tulevalle ehdotukselle puheena olevassa mietinnössä tuodaan esiin senaatin edeltävät toimenpiteet musiikkikoulutuksen hyväksi. Ensiksi todetaan, että senaatti on myöntänyt vuosina 1863–1878 yhteensä 110 800
markkaa, keskimmäisen vuoden (1870) rahan arvon perusteella noin 529 800
euroa, kaikkiaan 57 muusikolle ulkomaisia opintomatkoja varten. Apurahan oli
saanut 28 laulajaa ja laulunopettajaa, 15 viulunsoittajaa, kahdeksan urkuria
ja kuusi säveltäjää tai musiikinjohtajaa. Komitea esittää seuraavan kysymyksen: Mitkä ovat kyseisellä rahamäärällä saadut hedelmät?458 Toisena senaatin
musiikkikoulutuksen hyväksi tekemänä asiana mietinnössä tuodaan esiin orkestereille määrätty velvoite kouluttaa kotimaisia soittajia.459 Tästä aiheesta
komiteanmietinnössä siirrytään välittömästi ilman väliotsikkoa aiottua musiikkikoulua koskeviin perusteluihin.
Jäljempänä siteeratun musiikkikoulutusta koskevan komitean ehdotuksen Martin Wegeliuksen johdolla laatineet komitean ulkopuoliset asiantuntijat perustelevat kotimaisen musiikkikoulutuksen järjestämisen tarpeellisuutta
hyvin painokkaasti orkesterisoittajien kouluttamisella. Sitä koskeva perustelu käsinkirjoitetussa komiteanmietinnössä käsittää noin kolme sivua. Toteutuneesta orkestereiden koulutusvelvollisuuden tuloksellisuudesta tekstissä
mainitaan, että Nya teaternin orkesterissa on ainoastaan kolme suomalaissyntyistä muusikkoa ”af sådan talang, att de här kunna nämnas” ja että toinen orkesteri [Suomalaisen Oopperan orkesteri] lyhyestä toimikaudestaan johtuen
ei ole vielä saanut koulutuksen alalla tuloksia aikaan. Orkestereiden soittajat
ovat siten lähes tyystin ulkomailta tulleita. He eivät ole komiteanmietinnön ilmauksen mukaan kaikkein kykenevimpiä, koska todelliset lahjakkuudet eivät
maahamme saavu kuin poikkeustapauksina. Toteutunutta laajemmassa määrässä todellisten ulkomaisten lahjakkuuksien saapumiseksi maahamme tarvittaisiin huomattavasti paremmat palkat kuin mihin on mahdollisuuksia.460
Pääkaupungissa tarvittavien kotimaisten orkesterisoittajien lisäksi perusteluissa tuodaan esiin, että pienimmätkin kaupungit ovat ryhtyneet perustamaan musiikkikapelleja. Niihin musiikkikoulun oppilaat [musiikkikoulussa
koulutuksensa saaneet orkesterisoittajat] voisivat saada kiinnityksiä sen jälkeen, kun Helsingin orkestereiden tarve on täytetty. Siten kotimainen musiikkikoulutus edistäisi orkestereiden toimintaa ja myös yleisön mielenkiinnon
kohdistumista musiikkiin.461
458.
459.
460.
461.

KM 30.4.1879: [73].
Ibid.: [75–76].
Ibid.
Ibid.: [78].
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Orkesterisoittajien lisäksi perusteluissa tuodaan esiin hyvin lyhyesti, vain
muutaman rivin ilmauksena, tarve kouluttaa urkureita kirkon tarpeisiin, laulunopettajia koululaitosta varten ja yksityisiä pianonsoitonopettajia.
I nya Teaterns orkester ingå för närvarande endast tre inhemska medlemmar
af sådan talang, att de här kunna nämnas, den andra orkestern har åter så kort
tid uppburit anslaget, att redan derför intet nämnvärdt resultat kan vara att
anteckna. Denna utväg att uppamma inhemska musiker synes alltså icke hafva lemnat tillfredställande resultat. Men medgifvet, att inga inhemska artister
uppfostrats, att man fortfarande nödgas engagera nödiga orkesterkrafter från
utlandet, har ej likväl i det musikaliska lifvet någon utveckling gjort sig gällande, i det publikens anspråk och uppfattning höjt sig och i följd d
 eraf äfven
artisterne begynt motsvara allt högre fordringar? Tyvärr ställer sig svart på
denna tredje fråga måhända mera nedslående än på de två förra. Till ej ringa
del beroende af enskilda personers intresse har under de två sista decennierna musiklifvet i hufvudstaden än höjt sig, än sänkt sig, men utan att någon
jemn utveckling till det bättre kunnat förspörjas. Och orsaken till alla dessa
misförhållanden måste än engång sökas i saknaden af en musikskola. Genom
en ordnad undervisning här hemma kunde dugliga inhemska musiker erhållas
för orkestrarne, medan man nu nödgas uppsöka artister utomlands, utan att
dock kunna erbjuda så stora löner, att verkliga talanger annat än undantagsvis läte engagera sig; vidare kunde man med fog hoppas på, att en fast musikskolas verksamhet skulle småningom, men säkert, höja äfven allmänhetens
intresse för musiken som konst.
Ehuru komitén härtills såsom skäl för nödvändigheten af en musikskolas
grundande framstält förhållanden, hvilka närmast beröra hufvudstadens musiklif, finnas dock äfven andra deraf oberoende omständigheter, som tala för
saken. Såsom bekant hafva ganska allmänt äfven i våra smärre städer ihärdiga bemödanden att uppställa kapell framträdt – ett förhållande, hvaraf synes att städerna i landet äro hugade att grundlägga och bekosta musikkapell,
så snart tillgångar och gynsama omständigheter gifva sig, och skulle sålunda
elever från Musikskolan ega utsigt att erhålla anställning äfven sedan behofvet för Helsingfors orkestrar blifvit fyldt. Slutligen må erinras om det överallt
behofvet af orgelnister för kyrkorna, sånglärare – och -lärarinnor för skolorna
samt pianolärare för enskild undervisning. I hvilken mån klockare- och orgelnistskolan i Åbo, som sedan Februari månad 1878 är i verksamhet, har utsigt
att fylla de musikaliska behof, för hvilka densamma inrättats, kan Komitén
ej yttra sig om, emedan dess förfråganom upplysningar i detta afseende lemnats obesvarad.462

Toiminnaltaan typistetyksi ehdotetun ja pituudeltaan määrittämättömän
alkuvaiheen jälkeen musiikkikoulun opetusaineiksi mietinnössä ehdotetaan kuu462. Ibid.: [76–79].

206

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

si pääainetta. Ne olisivat a) musiikinteoria ja -historia, b) pianonsoitto, c) urkujensoitto, d) viulunsoitto, e) sellonsoitto ja f) laulu. Lisäksi mainitaan seuraavaa:
För att skolan skall kunna leverera behöflige orkestermaterial måste dock i
densamma undervisning gifvas äfven andra än de nämnda, så till exempel
trä- och bleckblåsinstrument samt kontrabas. Dels emedan troligt är att elever för dessa instrument icke hvart år eller i lika antal skola anmäla sig, dels
äfven för att minska kostnaderna, har Komitén tänkt sig, att undervisningen
i dessa instrument lämpligast kunde besörjas genom timlärare, hvilka antagas efter behof. För detta särskilda ändamål torde ett anslag af 4000 mark årligen vara tillräckligt.463

Siten muiden orkesterisoittimien soiton kuin viulunsoiton ja sellonsoiton
opetusta ei ehdoteta varsinaisessa oppiaineluettelossa, vaan tekstiosassa ikään
kuin mahdollisena lisäyksenä. Tätä opetusta varten arvioitu rahoitustarve, 4 000
markkaa, 19 130 euroa, osoittaa myös sen, että puheena olevien orkesterisoittimien soitonopetukselle ei pantu kovinkaan suurta merkitystä, koska musiikinteorian ja musiikinhistorian lisäksi ehdotettujen yhteensä viiden solistisen
oppiaineen opetuksesta aiheutuvat palkkakulut ilman johtajan palkkiota olisivat olleet ehdotuksen mukaan 29 600 markkaa, 141 500 euroa,464 eli 7,4 kertaa enemmän kuin ensiksi mainittujen oppiaineiden opetusta varten osoitettu
rahoitustarve. Jo kahden yliopettajan, esimerkiksi juuri viulunsoiton ja sellonsoiton yliopettajan, yhteinen vuosipalkka (5 000 markkaa, 23 910 euroa) oli ehdotuksessa enemmän kuin kaikkien lukuisien muiden eri orkesterisoittimien
soitonopetusta varten osoitettu yhteensä 4 000 markan rahoitustarve. Muiden
orkesterisoittimien kuin viulun ja sellon soitonopetuksen jääminen komiteanmietinnön ehdotusosassa erittäin vähäiseen asemaan on suuressa ristiriidassa
musiikkikoulua koskevan perusteluosaksi katsottavan edellä siteeratun ja luonnehditun tekstin kanssa.465 Sivuaineita olisivat ehdotuksen mukaan seuraavat
oppiaineet: g) kuuloharjoitukset [säveltapailu], h) kuorolaulu, i) yhtyesoitto, k)
yhtyelaulu, l) lausunta ja m) kieliopinnot (italia, ranska ja saksa).466
Kaikille oppilaille ehdotetaan pakollisiksi oppiaineiksi musiikinteoria ja
-historia (musiikinhistoria toisesta vuosikurssista lähtien), pianonsoitto, kuuloharjoitukset, kuorolaulu sekä soitinoppilaille yhteissoitto ja lauluoppilaille
463. Ibid.: [80–81]; ks. myös Karvonen 1957: 36.
464. KM 30.4.1879: [123].
465. Orkestereissa toimineet puhallinsoittimien soittajat olivat puheena olevaa aikaa edeltävinä vuosikymmeninä saaneet koulutuksensa lähinnä sotilassoittokunnissa, mutta ruotuväkipohjaisen armeijan lakkauttamisen jälkeen vuonna 1867 tätä koulutusta ei enää ollut,
joten mainittua koulutusta ei voida pitää edes esiin kirjaamattomana komitean ehdotusosan
perusteluna. Yleisen asevelvollisuuslain tultua voimaan vuonna 1881 myös sotilassoittokuntia ryhdyttiin vähitellen perustamaan.
466. KM 30.4.1879: [80–82].
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yhtyelaulu, lausunta ja vieraat kielet (italia, ranska ja saksa). Lisäksi musiikinteoria ja pianonsoitto pääaineenaan opiskelevien tuli osallistua säestystehtävien suorittamiseen. Edellä mainitut määräykset tulevat ymmärrettäviksi
komitean ehdottamalleen musiikkikoululle mietinnössään asettamalla tavoitteella, minkä mukaan musiikkikoulu antaa jokaiselle oppilaalleen perusteellisen
tiedon ja taidon hänen pääaineessaan ja yleisen musiikkisivistyksen edellyttämän taidon muissakin musiikkioppiaineissa.467
Musiikkikoulun pääsyvaatimuksiksi mietinnössä ehdotetaan täydellistä
nuottien tuntemista sekä diskantti- että bassoklaavissa, nuottien aika-arvojen
ja ainakin yksinkertaisimpien [!] sävellajien tuntemista. Hyväksyttävällä pyrkijällä tulee olla pääaineessaan alkeistiedot/-taidot ja vähintään ylemmän kansakoulun oppimäärän edellyttämä yleissivistys. Soitonoppilaiksi hyväksyttäviltä
ehdotuksen mukaan tulee edellyttää vähintään 13 vuoden ja lauluoppilailta vähintään 16 vuoden ikä. Lisäksi valintaperusteeksi mainitaan mahdollinen pääsykoe ja se, että ensimmäinen lukuvuosi olisi oppilaalle koevuosi, jonka aikana
osoitettu edistyminen ratkaisee opintojen jatkamisen.468
Koulutuksen pituudeksi komitea ehdottaa neljä vuotta. Ensimmäisen vuoden opinnot muodostaisivat valmistavan kurssin. Mainittua pientä vuosimäärää
perustellaan sillä, että musiikkikoulun tavoitteena ei sen ehdotuksen mukaan
ole virtuoosien eikä valmiiden taiteilijoiden, vaan kelvollisten muusikoiden kouluttaminen, jotka pystyvät myös omatoimisesti kehittämään itseään, jotta he
koulujen musiikinopettajina, kirkkojen urkureina, pienissä tehtävissä laulunäyttämöillä ja orkesterisoittajina pystyvät täyttämään tehtävänsä. Komitean
näkemyksen mukaan viisi- tai kuusivuotinen koulutus ei tuottaisi sanottavasti
parempia tuloksia kuin sen ehdottamat neljä vuotta. Niiden aikana voidaan komitean mukaan antaa pätevä pohjakoulutus myös niille oppilaille, jotka mahdollisesti sittemmin ulkomaisilla opinnoillaan täydentäisivät osaamistaan.469
Komitean mukaan opetus tulee organisoida neljäksi vuosikurssiksi ja osastojako määrätä pääaineiden mukaisen jaottelun perusteella. Opetusryhmäkoon
tulee olla 3–4 oppilasta soiton- ja laulunopetuksessa. Laskennalliseksi vuotuiseksi uusien oppilaiden määräksi ehdotetaan kolme oppilasta kuhunkin osastoon, yhteensä 18 vuosittain. Tältä osin komitea kuitenkin huomauttaa, että
pianonsoittoa ja laulua opiskelemaan tulee pyrkimään eniten oppilaita ja että
se tulee ottaa oppilasvalinnoissa huomioon kaksinkertaisena määränä. Lisäksi ehdotuksiin sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot opetustuntimääristä kunkin
pääaineen perusteella viikossa, eri oppiaineiden tuntimäärät viikossa ja lukuOppiaineita jäsentäessään komitea on ilmeisesti käyttänyt latinan kielen kirjaimia, koska j-kirjain puuttuu jaottelusta.
467. KM 30.4.1879: [82].
468. Ibid.: [83–84].
469. Ibid.: [84–87].
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vuodessa sekä lukuvuoden pituuden, 38 viikkoa, ja sen määräytymisen ajalle
1.9.–15.5.470 Edellä mainitun perusteella on todettavissa, että puheena olevan
ehdotuksen laatineiden näkemyksen mukaan musiikkikoulun oppilasrakennetta ohjailisi oppilaitokseen eri solistisia oppiaineita pyrkivien määrä, ei musiikkielämässä vallitseva tarve.
Opetushenkilöstön osalta mietinnössä ehdotetaan, että kutakin kolmea
tärkeintä oppiainetta, musiikinteoriaa ja -historiaa, pianonsoittoa sekä laulua,
varten tulee olla yliopettaja. Kunkin muun kolmen pääaineen opetuksesta huolehtivien nimikkeenä olisi opettaja. Erikoinen opetustoimintaan liittyvä yksityiskohta ehdotuksissa on se, että musiikkikoulun johtaja ei opeta pääaineisiin
kuuluvia oppiaineita, mutta voi opettaa sivuaineita. Opetustoiminnasta esittämiään palkkausmenoja perustellessaan komitea tuo esiin Norjan Taide- ja
piirustuskoulussa käyttöön otetut palkat.471 Musiikkikoulun, kuten koko taidekoulun, toimipaikaksi esitetään tuolloin Finska konstföreningenin ja erityisesti
sen puheenjohtajan ja komitean puheenjohtajan Estlanderin rakennettavaksi
ehdottamaa Ateneumia.472
Musiikkikoulun vuotuiset kokonaismenot tulisivat esitettyjen laskelmien mukaan olemaan ilman oppilasmaksutuloja 51 150 markkaa, 255 827 euroa, ja arvioitujen 3 150 markan, 15 755 euron, oppilasmaksutulojen jälkeen 48
000 markkaa, 240 072 euroa. Lisäksi kertaluonteisina perustamiskuluina soittimien ja nuottimateriaalin hankkimisesta aiheutuisi 19 000 markan, 95 029
euron, kulut.473
Määritettyään musiikkikoulun tulevan toiminnan komitea päätyy ehdottamaan musiikkikoululle aluksi hyvin typistetyt opetusjärjestelyt toteamalla, että musiikkikoulua ei voida heti alusta alkaen panna toimeen ehdotetussa
täysimääräisessä mitassaan. Musiikkikoulussa olisi ehdotuksen mukaan aluksi kolme oppiainetta, musiikinteoria, pianonsoitto ja laulu. Hieman haparoivaa
asian käsittelyä osoittaa, että jo muutamaa riviä myöhemmin tekstissä kuitenkin mainitaan näiden lisäksi vielä viulunsoitto474 siinä musiikkikoulussa, joka
komitean määrittämättömän siirtymäkauden ajaksi ”muodostaisi ytimen tulevalle laitokselle”. Orkesterisoittimien soitonopetus lisättäisiin musiikkikoulun opetusohjelmaan tuntiopetuksena sitten, kun tarkoitukseen olisi varoja ja
myös opettajavoimia saatavilla.
Hvad beträffar inrättande af Musikskolan har Komitén äfven här brott sig böra förutsätta, att anstalten icke kunde genast i sin helhet uppsättas. Då någon
470. Ibid.: [87–97].
471. Ibid.: [98–106].
472. Ibid.: [108]; Schybergson 1916: 335–336.
473. KM 30.4.1879: [123–124].
474. Magnus Gottfried Schybergson (1916: 336) oppiaineita luetellessaan ei mainitse viulunsoittoa.
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privat förenings medverkan icke här torde vara att påräkna, anser sig Komitén böra föreslå att till en början en skola skulle inrättas för tre hufvudämnen, musikens teori, pianospel och sång, hvilka i förslaget framstå såsom de
allmänna ämnen, de der erfordras för undervisningen i de öfriga, men sjelva
äro af dessa jemförelsevis oberoende, samt dertill ännu, i jemn bredd med de
nämnda, violinspel. För valet af dessa ämnen, då man sålunda ville bilda en
kärna för den blifvande anstalten, talar äfven den omständigheten, att flertalet af de personer, som åtnjutit reseunderstöd för idkande af musikstudier i
utlandet, egnat sig åt piano- och violinspel samt sång, hvarför skolans gagnelighet såsom förberedande anstalt äfven i denna utsträckning icke borde betviflas. Så länge dock orkestermusiken icke på ett fullständigare sätt befrämjades
genom densamma, vore den visserligen blott i ett provisoriskt skick, men utom
att denna branche af musiken fortfarande kunde i någon mon befrämjas genom
de understöd, som tilldelas orkestrarne i hufvudstaden, ifall deras användande kontroverades af den för konstärendena afsedda styrelsen. Skulle uppsättandet af Musikskolan i sin helhet försiggå säkrare och med mindre svårighet,
sålunda att till den ofvannämnda kärnan de saknade ämnena efterhands kunde tilläggas i form af timundervisning, i den mon medel kunde anslås dertill
och lärare förefunnes.475

Ylimenokauden kuhunkin neljään oppiaineeseen tulisi välittömästi nimittää opettaja. Näistä neljästä opettajasta yksi toimisi myös johtajana jollakin
pienellä palkanlisällä. Komitean mukaan musiikkikoulun vuotuiset kulut eivät tämän ylimenokauden ajan opetusjärjestelyn johdosta puolittuisi, koska sivuaineet pysyisivät edellä olevan ehdotuksen mukaisina ja koska huoneisto-,
lämpö-, valaistus- ja vahtimestarikuluissa ei olisi mahdollista säästää. Kokonaiskulut eivät kuitenkaan mainittuna ylimenokautena muodostuisi vuosittain
30 000 markkaa, 150 045 euroa, suuremmiksi.476
3.6.3.5. Eriävät mielipiteet
Komitean eripuraisuutta osoittaa se, että puheenjohtaja mukaan lukien viisijäsenisen komitean työn tuloksesta kolme jäsentä jätti eriävän mielipiteensä,
kukin erikseen. Nämä jäsenet olivat Berndt Otto Schauman, Adolf von Becker
ja Karl August Nybergh.
Schauman mainitsee eriävässä mielipiteessään, että heti komiteatyön alkaessa hän havaitsi jäävänsä vastalauseen esittäjäksi. Hän tuo esiin, että hän
on eri mieltä komitean enemmistön esittämästä näkemyksestä, ettei kuvaavia
taiteita ja musiikkia voi sisällyttää samaan oppilaitokseen. Vertailukohtana
hän mainitsee yliopistossa annettavan monipuolisen opetuksen. Hän ei myös475. KM 30.4.1879: [111–113].
476. Ibid.: [113–114].
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kään mainitse hyväksyvänsä käsitaideopetuksen yhdistämistä puheena olevaan
hankkeeseen eikä sitä, että toimitalohanke on yhdistetty asiaan. Musiikkikoulun osalta hän huomauttaa, että on laadittu kallis ehdotus siihen nähden, mitä hän valtiopäiväaloitteessaan esitti.477
Beckerin eriävä mielipide478 keskittyy lähinnä taidekoulua koskeviin komitean ehdotuksiin.479 Musiikkikoulua koskevana asiana hän tuo esiin sen, ettei
hän hyväksy yhteistä johtokuntaa taidekoululle ja musiikkikoululle.
Nyberghin eriävä mielipide koskee musiikkikoulua. Hän ei usko, että heikoin perusvalmiuksin kouluun tulevat oppilaat ehdotetuissa neljässä vuodessa
pystyvät omaksumaan komitean päämääräksi asettamat perusteelliset taidot.
Erityisesti tämä koskee oppilaita, joilla pääaineena on jonkin jousisoittimen-,
urkujen- tai pianonsoitto. Viisi tai kuusi opiskeluvuotta on hänen ilmauksensa mukaan tarpeen, jotta pystyttäisiin hankkimaan riittävät muusikon taidot.
Komitean ehdottama koulutusjärjestely ei Nyberghin mielestä vastaa sitä
käsitystä ylemmästä taideoppilaitoksesta, mikä oli esillä säätyjen esityksessä.
Vuosittaiset kulut olisivat komitean esittämiä 30–50 prosenttia korkeammat
eli 60 000–70 000 markkaa, 1 435 000–1 674 000 euroa. Kun otetaan huomioon
teatteriorkestereille ja Turun lukkari-urkurikoululle myönnettävä valtionapu,
tulevat valtionavut säveltaiteelle ulkomaiset opintostipendit mukaan lukien
Nyberghin käsityksen mukaan olemaan noin 110 000 markkaa, 526 000 euroa, vuosittain. Nybergh ilmaisee, että hänen asianaan ei ole arvioida, kuinka
laajasti valtion intressinä on uhrata noin merkittävä summa mainittuun tarkoitukseen mutta että koulutuksen toteuttamiseen löytynee toinenkin ratkaisu. Hän jatkaa muun muassa seuraavasti:
De lämpligaste utvägar, som erbjuda sig i sådant afseende, synas mig vara följande:
att orgelnist- och klockareskolan i Åbo utvidgas derhän, att ej mindre orgelnister och klockare än blifvande sånglärare vid elementarläroverken i skolan
kunna vinna sin utbildning och timlärare till fälle till grundlig undervisning i
pianospelning jemväl beredes,
att vid beviljandet af anslag till förmon för teaterorkestrarne härstädes
såsom vilkor för anslagets åt-nytjande förbehålles, att visst antal elever kost477. Ibid.: [126–136].
478. Ibid.: [137–154].
479. Adolf von Becker esittää mm. selvän hyökkäyksen komitean puheenjohtajaa vastaan
ilmaisemalla, että hän ei voi hyväksyä taidekoulun johtajalle määritettyä kelpoisuusehtoa
ja ehdottaa, että ilmaus ”en man med grundlig artistisk bildning” tulee muuuttaa muotoon
”en konstnär med grundlig artistisk bildning”, ja perustelee ehdotustaan mainitsemalla ”ty
att icke en esthetiker, men en konstnär bör vara direktör”. Carl Gustaf Estlander oli Aleksanterin yliopiston estetiikan professori, mutta ei taiteilija. Magnus Gottfried Schybergson
(1916: 337) ilmeisesti hienotunteisuussyistä von Beckerin eriävää mielipidettä referoidessaan on jättänyt tämän lausuman esiin tuomatta.
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nadsfritt bibringas grundlig färdighet i de skilda instrumenternas behandling
och tillika nödig teoretisk undervisning, och borde förhör med eleverna jemte
uppvisning ske engång om året inför den föreslagna direktionen för konstärender, som jemväl i öfrigt skulle ega att bestämma kurserna och övervaka undervisningens tillbörliga handhafvande, samt
att sex stipendier om året, hvarje å 2000. mark, skulle utgifvas åt de mest
hoppgifvande eleverna, hvilka genomgått orgelnist-, piano- eller lärarekursen
vid musiksolan i Åbo eller i teaterorkestern fulländat sina kurser och dem sålunda beredas tillfälle att i utlandet söka sin vidare förkofran. Ansökning om
dessa stipendier jemte reseplan borde utgivas till förenämnde direktion och
derifrån med dess utlåtande till Kejserliga Senatens afgörande öfverlemnas.
I händelse orgelnist- och klockareskolan i Åbo blefve utvidgad på såhär ofvan
antydts, skulle en förhöjning af statsbidraget till skolan nödvändigtvis erfordras, dock torde förhöjningen ej behöfva öfverstiga 8. – 10.000 mark om året.480

Siten Nybergh ei kannattanut taideakatemiahankkeesen musiikkikoulutusta, vaan ehdotti sen antajiksi vähän yli vuotta aikaisemmin perustettua
Turun Lukkari- ja urkurikoulua ja Helsingin teatteriorkestereita niille valtion
myöntämän lisäavustuksen turvin. Turun oppilaitoksen tulisi kouluttaa lukkareiden ja urkureiden lisäksi pianistit ja koulujen musiikinopettajat. Orkesterisoittajat puolestaan tulisi hänen ehdotuksensa mukaan kouluttaa Helsingin
teatteriorkestereissa. Niille Lukkari- ja urkurikoulussa tai teatteriorkestereiden koulutuksessa opintonsa suorittaneille, jotka ovat herättäneet eniten
toiveita musiikkitaiteilijoiksi tulemisesta, Nyberg ehdottaa yhteensä kuutta
vuosittaista stipendiä.
3.6.3.6. Senaatin toimenpiteet ja hakemukseen saatu päätös
Senaatin toimenpiteistä komiteanmietinnön valmistumisen jälkeen on kirjoitettu epätarkkoja tai suorastaan virheellisiä tietoja muun muassa ilmaisemalla, ettei senaatti ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin komiteanmietinnön
saatuaan.481 Jo hallintokäytännön pohjalta olisi ollut ennenkuulumatonta, jos
480. KM 30.4.1879: [155–160].
Lainauksessa mainitut markkamäärät, 2 000 ja 8 000–10 000, ovat nykyrahassa 9 563
ja 38 250–47 820 euroa.
481. Martin Wegelius (1902: 3) on ilmeisesti ensimmäisenä antanut aiheen puheena oleviin
epätarkkoihin lausumiin ilmaisemalla asiasta jo edellä tämän luvun viitteessä 36 esiin tuodun
jatkoksi seuraavaa: ”Den färdiga detaljerade planen för konstakademin inlämnades i sinom
tid till Senaten, som emellertid tillsvidare icke vidtog någon åtgärd till dess förvärkligande.”
Karl Flodin (1922: 363) on kirjoittanut mainitun asian seuraavasti: ”Den detaljerade planen för konstakademin inlämnades i sinom tid till senaten. Denna vidtog emellertid ingen
som helst åtgärd, och saken förföll tillsvidare.”
Magnus Gottfried Schybergson, joka toimi Helsingin yliopiston yleisen historian henkilökohtaisena ylimääräisenä professorina vuosina 1883–1924, ilmaisee (1916: 338) tästä asias-
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senaatti Suomen Suuriruhtinaan asettaman komitean ja sen laatiman ja hänelle osoittaman mietinnön johdosta ei olisi ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. Senaatti ei jättänyt asiaa sikseen, vaan komiteanmietintö eteni Suomen
Suuriruhtinaalle senaatin talousosaston annettua siitä 30.10.1879 lausuntonsa.
Tähän lausuntoon perustuva senaatin toimenpide-ehdotus sisälsi kannanoton,
että sille tulisi antaa valtuudet tehdä ”Hänen Majesteetilleen” esitys puheena
olevassa asiassa silloin, kun tulevaisuudessa vallitsisivat edullisemmat rahoitusolosuhteet. Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri II hyväksyi senaatin esityksen 9.4.1880 antamallaan päätöksellä. Kenraalikuvernööri Nikolai Adlerbergin
(1819–1892)482 Suomen senaatille antama tieto asiasta on kirjattu saapuneeksi
15.4.1880. Vasta tämän jälkeen senaatti ei ryhtynyt asiassa lisätoimenpiteisiin.
ta seuraavasti: ”Senaten avböjde förslaget om ökat anslag för konsten och hemställde om
att all åtgärd i saken för närvarande finge förfalla; detta särskilt med hänsyn till att meningarna inom komittén varit stridiga och petionären själv förkastat dess förslag. Å högsta ort
resolverades i april 1880, att senaten framdeles, när gynnsammare financiella förhållanden
kunde inträda, skulle inkomma med framställning i ämnet.”
Eino Linnala (MT 8/1942: 115) mainitsee puheena olevasta asiasta sanoin ”Komitea saikin valmiiksi ehdotuksen, joka jätettiin senaatille. Tämän jälkeen senaatti katsoi tehneensä tehtävänsä: asiaa ei enää otettu käsiteltäväksi, lyhyesti sanoen: se haudattiin.”
Arvi Karvonen (MT 7/1945: 104) kirjoittaa aiheesta seuraavasti: ”Komitea, jossa musiikkiasiantuntijana oli jäsenenä [?] mm. Martin Wegelius, saikin mietintönsä valmiiksi, mutta
se lienee hautautunut senaatin arkistoon, koskapa siitä ei sen näkyväisempää seurausta ilmaantunut.” Kolme vuotta edellistä myöhemmin Karvonen (M-ki 2/1948: 25) ilmaisee asian
hieman edellisestä poikkeavasti ”Keisarin määräyksestä senaatti sittemmin asetti professori C. G. Estlanderin puheenjohdolla toimineen komitean, jonka keväällä 1879 senaatille jättämä mietintö jäi parempia aikoja odottamaan.” Kolmannessa yhteydessä Karvonen (1957:
24) mainitsee selvästi M. G. Schybergsonin kirjoittaman Carl Gustaf Estlanderin elämäkertateoksen sisältämän tiedon perusteella, että ”komitean jäsenet joutuivat vakavaan erimielisyyteen taidekoulun suunnitelman suhteen, mikä seikka on osaltaan saattanut vaikuttaa
siihen, että senaatti sittemmin antoi koko asian raueta.”
Fabian Dahlströmin (1982: 16) mukaan ”Senaten vidtog inga åtgärder efter det förslaget
inlämnats.”
Erkki Salmenhaara (1995: 511) mainitsee asiasta seuraavasti: ”Kuten niin monesti myöhemminkin, komitean asettaminen merkitsi käytännössä aloitteen hautaamista. Komitea
jätti mietintönsä 1878, mutta senaatti ei ryhtynyt sen johdosta mihinkään toimiin.” Mainittuun lausumaan sen lisäksi, että vuosi 1878 on väärä [1879], se on senaatin toimenpiteiden
osalta virheellinen. Siihen sisältyy myös komiteatyön merkityksestä hyvin erikoinen käsitys,
koska kukin uusi valtion ylläpitämäksi tai tukemaksi ehdotettu toiminta edellyttää väistämättä asiantuntijoiksi katsottavista jäsenistä koostuvan komitean, toimikunnan tai vähintään työryhmän tekemää yksityiskohtaista selvitystyötä.
Viimeisimpinä edellä mainittuun ilmeisesti alunperin Martin Wegeliuksen puutteelliseen ja siksi epätarkkaan lausumaan pohjautuvia ilmaisuja tässä asiassa ovat käyttäneet
Antti Häyrynen (2008: 8) ja Tuula Kotilainen (2009: 11).
482. Suomen kenraalikuvernöörinä vuosina 1866–1881 toimineen Nikolai Adlerbergin
kiinnostusta taiteeseen osoittaa se, että hän rakennutti Helsinkiin Aleksanterin teatterin
eli entisen oopperatalon.
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Lopulliseen päätökseen perustuvassa edellä mainitulle Suomen kenraalikuvernöörille lähetetyssä kirjelmässä selostetaan aluksi toimenpiteet, jotka oli
tehty valtiopäiväaloitteen esittämisen jälkeen ja mainitaan senaatin talousosaston antama lausunto sekä ilmoitetaan lopuksi Suomen Suuriruhtinaan asiassa tekemä senaatin talousosaston ehdottama päätös.
Senatens Ekonomie Department uti underdånig skrifvelse af den 30 nästvikne Oktober på upptagna skäl hos Hans Kejserliga Majestät hemställt, huruvida rike all åtgärd i anledning af Ständernes ifrågavarande petition kunde
för närvarande förfalla och Senaten i Nåder bemyndigas att framdeles, när
gynnsammare finansiela [financiela] förhållanden kunde inträda, till Hans
Majestät i underdånighet inkomma med sådan framställning i ämnet, hvartill
omständigheterna kunde föranleda.
Wid skedd underdånig föredragning af detta ärende har Hans Kejserliga Majestät täckts Senatens of vanberörde hemställan Nådigst bifalla; hvilket
Eders Exellens behagade, med öfverlemnande af Ständernas, härhas bilagda
underdåniga petitionsskrift jemte öfriga närslutna, till årendet hörande handlingar, meddela Senatens Ekonomie Departement till kännedom och för vidtagande af den på Senaten ankommande åtgärd.483

Näin Berndt Otto Schaumanin valtiopäiväaloitteen käsittely oli saatettu
päätökseensä. Musiikkikoulutuksesta huolta kantaneet tahot ryhtyivät muihin
toimenpiteisiin yksityiselle pohjalle perustuvan musiikkiopiston perustamiseksi.
3.6.4. Tarkastelua
Vuoden 1862 aloite erittäin yleisluonteisine perusteluineen ei vakuuttanut päättäjiä, kuten edellä esitetyt Fredrik Cygnaeuksen henkilökohtaiset kokemukset
osoittivat. Tämän aloitteen jättämisen ja siihen saadun päätöksen jälkeen seuranneet katovuodet ilmeisesti saivat aikaan sen, että Finska konstföreningen
ei aktiivisesti enää ajanut taideakatemia-asiaa, koska sillä niissä olosuhteissa
ei ollut toteutumismahdollisuuksia.
Vuoden 1877 aloitteeseen ”Korkeimmalla taholla” tehdyn päätöksen ilmaisema näkemys, minkä mukaan esityksen tekeminen tulisi siirtää taloudellisesti edullisempaan aikaan, herättää kysymyksiä, koska valtion senhetkinen
rahatilanne ei näytä olleen lainkaan heikko. Valtion tulot vuosina 1872–1877
olivat kasvaneet lähes 50 ja menot samana aikana noin 33 prosenttia.484 Valtion taloustiedot käsiteltiin puheena olevilla vuosien 1877–1878 valtiopäivillä,
ja niistä on ilmaistu muun muassa seuraavaa:
483. Stats Sekretariatet för Storfurstendömet Finland Andra Afdelningen. St Petersburg
den 28 mars/9 April 1880 N:o 199: Till Herr General Guvernören öfver Finland.
484. Osmonsalo 1949: 217.
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Ne vuodet, jotka lähinnä seurasivat 1872 v:n valtiopäiviä, olivat maassamme
edelleen jatkuvan taloudellisen vaurastumisen ja henkisen edistyksen aikoja. Erityisesti tullitulot v. 1871–1877 kohosivat lähes 70 prosenttia 7 335 000
markasta 12 465 000 markkaan.
[- -], että tämänaikaisen raha-asiainhallintomme tuotteliaisuus tässä suhteessa varsinkin puheena olevalla vuosikymmenellä on kerrassaan suurenmoinen. Näin on etenkin laita 1877–78 v:n valtiopäiviin saakka, jolloin hallitus
niin sanoaksemme kenenkään huomaamatta hoitelee raha-asioita ja saattaa
vapaasti noudattaa perinnäisiä tai omia luontaisia taipumuksiansa. Sittemmin,
kun mainituilla valtiopäivillä säätyjen valtiovaliokunta ensi kerran käypi täydellä todella ja tarmolla ottamaan selvää valtion varain ja yleensä raha-asiain
tilasta, ja tuopi hämmästyneen maailman silmien eteen taulun, joka osoittaa,
että se sama valtio, jonka luultiin olevan yhtä köyhä kuin sen kansakin, todellisuudessa omistikin kymmeniä miljoonia – tämän ”löydön” jälkeen, ja kun raha-asiain hallinto huomaa salaisuutensa paljastetuiksi, saaden samalla kuulla
eduskunnassa varsin jyrkkääkin arvostelua ylenmääräisestä ”säästäväisyydestä ja kokoamisinnosta, vähenee jossain määrin myöskin se erilaisten ”rahastojen” perusteleminen, [- -].485

Edellä mainitun perusteella selvästi tekosyiksi osoitettavien talousvaikeuksien sijaan taideakatemiahankkeen siirtämiseen johonkin epämääräiseen tulevaisuuteen vaikuttivat ratkaisevasti ilmeisesti jotkin muut tekijät. Puheena
olevilla valtiopäivillä käsiteltiin lukuisia koulutukseen liittyviä asioita. Niistä helpoimpia eivät olleet kansakoululaitosta koskeneet asiat kielikiistoineen.
Koska ei päästy yhteisymmärrykseen opetuskielen muuttamisesta jo toimineissa kouluissa vastaamaan paikallisia olosuhteita, oli perustettava lukuisia uusia suomenkielisiä kansakouluja. Näiden edellyttämän opettajankoulutuksen
järjestämiseksi perustettiin Sortavalaan sekä mies- että naisseminaarit. Nämä toimenpiteet sekä valtion menot kirkon, tieteen ja taiteen hyväksi aiheuttivat vuosina 1877–1882 valtion yhteensä 11 prosentin menojen kasvusta 20
prosenttia.486 Näin jälkikäteen voidaan vain aprikoida, oliko varautumisella näihin menoihin vaikutuksensa taideakatemiahankkeen hautautumiseen, mutta
hyvin pitkälle tulehtuneessa kielikiistassa selvästi ruotsinkielisen väestönosan
ajama taideakatemia osui erittäin huonoon ajankohtaan. Huomiotta ei ole syytä jättää sitäkään, että taideakatemiahankkeen kanssa samoihin aikoihin oli
vireillä lukkari- ja urkurikoulujen perustaminen Turkuun vuonna 1877 [aloitti toimintansa 1.2.1878, jolloin valtiopäivät vielä jatkuivat] ja Ouluun vuonna 1878 [perustettiin vuonna 1882]. Jos senaatin talousosastolla oli jokin oma
485. Nevanlinna 1907: 209, 215–216.
Kirjoituksessa mainitut markkamäärät, ”7 335 000 markasta 12 465 000 markkaan”,
ovat nykyrahassa 33 000 000–56 080 000 euroa.
486. Nevanlinna 1916: 225.
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erityinen syynsä valtion varojen säästämiseksi,487 ylimmän asteen taiteen kehittäminen ja edistäminen sen suunnitelmiin ei kuitenkaan näytä kuuluneen.
Erityistä huomiota herättää Berndt Otto Schaumanin musiikkikoulun
osalta esittämä eriävä mielipide, missä hän mainitsee komitean tehneen kalliimman ehdotuksen hänen valtiopäiväaloitteeseensa verrattuna. Komitean ehdotuksessahan on hänen ehdotustaan selvästi suppeampi suunnitelma
määräämättömäksi siirtymäkaudeksi ja musiikkikoulun lopullisessakin muodossa pääaineina annettava opetus lähes sama kuin mainitussa Schaumanin
valtiopäiväaloitteessa, missä sellonsoittoa ei ole mainittu pääaineiden joukossa. Ainoastaan komitean ehdotus siirtymäkauden jälkeen musiikkikoulun opetusohjelmaksi sivu- ja tukioppiaineineen on Schaumanin ehdotusta laajempi.
Jos Berndt Otto Schauman tarkoitti sitä, että musiikkikoulun tuli vastaisen toimintansa aikana kaiken aikaa rajoittaa opetuksensa hänen esittämiinsä
oppiaineisiin, niin voidaan todeta, ettei hänellä ollut asiantuntemusta musiikkikoulutuksen järjestämistä koskevissa asioissa. Hänen komiteanmietintöön
esittämä eriävä mielipiteensä näyttää tosiasiallisesti kääntyneen hankkeelle
epäsuotuisaksi (vrt. viitteessä 256 esiin tuotu Magnus Gottfried Schybergsonin lausuma ”[- -] petionären själv förkastat dess förslag”).
Karl August Nyberghin esittämän eriävän mielipiteen toteuttaminen olisi merkinnyt musiikkikoulutuksen poistamista vireillä olleesta taideakatemiahankkeesta, koska hän ehdotti, että koulutus järjestettäisiin Turun lukkari- ja
urkurikoulun ja teatteriorkesterin antamana. Siten hänen esittämänsä näkemys Berndt Otto Schaumanin eriävän mielipiteen tavoin ei edistänyt taideakatemiahanketta.

487. Mikäli varautuminen joihinkin tuleviin suuriin menoeriin oli asian taustalla, mahdollisesti niitä olivat sittemmin 1.1.1881 voimaan tulleesta yleisestä asevelvollisuudesta aiheutuvat kulut. Tämäkin asia oli vuosien 1877–1878 valtiopäivien asialistalla. Tosin sotilasrahaston varat olivat vuoden 1877 lopussa yhteensä 7 927 913 mk 5 p (Nevanlinna 1907: 233),
joten kyseisiin kuluihin oli varauduttu jo ennakolta. Mainittu summa on 31 980 000 euroa.
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4. Lukkari- ja urkurikoulut
4.1. Taustaa
Luterilaisuuden tultua vuonna 1527 vahvistetuksi Ruotsin uskonnoksi kansanopetus siirtyi katoliselta kirkolta luterilaiselle kirkolle1 ja oli sen vastuulla
Suomen maaperällä ja sittemmin autonomisessa Suomessa 342 vuotta. Kuninkaan tai kuninkaallisilla määräyksillä perustettiin vähitellen pedagogioita ja
triviaalikouluja keskeisimpiin asutuskeskuksiin.2 Kuitenkin ainoastaan kirkon
järjestämät lukukinkerit ja rippikoulu olivat kansalaisille pakolliset kansanopetuksesta huolehtineet instituutiot 1600-luvulta lähtien aina oppivelvollisuuslain säätämiseen saakka vuonna 1921.
Lukumäärältään vähäiset pedagogiot ja triviaalikoulut 1600-luvulta3 lähtien
eivät pystyneet tyydyttämään ehtoolliselle pääsyksi ja avioliiton solmimiseksi
edellytetyn lasku-, kirjoitus- ja lukutaidon levittämistä laajoihin kansankerroksiin, joten kirkon toimesta käynnistettiin lisäksi kylä- ja kiertokouluja. Niitä
nimitettiin myös lukkarinkouluiksi ja ABC-kouluiksi.4 Koulujen nimikkeistöön
tulivat sittemmin myös Sunnuntaikoulut ja Laiskainkoulut. Opetuksen niissä
antoi lukkari, jolle alun perin ei lainkaan kuulunut kirkkolaulun johtaminen,
vaan se kuului pappien tehtäviin.5
Suomen tultua liitetyksi autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjään
Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri I:n (1777–1825?) antoi vakuutuksen, jonka mukaan Suomessa jäivät voimaan Ruotsin vallan ajan säännökset ja määräykset. Kuitenkin lukkareiden asema Suomessa eteni hieman eri suuntaan
1.. Tässä on käytetty yleisesti vakiintunutta terminologiaa. Tarkasti ottaen kyseisenä aikana kirkko ja valtio olivat yksi ja sama toimija. Kirkko itsenäistyi valtiosta vasta vuonna 1865
alkaneen kehityksen tuloksena, mikä muun muassa johti mainittuna vuonna annetun kunnallisasetuksen jälkeen uuden kirkkolain säätämiseen vuonna 1869. Se tuli voimaan 1.7.1870.
2. Ks. esim. Ruuth 1923: 48, 65, von Bonsdorff 1904: 167–168 ja Åkerblom 1941: 589–596.
3. Kuninkaallisilla määräyksillä tarkoitetaan alaikäisen kuningatar Kristiinan nimissä
tehtyjä määräyksiä.
4. Kansalliskirjallisuudessamme on tästä koulutuksesta erinomainen kuvaus Aleksis Kiven teoksessa Seitsemän veljestä.
5. Lukkari (ruotsiksi klockare) oli aluksi kirkon työntekijä, jolle työtehtävinä kuuluivat
kirkonkellojen soittaminen, rokotukset, suonen iskentä, kirkollisen virkapostin kuljetus
ja monet muut käytännön toimet, kuten pappien apulaisena useissa asioissa toimiminen.
Kirkkolaulun johtaminen tuli lukkareiden tehtäväksi vasta 1700-luvun jälkimmäisinä vuosikymmeninä. Jo vuoden 1686 kirkkolain mukaan lukkarin tuli kuitenkin olla laulutaitoinen sen lisäksi, että säännöksessä ensiksi ilmaistuna hänen tuli olla rehellinen, uskollinen
ja ahkera, ”kirjaa taitava” [lukutaitoinen] ja kirjoituskykyinen voidakseen opettaa seurakunnan nuorisoa (KL 1686, 24. luku, § 31 siten, kuin se on esitetty teoksessa KM 14.5.1909: 1).
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kuin Ruotsissa.6 Suomessa lukkareiden tehtävät vähitellen painottuivat, vaikkakin erittäin hitaasti, entistä enemmän kirkkolauluun. Siihen kytkeytyvä nimike kanttori vakiintui kuitenkin vasta 1900-luvulla.
Kirkkoveisuun tasosta alettiin olla huolissaan jo 1700-luvun loppupuolelta alkaen. Hiippakunnat pyrkivät hoitamaan tähän liittyen lukkareiden
koulutuksen kukin omalla tavallaan. Turun hiippakunnassa se annettiin
tuomiokirkon lukkarin tehtäväksi. Mainittuun hiippakuntaan kuuluneen
Pohjois-Suomen alueen vastaavaksi koulutuspaikaksi tuli Oulu. Porvoon
hiippakunnassa lukkareiden koulutus uskottiin kymnaasin laulunopettajan
tehtäväksi. Tätä asiaa täydennettiin mainitun hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeellä 30.4.1792 niin, että lukkarin virkoihin eivät ilman erityisiä syitä antaneet kelpoisuutta muiden kuin Porvoon kymnaasin director
cantuksen antamat todistukset.7 Tämä järjestely ei kuitenkaan sellaisenaan
toiminut, vaan myös Porvoon tuomiokapituli myönsi yksittäisille lukkareille
ja urkureille todistuksenanto-oikeuksia, mikä järjestelmä oli myös Turun ja
Kuopion hiippakunnissa. Todistuksia lukkareille antoivat lisäksi lukuisat
muut lukkarit ja urkurit sekä yksityiset musiikkialan henkilöt joka puolella
maatamme.8 Annettavasta koulutuksesta ilmoitettiin myös sanomalehdissä.9 Koska yhtenäistä normistoa ei ollut, lukkareiden musiikkitaidot olivat
erittäin kirjavat, yleensä lähes olemattomat. Sittemmin 1800-luvun puolivälissä tartuttiin sanomalehdissä ankaralla sanan säilällä tähän asiaan.
Kirkkomuusikot itsekin tunnustivat kyseisen ongelman, ja juuri heidän taholtaan jo 1840-luvulta alkaen tulivat ensimmäiset aloitteet kirkkomusiikin
ammattilaisten, lukkareiden ja lukkari-urkureiden, koulutuksen järjestämiseksi sitä varten perustettaviksi ehdotetuissa oppilaitoksissa.
Tulevalle kirkkomuusikoiden koulutusjärjestelylle rakensi pohjaa hallituskonseljin tuomiokapituleille vuonna 1810 antama tehtävä laatia ehdotus kirkonpalvelijoiden virkojen täyttämiseksi. Tähän liittyen Turun tuomiokapituli
piispa Jacob Tengströmin johdolla laati ehdotuksen lukkareilta ja urkureilta vaadittavista taidoista. Ensin mainituilta esitettiin vaadittavaksi varmaa
6. Ruotsissa 1600-luvun lopulta periytynyt lukkarilaitos säilyi itsenäisenä koko 1800-luvun. Vuonna 1900 lukkarit ja urkurit esittivät kuninkaalle, että lukkarilaitos vanhentuneena ja kirkkoveisuulle haitallisena lakkautettaisiin ja että jokaiseen seurakuntaan asetettaisiin laillisen tutkinnon suorittanut kanttori ja urkuri (KM 14.5.1909: 3).
7. Jalkanen 1986: 35; ibid. 1976: 45–46, 51–53.
8. Vuosina 1809–1839 lukkarin taidoista todistuksen antaneista noin 40 henkilöstä ks.
esim. Jalkanen 1976: 60–61, alaviite 60.
9. Esimerkkeinä ovat mainittavissa urkurin ja direct. cantuksen G. [Gustaf] Lukanderin
sanomalehti-ilmoitukset Helsingissä antamastaan koraalilaulun- ja urkujensoitonopetuksesta (HT 77/4.10.1837, 46. Bih.: 2, 79/ 11.10.1837, 47. Bih.: 2 ja 81/18.10.1837, 48. Bih.: 2;
FAT 230/4.10.1837: 4 ja 232/6.10.1837: 4) ja Porvoon tuomiokirkon urkurin Johan Reinhold
Enckellin sanomalehti-ilmoitukset urkujensoiton- ja koraalilaulunopetuksestaan sen lisäksi,
että hän ilmoitti opettavansa pianon-, viulun-, sellon- ja huilunsoittoa (BTng 71/12.9.1840:
4, 72/16.9.1840: 4, 3/13.1.1841: 4 ja 5/20.1.1841: 4).
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sävelkorvaa, riittävän voimakasta, puhdasta ja taipuisaa ääntä sekä sellaista laulutaitoa, että he voivat nuottien mukaan aloittaa ja laulaa kaikki jumalanpalveluksissa käytettävät virret. Tuomiokirkon lukkarin, joka oli samalla
katedraalikoulun laulunopettaja, tuli lisäksi olla harjaantunut ja perehtynyt
musiikkiin, erityisesti kirkkolauluun. Urkurin tuli tuntea urkujen rakenne,
osata niiden viritys ja hoito sekä kyettävä urkujen soitolla ohjaamaan ja säestämään yleistä koraalilaulua ja tarpeellisella taidolla esittämään jumalanpalveluksissa tavanomaiset alku- ja päätössoitot. Tuomiokirkon urkurilta esitettiin
lisäksi vaadittavaksi musiikinteorian perusteiden täydellinen hallinta ja taito
soveltaa niitä käytännössä urkujensoittoon ja urkujen hoitamiseen.10 Mainittuihin kelpoisuusehtoihin sittemmin arkkipiispaksi nimitetty Jacob Tengström
lisäsi vuonna 1825 laatimaansa kirkkolain luonnokseen tuomiokirkon urkurilta ja lukkarilta vaadittavaksi vielä opetustaidon. Urkurin tuli olla kykenevä
antamaan opetusta urkureiksi aikoville. Vastaavasti lukkarin tuli osata ohjata
papiksi ja lukkariksi aikovia musiikissa ja erityisesti koraalilaulussa. Kirkkolain uudistuksen kariuduttua 1820-luvun lopussa Jacob Tengströmin kaavailemat kelpoisuusmittarit jäivät virallisesti toteutumatta.11
Kansansivistys oli tuomiokapitulien valvonnassa seurakuntien vastuulla
1.7.1870 saakka, jolloin voimaan tulleen vuonna 1869 säädetyn uuden kirkkolain säännökset siirsivät kouluasiat kirkolta kuntien vastuulle. Tämä muutos
lainsäädännössä vaikutti pitkällä aikavälillä lukkareiden koulutuksen tulevaan järjestämiseen, mutta käytännössä vielä vuosikymmenien ajan oli esillä
kannanottoja lukkareiden ja kansakoulunopettajien tehtävien yhdistämiseksi
saman henkilön hoidettaviksi.
Mainitun vuoden 1869 kirkkolain säännöksessä kuitenkin esiintyy lukkarin lisäksi termi erityinen veisaaja, mikä osoittaa, että lukkarin lisäksi mahdollistettiin seurakunnan palveluksessa olevana työntekijänä sittemmin vasta
1900-luvulla yleistynyt nimikkeellä kanttori oleva viranhaltija.
263 §. Lukkarin pitää, jos seurakunnan palveluksessa ei ole erityistä veisaajaa, johtaa veisuuta julkisessa jumalanpalveluksessa ja muissa papillisissa
toimituksissa, joissa on määrätty veisattavaksi; hänen pitää rippikoulunuorisolle opettaa koraaliveisuuta, sekä olla apuna lukutaitoa lapsille opetettaessa,
milloin tarvitaan, ja heitä lukukinkereillä heitä kuulusteltaessa; pitää silmällä
puhtautta ja järjestystä kirkossa; vastata niistä kirkon kaluista, jotka hänelle
10. Jalkanen 1976: 54–55.
11. Ibid.
Jacob Tengströmin esityksessä ei ollut mitään varsinaisesti uutta koulutusjärjestelyä
koskevaa ehdotusta sitä edeltäviin käytäntöihin verrattuna, mutta siinä määriteltiin vaatimukset lukkarin ja urkurin virkoihin. Turun palo vuonna 1827, jolloin tuomiokirkon urut
tuhoutuivat, vaikutti osaltaan siihen, että koulutukseen liittyvät kirkkomusiikin kehittämistoimenpiteet siirtyivät tulevaisuuteen.
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viran puolesta hoidettaviksi tahi käytettäviksi uskotaan; tehdä jumalanpalveluksessa seurakunnan papistolle palvelusta sekä vilpittömästi noudattaa, mitä muuta hänelle virkansa puolesta määrätään.12

Vuoden 1869 kirkkolain säännöksissä lukkarin kelpoisuutta koskevat asiat
(§ 267) painottuivat siten edelleenkin muuhun kuin musiikkiin. Urkuria koskevissa säännöksissä (§ 268) soittotaitovaatimus tuotiin esiin vasta urkujen soittokuntoisina pitämistä koskevan säännöksen jälkeen.
Lukkarinvirkaa hakevan pitää osata selvästi lukea kirjaa, kirjoittaa vakavaa ja selvää käsialaa, osata luvunlaskusta vähintäänkin neljä ensimmäistä
laskutapaa, osata nuottikirjan mukaan alkaa ja veisata jumalanpalveluksessa tavalliset virret ja koraalit, ja niin tuntea kristinoppia, että voi opettaa sen
alkeita yhteisen kansan lapsille.
Urkunistinvirkaa hakevan pitää asianomaisesti näyttämän niin hyvin tuntevansa urkuin rakennuksen, virittämisen, parantamisen ja hoidon, että ne taidetaan uskoa hänen haltuunsa, ja saattavansa vakavasti ja tarkoin nuottikirjan
mukaan soittaa urkuja julkisen kirkkoveisuun ohessa. Kun urkunistin virka on
tuomiokirkolla poisannettavana, katsottakoon erittäin, että virkaan otettavalla on, näiden taitojen lisäksi, sekä tieteisopillinen perustus soitannossa, että
harjaantumus sen käytännössä yleensä, niin että hän kykenee juurtajaksain
opettamaan urkuin soitantoa muille, jotka sitä oppia tahtovat. Jos urkunistin virka on lukkarinvirkaan yhdistetty, pitää hakijan erittäin asianomaisesti
näyttämän itsellänsä olevan ne taidot, jotka lukkarille määrätyt ovat.13

Puheena olevassa kirkkolaissa samoin kuin sen käsittelyä koskevissa valtiopäivien asiakirjoissa ei ole mainintaa siitä, missä oppilaitoksessa lukkarit
ja urkurit koulutetaan. Ainoa viittaus koulutukseen on tuomiokirkkojen urkureilta edellytetty taito antaa opetusta.
Kirkkomusiikin ammattilaisten koulutuksen käynnistämisen viivästymiseen
vaikutti ratkaisevasti se, että pitkälle 1800-lukua lukkareiden keskeisimpinä
tehtävinä pidettiin kirkon toimialaan kuulunutta kansansivistystä ja muita
edellä mainittuja jo 1600-luvulta periytyneitä tehtäviä. Tästä on osoituksena muun muassa se, että koululaitosta koskevien julkisten keskustelujen yhteydessä 1840-luvulla ehdotettiin opettajankoulutuksen järjestämistä varten
perustettavaksi valtion kustantamia lukkari- ja koulumestariseminaareja.14 Tätä ehdotusta opetuksen järjestämiseksi edelleen lukkareiden varaan vastusti
muun muassa Johan Wilhelm Snellman (1806–1881), joka kannanotossaan ilmaisi, ettei mallia tältä osin tule ottaa Ruotsista, vaan Saksasta ja Ranskasta.
Samassa yhteydessä hän kaukonäköisesti totesi lukkareiden aseman muuttu12. KM 14.5.1909: 5.
13. KM 14.5.1909: 8.
14. Mbl 28/9.4.1846: 2.
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van, kun pieniinkin seurakuntiin tultaisiin hankkimaan urut, jolloin urkurin
tehtävät yhdistetään lukkarin tehtäviin, mikä aiheuttaa sen, etteivät viimeksi
mainitut enää voi toimia kansansivistystehtävissä. Johan Wilhelm Snellman
näki asiassa muutoinkin pitkälle tulevaisuuteen. Hän totesi, että pystyäkseen
opettamaan oppilaita opettajan tulee itsensä hallita koululaitoksen oppiaines,
historia, kirjallisuus, suomen kieli kieliopin mukaisesti ja myös jokin toinen
kieli, mieluiten ruotsi, maantieto, matematiikka ja maanviljelyksen käytännön taidot. Tämänkaltaista sivistystä monellakaan lukkarilla ei Snellmanin
mukaan tuolloin ollut.15
Lukkareiden vakiintunutta asemaa ”kansaopettajina” toimimiseen osoittaa
myös se, että kansanopetuksen järjestämisen oltua Lars Gabriel von Haartmanin
(1789–1859) puheenjohdolla toimineiden komiteoiden selvitettävänä 1850-luvulla lukkareiden koulutuksen järjestämistä suositettiin ”oikean alamaisen kansalaismielen juurruttamiseksi kansaan”16 eikä kirkkomusiikin tason ja aseman
kohottamiseksi. Myös jäljempänä esiin tuleva vuonna 1860 Turun tuomiokapitulin tekemä koulutusaloite, vaikka sitä edeltänyt (v. 1859) pappeinkokouksen
esittämä toivomusponneksi luokiteltava ehdotus tähtäsi kirkkolaulun parantamiseen, koski lukkarien kouluttamista heidän vuosisatoja vanhoihin tehtäviinsä, ei ensisijaisesti kirkkomusiikin ammattilaisiksi.

4.2. Perustamista koskevia aloitteita ja ehdotuksia,
koulutuksen yksityisiä järjestelyjä sekä lukkarien
ammattitaitoa koskevaa kritiikkiä
Jäljempänä lukkari- ja urkurikoulujen perustamista koskevina aloitteina esitetään yksilöityjä, koulutussuunnitelmat sisältäviä joko jollekin tuomiokapitulille,
senaatille, valtiopäiville tai Suomen Suuriruhtinaalle toimitettuja asiakirjoja.
Ehdotuksiksi mainitaan pappeinkokousten toivomusponnet ja yksityiset kannanotot sekä yleisluonteiset suunnitelmat.17 Kaikkia edellä mainittuja käsitellään yhteisesti jäljempänä kronologisessa järjestyksessä.
15. Saima 18/9.5.1846: 2.
Johan Wilhelm Snellmanin Kuopiossa 1844 perustama sanomalehti Maamiehen Ystävä
oli lukkareiden työnkuvassa sittemmin toisilla linjoilla kuin Snellman korostamalla kirjoituksissaan vielä 1850-luvullakin voimakkaasti lukkareiden koulumestari-asemaa mm. kirjoituksessa ”Lasten Kristillisestä kaswattamisesta” (MY 45/12.11.1853: 1–4). Mainittu sanomalehti huomautti kirjoituksessaan jo vuonna 1847 puutteeksi sen, ettei maassamme ole
varsinaista koulua, missä oppilaat saisivat lukkarin virassa tarpeelliset opit, mutta myös
tässä yhteydessä painotettiin seurakunnan koulumestarin tietoja ja taitoja (MY 15/10.4.1847:
2).
16. Osmonsalo 1949: 170–171.
17. Muista asiaa koskevista suunnitelmista on tuotu esiin, että ”Jo Johann [Johan] Dieberg, joka toimi Viipurin jalkaväkirykmentin kapellimestarina 1829–33, suunnitteli musiikkikoulua, josta valmistuisi sekä sotilassoittajia että lukkari-urkureita. Kaupungin maistraat-
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Ensimmäisen yksilöidyn aloitteen18 Suomeen perustettavasta lukkari-urkurikoulusta teki vuonna 1843 Turussa Carl Theodor Möller. Hän oli saapunut
Ruotsista Turkuun vuonna 1837, oli antanut laulun-, pianonsoiton- ja kitaransoitonopetusta sekä lisäksi perustanut jo edellä mainitun mukaisesti vuonna
1839 Laulukoulun ja aloittelijoille tarkoitetun Pianokoulun. Hän toimi Turun
tuomiokirkon virkaa tekevänä urkurina vuodesta 1842 alkaen sekä Turun yläalkeiskoulun (nimenä vuoteen 1841 saakka Turun katedraalikoulu) ja Turun
kymnaasin laulunopettajana vuosina 1843–1854.
Tuomiokapitulille 4.1.1843 jättämässään aloitteessa Möller ilmoitti olevansa
itse valmis heti aloittamaan opetustyön. Asiakirjassa hahmoteltiin myös opetusohjelma ehdottamalla koulutettaville opetettavaksi urkujen rakennetta, käyttöä, hoitoa ja viritystä, äänenmuodostusta ja lausuntaa, koraalin intonaatiota
ja esitystä sekä alku- ja loppukappaleiden soittoa ja lisäksi pianon viritystä. Tämä aloite ei edennyt tuomiokapitulista eteenpäin. Kaarlo Jalkasen mukaan se
johtui siitä, että tuomiokapituli oli samoihin aikoihin päättänyt lähettää senaatille kymnaasin laulunopettajan ja tuomiokirkon urkurin virkojen yhdistämistä koskevan esityksen. Tämän toimenpiteen tavoitteena oli, että yhdistettyjen
virkojen palkalla saataisiin kyvykäs muusikko, joka virkaan kuuluvien tehtävien ohella voisi antaa urkujensoiton- ja laulunopetusta lukkariksi ja urkureiksi aikoville (vrt. Jacob Tengströmin esitys, s. 218–219). Senaatti suostui tähän
tuomiokapitulin hakemukseen, mutta päätöstä ei voitu panna toimeen, koska
urkurin virka vapautui vasta sen silloisen haltijan, virantoimituksesta pidätetyn Johan Petter Mowallssonin (1799–1874), kuoltua. Silloin kirkko ja koulu
olivat jo erillään toisistaan.19
Kaarlo Jalkasen esittämän perustelun lisäksi siihen, ettei Möllerin aloite tuottanut myönteistä tulosta, on tuotu esiin muitakin kannanottoja. Fabian
Dahlström on maininnut mahdolliseksi syyksi Möllerin hankkeen kariutumiseen hänen puutteellisen koulutuksensa, mutta on todennut itse suunnitelman
sinänsä käyttökelpoiseksi.20 Reijo Pajamo ja Erkki Tuppurainen (2004: 247–248)
ilmaisevat puheena olevan asian hyvin suoraviivaisesti seuraavasti: ”Tuomioti ei kuitenkaan hyväksynyt hänen suunnitelmaansa” (Pajamo & Tuppurainen 2004: 247).
Gotthard Johan Dieberg (1799–1857) toimi oikeaksi todistetun ansioluettelonsa (”Tjenste-förteckning för Sångläraren Gotthard Johan Dieberg”) mukaan vuoden 1821 jälkeen sotilassoittokuntien johtajana Suomessa ja ulkomailla. Hänet nimitettiin Viipurin kymnaasin
laulunopettajaksi 1.4.1842 (KA, Digitaaliarkiston ansioluettelokokoelma, Dieberg, Gotthard
Johan).
18. Ensimmäiseksi aloitteeksi on virheellisesti mainittu (mm. KM 14.5.1909: 12; Maasalo,
A. 1932: 3; KML 5/1932: 4 ja 8/1932: 5) vuonna 1860 tehty. Se koski kuitenkin Turun tuomiokapitulin hanketta perinteisiin kansansivistystehtäviin valmiuksia antavien kahden lukkarinkoulun perustamista Turun hiippakuntaan.
19. ÅDArk G III I; ÅD pk 18.1.1843, § 33; ÅD Ark A I 73: 88–99; ks. myös Jalkanen 1976:
74, Dahlström, F. 1982: 17/18 ja Kvist 1986: 42.
20. Dahlström, F. 1982: 17/18.
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kapitulin mielestä Möllerillä ei ollut riittäviä edellytyksiä koulutuksen aloittamiseen, ja se hylkäsi ehdotuksen.”21
Möllerin opinnoista tiedetään, että hän oli Turun tuomiokirkon urkurin
virkaa hakiessaan ”presterat såwäll student- som kameralexamen”.22 Otto Andersson mainitsee, että Möller oli suorittanut ylioppilastutkinnon Lundissa ja
hankkinut perusteelliset sointuopin tiedot Tukholmassa, missä hän oli toiminut
joitakin vuosia musiikkikauppiaana.23 Kyseiset opinnot eivät riitä selittämään
hänen nauttimaansa arvostusta urkujensoittajana (vrt. Zacharias Topeliuksen
ilmaus ”Endast de som hört Hr Ramstedt i Wasa, Hr Möller i Åbo eller någon
annan af de så musikaliska organister man äger, wille gerna tillstoppa öronen
under gudstjensten, om det för anständighetens skull läte sig göra”24).
Kirkkoveisuun johtaminen katsottiin lukkareiden sivutyöksi, mihin riittivät synnynnäiset taipumukset. Kirkoissa oli tuolloin verrattain vähän urkuja,25 joten urkureita ei tarvittu paljon. Autonomian ajan alussa maassamme
oli urut alle 30 kirkossa. Lukumäärä kolminkertaistui vuoteen 1870 mennessä. Seurakunnat eivät olleet halukkaita kustannussyistä perustamaan erillisiä
urkurien virkoja, joten yhdistelmävirka, lukkari-urkuri, yleistyi.26 Sittemmin
vuonna 1888 ilmestyneessä lukkarimatrikkelissa esitettyjen tietojen mukaan
Turun arkkihiippakunnan 288 kirkosta oli urut yhteensä 130:ssä, seitsemässä, seitsemään niitä asennettiin parhaillaan ja setsemässä oli urkuharmooni.
Porvoon hiippakunnan 141 kirkosta urut olivat 47:ssä ja urkuharmooni seitsemässä. Kuopion hiippakunnan 111 kirkosta 11:sta oli urut ja kahdeksassa urkuharmooni. Siten Suomen yhteensä 540 kirkosta kaikkiaan 188:ssa oli urut
ja 22:ssa urkuharmooni. Tämän perusteella sanomalehdet ilmaisivat, että ”330
kirkkoa on soittoa wailla”.27 Edellä mainitun perusteella uskottiin, että tarvittavat urkurit saadaan edelleenkin ulkomailta, lähinnä Ruotsista, kuten Möller,
joka vallinneen käytännön mukaisesti koulutti yksityisesti lukkari-urkureita
ja antoi heille todistuksia. Suoritetun kartoituksen mukaan häneltä todistuksen saaneita lukkari-urkureita oli virassa vuonna 1904 vielä viisi.28
21. Pajamo & Tuppurainen 2004: 247–248.
22. ÅU 118/4.10.1860: 2.
23. Andersson, O. 1952: 503.
24. HT 82/21.10.1846: 1.
25. Muun muassa Johan Wilhelm Snellman pyrki kirjoituksillaan vaikuttamaan urkujen
hankkimiseen kirkkoihin. Esimerkkinä tästä on kirjoitus, jossa uruista keskustelevat kaksi
maalaisisäntää, ”Kannaksen Antti” ja ”Jaakkolan Jussi” (MY 7/17.2.1844: 1–3). Myös Carl
Axel Gottlund (1796–1875) kannusti urkujen hankkimiseen (Suomi 8/17.6.1848: 2–4). Näiden ehdotusten perimmäisenä tarkoituksena voitaneen pitää pyrkimystä sekä koraalilaulun että yleensä kirkkomusiikin tason parantamiseen.
26. Jalkanen 1976: 279.
27. US-r 234/6.10.1888: 2; Hä 81/10.10.1888: 1.
28. KM 14.9.1909: 45.
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Möllerin hakemuksen käyttökelpoisuutta osoittaa se, että se oli toteutettavissa lähes sellaisenaan vielä useita vuosikymmeniä esittämisajankohtaansa
myöhemmin (ks. Turun lukkari- ja urkurikoulu, alaluku 4.3.). Sen sijaan Turun
tuomiokapitulin oma aloite lukkareiden ja urkureiden koulutuksen parantamiseksi ei sisältänyt mitään uutta siihen verrattuna, miten koulutus oli esittämisajankohtaansa edeltävänä aikana toiminut. Järjestelyllä pyrittiin ainoastaan
mahdollisimman kyvykkään urkurin saamiseen ja hänen välityksellään vuosisatoja toimineen koulutustradition jatkamiseen. Möllerin aloite puolestaan
tähtäsi kirkkomusiikin ammattilaisten kouluttamiseen erityisessä oppilaitoksessa, joten se poikkesi ratkaisevasti Turun tuomiokapitulin näkemyksistä.
Toimenkuvaan liittyneiden asioiden lisäksi myös lukkareiden viransaanti
oli erittäin pitkälti pappien käsissä, koska he saivat päättää, ketkä hakijoista
hyväksyttiin antamaan vaalinäyte.29 Siitä puolestaan aiheutui erittäin kielteisiä ilmiöitä.30 Lisäksi ajan käytännön mukaan kirkkoherran antama äänimäärä
oli puolet vaalissa seurakunnan antamista äänistä, joten useimmissa tapauksissa kirkkoherra tosiasiallisesti valitsi lukkarin.
Pian myös Helsingissä maamme suurimpiin kulttuurivaikuttajiin kuulunut Zacharias Topelius otti kantaa kirkkomusiikin tilaan ja teki ehdotuksia
lukkareiden ja urkureiden kouluttamiseksi. Hän ankkuroi ajatuksensa selvästi henkilökohtaisiin kokemuksiinsa ilmaistessaan ”[- -] den önskan beskedligt
må tilläggas, att någon menniskowänlig författning måtte inpugga skalorna i
den swärm af erbarmliga klockare och ännu uflare organister, som här i landet
hutla med så många tusende åhörares tålmodiga öron”31 laajassa kahteen peräkkäiseen sanomalehtensä numeroon jaetussa maamme musiikin tilaa kosketelleessa kirjoituksessaan.
Kirjoituksissaan Topelius monien muiden toimenpide-ehdotusten ohella toi
esiin, että musiikkikoulutuksen järjestäminen on aloitettava kirkkomusiikkikoulutuksesta. Samalla hän esitti ilmeisesti ensimmäisenä julkisuudessa näkemyksen konservatorion perustamisesta hallituksen toimesta, toisin sanoen
valtion varoin. Sitä hän kuitenkin piti runsaasti varoja kysyvänä siinä vaiheessa liian aikaisena, koska perusopetusta ei ollut riittävästi järjestetty.32 Mainitun kirjoituksen toisessa osassa ollut kirkkomusiikin tilaa koskeva osio valottaa
29. KHS 25/17.12.1859: 2–3.
30. Yhtenä räikeimmistä kielteisistä ilmiöistä on mainittavissa, että sanomalehdissä kerrottiin lukkarin vaaliin ja lukkariksi pääsemiseksi tarjotun eräälle kirkkoherralle 2 200 ruplaa, nykyrahassa 14,86 euroa (S-r 44/2.11.1855: 3–4; Sanan-Lennätin 5/2.2.1856: 3).
Edellä tarkoitetussa jälkimmäisessä sanomalehtiartikkelissa tuodaan esiin myös tarve koulutuksen järjestämiseen ilmauksessa ”[- -] lukkariksi maassamme täytyy panna oppimattomia ja kokonaan kelpaamattomiakin miehiä, kuin ei ole edes ainoatakaan lukkarin
koulua, ja tästä saatakoon kehoitusta semmoisia toimeen saamaan”.
31. HT 81/17.10.1846: 2.
32. HT 81/17.10.1846: 2.
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silloista lukkareiden ja urkureiden (varsinaiselta ammatiltaan ehkä räätäli,
suutari tms.) koulutusta hyvin suorasukaisella tavalla asiaa kaunistelematta.
Der orgel finnes, såsom i de flesta stadskyrkor, har den en stor makt att
bewara församlingen för frestelsen att klifwa högre eller sjunka lägre i sången än wederbör. Men hwilken man är då organisten, som i förbund med klockaren är utsedd till församlingens musikaliske ledare? Mycket annat wanligen,
måhända skräddare, skomakare eller dylikt, men allt utom musikus. Hwem
skulle ock för aspektera på en tjenst med 20 á 30 tunnors årlig utkomst ha lust
att anwända tid och kostnad på sin utbildning dertill? Derföre har ock händt,
att landet samtliga orgelwerk, närmare 40 till antalet, med fyra eller fem undantag på orter, der man betalar bättre, skötas af fuskare utan all musikalisk
bildning och utan förmåga ens att underhålla ett dugligt orgelwerk, som under deras händer förfares och förfaller till en sådan lungfigtig heshet, att det
är ett elände att höra. Huruledes en sådan orgel, skött af en sådan organist,
skall upphjälpa kyrkomusiken, behöfwer ej widare påpekas. Men wäl kan man
undra, 1) att presterskapet så sällan wisar någon omtanke om kyrkosångens
förbättrande och stämmors inöfwande, såsom flerstädes i Swerige; 2) att icke
församlingar, som äga orgelwerk, af blotta omtanken om dessas bestånd förmås
att bättre aflöna sina organister, samt 3) såsom förut nämndes, att ännu inga
skolor för utbildande klockares och organisters behof äro i landet tillfinnande.33

Erityisesti urkureiden koulutukseen hän otti kantaa kirjoittaessaan Vihtiin hankittaviksi suunniteltujen urkujen rahan keräyksestä pitkänperjantain
konsertin tuotolla ja toi esiin muun muassa seuraavaa:
Men när den har en orgel, måste den också ha en organist, och notabene en sådan, som icke inom några år förstör ett nytt och godt verk. Hwarifrån
skall den mannen tagas?
Det blir icke lätt att swara uppå. Från Swerige t. Ex. eller kanske från
Tyskland? Swårligen lära Wichtisborna ha lust att aflöna en sådan herre. Men
törhända från hemorterna? Hvarföre icke, om det låter sig göra?
Tywärr låter det icke göra sig. Med undantag af herr organister i Wasa,
Åbo, Helsingfors, Wiborg och möjligen ett par andra orter, finns i hela Finland icke en enda duglig organist, icke en som skulle hålla sitt werk i skick.34

Kirjoituksen keskeisin merkitys on siinä, että Topelius ehdottaa rahan keräyksestä saatavat varat käytettäväksi urkujen hankkimisen sijasta mieluumminkin urkurikoulun perustamiseen, missä mahdollisesti lukkaritkin voitaisiin
kouluttaa (”till g r u n d a n d e a f e n o r g a n i s t s k o l a h ä r s t ä d e s
hwari möjligen också k l o c k a r e kunde med tiden underwisas”), koska maassamme hänen ilmauksensa mukaan Vaasaa, Turkua, Helsinkiä ja mahdolli33. HT 82/21.10.1846: 1.
34. HT 24/27.3.1847: 2.
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sesti paria muuta paikkakuntaa lukuun ottamatta ei ole edes yhtä kelvollista
urkuria, joka osaisi pitää urut kunnossa.
Topeliuksen kirjoitusten merkittäviä kirkkomusiikkikoulutusta koskevia
yksityiskohtia olivat, että hän edellä alaviitteessä 25 mainittujen Johan Wilhelm
Snellmanin ja Carl Axel Gottlundin näkemysten vastaisesti ei ensisijaisena toimenpiteenä kannattanut urkujen hankintaa, vaan lukkareiden ja urkureiden
koulutuksen järjestämistä. Hän ehdotti opetuksen antajaksi aluksi ”täällä olevaa musiikinopettajaa” [Fredrik Paciusta] ja ensimmäisenä julkisuudessa toi
esiin jo edellä mainitun mukaisesti nimenomaan urkurikoulun, missä mahdollisesti myös lukkarit koulutettaisiin, ja tulevaisuudessa urkurikoulun sisältävän suomalaisen konservatorion, perustamisen.
Selvästi Topeliuksen sanomalehtikirjoituksista impulssin saaneena35 – siihen
viittaa voimakkaasti jäljempänä siteeratun sanomalehti-ilmoituksen alun sanoma – Porvoon kymnaasin laulunopettaja Carl Frans Blom36 tiedotti lukkarioppilaille tarkoitetun koulun toiminnan aloittamisesta tulevan helmikuun alusta.
Då en allmän klagan försports deröfver, att Klockare i vårt land äga ringa
insigt i sång-konsten, och jag sjelf vid betygs utfärdande för blifvande Klockare äfven funnit att denna klagan icke är ogrundad, är jag sinnad att från början af februari månad innevarande år för Klockare elever öppna en skola, deri
såväl undervisning meddelas i instumental-musik och det theoretiska af hvad
till Choralsång hörer, som ock sångöfningar anställas. Afgiften utgör 3 Rub.
Silfver i månaden för hvarje elev och räknas undervisningstiden om våren från
d. 1 februari till d. 1 juni samt om hösten från d. 1 September till d. 15 December. Eleverne äro jemväl i tillfälle att uti nämnde skolinrättning, emot skild
betalning, erhålla undervisning i skrifva och räkna. De som önska blifva i den35. Porvoon tuomiokirkon urkuri Johan Reinhold Enckell ilmoitti jo huomattavasti ennen
puheena olevien kirjoitusten julkaisemista, vuonna 1840, antavansa pianon- ja viulunsoitonopetuksen lisäksi myös urkujensoiton- ja virsilaulunopetusta (ks. alaviite 9).
Ennen seuraavassa alaviitteessä esiin tulevaa Carl Frans Blomia Porvoossa antoi lukkarikoulusta siihen liittyvine todistuksineen pappismies Adolf Fredrik Sirén (1807–1868),
joka toimi Porvoon kymnaasin laulunopettajana ja jonka sijaiseksi mainittuun tehtävään
Carl Frans Blom nimitettiin Porvoon tuomiokapitulin päätöksellä 22.1.1845 Sirénin siirryttyä hallintoviraston notaariksi (BD pk 22.1.1845, § 43; BD Ark Ca 142: 57; BTng 7/25.1.1845:
1; HT 8/29.1.1845: 1; Jalkanen 1976: 79).
36. Carl Frans Blom oli Wilhelm Friedrich Siberin musiikkikoulussa Turussa Johan Christopher Downerin oppilaana ja asui hänen luonaan vielä vuonna 1843 (Lagerspetz 1995: 93),
ilmoitti sanomalehdessä vuoden 1843 alussa Turussa antamastaan viulunsoiton-, huilunsoiton- ja pianonsoitonopetuksesta (ÅT 7/25.1.1843: 4) ja jo tammikuussa 1845 vastaavasti Porvoossa edellä mainittujen oppiaineiden lisäksi urkujensoitonopetuksesta (BTng 7/25.1.1845:
4). Pianonsoitonopetuksen antaminen osoittaa, että hän oli saanut Wilhelm Friedrich Siberin
musiikkikoulussa pianonsoitonopetusta, koska muutoin urkujensoiton valmiuksien saaminen Tukholman Kuninkaallisessa Musiikkiakatemiassa tuskin vuottakaan kestäneen opiskeluajan kuluessa on erittäin epätodennäköistä.
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na skolinrättning intagne, äga med första sig hos undertecknad anmäla. Borgå den 2 januari 1849.
Carl Frans Blom,
Sånglärare vid Gymnasium i Borgå.37

Se, että Blom ilmoitti lukkarikoulustaan laajemmin kuin vain paikallisessa
sanomalehdessä, osoittaa, että hänen tavoitteenaan oli saada aikaan vähintäänkin koko Porvoon hiippakunnan tarpeita palveleva lukkarikoulu. Yleissivistyksen vaatimus koulutukseen otettaville ei ollut kovin korkea sillä perusteella,
että sanomalehti-ilmoituksissa mainittiin oppilailla olevan tilaisuus saada opetusta myös kirjoittamisessa ja laskemisessa. Topelius ilmaisi hyväksymisensä Blomin hankkeelle ja opetussisällölle soitinmusiikki sekä kirjoittaminen ja
laskento mukaan lukien, mutta arvosteli ankarasti lukkarioppilaille koulutuksesta jo yhden lukukauden aikana aiheutuvia kuluja.38 Blom puolustautui vastaamalla Topeliuksen kirjoitukseen.39
Koulun käynnistyttyä siihen hakeutuneiden määristä ei ole käytettävissä tietoja, mutta seuraavan vuoden ilmoituksessa oppilasmaksu oli pienentynyt kuudenneksella. Sen tarkoituksena voitaneen olettaa olleen pyrkimys
saada lisää oppilaita. Mahdollisesti myös Topeliuksen edellä mainittu oppilasmaksujen suuruutta koskeva arvostelu vaikutti asiaan. Edelleen koulutuksen
kiinnostavuustavoitetta palvelevaksi voitaneen katsoa se, että Blom ilmoitti
koulussa opetettavan myös urkujensoittoa (edellä siteeratussa ensimmäisessä ilmoituksessa oli soitonopetuksen osalta hyvin yleinen ilmaus ”instrumental-musik”) ja sointuoppia.40
Blomin vakavaa koulutustarkoitusta osoittaa se, että hän vuoden 1851
syksyn sanomalehti-ilmoituksessaan mainitsi hankkineensa itselleen urut. Sitä hän mainosti ilmauksella ”hvarigenom mina elever torde tillskyndas en icke
ringa fördel”.41 Tästä lukkari-urkurikoulutuksesta oli vuosien mittaan erittäin
runsaasti sanomalehti-ilmoituksia, viimeisimmät vuonna 1859.42 Kaarlo Jalkasen mukaan Blom opetti lukkareita ja urkureita aina kuolemaansa (v. 1865)
saakka, joten hänen yksityisyritteliäisyytensä varassa toiminutta ja Topeliuksen yleisesti kymnaasien musiikinopettajille sanomalehtikirjoituksessaan ehdottamaa lukkari-urkurikoulutusta oli saatavissa lähes 20 vuotta. Jos otetaan
37. BTng 2/10.1.1849: 4 ja 5/20.1.1849: 4; FAT 12/16.1.1849: 4 ja 14/18.1.1849: 4.
Yksityisopetuksestaan ilmoittaessaan Carl Frans Blom lisäsi Porvoossa vuonna 1853
edellisessä alaviitteessä mainittuihin opetusaineisiin vielä kitaransoiton ja laulun (BTng
62/10.8.1853: 4, 63/13.8.1853: 4 ja 64/17.8.1853: 4).
38. HT 5/20.1.1849: 1.
39. HT 12/14.2.1849: 2.
40. BTng 64/14.8.1850: 4 ja 65/17.8.1850: 4; FAT 202/31.8.1850: 4.
41. BTng 67/23.8.1851: 4 ja 68/27.8.1851: 4; FAT 196/26.8.1851: 4 ja 199/29.8.1851: 4.
42. FAT 22/28.1.1859: 4 ja 24/31.1.1859: 4.
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huomioon Blomin antama vastaava koulutus jo ennen hänen lukkarikoulunsa
perustamista, Porvoon hiippakunnassa aikavälillä 1847–1867 virkoihin nimitetyistä lukkareista ja urkureista oli Blomilta todistuksensa saaneita yhteensä
27. Heistä sekä lukkari- että urkurikoulutuksessa olleita oli 12.43 Koulustaan
Blom käytti sanomalehti-ilmoituksissaan nimiä Klockare-Skole-inrättning,
Klockare-skolinrättning, Undertecknads skolinrättning för bildande af klockare och orgelnister ja Den för bildande af blifvande Klockare och Orgelnister här
i staden af mig inrättade Skola. Blomin kouluttamia lukkari-urkureita, jotka
olivat vielä vuonna 1904 virassa, oli yhteensä 13.44 Mainittu lukumäärä perustuu kyseisten henkilöiden itsensä antamiin tietoihin.
Topeliuksen ehdotus siitä, että kymnaasien laulunopettajat kouluttaisivat
lukkareita ja urkureita toteutui siten, että Blomin lisäksi Möller Turussa ja Rudolf Lagi Kuopiossa osallistuivat tähän opetukseen ja antoivat kouluttamilleen
henkilöille kelpoisuustodistuksia. Jo edellä mainitun mukaisesti Möllerin allekirjoittamien todistusten perusteella vielä vuonna 1904 oli virassa yhteensä viisi
lukkaria tai lukkari-urkuria. Sama määrä heitä oli virassa mainittuna aikana
myös Lagin antamien todistusten turvin. Vaasassa kymnaasin laulunopettajana toimineelta Erik Gestriniltä samoin kuin Viipurin kymnaasin laulunopettajalta Gotthard Johan Diebergiltä mahdollisesti todistuksen saaneita lukkareita
tai lukkari-urkureita ei näytä olleen vuonna 1904 enää yhtään viranhaltijana.45
Vuonna 1856 julkaistiin turkulaisessa sanomalehdessä sen toimituksen referoimana otsikolla ”En märklig skrifwelse” ja edelleen toimituksen ilmaisulla
”angående snart allt möjligt på några tiotal rader” varustettu artikkeli, jonka
laatijan nimeä ei mainittu. Kirjoituksessa oli musiikkikoulutusta koskevana
asiana ”[- -] att man till början i Åbo wille inrätta ett musikaliskt institut, jemngodt med musikaliska akademien i Stockholm, hwilken han dock i parenthes
titulerar såsom en af de uflaste i werlden; [- -]”. Mainittu ehdotus pohjautui siihen, että sen tekijä ei ollut tyytyväinen ruotsalaisen Johan Fredrik [Fredric]
Boströmin (1833–1865) valintaan Turun tuomiokirkon virkaatekeväksi urkuriksi. Kirjoittajan mielestä virkaan olisi tullut valita kotimainen urkuri.46 Pu43. Jalkanen 1976: 77, alaviite 33; ks. myös sivut 76 ja 78.
44. KM 14.5.1909: 45, alaviite.
Sen lisäksi, että Carl Frans Blom koulutti lukkareita ja urkureita ja toimi varinaisena
päätyönään Porvoon kymnaasin lauluopettajana, missä tehtävässä hän koulutti myös kokoamaansa soitinyhtyettä, hän pani toimeen konsertteja Porvoossa. Hänen johdollaan esitettiin konsertissa 9.10.1857 muun muassa osat Adagio ja Allegro Joseph Haydnin Sinfoniasta
D ja Sinfoniasta G osa Adagio sekä orkesterin avustamana kuorokohtaus Vincenzo Bellinin
oopperasta Norma (BTng 40/3.10.1857: 4). Orkesteri koostui musiikin harrastajista, koska
sanomalehti-ilmoituksessa on ilmaus ”med benäget biträde af flere Musik-vänner”.
45. KM 14.5.1909: 45–46, alaviite.
46. ÅU 86/7.11.1856: 1.
Kirjoituksen johdosta sama sanomalehti (87/11.11.1856: 2–3) julkaisi sille lähetetyn yksityiskohtaisen selvityksen yhteensä yhdeksän, kolmen kotimaisen ja kuuden ruotsalaisen,
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heena olevan artikkelin ilmaus ”en af de uflaste i werlden” ei ollut ilmeisesti
täysin vailla todellisuuspohjaa 1800-luvun puolivälissä, koska esimerkiksi Tobias Norlind mainitsee Tukholman Musiikkiakatemian oppilaitoksesta seuraavaa: ”Musikundervisningen hade under 30- och 40-talet legat tämligen nere.
Mus. akads. läroanstalt hade sjunkit ned till en organistskola för landets små
förhållanden.”47
Puheena olevan artikkelin tarkoitus jää ristiriitaisten ilmauksiensa vuoksi epäselväksi. Siinä oleva ehdotus on kuitenkin joissakin yhteyksissä käsitetty
vakavasti otettavaksi koulutuspoliittiseksi kannanotoksi.48 Yhtä perustellusti
voidaan esittää, että kirjoitus oli tarkoitettu sarkastiseksi ilmaukseksi, koska
ei voitane pitää tosimielessä tehtynä ehdotusta, missä maahamme tasoltaan
yhtä hyväksi (”jemngodt”) malliksi esitetään ruotsalainen musiikkiakatemia.
Se kuitenkin samalla todetaan yhdeksi avuttomimmista tai mitättömimmistä
musiikkiakatemioista maailmassa. Esiin tuotu lausuma antaa aiheen aprikoida, oliko kirjoittajalla mahdollisesti Tukholman musiikkiakatemian antamasta koulutuksesta omakohtaisia kokemuksia.
Kirkkolaulun heikosta tasosta ja sävelmien käytön kirjavuudesta49 (eri
seurakuntien lukkarit veisasivat samat virret eri sävelmin ja jotkut lukkarit
vielä saman virren säkeistötkin eri sävelmin mielensä mukaan)50 johtuen erityisesti 1850-luvulla ilmestyi sanomalehtiin lukuisia asiaintilaa arvostelleita

hakijan opintotodistuksista. Niistä ilmeni, että kotimaiset hakijat, C. G. Wasenius, P. J.
Blomqvist ja J. E. Petterson, eivät urkureina yltäneet valitun J. Fr. Boströmin tasolle. Hänen kanssaan tasaväkiseksi hakijaksi mainittiin Joh. Aug. Wallenberg. Asian ratkaisijaksi
ilmaistiin asiantuntijaksi pyydetty Tukholman Kuninkaallisen Musiikkiakatemian professori [Erik] Drake (1788–1870). [Hän toimi musiikkiakatemian sihteerinä ja musiikkiakatemian oppilaitoksen musiikinteorianopettajana (Morales & Norlind s. a. [1921]: 226–227)].
Tämän jälkeen vielä sanomalehti ÅT (88/13.11.1856: 1) käsitteli asiaa muun muassa paheksumalla ÅU:n menettelyä julkistaa kaikkien hakijoiden opinnot ja korostamalla Carl Gustaf Waseniuksen opintomenestystä. ÅU (88/14.11.1856: 1) puolustautui. ÅT (89/17.11.1856:
2) jatkoi vielä asian käsittelyä oikaisemalla ÅU:n mainitsemia tietoja C. G. Waseniuksen
opintotodistuksista.
47. Norlind 1918: 281.
48. Jalkanen 1976: 234; Kvist 1986: 41.
49. Tästä aiheesta ks. esim. Vapaavuori 1997: 208–219.
50. Anders Nordlund (1808–1880) julkaisi vuonna 1850 neliäänisen koraalikirjan. Erik August Hagfors toimitti siitä vuonna 1876 uusintalaitoksen. Vuosina 1867 ja 1869 julkaistiin
suomen- ja ruotsinkieliset nuottivirsikirjaehdotukset. Edellä manitut ja vuonna 1871 Richard
Faltinin julkaisema neliääninen koraalikirja eivät kuitenkaan poistaneet virsilaulussa vallinnutta mielivaltaisuutta, vaan sitä koskeva asia oli esillä vielä 1870- ja 1880-luvuilla (ks.
esim. US-r 85/27.10.1870: 3; SWL 94/10.8.1871: 3; K-S 36/9.9.1871: 3; TaS 25/23.6.1874, Li: 1,
29/21.7.1874: 1–2, 31/4.8.1874: 2, 32/11.8.1874: 1–2, 33/18.8.1874: 1–2: US-r 262/12.11.1881:
1, 278/1.12.1881: 1 ja 281/5.12.1881: 2; K-u 8/24.2.1883: 3; Jalkanen 1976: 61, 87–88, 92,
100, alaviite 4).

230

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

kirjoituksia.51 Tätä asiaa tarkasteli myös Johan August Lindelöf52 yhtenä osana erittäin laajaa sanomalehtikirjoitustaan ”Musiikista Suomessa”, mutta pappiskoulutuksestaan huolimatta tai siitä johtuen – kansansivistystyö oli tuolloin
jo edellä esiin tuodun mukaisesti kirkon tehtäväalaan kuuluneena lukkareiden
pääasiallinen tehtävä – Lindelöf ei tehnyt varsinaisia lukkari-urkurikoulutukseen liittyviä ehdotuksia.
Koska virallista koulutusta ei ollut järjestettynä, se jäi edelleenkin yksittäisten henkilöiden antamaksi, mistä on esimerkkinä muun muassa sanomalehdessä vuonna 1858 ollut ilmoitus, mihin oli liitetty mukaan kirkkoherran
antama todistus koulutuksen kelvollisuuden osoittamiseksi.
Lukkariksi aikowille
tarjoaa alakirjoittanut soweliaasta palkinnosta opetusta kirkko- (koraali-) weisussa nuottien mukaan, kuin myös urkuin soitannossa. Kirjallisesti Wiipuritse
on tilaisuus sopia minun kanssani ehdoista. Walkiasaaressa heinäk. 16/4 p. 1858.
Karl Joh. Lindblad
Lukkari ja urkuinsoittaja.
Lukkari K. J. Lindbladin opettawan kunnollisen kirkkoweisuun sekä soittawan urkuja, todistaa.
Walkiasaaressa heinäk. 16/4 p. 1858.
Konstantin Schroeder
Kirkkoherra.53

Lindbladin (1831–1907) kouluttamien lukkari-urkureiden lukumäärästä
ei ole tietoa, mutta heistä oli vuonna 1904 virassa vielä yksi.54
Virsilaulun tason kohottamiseksi ehdotettiin koteihin hankittavaksi virsikanteleita.55 Kainuun puolesta lähetetyksi ilmaistussa nimimerkin E. B. kir51. Mm. S-r 49/8.12.1854: 1–2, 50/15.12.1854: 1, 6/9.2.1855: 1, 18/4.5.1855: 1–2 ja 19/15.5.1857,
Li: 1.
52. Johan August Lindelöf oli tuossa vaiheessa virkavapaalla Turun kymnaasin uskonnon lehtorin tehtävästään jatko-opintojen suorittamiseksi (BTng 17/25.4.1857: 1). Hän oli
toiminut tätä ennen mm. yliopistossa teologian opiskelijoille kirkkolaulun opettajana (Mbl
76/2.10.1854: 3), kuten jo edellä on mainittu (ks. luvun 3 alaviite 404).
53. S-r 35/3.9.1858: 4.
54. KM 14.5.1909: 46 [asiakirjassa numeroitu virheellisesti sivuksi 43], alaviite 404.
55. Virsikanteleen [psalmodikonin] kehitti ruotsalainen pappi Johan Dillner (1785–1862)
1800-luvun alkuvuosikymmeninä vanhasta monokordi-soittimesta tavoitteenaan virsilaulun tason kohottaminen. Siihen liittyen hän julkaisi vuonna 1830 yksinkertaiseen numeronuottijärjestelmään perustuvan koraalikirjan. Dillner pyrki myös edistämään neliäänistä
virsilaulua (Fredholm 1907: 427–428).
Myös Suomessa, erityisesti Karjalassa, virsikanteleen käyttö yleistyi 1830-luvulta lähtien. Osaltaan tähän vaikuttivat ensimmäiset maassamme julkaistut suurelle yleisölle tarkoitetut numeronuottijärjestelmällä varustetut vuonna 1837 ilmestyneet soitto-opaskirjaset (Bror Nils Hagelin: Wirsi Kantele tai Suomalaisiin Wirsiin Nuotit, Numeroilla merkityt
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joittamassa artikkelissa ”Wirke Wirsistä ja Veisusta”56 kehotettiin hankkimaan
virsikanteleita, mutta ”ensin täytyy käydä lukkarin luona neuvottelemassa (nimittäin semmoisen lukkarin luona, joka itsekin taitaa nuottia), sillä ei muuten
tule tolkkua.” Lisäksi kirjoituksessa neuvottiin varakkaita seurakuntia ”laittamaan urkuja, jotta kuulisitte, kuinka nuot nuotit ja uudet urut ääntelisivät.” Siten artikkelin laatija toi esiin samoja näkemyksiä kuin Johan Wilhelm
Snellman ja Carl Axel Gottlund edellisellä vuosikymmenellä (ks. alaviite 25).
Mainitut ehdotukset poikkesivat Topeliuksen näkemyksestä, jonka mukaan
ensiksi on järjestettävä urkureiden koulutus ja vasta sitten hankittava urkuja (ks. alaluku 3.3.2.5.).
Kirkon toimialaan kuuluneet kouluasiat olivat 1850-luvulla maassamme
hyvin keskeisessä asemassa. Niistä huolehdittiin myös korkeimmalta mahdolliselta taholta, kun Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri II kehotti senaatin
istunnossa 24.3.1856 laatimaan ehdotuksen kansan sivistyksen tason kohottamiseksi maalaiskunnissa. Sen johdosta senaatti antoi tuomiokapitulien tehtäväksi laatia omat ehdotuksensa asian edistämiseksi. Ne koottiin asiakirjaksi
Förslag och Betänkanden rörande folkskoleväsendet i Finland jo vuoden 1856
lopussa. Tämän jälkeen senaatti antoi puheena olevan asian vuonna 1857 Uno
Cygnaeuksen (1810–1888) selvitettäväksi. Hän tutustui laajasti koulutoimeen
Euroopan eri maissa ja laati maamme kansakoululaitoksen perustamiseen sittemmin johtaneen ehdotuksensa, mitä seurasi komiteatyö. Cygnaeuksen ehdotukseen saivat antaa kaikki halukkaat oman lausuntonsa. Niitä vastaan hän
puolustautui vuonna 1861 sanomalehden Finlands Allmänna Tidning julkaisemissa yhteensä 10 artikkelissaan.
Aleksanteri II antoi vielä 19.4.1858 niin sanotun kansakoulujulistuksen
kansan opetuksesta Suomessa. Tällöin hän määräsi myös kansakoulunopettajien koulutusta varten perustettavaksi valtion varoilla aluksi yhden oppilaitoksen ja siihen erillisen osaston naispuolisia koulutettavia varten.57
Kun Turun arkkihiippakunnan papisto kokoontui kesällä 1859 synodaa
likokoukseensa, kansansivistysasioita edelleen käsiteltiin, mutta kokouksessa
nousi vahvasti esiin lukkareiden koulutukseen liittyvänä kirkkolaulun paranja Fredrik August Ehrström: Suomalainen Messu). Virsikannelta mainitaan käytetyn muun
muassa kiertokouluseminaarien opetusvälineenä (Piha 1958: 45).
Joissakin Karjalan seurakunnissa virsikanteleen soittotaito liitettiin rippikoulun oppimäärään. Näin meneteltiin muun muassa Kurkijoella, missä syntynyt ja asunut Arvi Inkinen (1918–2005) kertoi 11.7.2002, että hän suoritti rippikoulussa 1930-luvun alussa ollessaan mainitun virsikannelsoittokokeen lukkari-urkuri Siilas Palmulle. Kokeessa oli tullut
soittaa nuoteista. Inkinen tiesi soittovaatimuksen olleen voimassa Suomen talvisotaan saakka. Hänellä ei ollut tietoa siitä, milloin kyseinen soittotaitovaatimus oli tullut käytännöksi.
56. S-r 6/9.2.1855: 1.
57. FAT 103/6.5.1858: 1; SJS 34/6.5.1858: 1; HT 36/8.5.1858: 1; ÅT 36/11.5.1858: 1; ÅU
36/11.5.1858: 1–2; BTng 37/12.5.1858: 1.
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taminen.58 Kokouksen asialistan kohdan 11 osalta oli kokouksessa todettu seuraavaa:
11 fr. Emedan kyrkosångens upphjelpande owilkorligcn påkallar genomgripande åtgärder såwäl från Kyrkostyrelsens, som församlingarnas sida, så
torde wäl utwägar böra sökas och kunna finnas, hwarigenom såwäl möjlighet
öppnades, att i allmänhet se klockaretjensterna besatte med män, hos hwilka
de egenskaper, som kap. 24 § 31 KL. stadgar, kunde påräknas, såsom ock att
dessa tjenstemän äfwen wid de mindre lägenheterna kunde erhålla en sådan
aflöning, att de för ungdomens underwisning äfwen i sång måtte allestädes
kunna billigtwis tagas i större anspråk, än här- intills warit fallet?59

Asian käsittelyn tuloksena oli päädytty seuraavaan lausumaan:
11 fr. — Behofwet af bättre kyrkosång och ändamålsenligare klockarebildning uttalades och skulle till stiftsstyrelsen öflemnas att å ort som wederbör
widtaga åtgärder till inrättande af lämplige klockareskolor, der dugliga klockare kunde bildas. På en revision af språket i finska psalmboken och af koralboken yrkades, och öfwerlemnades frågan till psalmbokskomitén.60

Toivomuskannanottoaan tarkempaa suunnitelmaa koulutuksen järjestämi
sestä pappeinkokous ei tehnyt, vaan jätti asian valmistelemisen tuomiokapitulille.
Turun pappien synodaalikokouksen ilmaisema tarve vallinnutta paremmasta kirkkolaulusta ja tarkoituksenmukaisemmasta lukkareiden koulutuksesta
perustamalla tätä varten sopivia lukkarinkouluja jää hieman ristiriitaiseksi,
koska asian käsittelyssä viitattiin edelleen voimassa olleeseen vuoden 1686
Kirkkolain säännökseen. Sen lukkareita koskeva sisältö on selvitetty edellä
(ks. alaviite 5). On ilmeistä, että tämä asia sai Pietari Päivärinnan jäljempänä esiin tulevassa sanomalehtiartikkelissaan (ks. s. 237) moittimaan puheena
olevan kokouksen ehdotusta. Hän näyttää kokeneen sen sellaiseksi ”[- -], että
ei kanttoreiksi pantaisi muita kuin semmoisia miehiä, joilla olisi luonnon taipumus siihen”.
58. Asian käsittely pohjautui Mynämäen rovastikunnan papiston ehdottamaan keskustelukysymykseen. Mainitun rovastikunnan edustaja, kirkkoherra Elias Malakias Rosengren
(1818–1897) ei kuitenkaan ottanut osaa keskusteluun pappien kokouksessa. Turun ala-alkeiskoulun rehtori [sittemmin ÅU:n päätoimittaja] Gustaf Adolf Schultz (1821–1901) sen sijaan toi esiin, että yksittäisiä urkureita ja lukkareita paremmin lukkareiden kouluttajiksi
sopisivat lukioiden laulunopettajat (vrt. Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeellään 30.4.1792
antama ohjeistus, ks. s. 218, ja Zacharias Topeliuksen ehdotus, ks. s. 224–225), mitä järjestelyä hän ei kuitenkaan pitänyt riittävänä. Schulzin mukaan yliopiston musiikinopettajaa
ei tule vaivata kyseessä olevien musiikin alkeiden opettamiseen, siksi hän ilmaisi välttämättömyydeksi sen, että maahamme perustettaisiin yksi tai useampi lukkarikoulu eli lukkariseminaari (Jalkanen 1976: 230–232).
59. ÅD pk 1859: 12–14; ks. myös ÅT 50/5.7.1859: 2 ja ST 28/12.7.1859: 2.
60. Ibid.
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Puheena olevan kokouksen kannanoton johdosta arkkipiispa Edvard Bergenheimin (1798–1884) johtama Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli teki 19.9.1860 Suomen Suuriruhtinaalle Aleksanteri II:lle hakemuksen kahden
lukkarinkoulun perustamiseksi arkkihiippakuntaan, toisen Turkuun ja toisen
Vaasaan. Tuomiokapituli liitti hakemukseensa edellä mainitun asiakirjan Förslag och Betänkanden rörande folkskoleväsendet i Finland.61 Hakemuksen jättämisestä ilmoitettiin tuomiokapitulin kiertokirjeellä 17.9.1860. Sen sisällöstä
ja kytkeytymisestä vuoden 1859 pappien kokouksen ehdotukseen sanomalehtiuutinen kertoi lyhyesti seuraavasti:
Domkapitlet har, i enlighet med cleri synodalis efter försiggången discussion af 11:te prestmötesfrågan yttrade önskan, till Hans Kejserliga Majestät
ingått med underdånig hemställan om inrättande af skolor för blifwande klockares bildning äfwensom [- -].62

Turun tuomiokapitulin varsinainen hakemus koski perinteisiin lukkarin
tehtäviin valmistavien oppilaitosten, ei erityisesti kirkkomusiikin ammattilaisia
kouluttavien oppilaitosten, perustamista. Hakemukseen liitetyssä asiakirjassa
Förslag och Betänkanden rörande folkskoleväsendet i Finland on kuitenkin sekä
lukkareiden asemaan kirkon työntekijöinä että heidän koulutukseensa liittyviä ehdotuksia. Ne on tuotu esiin ainoastaan säännösehdotuksessa eikä siinäkään ole esitetty kyseisiltä osin erityisiä perusteluja.
Edellä tarkoitetussa tuomiokapitulien ehdotukseen perustuvassa asiakirjassa kaikkien tuomiokapitulien yhteinen näkemys oli, että lukkarit edelleen
toimisivat ”kansanopettajina” kirkkolain määräyksen mukaisesti. Muut perinteisesti lukkareille kuuluneet tehtävät, kirkonkellojen soittaminen, papiston
palveleminen ja postinkuljetus jne., tulee ehdotuksen mukaan siirtää suntion
tehtäviksi. Tämä tuomiokapitulien vuonna 1856 esittämä näkemys on erittäin
merkityksellinen sen vuoksi, että vielä useiden vuosikymmenien ajan sen julkituomisen jälkeen mainittuja tehtäviä kuitenkin yleisesti pidettiin lukkarin
toimenkuvaan kuuluvina. Niiden suorittamisesta ja laiminlyömisestä syntyi
myös lukuisia riitaisuuksia.63
Puheena olevan ehdotuksen mukaan maamme jokaiseen hiippakuntaan
perustettaisiin ja ylläpidettäisiin valtion varoilla yksi oppilaitos, missä lukkareiksi aikovat saisivat valmiutensa kansanopettajiksi ja kirkkolaulun johtajiksi. Lukkareiden ja urkureiden koulutusta koskevat toimenpide-ehdotukset
sisältyvät edellä tarkoitettuun hakemukseen liitettyyn Turun tuomiokapitulin
laatimaan asiakirjaan Underdåniga förslag till reglemente för klockare och fol61. Sen. Ekon. Dep. KD 39/422 1860.
62. ÅU 122/13.10.1860: 1; ks. myös KM 14.5.1909: 12.
63. Jalkanen 1976: 158–194; ibid. 1978: 157–169.
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kskollärareseminarier, missä kolmannessa pykälässä lueteltujen lukkareiden
”kansanopettajina” tarvitsemien valmiuksien johdosta 10 eri kohtana lueteltujen koulun oppiaineiden lisäksi mainitaan nuottien tunteminen ja kirkkolaulu
kohdassa 11 ja urkujensoitto kohdassa 12. Lisäksi neljännessä pykälässä mainitaan, että opetuksen koulussa kirkkolaulua ja urkujensoittoa lukuun ottamatta antaa kaksi opettajaa, joista toinen on samalla oppilaitoksen esimies, ja
että soitonopetusta varten otetaan erikseen opettaja.64 Koska kirkkolaulua, ”veisua”, varten ei mainita otettavan erikseen opettajaa, lienee ehdotus käsitettävä niin, että urkujensoitonopettajan tarkoitettiin opettavan myös kirkkolaulua.
Voitaneen pitää varmana sitä, että kokoontuessaan synodaalikokoukseensa kesällä 1859 Turun hiippakunnan papisto oli perillä tuomiokapitulien laatimista ehdotuksista kansanopetuksen järjestämiseksi maassamme ja tiesi myös
sen, että jatkotoimenpiteenä näille ehdotuksille senaatti oli antanut asian Uno
Cygnaeuksen selvitettäväksi, ja sen, että Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri II
oli antanut niin sanotun kansakoulujulistuksen 19.4.1858 ja määrännyt myös
opettajankoulutusta varten perustettavaksi valtion varoilla aluksi yhden oppilaitoksen ja siihen erillisen osaston naispuolisia koulutettavia varten.65
Edellä esitetyn lisäksi voitaneen pitää varmana, että Turun tuomiokapitulilla
oli tieto jo esillä olleista kansanopetuksen parantamiseksi tehdyistä ehdotuksista ja erityisesti Suomen Suuriruhtinaan Aleksanteri II:n määräyksestä perustaa opettajankoulutusta varten opettajaseminaari maan julkisilla varoilla.
Tätä taustaa vasten se, että Tuomiokapituli vuonna 1860 jätti hakemuksen perinteisiin lukkarin tehtäviin valmentavien koulujen perustamiseksi, ja se, että
hakemukseen liitetyssä asiakirjassa kirkkolaulu ja urkujensoitto mainittiin ainoastaan säännösehdotuksessa, antaa aiheen pohdiskeluun. Vaikka Turun tuomiokapitulin hakemuksessa ei kirkkolaulun parantaminen olekaan keskeisesti
esillä, sen mielestä kansanopetuksen järjestämiseksi vireillä olleiden suunni64. Underdåniga förslag till klockare och folkskollärareseminarier asiakirjassa Sen. Ekon.
Dep. KD 39/422 1860; ks. myös ST 6/10.2.1857: 1.
Kaarlo Jalkanen (1976: 232–233) on esittänyt, että kesällä Turussa pidetyn pappien
kokouksen tekemä ehdotus koski nimenomaan kirkkomusiikin tason hyväksi tehtäviä toimenpiteitä ja että vasta Turun tuomiokapitulin Suomen Suuriruhtinaalle lähettämässä hakemuksessa asia kääntyi lukkarin perinteisiin tehtäviin valmentavien oppilaitosten perustamiseksi. Hän ilmaisee viimeksi mainitusta asiasta seuraavasti: ”Kun esityksessä ei millään
tavoin käynyt ilmi, että seminaarien toiminnan päämääränä olisi ollut nimenomaan kirkkolaulun parantaminen – siinä ei esimerkiksi urkureista puhuttu sanaakaan –, merkitsi se
asiallisesti ottaen vain kahden sellaisen opettajaseminaarin ehdottamista, jotka eivät enää
vuoden 1858 kansakoulujulistuksen jälkeen voineet valtiovallan kannalta katsoen tulla kysymykseen”. Mainittu ilmaus on viimeisimmän asian osalta tarkasti oikein, mutta Turun
tuomiokapitulin hakemukseensa liittämän asiakirjan sisällön perusteella sekä kirkkolaulua että urkujensoittoa koskevalta osaltaan epätarkka.
65. FAT 103/6.5.1858: 1; SJS 34/6.5.1858: 1; HT 36/8.5.1858: 1; ÅT 36/11.5.1858: 1; ÅU
36/11.5.1858: 1–2; BTng 37/12.5.1858: 1.
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telmien toteuttaminen ei takaisi kirkkolaulun tason parantamiseksi pappien
kokouksen vuonna 1859 asettamia tavoitteita. Ilmeisesti juuri siksi tuomiokapituli laati hakemuksensa kahden lukkariseminaarin perustamiseksi ja liitti
siihen edellä mainitun tuomiokapitulien ehdotuksista kootun asiakirjan Förslag och Betänkanden rörande folkskoleväsendet i Finland.
Koulutoimen tulevaa järjestämistä senaatin määräämänä selvittänyt Cygnaeus toi julkisuudessa esiin mielipiteensä Turun tuomiokapitulin tekemästä hakemuksesta jo kaksi vuotta ennen kuin siihen tehtiin lopullinen päätös.
Jag förbigår domkapitlets förslag med de tillämnade klockareskolorna,
som hedrades med namn och värdighet af folkskollärareseminarier, ty om dem
tycks allmänna meningen vara ense att de voro misslyckade; men äfven det ur
vetenskaplig synpunkt helt visst yppersta och för dess möjlighet som antagligast ansedda förslag till finska folkskolans organisation, [- -].66

Turun tuomiokapitulin hakemukseen tehtiin lopullinen ratkaisu vasta
vuonna 1863. Siihen annettiin vastauksena Suomen Suuriruhtinaan Aleksanteri II:n 24.3.1863 tekemä päätös. Sen mukaan saman vuoden elokuun 1. päivänä tai niin pian kuin suinkin sen jälkeen toimintansa aloittava Jyväskylän
opettajaseminaari kouluttaa myös lukkarit (”äfwen blifwande klockare kunna
erhålla ändamålsenlig bildning för sitt kall”).67 Tähän lukkareiden koulutuksen osalta toteutumattomaksi jääneeseen suunnitelmaan ja vastaaviin muihin
aloitteisiin palataan jäljempänä.
Puheena olevasta aloitteesta on esitetty vähintäänkin epätarkkoja, virheellisiin käsityksiin perustuvia tietoja. Niiden mukaan kysymyksessä olisi ollut
varsinainen kirkkomuusikkojen koulutusta koskeva aloite. Näitä ovat muiden
muassa lausuma ”Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli kääntyi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa puoleen alamaisella alistuksella 19 päivältä Syyskuuta
1860 anoen kahden lukkarikoulun perustamista arkkihiippakuntaan lukkarien
valmistamista varten”.68 Seuraavat kolme käsitystä ovat selvästi virheelliset:
Ensimmäisessä mainitaan, että Turun tuomiokapitulin aloite koski ”kahden urkurikoulun perustamista arkkihiippakuntaan”69, toisessa ”Ajatus jonkunlaisen
koulun tahi opiston perustamisesta maamme kanttori-urkurien valmistamiseksi on jo verrattain vanha, sillä sellainen esitettiin jo 1860 silloiselle hallitsijalle
[- -]”70 ja kolmannessa ”Det första mera auktoritativa planen på att grunda en
skola för klockare-organister fördes fram av ärkestiftet i Åbo 1860”.71
66.
67.
68.
69.
70.
71.

FAT 219/20.9.1861: 3.
ÅU 45/18.4.1863: 2, ks. myös KM 14.5.1909: 12.
KM 14.5.1909: 12.
Maasalo, A. 1932: 3.
KML 5/1932: 4.
Dahlström, F. 1982:18/18.
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Turun arkkihiippakunnan pappien kokousten tavoin vuonna 1859 pidettiin myös Kuopion hiippakunnan pappeinkokoukset Iisalmessa. Niistä raportoitujen tietojen72 mukaan kokouksessa oli muiden näkemysten ohella pidetty
jopa suurena rikkautena kirkkolaulussa vallinnutta sekavaa asiaintilaa. Tämän johdosta ilmestyi sanomalehtiin asiaa polemisoivia kirjoituksia ja myös
koulutuksen järjestämistä kyselevä kirjoitus otsikolla ”Kirkkoweisuun eriläisyydestä eri seurakunnissa”. Ihmeteltyään edellä mainittujen pappeinkokousten kannanottoja kirjoittaja jatkoi seuraavasti:
Minun pyyntöni olisi, että ne herrat, jotka wirsinuottein moninaisuuden
rikkaudeksi ja suureksi eduksi wäittiwät, ilmottasiwat Kuopion Hippakunnan
Sanomissa sen mainitun rikkauden omasuus-laadun ja sen suuren edun sekä antaisiwat myös seuraawille kysymyksille wastauksen: 1:ksi minkälainen
oppi-järjestys ja minkälaiset wirtten nuotit pitää osata lukkariksi aikowain
miesten. 2:ksi missä lukkariksi aikowain tulee weisuun oppia käydä, että olisi kelwollinen yhdessä hippakunnassa kaikkiin seurakuntiin hakemaan ja että ei sitte lukkariksi päästyä mikään tawaton sopimattomuus tulisi lukkarin
ja seurakunnan weisaamisen wälillä, koska nykyisinä aikoina on mielestäni
tässä kalliissa asiassa kaikki sopimattomuus ja tawaton käytäntö tullut tieteellisen nuotti-opin puutteen, taidon perustamattomuuden ja wirsinuottein
eriläisuuden kuin myös lukkarein nuotti-taidon ja kirkkoweisuun peräänkatsojain puutteen wuoksi.
Wihannissa 3 p. syysk. 1859
M. Hawisto, lukkariksi aikowa.73

Kuopion Hippakunnan Sanomissa julkaistiin nimimerkin A. P. [M. Hawiston
kirjoituksessa tarkoitetun Kuopion Hippakunnan Sanomien artikkelin kirjoittajan] vastaus kahdessa eri numerossa. Ensimmäisessä artikkelissa painotettiin
hyväksyvästi sitä tosiasiaa, että eri maakunnissa virret todellakin veisataan
eri tavalla, vaikka niiden alkujuuri on sama, ja tuotiin esiin lukkarin kelpoisuusehtona kirkkolain lukkaria koskeva säännös. Opinsaanti todettiin olevan
Fabian Dahlströmin ilmaus ”mera auktoritativa planen” tarkoittaa Turun tuomiokapitulin vuonna 1860 tekemää aloitetta kahden lukkarinkoulun perustamiseksi hiippakuntaan.
Ilmaus ”Ytterligare iniativ togs 1864 och 1867” koskenee Rudolf Lagin Kuopion pappeinkokoukselle esittämää ehdotusta (ks. s. 244–245) ja rovasti Henrik Heikelin (1808–1867) ehdotukseen perustuvaa Pappissäädyn tekemää aloitetta (ks. s. 246) eikä sitä, että nämä aloitteet olisivat olleet Turun tuomiokapitulin tekemiä.
72. KHS 2/9.7.1859: 1–2.
73. OW-S 39/1.10.1859: 2.
Sanomalehtiartikkelin kirjoittaja, sittemmin Vihannin lukkarina toiminut Matti Hawisto (n. 1832–1902), oli tyypillinen aikansa lukkari, joka ei ollut saanut päivääkään minkäänlaista koulutusta, vaan oli omatoimisesti hankkinut ”kansalaiselle kuuluvat tiedot ja taidot”.
Hän toimi mm. kymmenien vuosien ajan myös Vihannin kuntakokousten puheenjohtajana
(US-r 280/2.12.1902: 3).
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kunkin lukkariksi pyrkivän omissa käsissä, ”sillä meidän maassamme ei wielä löydy yhtään wakaista koulua enemmän lukkareille kuin kansan opettajille.”74 Vastauksen toisessa artikkelissa mainittiin Oulun läänissä lukkareille
todistuksia antamaan oikeutettujen yhteensä neljän lukkarin ja urkurin nimet
ja Kuopion tuomiokirkon urkurin nimi. Lisäksi tuotiin esiin, että ”Tiettäwästi on kuitenkin, että yliopiston soitto-opettajan todistus enemmän muita tässä
on kelpaawa, waan harwoin sieltä lukkarin oppilaat taitawat hakea attestia.”75
Yksi teräväsanaisimmista (ja Turun hiippakunnan papiston lukkareiden
koulutusta kohtaan osoittamaa penseää asennetta tällä kertaa osittain virheellisesti arvostelevista) kirjoituksista oli Alavieskan lukkarin Pietari Päivärinnan (1827–1913) kirjoittama otsikolla ”Kirje Lukkareille”.
No weisaavat weljeni! Joko olette kovin säikähtäneet menneen wuotisten
lukkari räivääjäin paljoista poruista, koska mielen miettimättä rauhassa istua körötätte wirkkamatta kirkkoweisuumme parantamisesta? Oletteko sattuneet saamaan käsiinne Kuopion Hippakunnan Sanomia, joissa on kertomus
Iisalmen pappein kokouksesta, jossa myös muun seassa on ollut puhetta kirkkoweisuustaki? Siinä on annettu se etu lukkareille kuin ”linnuillaki” on, nimittäin: laulaa sen jälkeen kuin kukin osaa. No, mutta onhan lintuja semmosiaki,
joitten joka säwele on aina erilaatuinen, eikä ole eroitusta alussa eikä lopussa;
mutta niinkö, weljeni luulette, ettei semmoisia lukkareita löydy maastamme,
jotka wertoja vetävät sellaisille linnuille; olenpa kuullut omalla korwallani sellaisia, jotka weisata lojottavat joka wärssyn eritavalla, eikä kuulija tule hullua wiisaammaksi mitä se oli. Ja jos ei pappeinkokous Iisalmella ole suoraan
tarkottanutkaan puolustaa, niin ei sekään ole paljo parempaa, että osata omat
lorunsa, eikä ymmärtää enää toisen seurakunnan weisuuta, varsinkaan kaupunkein, joissa paremminki tiedollisen nuottitaidon jälkeen weisataan, jota
monen maaseurakunnan lukkarin olen kuullu moittiwan. [- -]
[- -] Lienette toki sanomakirjallisuudestamme hawanneet tämän wuotiset
Turunki pappein kokouksen mietteet, joissa myös on ollut puheena kirkkoweisuusta, joka tuuma heti kävi sinnepäin kuin asia waatii, nimittäin, että ei kanttoreiksi pantaisi muita kuin semmoisia miehiä, joilla olisi luonnon taipumus
siihen. Kuitenki katsovat he tarpeelliseksi wirsikirjan sekä koraalikirjan parannuksien, joka ensi mainittu tarwittaisiin, jos ei sisältönsä, niin ainakin runomittansa suhteen parannusta. Mutta mitä aiotaan tehdä, se tehtäköön pian,
”ettei aika menisi arwellessa, päivä päätä käännellessä”. Sanokaapa muutki
mielipiteenne näissä aiheissa, tätä pyytää ja toivottaa weisuuta harrastava
P. Päiwärinta.76
74. KHS 19/5.11.1859: 3–4.
75. KHS 21/19.11.1859: 3–4.
76. OW-S 48/3.12.1859: 2–3.
Pietari Päivärinta oli itseoppinut, sittemmin lukkariksi ja aikansa luetuimmaksi kirjailijaksi sekä valtiopäivämieheksi (talonpoikaissäädyn edustajana vuosien 1882, 1885, 1888
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Kirjoituksessa esiin tuotu papiston käsitys, minkä mukaan koulutuksesta
riippumaton ”luonnon taipumus” on lukkarin tehtävään riittävä, ei ollut tuohon aikaan täysin aiheeton, jos ei kaikilta osin aiheellinenkaan, koska vuoden
1859 Turun arkkihiippakunnan pappeinkokouksessa, mihin Päivärinta kirjoituksessaan viittasi, oli jo esiin tuodun mukaisesti käsitelty kirkkoveisuun parantamista ja tehty edellä siteerattu toivomusponsi tuomiokapitulille.
Päivärinnan kirjoitus sai aikaan vastakirjoituksia. Kuitenkin lukkareiden
osaamattomuuteen ja yleensäkin kirkkolaulun heikkoon tasoon kajottiin sanomalehtikirjoituksissa monilta eri tahoilta.77 Hieman erikoiselta tuntuu se, että
kannanotot koskivat ainoastaan Turun arkkihiippakunnassa ja Kuopion hiippakunnassa toimineita lukkareita. Porvoon hiippakunnasta ei ollut yhtään
kirjoitusta. Tämän johdosta herää kysymys, olivatko viimeksi mainitussa hiippakunnassa toimineet pääasiassa Carl Frans Blomin kouluttamat lukkarit taidoiltaan muissa hiippakunnissa olleita parempia.
Kuopion tuomiokapituli myönsi Päivärinnalle vuonna 1862 oikeuden antaa lukkareille todistuksia. Hänen kouluttamiaan, joille hän oli antanut todistuksen, oli virassa 15 vielä vuonna 1904.78
Yksittäisten lukkari-urkureiden sanomalehti-ilmoitukset ja sanomalehtiin
tulleet artikkelit osoittavat, että tuomiokirkkojen lukkareille annettua todistuksenanto-oikeutta ei pidetty kovinkaan suuressa arvossa. Esimerkiksi [Turun läänin] Uudenkirkon seurakunnan ”kirkkoweisaajan ja urkuinhoitajan” H.
P. [Hans Petter] Springertin kirjoitukseen sisältyi raju hyökkäys Turun tuomiokirkon lukkarin [Carl Mauritz Jernbergin (1818–1863)]79 antamia todistuksia kohtaan ja myös ehdotus asianmukaisen koulutuksen järjestämiseksi sitä
varten perustettaviksi ehdottamissaan oppilaitoksissa. Niitä tulisi Springertin
mukaan olla yksi jokaisessa hiippakunnassa.
Monta niistä jotka aikowat lukkariksi tulla ja joista yksi osa on jo saanutkin lukkarinviran, owat Turun Tuomiokirkon weisaajan tykönä hakeneet oppinsa, mutta tämä opetus siellä on ollut sangen huono, koska itse opettaja on
puuttuwainen nuottitaidossa, jonka tähden hän myöskin sekä oman hyötynsä että taitamattomuutensa tähden on oppilaillensa jättänyt aiwan sopimattomia todistuksia heidän erinomaisen hywästä taidostansa, jotka ei millään
tawalla ole totuuden kanssa olleet yhtäpitäwät. Syy näihin erhetyksiin on:
1:ksi koska lukkarin-oppilaille ei wielä ole osotettu oikiaa koulua, jossa he
ja 1891 valtiopäivillä) kohonnut kansanmies.
77. Mm. OW-S 5/4.2.1860: 2; KHS 8/25.2.1860: 2–3; OW-S 10/10.3.1860: 2–3; KHS
11/17.3.1860: 1–2; OW-S 12/24.3.1860: 2, 14/7.4.1860: 2; KHS 15/14.4.1860: 2–3, 16/21.4.1860:
4; OW-S 16/21.4.1860: 2.
78. KM 14.5.1909: 45, alaviite.
79. Jernbergiltä todistuksensa saaneita oli lukkari-urkurin virassa vuonna 1904 vielä 20,
Springertiltä saaneita kaksi (KM 4.5.1909: 45, alaviite).
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wähällä maksulla taitaisiwat saada tarkkaita opetuksia sekä nuotti-taidossa että kirkkoweisussa ynnä muuta. Näitä kouluja, joista pappein kokouksessa wiimis suwena Turussa sanottiin joku puhe olleen, mutta siitä en tiedä sen
enempää puhua, pitäisi oleman kumminkin yksi joka pispan hiippakunnassa,
hoidetut taitawilta ja rehellisiltä opettajilta, jotka, seuraten tunnon lakia ja
katsoen isänmaan parasta, taitaisiwat myöskin niille antaa oikian opetuksen
jotka aikowat urkuinsoittajan-wirkaan! ja 2:ksi että lukkareilla useimmissa
seurakunnissa on aiwan wähäinen palkka, jonkatähden taitawa mies ei mene
tähän wirkaan, sillä [- -].80

Mainittu kirjoitus sai aikaan lisää polemiikkia sanomalehdistössä sekä
vihjailevia tiedusteluja muun muassa siitä, millä asiantuntemuksella ja missä tarkoituksessa Springert kirjoitti asiassa.81 Erikoinen ja ajan virsilaulussa
vallinnutta sekavuutta osoittava, jopa sitä tukeva ilmaus, sisältyy vastinekirjoitukseen ”Wastaukseksi Turun Sanomain 9:teen n:roon H. P. Springertille”,
missä mainitaan, että ”hänkään [Springert] ei taida tuoda omaa tekemäänsä
koraalikirjaa, waan weisaa muitten kokoomasta, niin kuin minäkin” [!].82
Yllättävää on, että vastinekirjoituksissa ei lainkaan kajottu Springertin
ehdotukseen koulutuksen järjestämisestä jokaiseen hiippakuntaan, vaan tärkeimmäksi asiaksi nousi lukkareiden palkkaus, mistä myös Springert oli ollut
kirjoituksessaan huolissaan. Vihjaileviin kysymyksiin omasta koulutuksestaan
Springert antoi vastauksena Tukholman Musiikkiakatemiassa suorittamansa
opinnot ja tarkoitusperiensä osalta isänmaan ystävyyden. Vastauskirjoituksissaan ”Puhuen asiat paremmat”83 ja ”Loppusoinnit”84 hän käyttikin allekirjoitustensa yhteydessä nimensä lisäksi ilmausta ”Isänmaan ystävä” osoittamaan
olevansa muuten kuin ilkeämielisyyttään asialla. Näissä kirjoituksissa hän
muun muassa toi esiin Ruotsissa toteutetun lukkari-urkurikoulutuksen malliksi Suomessa toimeenpantavaa koulutusta varten.
Carl Theodor Möllerin jälkeen seuraavan varsinaisen aloitteen lukkareiden
ja urkureiden koulutuslaitoksen perustamiseksi teki Johan Fredrik Boström,
jonka nimittäminen Turun tuomiokirkon v.t. urkuriksi oli antanut aiheen vuonna 1856 tehtyyn ilmeisen sarkastiseen musiikkikoulutuspoliittiseen kannanottoon (ks. s. 228–229). Hän ilmoitti sanomalehdessä vuonna 1861 antavansa
sointuopin-, urkujensoiton- ja kirkkolaulunopetusta urkuri- ja kanttorioppilaille
ja jatkavansa edelleen pianonsoiton- ja soololaulunopetuksen antamista.85 Seuraavana vuonna (1862) Boström jätti Turun tuomiokapitulille aloitteen lukkari80.
81.
82.
83.
84.
85.

ST 9/2.3.1860: 3–4.
ST 13/30.3.1860: 3–4 ja ibid.: 4.
ST 14/5.4.1860: 3.
ST 17/27.4.1860: 2–4.
ST 26/29.6.1860: 3.
ÅU 100/27.8.1861: 4.
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ja urkurikoulun perustamiseksi Turkuun. Hänen mukaansa koulun tulisi olla
tuomiokapitulin valitseman johtokunnan alainen. Taloudesta ja koulun johtamisesta vastaisi yksi henkilö. Opetustoiminta jakautuisi kahteen neljän kuukauden mittaiseen lukukauteen, ja opetusta annettaisiin viikoittain 20 oppituntia.
Oppiaineita olisivat sointuoppi, kirkkolaulu, urkujensoitto ja urkuoppi. Niistä
jälkimmäiseen sisältyisivät myös urkujen hoito ja kieliäänikertojen viritys.86
Koulutukseen pääsemiseksi Boström ehdotti, että hakijalla tulisi olla hyvä
maine, musikaalinen sävelkorva ja lukkareiksi aikovilla lisäksi hyvä lauluääni. Lukkarioppilaiden määrää Boström ei ehdotuksessaan rajoittanut, mutta
urkurioppilaita tulisi hänen näkemyksensä mukaan olla samanaikaisesti koulutuksessa ainoastaan kuusi. Ehdottamansa oppilaitoksen antaman koulutuksen merkitystä korostaakseen Boström esitti, että vastaisuudessa lukkarin ja
urkurin virkoihin olisivat kelvollisia ainoastaan tämän koulun päästötutkinnon suorittaneet henkilöt.87
Koulun kustannusarvioksi Boström mainitsi yhteensä 550 hopearuplaa,
8 119 euroa, vuosittain, mistä määrästä johtajan ja samalla opettajan palkkio
olisi 400 hopearuplaa, 5 905 euroa.88 Koulutuksen tavoitteiksi hän ilmaisi, että lukkarioppilaiden tulisi hallita sointuopin alkeet ja osattava laulaa ilman
edeltävää harjoittelua mikä tahansa koraali. Urkurioppilaan tuli vastaavasti
osata soittaa mikä tahansa koraali varmasti, hallittava modulaatiot, kyettävä
improvisoimaan alkusoittoja ja pystyttävä soittamaan harjoitellut sävellykset.
Boström toi esiin myös käytettäväksi ehdottamansa oppimateriaalin, mikä olisi
seuraava [ilmaukset on korjattu oppikirjojen nimien mukaisiksi]: Erik Drake:
Elementarcours i harmoniläran, Karl Friedrich Zöllner: Orgelnistskola, Christian Heinrich Rinck: Praktische Orgelschule, G. W. Körner: Kleine Orgelschule,
Gustaf Adolf Mankell: Orgelbibliotek, Johan Peter Cronhamn: Praktisk lärobok i flerstämmig sång, Johan Erik Nordblom: Sångschola sekä C. L. Lindberg:
Handbok om Orgelverket.89
Maaliskuussa 1862 julkaistiin kirjoitus Boströmin nimeä mainitsematta
hänen tekemästään aloitteesta oppilaitoksen perustamiseksi kirkkomusiikkiin
tai kirkkolauluun omistautuneiden kouluttamiseksi. Sitä puolustettiin muun
muassa sillä, että maamme tosi kauniit kansanlaulutkin osoittavat, ettei Suomen kansa voi olla riippuvainen ulkomaisten henkilöiden kyvystä musiikin

86. ÅD Ark G III, 1; ks. myös Jalkanen 1976: 234–237.
Reijo Pajamo ja Erkki Tuppurainen (2004: 247–248) mainitsevat virheellisesti, että
Boström teki aloitteensa 1850-luvulla. Kirjasta ei yksiselitteisesti ilmene, kummanko tekstistä on kysymys.
87. ÅD Ark G III, 1; ks. myös Jalkanen 1976: 235.
88. Ibid.
89. Ibid.
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toimeenpanemisessa maassamme. Kirjoituksessa tuotiin esiin myös puheena
olevan aloitteen yksityiskohtia.
Men för att den skola hwarom fråga är skall motswara sitt ändamål, böra wara läroämnen som der förekomma icke blifwa för många, utan inskränkas endast till orgelspelning, kyrkosång, harmonilära eller musikens teori,
äfwensom kännedom om orgeln, dess skötsel och wård samt stämming af deri
förekommande rörstämmor; emedan en widsträcktare underwisning skulle för
mycket uppta en dyrbar tid för de merendels medellösa ynglingar, hwilka egna
sig åt organist- och klockaretjänster. Såsom owilkorlig fordran wid inträde till
skolan, borde emellertid statgas, att eleven förut skall hafwa inhemtat kännedom i sin kristendom, skrifning och de första räknesätten, äfwensom att han
bör ega god frejd, musikaliskt gehör och i händelse han önskar kompetens till
klockaretjenst, derjemte en god sångröst.90

Sanomalehden toimitukselle lähetetetyn tekstin kirjoittajan nimeä ei mainittu. Artikkeli sisälsi myös Boströmin hakemuksessa esitetyn luettelon koulutuksessa käytettäväksi oppimateriaaliksi huomautuksin, että vähävaraiset
oppilaat eivät pysty monia eri oppikirjoja hankkimaan. Lisäksi kirjoituksessa tuotiin esiin sukupuolten tasavertaisuuteen liittyvä näkemys. Kirjoittajan
mielestä urkurikoulutukseen tulisi ottaa myös naispuolisia oppilaita, koska
ulkomailla, myös Ruotsissa, urkureiksi oli otettu mainittua sukupuolta olleita
henkilöitä.91 Lisäksi kirjoituksen mukaan muun muassa Turusta kotoisin ollut
Mina Boye oli toiminut urkurina Yhdysvalloissa. Koska kotimaisuus on vahvana vaikuttimena kirjoituksessa, sen laatija tai vähintäänkin taustavoima oli
suurella todennäköisyydellä syntyperäinen suomalainen.92
90. ÅU 30/11.3.1862: 3.
91. Ruotsissa oli vuonna 1860 nimitetty Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuriksi naispuolinen urkuri Elfrida Andrée (1841–1929), jonka kilpahakijoina sanomalehtitiedon
mukaan lienee ollut kolme miespuolista henkilöä (ÅT 76/28.9.1860: 1).
Jo ennen edellä tarkoitetussa sanomalehdessä (ÅT 76/28.9.1860: 1) ollutta tietoa sama
turkulainen sanomalehti (ÅT 69/4.9.1860: 2) julkaisi Tukhomassa ilmestyneen Inrikes Tidningarin artikkelin ”Nya werknigsfält för qwinnan”, missä huomautettiin, että kirjoituksen
ehdotukset koskevat Ruotsia, mutta ne voisivat olla myös maassamme puheenaiheina. Kirjoituksessa tuotiin muun muassa esiin nimeä mainitsematta naispuolisen henkilön [Elfrida
Andréen] erinomaisin arvosanoin suorittama urkurin tutkinto ja ilmaistiin, että se on riittävä näyttö siitä, että naispuolisia henkilöitä tulee voida kiinnittää urkurin virkoihin.
Edellä mainitun lisäksi Fredrika Runeberg (1807–1879) naisen aseman kohentamista
koskevassa teoksessaan (1861: 208–209) oli tuonut esiin, että naisen tulisi päästä urkurin
virkaan. Hän oli ilmeisesti saanut tietää, että Ruotsissa tämä asia oli juuri vuonna 1861
lainmuutoksella mahdollistettu.
92. Arvailujen varaan jää, oliko tämä tuntemattomaksi jäänyt kirkkomusiikin asiantuntija
Wilhelm Friedrich Siberin musiikkikoulun kasvatti Carl Gustaf Wasenius, joka oli Boströmin
kilpahakija tuomiokirkon virkaan ja joka oli opiskellut lyhyitä aikoja yksityisesti Tukholman
musiikkiakatemian opettajien johdolla (ÅU 87/11.11.1856: 2–3, 88/14.11.1856: 1). Wasenius
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Turun tuomiokapituli pyysi Boströmin aloitteesta lausunnot Vaasan kymnaasin musiikinopettajalta Eric Gestriniltä, Vaasan lukkarilta Anders Nordlundilta
(1808–1880) sekä Turun koulujen laulunopettajalta ja Turun amatööriorkesterin johtajalta Carl Gustaf Waseniukselta, joka oli ollut Boströmin kilpahakijana Turun tuomiokirkon urkurin viransijaiseksi, kuten myös alaviitteessä
38 on mainittu.93
Gestrinin antama lausunto keskittyi lähinnä tarvittavien varojen osalta
lausunnonantajan käsityksen mukaan aivan liian alhaiseen kustannusarvioon
(muun muassa johtajan palkkio oli ehdotettu liian pieneksi!) ja oppikirjoihin.
Ne hän esitti vaihdettaviksi mainittuja uudempiin ja tarkoituksenmukaisempiin. Gestrinin lausunnon tärkeä yksityiskohta oli se, ettei hän hyväksynyt esiin
tuotua koulun todistusten monopoliasemaa.94
Nordlund ei pitänyt Turkua ehdotetun koulutuslaitoksen sijoituspaikkana
parhaana mahdollisena, vaan toi esiin, että koulu sijoitettaisiin kolmen hiippakunnan [Turun ja Porvoon hiippakuntien lisäksi vuonna 1850 oli perustettu vuonna 1851 toimintansa aloittanut Kuopion hiippakunta] keskivaiheille.
Boströmin ehdottamiin opetusaineisiin hän oli tyytyväinen, mutta esitti niihin
lisättäväksi pianonsoiton, mitä hänen käsityksensä mukaan jo oppilaitokseen
pyrkivän tulisi taitaa, ja kuorolaulun95 sekä mahdollisesti viulun- tai huilunsoiton, koska lausunnonantaja piti tärkeänä, ettei koulu keskittyisi pelkästään
kirkkomusiikkiin, vaan antaisi koulutettaville sitä laajempiakin valmiuksia
toimia [musiikin] opetustehtävissä. Nordlundin käsityksen mukaan opettajia
tulisi olla kaksi, joista toinen olisi suomen- ja toinen ruotsinkielinen. Toinen
opettaisi musiikinteoriaa sekä urkujen- ja pianonsoittoa ja toinen laulun lisäksi viulun- ja huilunsoittoa.96
Lukkareille perinteisesti kirkkolain määräysten mukaisesti kuuluneiden
tehtävien hoitamista varten Nordlund toi esiin, että lukkareiden sivistystasoa
on nostettava, jotta he pystyvät ohjaamaan lapsia lukemaan ja kirjoittamaan.
Lisäksi lukkareiden kirjoitustaidosta ja kauniista käsialasta olisi hyötyä heidän joutuessa laatimaan erilaisia asiakirjoja, tililaskelmia ja perunkirjoituk-

piti Boströmin kanssa Turussa lukuisia yhteisiä kirkkokonsertteja vuosina 1860–1863. Sen
sijaan useissa yhteyksissä esitetyt tiedot hänen opiskelustaan Leipzigin konservatoriossa
tai yleensä mainitussa kaupungissa näyttävät olevan täysin virheellisiä.
93. ÅD Ark G III I; ks. myös Jalkanen 1976: 235–236.
94. Ibid. Gestrinin lausunto.
95. ÅD Ark G III 1: ks. myös Jalkanen 1976: 236.
Mahdollisesti kuorolaulu sisältyi Johan Fredrik Boströmin suunnittelemiin oppiaineisiin
nimikkeessä ”kyrkosång”, koska hänen oppikirjaksi mainitsemansa Johan Peter Cronhamin laulunoppikirja (Praktisk lärobok i flerstämmig sång vuodelta 1851) nimensä mukaisesti
koskee moniäänistä laulua.
96. ÅD Ark G III 1: ks. myös Jalkanen 1976: 236.
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sia.97 Mainitut Nordlundin esittämät lukkareiden tehtävät osoittavat hänen
olleen vahvasti sidoksissa perinteiseen lukkareiden toimenkuvaan.
Waseniuksen antamassa lausunnossa tulee vahvasti esille se, että vanhan
käytännön mukaisesta lukkarikäsitteestä ja sen sisältämistä työvelvoitteista
olisi päästävä eroon. Hän huomauttaa, että koulutuksen tulee keskittyä tuottamaan kirkkomusiikin ammattilaisia, ei perinteisiä lukkareita, vaan kanttoreita kirkkomusiikin alalle. Nordlundin tavoin hän painottaa, että opetusta
tulee antaa sekä ruotsiksi että suomeksi, koska tavoitteena on kouluttaa kirkkomusiikin ammattilaisia koko maata varten. Waseniuksen käsityksen mukaan
opetuksen määrää tulisi lisätä ehdotetusta kahdestakymmenestä ainakin kahteenkymmeneenneljään tuntiin viikossa, jolloin se jakautuisi seuraavasti: harmoniaoppia kahdeksan, laulua kuusi, urkujensoittoa kahdeksan ja urkuoppia
kaksi tuntia. Opettajia tulisi olla vähintään kaksi, mutta mieluiten kolme, jottai opettaja olisi kutakin pääainetta kohti. Tällöin urkurikoulutuksessa voisi olla enemmän kuin Boströmin esittämät kuusi oppilasta samanaikaisesti.
Edellä mainittujen näkemysten perusteella Wasenius esitti kantanaan, että
kustannukset olisivat yhteensä 920 hopearuplaa, 8119 euroa,mistä määrästä
palkat muodostaisivat 700 ruplaa, 13 588 euroa. Lisäkustannuksia aiheutuisi
vielä siitä, että oppilaitokselle tulisi hankkia myös urut, koska Turun tuomiokirkon urkuja ei annettu harjoituskäyttöön. Lausuntonsa päätteeksi Wasenius toi vielä esiin sen, että jonkun pätevän asiantuntijan tulisi laatia asiassa
Boströmin tekemää perusteellisempi ehdotus. Sen laatijaksi Wasenius nimesi
lausunnossaan Rudolf Lagin.98
Kaikista kolmesta annetusta lausunnosta on johdettavissa niissä joko esiin
kirjoitettu tai selvästi esiin kirjoittamaton näkemys, jonka mukaan koulutuksen
tulisi olla määrältään laajempaa kuin yhden henkilön varaan rakentuvaa. Lausunnonantajat todennäköisesti havaitsivat, että Carl Theodor Möllerin vuonna
1843 tekemän ehdotuksen tavoin pyrki järjestämään itselleen kirkkomuusikkojen koulutuksen monopolina.
Turun tuomiokapituli ei ryhtynyt toimenpiteisiin lausunnot saatuaan, vaan
jätti Boströmin aloitteen pöydälle ja jäi odottamaan vastausta senaatilta edellä
mainittuun aloitteeseensa kahden lukkarinkoulun (”folkskollärareseminariumin”)
perustamiseksi hiippakuntaan.99 Tämä osoittaa sen, että tuomiokapituli ei ollut vielä valmis edistämään kirkkomusiikin ammattilaisten koulutusta, vaan
edelleen ankkuroitui ajatusmallissaan perinteiseen kansanopettajina toimivien lukkareiden koulutusasian ajamiseen.
Vuoden 1862 aloitteen tekijä, Boström, kuoli vuonna 1865, joten hankkeen
alullepanija ei ollut enää huolehtimassa sen etenemisestä. Ainakin yhden im97. Ibid.
98. ÅD Ark G III 1; ks. myös Jalkanen 1976: 237.
99. ÅD 18.6.1862, § 9, ÅD Ark A I 92: 441; ks. myös Jalkanen 1976: 237.
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pulssin tämän hankkeen liikkeelle panemiseen voidaan katsoa tulleen sanomalehdessä olleesta kirjoituksesta. Siinä Boströmiä kehotettiin perustamaan
lukkarikoulu, missä opetettaisiin myös urkujensoiton alkeet ja urkujen huoltamista. Viimeksi mainitusta tehtävästä Boström oli vapautettu [Carl Theodor
Möller huolehti Turun tuomiokirkon urkujen kunnosta]. Kirjoituksessa mainittiin ilmausta anteeksi pyydellen tämän koulutuksen muodostuvan myös Boströmin itsensä hyväksi.100 Toteutumatta jääneestä kouluhankkeesta huolimatta
Boström ajan käytännön mukaisesti opetti yksityisesti lukkari-urkureita ja antoi heille todistuksia. Vuonna 1904 heitä oli virassa vielä viisi.101
Käsiteltäessä pappeinkokouksessa Kuopiossa vuonna 1864 kirkkolaulun
heikkoa tilaa tuomiorovasti Aaron Gustaf Borg102 (1810–1883) toi esiin kokouksen viimeisenä päivänä 28.8. ehdotuksen, minkä mukaan kokouksen tulisi antaa
lausunto urkuri Rudolf Lagin103 laatimasta ehdotuksesta kirkkoveisuun parantamiseksi ja uuden virsikirjan toimittamiseksi. Mainittu ehdotus sisälsi neljäntenä kohtana urkureiden ja lukkareiden koulutuksen järjestämiseksi seuraavaa:
4:o. En läroanstalt inrättas der blifvande orgelnister och klockare kunna
erhålla en för dylika befattningar nödig underbyggnad och ingen antages till
organist eller klockare som icke kan uppte intyg öfver behörigen genomgången
och godkänd examen vid denna läroanstalt. Till styrelsen för läroanstalten remitteras äfven alla dispositioner och kontrakter angående uppförandet af nya
orgelverk eller reparationer af äldre, hvilka denna äger att granska och godkänna eller förkasta.104

Ehdottamansa oppilaitoksen sijoittamista pääkaupunkiin Rudolf Lagi perusteli muun muassa seuraavasti:

100. ÅU 115/27.9.1860: 1.
101. KM 14.5.1909: 45, alaviite.
102. Aaron Gustaf Borg toimi vuodesta 1857 alkaen Kuopion hiippakunnan tuomiorovastina ja oli pappissäädyn edustajana kaikilla 1860-luvun ja 1870-luvun valtiopäivillä (Heikinheimo 1955: 83).
103. On esitetty virheellisesti, tosin ilmauksella ”tiettävästi”, että Rudolf Lagin vuonna
1864 tekemä ehdotus oli ensimmäinen aloite lukkari- ja urkurikoulun perustamiseksi Suomessa (KML 8/1932: 5).
Rudolf Lagi oli käynyt kesällä 1862 senaatin myöntämän apurahan turvin tutustumassa Ruotsin ja Tanskan lukkari- ja urkurikoulujen toimintaan (HT 129/6.6.1862: 1; FAT
130/7.6.1862: 1; HD 130/7.6.1862: 1; ÅU 67/10.6.1862: 1; SJS 44/16.6.1862: 2) ja jo vuonna
1850, ennen Helsingin Nikolainkirkon urkurin tehtävän vastaanottamistaan, oli opiskellut
Tukholmassa urkujensoittoa (HT 63/10.8.1850: 1; Mbl 60/12.8.1850: 1; ÅT 64/16.8.1850: 2;
I-n 65/17.8.1850: 1) Jakobin kirkon urkurin ja Tukholman musiikkiakatemian urkujensoitonopettajan Gustaf Mankelin (1812–1880) johdolla (Lappalainen, A. 1958: 80).
104. Protokoll, fördt vid synodal mötet i Kuopio den 24–28 augusti 1864: 177–178; ks. myös
KM 14.5.1909: 13 (suomennettuna).
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Organisten är i städerna vanligen derjemte sånglärare vid skolorna, musiklärare, dirigent, stämmare m. m. och klockaren på landet ortens musikaliska factotum. Det är derföre önskligt att dessa utom de för deras speciela kall
erforderliga musikaliska insigter äfven förvärfat sig kärlek till sin konst och
utbildat sin smak och sitt omdöme genom åhörandet af duglig musik. Tillfälle
dertil erbjudes dem allenast i Helsingfors der musiken både qvantitativt och
qvalitativt intager ett mera framstående rum än i någon af våra landstäder.
En sådan läroanstalt förlagd i hufvudstaden, skall alltid lefva ett friskare lif och bättre kunna lösa sin uppgift än i en landsortsstad der den förr eller
sednare skall aftyna och förlora all betydelse.105

Teologian tohtorin Julius Immanuel Berghin (1810–1878) esittämän näkemyksen mukaisesti pappeinkokous kuitenkin katsoi, että koulun perustamista
koskeva Rudolf Lagin ehdotus ei voinut tulla kokouksessa keskustelunaiheeksi, vaan se kuului laajuutensa ja perinpohjaisuutensa vuoksi valtiopäivien käsiteltäväksi. Tästä syystä pappeinkokous ei tehnyt Lagin kyseisen ehdotuksen
osalta mitään päätöstä.106
Boströmin kuoleman (v. 1865) jälkeen, kun viralliset hakemukset lukkari-urkurikoulutuksen järjestämiseksi eivät näyttäneet tuottavan tulosta, sanomalehdessä ilmoitettiin otsikolla ”Klockare- och organistskola” vuonna 1866
”tirehtööri” Fritz [Johan Fredrik] Möllerin (1819–1879)107 suunnitelmasta Tammisaaressa ”egna sig åt såwäl praktisk som teoretiskt utbildande af klockare- och
orgelnistelever samt i öfrigt gifwa privat-undervisning i sång och orgelspelning.”108
Fritz Möller toimi Tammisaaressa urkurina kuolemaansa (v. 1879) saak109
ka. Hänen Lukkari- ja urkurikoulunsa nimestään huolimatta näyttää olleen
käytännössä samanlaista yksityistä koulutusta kuin muidenkin vastaavaa koulutusta eri puolilla maatamme lukkareiden ja urkureiden antama opetus. Fritz
Möllerin kouluttamia ja häneltä todistuksen saaneita lukkareita ja lukkari-urkureita oli vuonna 1904 virassa vielä kaksi.110
Samana vuonna (1866) kuin Fritz Möller Tammisaaressa Turun tuomiokirkon kanttori Carl Jacob Gröndahl (1831–1899) tiedotti sanomalehdessä
mainitun vuoden syksyllä toimintansa aloittavasta laulukoulusta tuleville lukkareille. Laulunopetuksen lisäksi hän ilmoitti antavansa virsikanteleensoiton,
kaunokirjoituksen ja laskennon opetusta sekä halukkaille viulun-, pianon- tai
105. Ibid.: 179; ibid.: 14–15 (suomennettuna).
106. Ibid.: 180–183; ibid.: 15.
107. Fritz Möller oli jo vuodesta 1838 alkaen ilmoittanut mm. yhdessä veljensä Carl Theodor Möllerin kanssa ottavansa [Turussa] vastaan musiikinopiskelijoita ja omalla nimellään
varustettuna ilmoittanut antavansa pianonsoiton- ja kitaransoitonopetusta ”efter de bästa metoder” (mm. ÅT 84/24.10.1838: 4; ÅU 85/27.10.1838, Bih.: 2 ja ÅT 86/31.10.1838: 4).
108. ÅU 28/8.3.1866: 3; ks. myös Kvist 1986: 41.
109. ÅU 274/9.10.1879: 2; H-fors 235/10.10.1879: 2; Fw 42/15.10.1879: 2.
110. KM 14.5.1909: 45, alaviite.
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urkujensoitonopetusta. Gröndahl ilmaisi opetuksen määräksi neljä tuntia arkipäivisin ja järjestävänsä lukukauden päätteeksi toimeenpantavat jonkun puolueettoman musiikintuntijan valvonnassa kokeet.111
Ilmeisesti Gröndahl oli monipuolinen muusikko, koska myös viulunsoitto
ilmoitettiin opetusaineeksi normaalien sakraalimusiikin edellyttämien oppiaineiden lisäksi. Yleissivistävien kaunokirjoituksen ja laskennon opettaminen
liittyi perinteisesti lukkareilta edellytettyyn kansansivistystehtävään. Tämä
osoittaa sen, että Gröndahl edusti koulutuksessaan vanhakantaista lukkarikäsitystä. Mainittujen koulutushankkeiden toteutumisesta aikomustaan pitemmälle ei julkisuudessa näytä esiintyneen tietoja.
Turun hiippakuntaan kuuluneen Pohjanmaan rovastikunnan 28.11.1866 pitämässä valtiopäivämiesvaalikokouksessa lukkari- ja urkurikoulun perustaminen nousi jälleen esille, minkä johdosta Pietarsaaren kirkkoherra Henrik Heikel
jätti vuoden 1867 valtiopäivillä pappissäädylle 4.2.1867 asiaa koskevan esityksen. Käsiteltyään sitä kokouksissaan 11.2.1967, 2.4.1867112 ja 13.4.1867113 sekä
31.5.1867114 sääty päätti viimeksi mainitussa kokouksessaan lähettää Suomen
Suuriruhtinaalle ”alamaisen alistuksen” lukkari- ja urkurikoulun sijoittamiseksi Jyväskylän kansakoulunopettajaseminaarin yhteyteen, missä todennäköisesti maamme senaatin ehdotukseen perustuen hän jo vuonna 1863 oli ilmaissut
tulevien lukkareiden voivan saada asianmukaisen koulutuksensa (ks. s. 235).
Hvad ifrågavarande klockareafdelnings inorganiserande uti seminariet vidkommer, torde detta ej möta synnerliga svårigheter. Fordringarna borde nemligen blifva desamma, som kyrkolagen ställer på organister och klockare, och
tillfälle till dessa fordringars inhemtande vid seminariet vunnes lått utan att
rubba den öfriga undervisningens jemna gång, derest undervisningstimmarne
blefve för såväl folkskollärare- som organist och klockare afdelningen gemensamma i följande, för blifvande organister och klockare nödvändiga kunskapsämnen, nemligen: 1:o) finsk och svensk innan läsning, med noga aktgifvande på
interpunktion och innehåll; 2:o) kristlig religionskunskap, hvarunder inbegripes bibelläsning med korta förklaringar, kunskap om den heliga skrifts böcker,
biblisk historie och kateches; 3:o) kunnskap i den finska och svenska psalmbo111. ÅU 91/7.8.1866: 1; ks. myös toimituksen tiedote, ibid: 3 ja Kvist 1986: 41.
Gröndahl oli opiskellut musiikkia Pietarissa ja saanut sittemmin Porvoossa Carl Frans Blomilta lukkari-urkurin todistuksen sekä toiminut ennen Turkuun tuloaan vuonna 1863 Sortavalassa lukkarina (Jalkanen 1976: 84).
112. Ld 1867 Pt/pk 1892, I: 58, 131–132, 201–245, 339–345.
113. Ibid.: II: 669–671.
Kuopiossa ilmestyneessä sanomalehdessä oli nimimerkillä M. T–e. varustettu kirjoitus,
missä erityisesti kustannussyistä johtuen kannatettiin voimakkaasti lukkareiden ja ”urkuin-soittajain” koulutuksen sijoittamista Jyväskylän opettajaseminaariin (T-o 15/13.4.1867:
3).
114. Ld 1867 Pt/pk 1892, III: 1238–1242.
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ken med dertill hörande stycken; 4) finsk och svensk rättstafningslära, formlära och satslära; 5) aritmetik; 6) stilskrifning; 7) notkännedom och koralsång,
samt 8) orgelspelning. För organist- och klockareafdelningens nödigblifvande
fullständigare undervisning å extra timmar i de två sistnämnda läroämnena
erfordras endast, att en ny lärare i dessa ämnen anställes, jemte den redan
vid seminariet befintliga. Desse två lärare, af hvilka den ena ämpligen [lämpligen] kunde erhålla undervisningsskyldigheten i allmän musiklära och sång,
den andra i harmonilära och orgelspelning, borde, enligt seminariidirektors bepröfvande, få efter omständigheterna sig emellan fritt fördela lärotimmarna.115

Koska lukkareiden palkkaus eri puolilla maatamme vaihteli muutamista
tynnörillisestä viljaa 100 tynnöriin ja koska tästä syystä monetkaaan parhaiten
palkattuihin lukkarin tehtäviin tähtäävät esitetyn näkemyksen mukaan eivät
voi opiskella seminaarissa pitkiä aikoja, lukkareiksi koulutettavien musiikkiopinnot ehdotetaan jaettaviksi kolmeen vuoden mittaiseen kurssiin. Samalla
lukkarit ja lukkari-urkurit jakautuisivat kolmeen eri kategoriaan saavuttamansa kelpoisuuden perusteella.
Den lägsta kursen blefve i så fall ettårig, och skulle, hvad undervisningen
i sång och musik beträffar, omfatta: 1) allmän musiklära, innefattande kännedom af noter, klaver, taktarter och läran om intervaller; 2) tonträffning af de
naturliga i skolan förekommande intervallerna. Andra kursen, som skulle genomgås på det andra året, komme att dertill omfatta: 1) ackordläran och tonträffning af alla slags i sång förekommande intervaller; 2) läran om takten och
rytmen, fullständigt; 3) första grunderna af orgelspelning. Tredje kursen, afsedd för det tredje läroåret, skulle omfatta elevernas vidare utbildning i sång,
samt 2) i harmonilära och orgelspelning. De, som absolverat första kursen,
skulle anses berättigade att befordras till de mindre förmånliga klockare-tjensterna, nemligen alla sådana från hvilka årsafgiften till ecklesiastikstatens pensionskassa utgör sex mark, de elever åter, hvilka genomgått äfven andra årets
kurs, vore fullt kompetente till alla slags klockaretjenster utan undantag; och
de slutligen, hvilka genomgått alla tre kurserna, borde anses dokumenterade
att vinna befodran till alla slags både klockare- och organisttjenster i landet.
Skulle någon elev genom utmärktare anlag och synnerlig flit förmå på kortare
tid än ett åt tillägna sig godkänneliga insigter för att antingen till högre kurs
uppflyttas eller och utexamineras, borde sådan uppflyttning eller dimission honom icke förvägras, likasom det äfven borde tillåtas andra än dem, som vid seminarium åtnjutit undervisning i hithörande ämnen, att genom undergående
af examen vid seminarium legitimera sig till organist- och klockaretjenster.116

Puheena olevan esityksen mukaan lukkari- ja urkurikoulun perustamiskustannukset olisivat olleet 6 000 markkaa, 24 560 euroa, ja vuotuiset kustannuk115. Ld 1867 Pt/Pk 1892, III: 1240–1241.
116. Ld 1867 Pt/Pk 1892, III: 1240–1241.
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set 12 000 markkaa, 49 130 euroa, minkä määrärahan turvin olisi koulutettu
vuosittain 15 lukkaria ja ”urkunistia”.117
Edellä tarkoitettu aloite käsiteltiin sittemmin vuoden 1872 valtiopäivillä
”Keisarillisen Majesteetin armollisena esityksenä N:o 29 Suomen Säädyille”.
Esityksen keskeinen perustelu oli seuraava:
Suomenmaan ewankelis-lutherilaisten seurakuntain lukkarit, perin harwalla poikkeuksella, eiwät woi tyydyttäwäisesti johtaa hartauden ylentämiseksi
wälttämätöntä kirkkoweisua sekä että lukkarinwirkoihin hakijat, kun eiwät
ole tilaisuudessa saamaan tarpeellista opetusta asiaan sopiwissa oppilaitoksissa, eiwät ole woineet esiintuoda luotettawia ja yhdenlaisen perustuksen mukaan annettuja todistuksia taidostansa, jonka kautta waikeuksia on syntynyt
heidän oikeuttansa wirkaylennykseen tutkittaissa.118

Esityksen perusteena ollut pappissäädyn toimenpide-ehdotus sisälsi koulutusta koskevat yksityiskohdat asiantilan parantamiseksi, koulutuksen järjestämispaikkakunnan ja myös kolmiportaisen kelpoisuusjärjestelmän ja ehdotuksen
virkaylennyksen perusteista.
Tämän asianlaidan parantamiseksi ja asiaa siksi ajatellen, että kaikki
Jywäskylän kansakoulun-opettajaseminarista lasketut oppilaat eiwät woisi
saada wirkaa maan kansakouluissa, on ehdoitettu, että jäljellejääneitä edespäin harjoitettaisiin ja sen perästä tutkittaisiin lukkarin-kokelaiksi, jossa suhteessa opetuksen pitäisi olla yhteinen suomen- ja ruotsin-kielissä, kristillisessä
uskonnon-opissa ynnä suomalaisen ja ruotsalaisen wirsikirjan taitamisessa,
luwunlaskussa, kirjoittamisessa, koraaliweisuussa ja urkuinsoitannossa, sekä täydellisempi kurssi wiimmeksimainitussa kahdessa aineessa sittemmin
ylimääräisillä tunneilla olla lukkari- ja urkunistiosaston oppilaiden läpikäytäwä erityisen opettajan johdolla. Mitä taas tulee wirkaylennyksen oikeuteen,
olisi kolme oppikurssia, kukin yksiwuotinen, määrättäwä, joista alimmainen
oikeuttaisi wähemmän edullisiin lukkarinwirkoihin, keskimmäinen, laajuudeltaan kaksiwuotinen, kaikkiin lukkarintoimituksiin ilman poikkeuksetta ja
ylimmäinen eli kolmiwuotinen kurssi jokaiseen sekä lukkarin- että urkunistinwirkaan maassa.119

Suomen Suuriruhtinaan Aleksanteri II:n esityksessä mainitaan, että kaikki
tuomiokapitulit ovat ”puolustaneet” puheena olevaa vuonna 1867 pappissäädyn
tekemää pyyntöesitystä, mutta Jyväskylän seminaarin johtaja ja kansakoulujen ”Yli-inspehtori” sekä ”koulutoimen Ylihallitus” olivat yksimielisesti vakuuttaneet, että pappissäädyn aloitteen mukaista koulutusta ei voida saada
117. AVp 1872, 1875, III: 87.
118. Ibid.: 84.
119. Ibid.
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tarkoituksenmukaisesti aikaan Jyväskylän opettajaseminaarissa. Koulutoimen
Ylihallituksen lausunnosta esityksessä tuodaan esiin muun muassa seuraavaa:
Koulutoimen Ylihallitus, jonka lausuntoa asiassa myöskin on waadittu,
on arwellut, että lukkarinwirkaan hakijat woiwat saada ne tiedot, jotka heiltä 267 §:n mukaan Kirkkolaissa 6 päiwältä Joulukuulta 1869 waaditaan, täydellisen kurssin kautta ylemmässä kansakoulussa, ja että nämät koulut siis,
läheisessä tulewaisuudessa woiwat walmistaa alempiin lukkarinwirkoihin kykenewiä oppilaita, jota wastoin alkeiskoulu eespäin niin kuin tähänkin saakka,
antaisi tarpeellista edeltäwalmistusta samallaisiin, waan enempää taitoa waatiwiin wirkoihin pyrkiwille; ja mitä erittäin tulee musiikilliseen opetukseen,
on Ylihallitus, wiitaten Kirkkolain 268 §:ään, ehdoittanut, että hippakuntakaupunkein tuomiokirkoissa palwelewat urkunistit ja lukkarit welwoitettaisiin johdattamaan puheenalaisia oppilaita musikissa ja laulussa. Papissäädyn
pyyntöesityksessä tehdyn osoitelman mukaan kolmiwuotiselle kurssille näissä
aineissa, wuotista 1,000 markan suuruista palkkiota wastaan niin hywin urkunistille kuin lukkarille sekä 600 markkaa huoneiden hyyryyn ja kaikellaisiin menoihin, kaikki laskettu erittäin kullekin hippakuntakaupungille, tahi
yhteensä 7,800 markkaa wuosittain, paitsi eri määräystä pienempäin urkujen
eli urkuharmoniumin sekä muitten soitanto aseiden ostamiseen.120

Koulutoimen Ylihallitus siten ankkuroitui lausunnossaan vanhakantaiseen
lukkarikäsitykseen, kuten vuonna 1.7.1870 voimaan tullut Kirkkolakikin ja myös
pappissäädyn aloite edellyttivät. Lukkareiden ja urkureiden musiikkikoulutus
sai tämän lausunnon mukaan jatkua jo vuosisatoja noudatetun käytännön mukaisesti. Pappissäädyn ehdottamaa järjestelmällistä koulutusta Jyväskylän seminaarissa ei tätä varten katsottu tarvittavan.
Saamiensa lausuntojen johdosta
Keisarillinen Majesteetti jätti säätyjen mietittäväksi, josko he tahtowat
määrätä waroja tämänkin laatuiselle oppilaitokselle, jota warten, myötäseuraawan arwionmukaista laskua myöten, menisi, ensi ylöspanoon noin 6,000
markkaa ja wuotiseen woimassapitoon 12,000 markkaa, sekä siinä tapauksessa lausuisiwat ajatuksensa siitä paikasta, johon laitos Säätyjen mielestä sopiwimmin olisi asetettawa.121

Säätyjen käsittelyä yleiskokouksissaan edelsi Yhdistetyn valtio- ja talousvaliokunnan lausunto asiassa. Tämä valiokunta rohkeni ryhtyä koulutuspoliit-

120. Ibid. 85–86.
Lainauksessa mainitut summat, 1 000, 600 ja 7 800 markkaa ovat 1 262, 757,20 ja 9 844
euroa.
121. Ibid.: 86.
Mainitut summat, 6 000 ja 12 000 markkaa, ovat 25 240 ja 50 480 euroa.
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tiseksi asiantuntijaksi ilmaisemalla, ettei erityistä oppilaitosta tarkoitukseen
tarvita, koska
Kirkkolain 267 §:n mukaan on se wähin opin määrä, jota lukkarinwirkain hakijoilta maassa waaditaan, supistettu ainoastansa selwään kirjalukuun, tarkkaan ja selkeään kirjoitukseen, luwunlaskun taitoon wähintäänkin neljässä
suorassa laskutawassa sekä siihen tietoon kristinopista, mikä on tarpeen heidän osaksensa antaa rahwaan lapsille alkuopetusta siinä, ja kun kaikki nämät aineet sisältywät maan kansakoulujen oppikurssiin, niin pitäisi myös
woitaman sanotuissa kouluissa saada opituiksi; jonka ohessa semmoisten lukkarintointen hakijat, joiden arwellaan waatiwan suurempaa oppisiwistyksen
määrää kuin kansakouluissa saadaan, wastedes niin kuin tähänkin asti saattanewat maan alkeisopistoissa hankkia itsellensä siihen tarpeelliset tiedot.122

Yhdistetty valtio- ja talousvaliokunta ei varsinaisesti väheksynyt lukkari- ja urkurioppilaille tarkoitettua musiikkioppianeksen, laulun ja urkujensoiton, opetusta, mutta valiokunta katsoi, että ”se werraten wähempi wuosirahan
määrä, joka lukkariksi ja urkunistiksi aikojain laulu- ja musiikinopetukseen
tarwitaan, woinee yhdessä muiden menojen kanssa papiswirastoa warten tulla yleisistä waltiowaroista suoritetuksi”. Valiokunnan päätösehdotus ei ollut
edellä mainituin perusteluin lukkareiden ja urkureiden koulutuksen järjestämiselle suopea seuraavalla päätösehdotuksen ilmauksellaan:
Waliokunta ottaa siis kunnioituksella ehdoittaaksensa,
että maan Säädyt alamaisuudessa ilmoittaisiwat, että Säätyjen mielestä semmoinen oppilaitos tulewien lukkarien ja urkunistien walmistusta warten, kuin Armollisessa esityksessä on ehdoiteltu, ei ole tarpeen waatima ja että
Säädyt, waikka tosin myöntäwät sen tarpeelliseksi, että mainituille henkilöille hankitaan tilaisuutta saada tarpeenmukaista laulun ja musiikin opetusta,
eiwät kuitenkaan katso tämän opetuksen olewan niin likeisessä yhteydessä kansakoulutoimen kanssa, että warat siihen olisiwat suostuntawerolla kokoon saatawat.123

Valiokunnan päätökseen saneli vastalauseensa tuomiorovasti Aaron Gustaf
Borg, joka puolusti voimakkaasti puheena olevan koulutuksen järjestämistä.124

122. AVp 1872, 1875, III: 89. (Yhdistetyn Waltio- ja Talouswaliokunnan mietintö N:o 3 Keisarillisen Majesteetin Armollisen esityksen johdosta, koskewa suostuntawarain määräämistä aiotulle oppilaitokselle lukkarien ja urkunistien walmistamista warten).
123. Ibid.: 90
124. Ibid.
Aaron Gustaf Borg toimi vuodesta 1857 alkaen Kuopion hiippakunnan tuomiorovastina ja oli pappissäädyn valtiopäiväedustaja kaikilla 1860-luvun ja 1870-luvun valtiopäivillä
(Heikinheimo 1955: 83).
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Valtiopäiväesitys ja siihen liittyvä Yhdistetyn valtio- ja talousvaliokunnan
mietintö käsiteltiin tämän jälkeen eri säätyjen yleiskokouksissa. Talonpoikaissääty hyväksyi mainitun valiokunnan mietinnön päätösehdotuksen äänin 43–
2,125 mutta Porvarissääty yksimielisesti,126 kuten myös Ritaristo ja Aateli.127
Ainoastaan Pappissääty vastusti valiokunnan päätösehdotusta äänestystuloksellaan 12–16.128 Näin ollen se jäi yksin vuoden 1867 valtiopäivillä tekemänsä aloitteen tukijaksi, ja säätyjen Keisarilliselle Majesteetille antama vastaus
noudatti Yhdistetyn valtio- ja talousvaliokunnan päätöstä. Helsingissä 6.4.1872
päivätty säätyjen vastaus päättyi ilmaukseen ”[- -], owat Säädyt alamaisimmasti katsoneet welwollisuudekseen olla Armollista esitystä hywäksymättä.”129
Kirkko ja koululaitos olivat vuonna 1869 säädetyn Kirkkolain perusteella
tulleet erotetuiksi toisistaan, kuten edellä on jo esiin tuotu. Kuitenkin säätyjen enemmistön päätökset osoittavat, että valtiopäivillä vuonna 1872, ja vielä
useita vuosia sen jälkeenkin erityisesti papiston keskuudessa (ks. s. 259–260)
oltiin yleisesti sillä kannalla, että lukkareiden pääasiallinen tehtävä on kansansivistystyö ja että urkurit voidaan kouluttaa edelleen samoin kuin ennen eli
yksityisen opetuksen turvin. Myös vuonna 1903 asetetun komiten ensimmäinen ehdotus lukkareiden kouluttamiseksi kirtokoulussa osoittaa saman asian.
Mainittu komitea koostui enemmistöltään kirkon virkamiehistä ilman lukkareita ja urkureita (ks. s. 286).
Kärsämäen seurakunnan kirkkoherra Berndt Leonard Frosterus (1808–
1887) joka sai Kuopion tuomiokapitulilta vuoden 1864 lopussa oikeuden antaa
todistuksia lukkarikokelaille.130 Hänen oppiinsa mainitaan hakeutuneen lukkareiksi aikoneita henkilöitä laajalti maan eri paikkakunnilta. Suoritettujen
opintojen päätteeksi toimeen pannun näytteen hyväksyjäksi on nimetty rovastin sukulainen, Kuopion piispa R. V. [Robert Valentin] Frosterus (1795–1884).131
Näyttää kuitenkin siltä, että maininta piispa Frosteruksen roolista tutkintojen
hyväksyjänä on virheellinen, koska Berndt Leonard Frosteruksella oli itsenäinen todistuksenanto-oikeus ja koska piispa Frosterus vieraili päätösnäytteissä
ilmeisesti ainoastaan yhden kerran ja silloinkin vain omasta kiinnostuksestaan.132 Edellä mainitun vahvistavat Berndt Leonard Frosteruksen otsikolla
125. Vp 1872 STp/pk 1895, I: 305.
126. Ld 1872 Bt/pk 1872, I: 471.
127. Ld 1872 RiA/pk 1872, I: 329.
128. Ld 1872 Pt/pk 1896, I: 527.
129. AVp 1872, 1975: III: 94.
130. KD 30.11.1864, § 32; KDArk Ca 13: 489; KD Cirk 110/11.2.1865: 3; ks. myös Jalkanen 1976: 82.
131. Pajamo & Tuppurainen 2004: 247.
132. Tältä kerralta on lukkarikokelaan Daniel Kasken (1844–1916), säveltäjä Heino Kasken (1885–1957) isän, kertomana säilynyt suusanallisena kirkkomuusikkojen ammattikunnassa sukupolvelta toiselle jo noin 150 vuoden ajan siirtynyt lausuma, jonka mukaan piispa
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”Kirkkoweisusta rakkaassa Isänmaassamme” sanomalehdessä kirjoittamat
lausumat. Niissä ei ole minkäänlaista viittausta piispa Frosteruksen asemaan
tutkintojen hyväksyjänä.
[- -] — ja koska minä korkea-arwoiselta tuomiokapitulilta Kuopiossa jo aikoja sitten olen saanut toimekseni kirkkoweisussa koetella lukkarin-oppilaisten
taitoa ja olen waltuutettu antamaan heille tarpeenmukaisia todistuksia lukkarin wirkain hakemusta warten, niin kuin myös olen joitakuita antanutkin,
niin rohkenen minä siitä syystä toiwoa suosiollista huomiota aiwotulle esittelemiselleni.133

Edellä tarkoitetuissa kirjoituksessaan Frosterus esitti oman näkemyksensä lukkareiden ja urkureiden kelpoisuuden toteamiseksi. Artikkelissa ei mainita kyseisen koulutuksen käsittelemistä saman vuoden valtiopäivillä, joten jää
avoimeksi asiaksi se, oliko Frosteruksen ehdotus tarkoitettu kompensoimaan
valtiopäivillä hylätyksi tullut aloite.
Niinkauwan kuin lukkareitten kouluttaminen ja todistusten antaminen
saa olla sillä kannalla kuin se tähän asti on maassamme ollut ja wielä nyt on,
nimittäin että itse kukin urkuin-soittaja ja wieläpä lukkarit keskenänsäkin
owat oikeutetut toinen toisellensa weisutaito-todistuksia antamaan, ei ikänä
kirkkoweisu-taito oikein parane eikä todelliseksi tule; sillä minä olen itse koetellessani senkaltaisten lukkarin-oppilaisten weisutaitoa, joilla jo ennen on
hywät, wieläpä kiitettäwätkin todistukset ollut, hawannut ja heidän omasta
suustansa kuullut, että usiammasti ei oppi tahi taito, waan ystäwyys ja raha
määrääwät todistusten hywyyden.134

Frosterus esittää kirjoituksessaan yksityiskohtaiset kokoonpano- ja toimintamallit sekä kustannusarviot ehdottamilleen lukkarintutkinnon johtokunnille.
Minun ajatukseni mukaan ei tämä epäkohta muutoin parane, jollei jonkinlaisia lukkarin-tutkinnon Johtokuntia maahamme suurempiin kaupunkeihin
aseteta, esimerkiksi niihin, joihin hiippakuntain ja läänien hallitukset omat
sijoitetut. Näiden Johtokuntain tulisi tutkia lukkarin-oppilaisten ja uruilla
soittajain weisuu- ja muuta musiikitaitoa sekä antaa heille taidonmukaisia todistuksia. Waan tässä woi lukia ajatella, mistäs otetaan rahat köyhässä maassamme kaikkien Johtokuntain palkkaamiseksi? Minä puolestani toiwon että
senkaltaiset Johtokunnat eiwät suuresti waltio-rahoja kuluttaisi, jos todella
puuhaan ruwettaisiin. Jos nyt esimerkiksi lukkarin-tutkinnon Johtokunta asetettaisiin jokaiseen hiippakunnan ja läänin pääkaupunkiin, ja se johtokunta
Robert Valentin Frosteruksen kysyttyä lukkarikokelailta, ketkä olivat maailman kuuluisimmat musiikkimiehet, eräs kokelas oli vitkastelematta vastannut ”Vaasan Noorlunti [Anders
Norlund] ja Kärsämäen Rosteerus [Berndt Leonard Frosterus]”.
133. US-r 82/15.7.1872: 1.
134. Ibid.
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ainoasti kerran wuodessa kokoon tulisi, e. m. ennen Juhannusta pariksi tahi
kolmeksi päiwäksi, lukkarin ja urkunistain oppilaisia tutkimaan, jotka wiime wuoden aikana owat kirkko-weisuun itsiänsä harjoittaneet kenenkä tykönä tahansa, waikkapa omin woiminsa kelwollisista weisun-opetuskirjoista, ja
heille todistuksia antamaan, niin en luulisi tainkaltaisen Johtokunnan istunnon monta kymmentä markkaa läänille maksawan.
Mainittuja Johtokuntia woitaisiin luullakseni helposti toimeen saada sillä
muotoa, että joku oppinut weisun-opetaja maamme pääkaupungista tahi läänein suurimmasta kaupungista sanomalehtien ja kuulutusten kautta läänin
kirkoissa wissiksi päiwäksi kokoon-kutsuisi kesällä tahi talwella hywän kelin
aikana (ei rospuutan aikana) kaikkia niitä, jotka kirkkoweisua harrastawat ja
owat siinä sekä myös muussa soitannossa ainakin sen werran oppineet kuin
mitä lukkarin-oppilaisen kiitettäwään taitoon waaditaan. Niistä kokoon tulleista kirkko- ja muun soiton harrastajista walittaisiin heidän hywällä suostumisellansa sekä esimies, wara-esimies ja jäsenet kysymyksessä olewaan
johtokuntaan, ainakin kolmeksi wuodeksi tahi niinkauan kuin haluttaa siinä
olla. Läänin pääkaupin [pääkaupungin] urkunista ja alkeisopiston musiikkitahi weisu-opettajat olisiwat alituiset jäsenet Johtokunnassa, ja heille maksettaisiin waltiorahoista joku pieni palkka niiltä päiwiltä, joina tutkinto kestää,
esim. 12 markkaa päiwältä, joka kolmelta päiwältä wuodessa tekisi ainoasti
72 markkaa. Jos paitsi näitä olisi esimies, wara-esimies ja 4 tahi kuusi jäsentä,
ja niille, jos he waatisiwat, itsekullenkin maksettaisiin 4 markkaa päiwä-trahtamenttia, niin se tekisi korkeintain toiset 72 markkaa. Esimies walittaisiin
kernaimmin kaupungissa paikalla asuwista, jotka owat soitannossa ja suomen kielessä taitawat; wara esimies samate tahi maalta, jos ei kaupungissa
ole sopiwaa miestä näihin toimiin. — Tutkinnossa pitäis esimiehen tahi wara-esimiehen ja ainaki 2 tai 3, jäsentä paitsi edellä mainittua weisun-opettajaa
eli urkunistaa saapuwilla oleman. Korkeintain yhden hewosen kyyti-palkka
maksettaisiin maalta sisälle tulleille jäsenille. Johtokunta walitsisi keskenänsä sen, joka tutkintoa pitää oppilaisten kanssa niin tieteellisesti kuin käytännöllisesti, kernaimmin weisu-opettajan. Kuitenkin olisi itsekullakin jäsenellä
myös oiteus tehdä joku kysymys tai weisauttaa joku wirren wärsy. Todistukset annettaisiin taitoa myöden Johtokunnan yhteisen suostumisen tahi äänestämisen jälkeen.135

Kirjoituksensa toisessa osassa Frosterus tuo esiin, mitä tietoja ja taitoja
lukkarilta ja urkurilta tulee vaatia. Näissä vaatimuksissa korostuvat musiikinteorian alkeet, klaavit, sävellajit ja niiden merkinnät neljään korotus- ja alennus135. Ibid.: 1–2.
Frosterus arvelee kysyttävän, mistä otetaan köyhässä maassa rahat mainittujen jokaisen hiippakunnan ja läänin pääkaupunkiin ehdottamiensa kerran vuodessa kokoontuvien
johtokuntien toimintaan. Hän esittää näkemyksenään, että johtokuntien (esimies, varaesimies ja neljä tai kuusi jäsentä) vuosittaisten kokoontumisten kulut yhtä johtokuntaa kohti
olisivat palkkioina 72 markkaa ja päivärahoina toiset 72 markkaa. Ne tulisi maksaa valtion
varoista. Nykyrahassa mainittujen summien yhteismäärä on 605,80 euroa.
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merkkiin saakka ja sävellajiasteikot myös jollakin soittimella soittaen (pianolla
tai uruilla ne, jotka ”urkunistan todistusta tahtowat, eli harmoniumilla”), aika-arvot, ”tawallisimmat wälilaulaisuudet” [intervallit] sekä seuraava vaatimus ja tieto siitä, mistä tietopuolisen ja taitoon liittyvän osaamisen voi hankkia:
8:ksi puhtaasti wirsikanteleella, wiululla tahi muulla soittokoneella soittaa minkä wirren tahansa, mistä koraalista se waan hänen eteensä pannaan,
sekä myös äänellänsä weisata usiamman kirkkowirren nuotin, ainakin nuotti-puustawin nimittämisellä tekstisanain sijaan.
[- -] Kaiken tässä edellä esitellyn tiedon luulisin lukkarin-oppilaisten
saawan minulta wiime wuonna Helsingissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainon kautta ulosannetusta Perustustiedosta kaikellaiseen Soitantoon
erinomattain kirkkoweisuun, aiwottu pää-asiallisesti lukkarein, kansakouluin
ja kirkkoweisun opettelewaisten hywäksi. – Joka korkeimpaa lausuntoa itsellensä tahtoisi weisuussa taikka harmoniumin tahi urkuin soitossa, se saattaisi hankkia itsellensä lawiampaa musiikitietoa musiiki-tirehtöörein, urkujen
soittajain taikka jonkun muun nuottiniekan tykönä, taikka laweammista soitanto-opetuskirjoista, joita saatettaisiin wast´edes painoon Suomen kielellä
toimittaa. – Mitä lukkarin-oppilaitten muuhun kirjalliseen tietoon tulee, sen
he kyllä woisiwat itsellensä saada Jywäskylän seminarissa eli muissa maamme opistoissa.136

Frosteruksen laatimissa lukkareilta ja urkureilta edellytettävissä valmiuksissa asiat painottuvat lukkareita koskeviin vaatimuksiin, mutta niistäkin
jäävät puuttumaan esimerkiksi kuoronjohtajan taidot. Urkureita koskevat kelpoisuuden tuottavat ehdot hänen esittäminään ovat erittäin vähäiset esimerkiksi jo noin 30 vuotta Frosterusta aikaisemmin Carl Theodor Möllerin laatimiin
koulutussisältöihin verrattuna (ks. s. 222–224), mutta Frosteruksen vakavaa
paneutumista lukkareiden ja urkureiden koulutustason kohottamiseksi osoittavat edellä mainittu hänen laatimansa oppikirja ja julkisuuteen saattamansa
ehdotus asiaintilan parantamiseksi kuluiltaan erittäin edullisiksi osoittamillaan toimenpiteillä. Näyttökokeiden vastaanottajiksi hänen ehdottamiaan johtokuntia ei kuitenkaan asetettu.
Vaikka Frosteruksen julkisuuteen saattama ehdotus painottuukin musiikkiainekseen, hänen kirjoituksessaan on vivahdus siihen, että hänen käsityksensä
lukkareiden työtehtävistä ankkuroitui vanhakantaiseen ”kansaopettaja”-käsitykseen (ks. edellä olevan lainauksen viimeinen virke). Frosterukselta todistuksen saaneita lukkareita ja lukkari-urkureita oli vuonna 1904 virassa vielä
yhdeksän.137

136. US-r 84/19.7.1872: 1–2.
137. KM 14.5.1909: 45, alaviite.
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Tuloksettoman valtiopäiväaloitteen ja Frosteruksen julkisuuteen saattaman
ehdotuksen jälkeen Helsingin Nikolainkirkon urkuri ja Aleksanterin yliopiston
musiikinopettaja Richard Faltin, Vaasan urkuri Oscar Pahlman (1839–1935)138
ja helsinkiläinen laulunopettaja ja oopperalaulaja Taavi (David) Hahl (1847–
1880)139 tekivät seuraavan aloitteen lukkareiden ja urkureiden koulutuksen järjestämiseksi. He lähettivät senaatille vuonna 1872 hakemuksen ”Förslag till
inrättande af en skola för bildande af klockare och orgelnister i Finland” Porvoon tuomiokapitulin alaisuuteen ja valvontaan ehdottamansa lukkareiden ja
urkureiden koulutuslaitoksen perustamiseksi Helsinkiin valtion varoilla. Tämän ehdotuksen mukaan koulu olisi kaksiluokkainen. Ensimmäisellä luokalla
koulutettaisiin lukkareita pienimpiin seurakuntiin ja annettaisiin valmiuksia
lahjakkaimmille oppilaille toisen vuosikurssin opintoja varten. Ne keskittyisivät urkujensoittoon. Koulussa olisivat ehdotuksen mukaan opetuskielinä sekä suomi että ruotsi. Pääsyvaatimuksena olisi yläkansakoulun oppimäärä ja
osoitetut valmiudet osallistua menestyksellisesti opiskeluun. Maksuttomaan
koulutukseen otettaisiin aloitteen mukaan enintään 16 oppilasta kummallekin luokalle.140
Opetusaineina ehdotuksen mukaan olisivat olleet musiikinteoria, laulu,
pianonsoitto ja urkujensoitto sekä urkujen viritys ja hoito. Oppitunteja olisi ensimmäisellä luokalla viikossa 20. Pianonsoittoa olisi 12, musiikinteoriaa kaksi
ja laulua kuusi tuntia viikoittain. Toisella luokalla oppitunteja olisi yhteensä
22. Ne jakautuisivat muuten samoin kuin ensimmäisellä luokalla, mutta pianonsoiton sijasta urkujensoittoa olisi 14 tuntia. Ensimmäisellä luokalla annettavan pianonsoitonopetuksen tavoitteena olisi luoda pohjaa urkujensoitolle ja
toimia apuna musiikinteorian opinnoille. Laulutunnit olisivat ehdotuksen mukaan yhteiset kummallekin luokalle, kuitenkin niin, että ensimmäisellä luokalla keskityttäisiin äänen kehittämiseen säveltapailun ja koraalilaulun avulla ja
toisella luokalla kirkollisen tyylin mukaiseen kuoro- ja kvartettilauluun. Musiikinteorian opinnot käsittäisivät ensimmäisellä luokalla musiikkiopin alkeet
ja toisella luokalla yksinkertaisen kontrapunktin. Urkujensoittoon kuuluisi ne-

138. Oscar Pahlman opiskeli mm. Dresdenissä vuosina 1862–1864 ja sen jälkeen jonkin aikaa Berliinissä sekä erityisesti musiikkipedagogisessa tarkoituksessa uudelleen sittemmin
Dresdenissä vuonna 1896. Vuosina 1864 ja 1865 Pahlman antoi urkukonsertteja Helsingissä ja maaseutukaupungeissa. Vuonna 1866 hänet valittiin Vaasan kaupunkiseurakunnan
ja vuonna 1876 Turun tuomiokirkon urkuriksi (KML 2/1929: 6).
139. Maisteri ja oopperalaulaja (tenori) Taavi Hahl toimi ennen Helsinkiin muuttoaan
Viipurissa laulunopettajana. Helsingissä hän johti muun muassa kuoroa Akademiska Sångsällskapet ja perusti kuoron Suomalainen Nuija. Hän julkaisi kaksi laulukokoelmaa, kolme vihkoa Ylioppilaslauluja (1871–1876) ja kaksi vihkoa Sävelistö-nimistä sekakuorolaulukokoelmaa (1879–1880). Niihin hän myös suomensi sanoituksia (Heikinheimo 1955: 266).
140. Sen. Ekon. Dep. AD 1399/254 1872; ks. myös Jalkanen 1978: 38–41.

256

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

liääninen koraalisoitto, rekisteröinti, yksinkertaiset alkusoitot sekä pienimuotoiset soolosävellykset.141
Suunnitelma oli ensimmäisen lukuvuoden opintojen osalta sama kuin sittemmin Turun Lukkari- ja urkurikoulussa toteutettiin (ks. alaluku 4.3.). Pianonsoitonopetusta oli tässä ehdotuksessa kuitenkin ensimmäisenä vuonna kaksi
kertaa enemmän kuin sittemmin Turun oppilaitoksessaq. Sekä ensimmäisen
että toisen lukuvuoden viikoittainen opetuksen yhteismäärä oli puheena olevassa suunnitelmassa kuusi tuntia suurempi kuin Turussa. Urkujensoittoa
olisi ehdotuksen mukaan neljä tuntia enemmän kuin sittemmin Turussa viikoittain. Faltinin, Pahlmanin ja Hahlin ehdotuksessa siten kiinnitettiin koulutettavien soittotaidon kehittämiseen enemmän huomiota kuin kuusi vuotta
sitä myöhemmin toteutuneessa koulutuksessa.
Hakemuksen jättäneiden henkilöiden käsityksen mukaan koulussa ei olisi tarpeen opettaa muita kuin edellä mainittuja oppiaineita, mutta he toivat
esiin, että jos katsottaisiin tärkeäksi lukkareille kristinopin kurssi, niin Porvoon tuomiokapituli voisi määrätä sitä varten opettajan. Puheena olevan aloitteen jättäneet ilmoittivat olevansa valmiit jakamaan keskenään siten, että Hahl
opettaisi laulua ja musiikinteoriaa ensimmäisellä luokalla, Faltin samoja oppiaineita toisella luokalla ja Pahlman pianonsoittoa kummallakin luokalla ja
urkujensoittoa toisella luokalla (ensimmäisellä luokalla urkujensoittoa ei opetettaisi). Koulun johtajana toimisi ehdotuksen mukaan Faltin.142
Esitettyyn suunnitelmaan sisältyi myös kustannusarvio. Perustamis
kustannuksiksi esitettiin sama summa kuin puheena olevan aloitteen (v. 1872)
valtiopäivillä jo esillä olleessa aloitteessa eli 6 000 markkaa, 25 240 euroa, ja
vuotuisiksi kuluiksi 8 200 markkaa, 34 500 euroa. Nyt esillä olevan ehdotuksen toteuttamisen vuotuiset kustannukset olisivat siten olleet 3 800 markkaa,
15 990 euroa, alhaisemmat kuin valtiopäivillä esillä olleessa aloitteessa.
Porvoon tuomiokapituli antoi hakemuksesta puoltavan lausunnon. Se ei
kuitenkaan hyväksynyt koulua pelkästään musiikkioppiaineita opettavaksi laitokseksi, vaan esitti, että siinä tulisi antaa myös pedagogiikan ja kristinopin
opetusta. Tätä tuomiokapituli perusteli lukkareiden työtehtäviin kuuluneella velvollisuudella opettaa rippikoulussa koraalilaulua sekä velvollisuudella
avustaa muutoinkin lasten opetuksessa ja kinkerikuulusteluissa. Tuomiokapituli asettui myös musiikkikoulutuksen asiantuntijaksi ilmaisemalla, että
pianonsoitonopetus ei ole kyseisessä koulutuksessa lainkaan tarpeellista. Oppilasmääristä se toi näkemyksenään esiin, että oppilaita tulisi olla ensimmäisellä luokalla 24 ja toisella 12. Tätä tuomiokapituli perusteli sillä, että suurin

141. Ibid.
142. Ibid. Sen. Ekon. Dep. AD 1399/254 1872; ks. myös Jalkanen 1978: 39–41.
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osa lukkareiden viroista oli niin pienipalkkaisia, etteivät toisen vuosikurssin
suorittaneet tulisi niitä hakemaan.143
Senaatissa asiaa käsiteltäessä kirkollisasiain toimituspäällikkö Henrik
Adolf Mechelin (1813–1899) ehdotti hakemuksen hyväksymistä. Hän perusteli kantaansa muun muassa kustannuksilla, mitkä olisivat selvästi vuoden
1872 valtiopäivillä käsiteltyä aloitetta alhaisemmat, ja sillä, että maan hallituksen tulisi antaa täysi tuki kyseessä olevalle tärkeälle hankkeelle. Kaksi senaattoria olisi hyväksynyt hakemuksen huomattavasti supistetussa muodossa,
mutta viiden senaattorin enemmistö katsoi valtiopäivien päätöksen esimerkin
perusteella, että hanke ei ollut tarpeellinen. Näin hakemus tuli hylätyksi.144
Vaikka puheena oleva koulutushanke ei toteutunut, sitä koskeva suunnitelma
yhtäläisyyksien perusteella oli ilmeisesti pohjana sittemmin Turun, Oulun ja
osittain myös Helsingin lukkari- ja urkurikoulujen perustamista ja toimintoja suunniteltaessa.
Vuonna 1873 oli sanomalehdessä kirjoitus otsikolla ”Yksityinen lukkarija urkunistikoulu”, missä tuotiin esiin urkuri Lauri Hämäläisen (1832–1888)145
suunnitelma perustaa yksityinen lukkari- ja urkurikoulu Helsinkiin ”jo tulewan
syyskuun alussa alkawaksi.” Sanomalehtikirjoituksessa kajottiin myös säätyjen edellisillä kaksilla valtiopäivillä tekemiin päätöksiin ja moitittiin koulutusaloitetta vastustaneita tahoja. Kirjoituksessa osoitettiin, että papiston asenne
lukkari-urkureiden kouluttamiseen oli myönteinen.
Jo edellisillä ja wiime waltiopäiwillä säätyjen päätettäwäksi esitettiin lukkarikoulun perustaminen, joko erityisenä tahi yhdistettynä opettajaseminaariin
Jyväskylässä. Esitysten tekijänä ja puoltajana oli pappiskunta, joka säädyistä parhaimmin huomasi laitoksen tarpeellisuuden; talonpojat jo ikimuistoisista ajoista owat tottuneet kaikenmoisiin kukon-ääniin, niin soitossa kuin
laulussakin, joten esitys heille lie ollut wähempiarvoinen; porwaristoa ja aatelistoa arwaten asia wielä wähemmin koski. Kuinka oikein lieneekin, se waan
on selwä, ettei säätyjen ja hallituksen toimella ole esitystä edemmäksi asiaa
annettu. Luultavasti pidettiin tuonlaatuisen laitoksen tuotteet halwempana,
kuin siihen uhrattawien yhteisten warojen arwo. Puute näin tawoin on saanut
143. BD 20.11.1872 asiakirjassa Sen. Ekon. Dep. AD 1399/254 1872; ks. myös Jalkanen
1978: 42.
144. Sen. Ekon. Dep. pk 23.1.1873, I: 272–277; ks. myös Jalkanen 1978: 43.
145. Lauri Hämäläinen aloitti muusikon uransa viulistina pitopaikasta toiseen eri puolilla maatamme kiertäneessä triossa. Oulussa hän sai kiinnityksen ruotuväen soittokuntaan
ja sai paikalliselta urkurilta opetusta urkujensoitossa. Yksityisten lahjoitusvarojen ja senaatilta saamiensa apurahojen turvin hän opiskeli Tukholmassa Kuninkaallisessa Musiikkiakatemiassa vuosina 1860–1864 urkujensoiton lisäksi klarinetin- ja kornetinsoittoa. Hän
toimi sotilaskapellimestarina Viipurissa, Uuden teatterin orkesterin viulistina Helsingissä,
Helsingin Vanhan kirkon urkurina v. 1871–1888 ja Helsingin Lukkari- ja urkurikoulun urkujensoitonopettajana v. 1882–1888 (Klemetti 1965: 163–168).
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yhä huomattawammaksi ilmestyä. Lukkari-virkojen awonaisiksi jouduttua, hakijoilta waaditaan kuitenkin auttawia todistuksia, ei ainoastaan kirkko-laulussa, waan urkujen soitannossakin. Heidän on ne siis hankkiminen, – waan
mistä? Seikkojen nykyisellä kannalla ollessa, teiltä tietymättömiltä aloilta olemattomilta.146

Mainitussa sanomalehtikirjoituksessa mainittiin, että perustettavaksi
suunnitellussa urkuri Lauri Hämäläisen lukkari-urkurikoulussa opetetaan
sointuoppia, urkujensoittoa ja kirkkoveisuuta. Osoituksena Hämäläisen määrätietoisesta ja vakavasta suunnitelmasta hankkeensa toteuttamiseksi on se,
että sanomalehtiartikkeleissa hänen ilmoitettiin aikovan hankkia tarvittavan
muun koulutarpeiston lisäksi ”pedaalilla ja kahdella manuaalilla warustetun
urkuwärkin”.147
Urkuri Hämäläisen hanke ei näytä johtaneen käytännön toimenpiteisiin,
koska aiotusta lukkari- ja urkurikoulusta ei ole tämän jälkeen julkisuudessa
tietoja. Se kuitenkin olisi täyttänyt edellä siteeratun ehdon välttämättömimmistä musiikkioppiaineista, mitkä lukkareiden ja urkureiden koulutuksessa
tarvitaan. Vaikka tästä lukkari- ja urkurikoulusta ei ole julkisuudessa tietoja,
Hämäläisen antamaa koulutusta näyttää olleen varsin runsaasti, koska häneltä todistuksen lukkari-urkurin tehtäviin saaneita oli vuonna 1904 virassa vielä
24.148 Hämäläinen toimi sittemmin Lorenz Nikolai Achtén perustaman Helsingin Lukkari- ja urkurikoulun urkujensoitonopettajana, kuten myös jäljempänä
mainittua oppilaitosta koskevassa alaluvussa 4.5. mainitaan.
Pian edellä osittain siteeratun artikkelin julkaisemisen jälkeen sanomalehdessä julkaistiin kirjoitus otsikolla ”Säätyjen päätös urkunisti-koulusta”.149
Siinä oiottiin edellä mainitussa artikkelissa esitettyjä näkemyksiä eri säätyjen suhtautumisesta lukkari- urkurikouluhankkeisiin ja arveltiin kirjoittajan
itsensäkin jo myöntävän kirjoittaneensa ajattelemattomasti asioista, joiden ”oikeaa laatua hän ei ole tiennyt”. Kirjoituksessa kuitenkin myönnettiin säätyjen
hyväksyneen asiasta valtio- ja talousvaliokunnan antaman lausunnon, minkä
146. US-r 74/27.6.1873: 2; ks. myös FAT 146/28.6.1873: 1, Mbl 148/1.7.1873: 2 ja OW-S
27/5.7.1873: 2.
147. Vrt. Carl Frans Blomin vastaava hankinta samaa tarkoitusta varten Porvoossa 1850-luvun puolivälissä, s. 227.
Hämäläisen suunnitelmasta oli lisäksi erillinen sanomalehtitieto (Hä 23/3.7.1873: 2).
148. KM 14.5.1909: 45, alaviite.
149. US-r 77/4.7.1873: 1.
Kirjoitus on vastakirjoitus saman sanomalehden numerossa 74/27.6.1873: 2 julkaistuun sille lähetettyyn (ilmauksella ”Annettu”) kirjoitukseen ja hyökkäys HD:n kannanottoja vastaan. Viimeksi mainitun sanomalehden numerossa 172/28.6.1873: 3 on referoitu USr:n (74/27.6.1873: 2) uutinen ja mainittu, että edellisillä valtiopäivillä ollutta lukkareiden ja
urkureiden koulutuksen järjestämistä koskenutta aloitetta oli kannattanut ainoastaan papisto eli aloitteen tekijä.
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mukaan ”semmoinen oppilaitos, kuin arw. esityksessä on ehdotettu (’nimittäin
missä opetusta annettaisiin myöskin yleisissä opinkappaleissa’) ei ole tarpeen
waatima”. Artikkelin mukaan säädyt olivat silti katsoneet ”wälttämättömän
tarpeelliseksi, että lukkarin- ja urkunistin-virkoihin pyrkijöille toimitettaisiin tilaisuus tarpeen mukaisesti musiiki-taidossa walmistumaan”. Esiin tuodut lainaukset Yhdistetyn valtio- ja talousvaliokunnan lausunnosta säätyjen
tekemiin äänestyspäätöksiin (ks. s. 251) osoittavat, että puheena oleva vastauskirjoitus keskittyi käsittelemään toisena vaihtoehtona esitettyä lukkari-urkurikoulutuksen järjestämistä Jyväskylän opettajaseminaarin yhteyteen
ja valtion taholta edellytettävän rahoituksen teknisiä kysymyksiä. Kirjoittaja
oli siten ankkuroitunut vanhaan käytäntöön, minkä mukaan lukkareiden ensisijaisena tehtävänä oli edelleen ”kansanopettajina” toimiminen ja sen ohessa kirkkoveisuun johtaminen.150
Näyttää siltä, että 1.7.1870 voimaan tulleeseen vuoden 1869 kirkkolakiin
saakka – ja siinäkin vain hieman muutettuina – vuoden 1686 laissa säädetyt
lukkareiden velvollisuudet jarruttivat kirkkomusiikin ammattilaisten koulutuksen järjestämistä. Sitä osoittaa muun muassa se, että edellä mainittujen
aloitteiden rauettua papiston keskuudessa esiintyi edelleenkin useita kannanottoja kansakoulunopettajan ja lukkarin virkojen yhdistämiseksi151 eli Ruotsissa
vuonna 1842 annetun kouluasetuksen perusteella toteutetun mallin toimeenpanemiseksi myös Suomessa.152 Kuopion ja Raahen rovastikuntien pappeinkokousten ehdotuksena asia käsiteltiin vuonna 1876 kirkolliskokouksessa. Ehdotusta
selvittämään asetettiin valiokunta, jonka laatima mietintö sisälsi ehdotuksen
lukkareiden ja kansakoulunopettajien yhdistettyjen virkojen perustamiseksi
ja rovasti Gustaf Dahlbergin (1821–1906) eriävän mielipiteen. Viimeksi mainitun mukaan kirkolliskokouksen tulisi valiokunnan ehdotuksen sijasta pyytää 12 000 markan, noin 53 350 euron, määräraha tuomiokirkkojen kanttorien
ja urkureiden antamaa lukkari- ja urkurikoulutusta varten. Kirkolliskokous ei
kuitenkaan ennättänyt käsitellä kyseistä valiokunnan mietintöä.153
Ajatusta lukkareiden ja kansakoulunopettajien virkojen yhdistämisestä tuotiin esiin julkisuudessa 1870–1880-luvuilla ja vielä 1900-luvun alussa150. Vrt. eri hiippakuntien ”konsistoriumien” [tuomiokapitulien] aloitteet lukkari- ja kansaopettajain opistoista ja niiden kustannuksista (ST 4/27.1.1857: 1–3, 5/3.2.1857: 1–2 ja
6/10.2.1857: 1–2).
151. Papiston esittämiä käsityksiä lukkarin ja kansakoulunopettajan virkojen yhdistämisestä ja tämän perusteella koulutuksen järjestämistä koskevia papiston näkemyksiä on tuonut esiin Kaarlo Jalkanen (1978: 43–46).
152. Esimerkiksi Turun tuomiokirkon urkuri Johan Fredrik Boström oli Tukholman musiikkiakatemiassa ”aflagt fullständiga, med beröm godkända, prof till musikdirektörs- och
skolkantors-befattningar [- -] och godkänd examen uti folkskolelärareseminarium i Stockholm” (Hbl 279/30.11.1865: 1).
153. Jalkanen 1978: 44–46.
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kin.154 Vaikka autonomian ajan Suomen valtiosääntö sisältyi Ruotsin vuoden
1772 hallitusmuotoon ja maassamme siten yleisesti noudatettiin Ruotsissa voimassa olleita säännöksiä, kyseinen toimintamalli ei ollut toteuttamiskelpoinen
Suomessa, koska maassamme kirkko ja koululaitos olivat tulleet vuoden 1869
Kirkkolain perusteella erotetuksi toisistaan 1.7.1870 lähtien.

4.3. Turun Lukkari- ja urkurikoulu
Lukkareiden ja urkureiden koulutuksen järjestämiseksi ei siten edellä mainituista yrityksistä huolimatta saatu valtion ylläpitämää oppilaitosta, mutta alistettuaan asian Suomen Suuriruhtinaan Aleksanteri II:n päätettäväksi senaatti
teki vihdoin 26.11.1877 myönteisen päätöksen Oscar Pahlmanin ja Carl Gustaf Waseniuksen helmikuussa 1877 senaatille jättämään hakemukseen yksityisen lukkari-urkurikoulun perustamiseksi Turkuun.155 Koululle myönnettiin
4 000 markan, 17 780 euron, avustus yleisistä varoista (”ur finska allmänna
medel”) tarpeellisten soittimien hankkimiseksi sekä aluksi viideksi vuodeksi
opetus-, huoneisto-, palvelushenkilöstö- ynnä muita kuluja varten 6 000 markan, 26 680 euron, vuotuinen avustus. Senaatti lisäksi vahvisti koulun säännöt.
Koulu aloitti toimintansa 1.2.1878.156 Erikoista on, että sen alkamista koskevat sanomalehti-ilmoitukset olivat kaikki ruotsinkielisiä, vaikka vahvistettujen sääntöjen mukaan koulussa mainitaan annettavan opetusta sekä ruotsin
että suomen kielellä. Koulu sai nimekseen Privatskolan i Åbo stad för utbildande av klockare och orgelnister. Siitä käytettiin kuitenkin jo alusta alkaen julkisuudessa nimeä Klockare- och orgelnistskolan i Åbo, mikä sittemmin vuonna
1897 tuli oppilaitoksen viralliseksi nimeksi suomenkielisessä muodossaan Tu-

154. K-S 7/17.2.1872: 2–3; ST 76/29.9.1877: 1; US-r 67/21.3.1882: 2.
Edellä tarkoitetussa US-r:n artikkelissa kehotettiin ottamaan asiaan kantaa. Vastustavia kannanottoja oli saman sanomalehden numeroissa 75/31.3.1882: 2, 78/4.4.1882: 2,
79/5.4.1882: 1–2 ja 157/11.7.1882: 1, olosuhteiden perusteella hyväksyvä kannanotto numerossa 141/21.6.1882: 1 ja ehdoitta hyväksyvä kannanotto numerossa 16/20.1.1883: 1.
Nimimerkki Matti, joka kirjoitti artikkeleita otsikolla ”Kirje Helsingistä”, ihmetteli vielä vuonna 1903, miksi lukkareiden ja kansakoulunopettajien virkojen yhdistäminen ei käy
päinsä (US-r 73/29.3.1903: 5 ja 84/12.4.1903: 5).
155. Sen. Ekon. Dep. AD 192/233 1877; ks. myös Jalkanen 1978: 34–35.
Lukkari- ja urkurikoulun perustamishankkeista Turkuun oli julkisuudessa tietoja jo vuoden 1877 alussa, jolloin sanomalehti (ÅP 40/18.2.1877: 2) kertoi Waseniuksen ja Pahlmanin
hankkeesta ja heidän senaatille jättämästään valtionapuhakemuksesta.
156. Sen. Ekon. Dep. pk 19.4.1877, II: 1019–1923 ja pk 29.1.1877, VI: 769–772; SuS:n kirje ÅD:lle 29.11.1877; ÅD Ark E I: 40; ÅD Cirk 662/30.1.1878, § 1 a): 127–131; ÅD Ark G
III, I; ÅP 16/19.1.1878: 1, 4; ÅU 17/19.1.1878: 4 ja 19/21.1.1878: 2; Mbl 17/21.1.1878: 3; HD
20/22.1.1878: 4 ja 22/24.1.1878: 4; Hbl 20/24.1.1878, H-v-u: 3, 25/30.1.1878: 1 ja 26/31.1.1978,
H-v-u 9: 2; SWL 13/31.1.1878: 1.
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run Lukkari- ja urkurikoulu. Vuodesta 1925 alkaen koulusta tuli Åbo kyrkomusikinstitut – Turun kirkkomusiikkiopisto.157
Pääsyvaatimuksiksi Turun Lukkari- ja urkurikoulun samoin kuin sittemmin muidenkin lukkari- ja urkurikoulujen ensimmäiselle luokalle ilmoitettiin
hyvän maineen lisäksi yläkansakoulun oppimäärä tai vastaavat tiedot sekä
luonnonlahjat ja taipumukset koulutuksen omaksumiseksi. Koulutuksen kaksijakoisuutta, lukkari – urkuri, Turun oppilaitoksessa korostaa se, että toiselle
luokalle, urkuriluokalle, olivat omat vaatimuksensa. Urkuriluokalle pääsivät
ainoastaan ensimmäisen vuosikurssin menestyksellisesti läpäisseet oppilaat
(”grundlig och praktisk skicklighet i de ämnen, i hwilka underwisning å nästnämnda klass meddelas”158), joten koulutus ei ollut samanaikaista, vaan peräkkäiseksi suunniteltua erikseen lukkareille ja urkureille toteutettua, kuten
esimerkiksi Johan Fredrik Boströmin vuonna 1862 tekemässä aloitteessa tarkoitettiin. Koulutus oli koulun sääntöjen neljännen pykälän määräyksen perusteella kaikille oppilaille maksutonta.
Jo useasti edellä esiin tuodun mukaisesti lukkareiden pääasialliseksi tehtäväksi oli vuosisatojen ajan katsottu kansan sivistäminen, lukkarinkouluissa,
sunnuntaikouluissa ja laiskainkouluissa opettaminen ja papiston palvelijana
toimiminen sekä siinä sivussa kirkkoveisuun johtaminen. Nyt perustetussa Turun Lukkari- ja urkurikoulun antamassa koulutuksessa asia käännettiin täysin
päinvastaiseksi (vrt. Waseniuksen antama lausunto Johan Fredrik Boströmin
koulutusaloitteesta s. 243). Koulussa annettiin alkuvuosina opetusta ainoastaan musiikkioppiaineissa. Ne olivat musiikinteoria, laulu, pianonsoitto, urkujensoitto sekä urkujen virittäminen ja muu hoito (koulun sääntöjen § 7). Tätä
asiaa pidettiin jo vuonna 1878 julkisuudessa puutteena, koska sanomalehtikirjoituksen mukaan ne kouluun pyrkivät, jotka eivät ole suorittaneet vaadittavaa ylemmän kansakoulun oppimäärää
[- -] haapuilevat yksityis-opetusta yhdeltä ja toiselta ja niin kokewat saada todistuksia, jotka woiwat olla mimmoiset hywänsä – ja waikka ehkä hywätkin –
päästäkseen wakinaiseksi oppilaaksi; waan onkohan tuommoinen hätäpäissä
hankittu pakkotieto riittäwä tulewalle siwistyneelle seurakunnan wirkamiehelle?! Eikö hän ole yhtä yksipuolinen kuin esim. joku, joka on wissiin elinkeinoonsa työpajassa itseään walmistanut. — Tällä ei ole tarkoituksena millään
tawalla soimata mainitusta koulusta tulewia lukkareita ja urkuria, waan on
sulettu koko tämä kirjeeni wiimeinen puoli tähän lauseesen: Turun lukkari- ja
urkuri-koulu tarwitsisi lisään waroja, hankkiakseen wielä yhden kunnon opettajan lisään, joka opettaisi muita tarpeellisia oppiaineita.159
157. Kvist 1986: 44–45.
158 . Turun Lukkari- ja urkurikoulun sääntöjen § 3 (SWL 13/31.1.1878: 1; ÅU 165/21.6.1878:
3).
159. US-r 135/11.11.1878, Li: 2.
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Alkuvuosinaan kaksivuotinen koulutus käsitti ensimmäisenä vuonna viikoittain yhteensä 14 tuntia, musiikinteoriaa (rytmioppia, sävellajeja ja muuta
musiikinteorian perusteihin kuuluvaa) kaksi tuntia, lauluharjoituksia (säveltapailua, äänenmuodostusta, soololaulua, yksi- ja neliäänistä virsilaulua, muuta neliäänistä kuorolaulua sekä sointuoppia) kuusi tuntia, pianonsoittoa (sekä
valmistavina opintoina urkujensoittoa varten että teoreettisten oppiaineiden
ymmärtämiseksi) kuusi tuntia. Urkujensoittoa ja siihen liittyvää muuta oppiainesta ei ensimmäisenä vuonna opetettu. Toisen vuosikurssin opetus käsitti viikoittain yhteensä 16 tuntia, musiikinteoriaa (sointuoppia, kontrapunktin
alkeita erityisesti modulaatioiden kannalta ja niiden käytännön soveltamista
liturgisessa urkujensoitossa) neljä tuntia, lauluharjoituksia (osittain yhdessä
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa, osittain erikseen kvartetteina
ja kuoroina), kaksi tuntia ja urkujensoittoa (neliäänistä koraalisoittoa, rekisteröintiä, soittoteknisesti helppojen preludien ja vastaavien muiden sävellysten soittamista) 10 tuntia.160
Turun oppilaitokseen hyväksyttiin ensimmäisiksi koulutettaviksi lukkari-urkureiksi ainoastaan 10 noin 30 hakijasta, joista 20 hylättiin puuttuvien
kouluopintojen takia. Tätä menettelyä sanomalehtikirjoituksessa pidettiin sääntöjen määräysten mukaisesti oikeana ilmauksella ”Det är ock fullkomligt rätt,
att föreståndaren i detta afseende håller sig strängdt till stadgarne, annars wore ju hela skolans ändamål förfeladt öch klockarebildningen blefwe i samma lägerwall som hittills.161

4.4. Oulun Lukkari- ja urkurikoulu
Samana vuonna (1878), jolloin Turun Lukkari- ja urkurikoulu aloitti toimintansa, urkuri (”direktör”) Anton Bernhard Kunelius162 ja kanttori Matts Leander Källström (1841–1879)163 jättivät senaatille Oulun Lukkari- ja urkurikoulun
Jo ennen tässä tarkoitettua sanomalehtiartikkelia oli samassa sanomalehdessä (54/6.5.1878:
2) seuraava tieto: ”Koulun, jossa walmistetaan oppilaita lyseoon, realikouluun, lukkari- ja
urkurikouluun panewat kansakoulunopettajat A. Nyyssönen ja Anton Havonen kesällä toimeen Turussa.”
160. Turun Lukkari- ja urkurikoulun 29.11.1877 vahvistettujen sääntöjen §§ 6–7; ks. myös
Kvist 1986: 45–46.
161. ÅU 165/21.6.1878: 3.
162. Anton Bernhard Kunelius oli suorittanut Tukholman musiikkiakatemiassa musiikinjohtajan, urkurin, kirkkolaulajan ja laulunopettajan tutkinnot kiitettävin arvosanoin (I-n
1/3.1.1852: 1; BTng 5/17.1.1852: 1; Sen. tal. os. AD 932/101 1882). Opiskelunsa jälkeen hän
oli Carl Gottlob Ganszaugen kapellin viulistina Helsingissä (ÅT 9/3.2.1854: 1) ja sittemmin
Oulussa laulunopettajana ja sotilaskapellimestarina. Vuodesta 1875 alkaen hän toimi Oulussa urkurina (Jalkanen 1978: 52). Opintojen päättämisestä ”efter fulländad berömlig kurs”
ja Ganszaugen kapelliin liittymisestä ks. ÅT 9/3.2.1854: 1.
163. Matts Källströmin opinnoista ei ole tietoa, mutta hän toimi Oulun virkaa tekevänä
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perustamista koskevan hakemuksen.164 Kuopion tuomiokapituli puolsi antamassaan lausunnossa hanketta, mutta senaatti ei alistanut asiaa Suomen Suuriruhtinaan hyväksyttäväksi, joten asia raukesi. Kaarlo Jalkanen on arvellut
asiassa syyksi sen, että senaatti ei tohtinut alistaa Suomen Suuriruhtinaan
päätettäväksi valtionavustuksen myöntämistä kahdelle oppilaitokselle, koska ei ollut vielä kokemuksia niiden menestymisestä. Hän on lisännyt ilmaisun
”Ehkä se ei myöskään luottanut täysin anojien kyvykkyyteen, koska tuomiokapituli ei ollut maininnut siitä mitään.”165
Sittemmin Kuneliuksen yhdessä Johan Emil Sandströmin166 kanssa laatiman uuden hakemuksen167 perusteella senaatin 12.11.1882 tekemällä päätöksellä
Oulun Lukkari- ja urkurikoulun säännöt vahvistettiin ja koululle myönnettiin 3
000 markkaa, 13 530 euroa, perustamiskustannuksiin ja 4 000 markan, 18 030
euron, vuotuinen toiminta-avustus viideksi vuodeksi.
Opetus jakautui siten, että Kunelius opetti sekä pianon- että urkujensoittoa ja Sandström musiikinteoriaa sekä antoi torvisoitonopetusta ylimääräisenä
oppiaineena sitä haluaville. Laulunopetus ilmeisesti jakautui siten, että Kunelius opetti äänenmuodostusta ja yksinlaulua, Sandström kvartettilaulua.168
Koulun säännöt olivat vähäisin poikkeuksin samat kuin Turun oppilaitoksessa, ja tuomiokapituli asetti sille kouluneuvoston. Oppilasmääräksi rajattiin

lukkarina vuodesta 1856 ja vakinaisena vuodesta 1861 lähtien. Ansiokasta viranhoitoa osoittaa se, että tuomiokapituli myönsi hänelle vuonna 1879 director cantus -arvonimen, mikä oli
tuohon aikaan harvinainen lukkareille myönnettynä (Jalkanen 1978: 58).
164. Sen. Ekon. Dep. AD 850/102 1878 ja pk 13.9.1878 V: 164–165; Hbl 164/18.7.1878, H-v-u
56: 3; I-n 58/20.7.1878: 2; SWL 98/17.8.1878: 2; K-S 68/24.8.1878: 1: ks. myös Jalkanen 1978: 58.
165. Jalkanen 1978: 58.
166. Johan Emil Sandström oli opiskellut Leipzigin konservatoriossa (Sen. Ekon. Dep.
AD 932/101 1882) senaatin myöntämän 500 markan, 945 euron, apurahan turvin (FAT
274/25.11.1874: 1; HD 323/26.11.1874: 2; Mbl 275/26.11.1874: 1) ja toiminut mm. Suomalaisen Oopperan orkesterin ensiviulunsoittajana ja konserttimestarina (TaS 75/20.9.1879: 4 ja
76/24.9.1879: 4). Kaarlo Jalkanen (1978: 58–59) mainitsee, että Sandström tuli Ouluun musiikinopettajaksi ja tarkk´ampuja-pataljoonan kapellimestariksi vuonna 1882. Jalkasen maininta siitä, että Emil Sandström olisi toiminut orkesterin jäsenyyden lisäksi myös Suomalaisen Oopperan orkesterin kapellimestarina, on virheellinen. Se perustunee edellä mainittuihin
TaS:n numeroissa 75/20.9.1879: 4 ja 76/24.9.1879: 4 julkaistuihin ilmoituksiin. Näistä suomenkielisissä ilmoituksissa Sandström mainitsee olevansa ”Soitannon johtaja Suomalaisessa
operassa”, mutta ruotsinkielisissä ”Consertmästare vid Finska Operan”. Johan Sandström
konsertoi kesäkuussa 1878 yhdessä laulajatar Lydia Laguksen kanssa Mikkelissa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa, Savonlinnassa ja Lappeenrannassa (Mbl 124/29.5.1878: 1).
167. HW-S 22/2.6.1882: 4.
168. Jalkanen 1978: 60.
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10 oppilasta kummallekin kahdesta luokasta.169 Opetus käynnistyi 15.1.1883,170
mutta toiminta jäi lyhytaikaiseksi, koska senaatti päätti olla myöntämättä sille
valtionapua vuonna 1887. Syyksi siihen on esitetty senaatin määräämän tarkastajan,171 Richard Faltinin, mainittuna vuonna suorittamasta tarkastuksesta antaman raportin sisältämä ”tuomio”.172
Edellä tarkoitettu peruste valtionavun lakkauttamiseen ei ainakaan yksiselitteisesti pidä paikkaansa. Vaikka Faltinin 19.4.1887 päiväämä tarkastuskertomus Oulun, Turun ja Helsingin lukkari-urkurikouluista sisältää erittäin
kriittisiä kannanottoja Oulun oppilaitoksen heikosta tasosta. Ankarimmin Faltin suhtautui urkujensoitonopetukseen. Siitä hän esitti seuraavaa:
On selvää, ettei näissä oloissa osapuilleenkaan kunnollista urkuria koulusta voi lähteä. Tulokset ovatkin mitä surkeimmat; koko oppilasluvusta oli vain
kaksi urkurioppilasta olemassa (kolmas oli tilapäisesti sairas), eikä näillä ollut
selvempää käsitystä koraalin soitossa kuin eräällä koulusta äsken lasketulla
oppilaallakaan, jota olin tilaisuudessa kuulustamaan ja jonka käytännöllinen
harjaantuminen ei riittänyt edes yksinkertaisen koraalin täsmälliseen soittamiseen, minkä koulu urkuinsoitossa on pannut päämääräkseen ja mikä tarkoituksenmukaisella opetuksella ehdottomasti olisikin saavutettavissa.173

Kuneliuksen pianon- ja urkujensoitonopetuksesta Faltin mainitsi lausunnossaan viralliseen asiakirjaan hyvin heikosti soveltuvasti ivallisesti, että
Kuneliuksen hyvä tahto on ainoa asia, mitä hän voi kiittää. Faltinin mukaan
Kuneliukselta puuttui lähes tyystin kyky antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja näissä oppiaineissa, koska oppilaiden soitto oli Faltinin ilmauksen mukaan
kauttaaltaan hätäistä ja epärytmistä. Musiikinteorian ja laulun opetuksen Faltin totesi olevan pianonsoiton ja urkujensoiton opetusta parempaa, vaikka hän
mainitsi myös näiltä osin joitakin huomautuksia. Neliääniset koraali- ja kvartettiesitykset ansaitsivat Faltinin mukaan tunnustuksen. Harjoitusvälineet Faltin totesi epätyydyttäviksi, koska esimerkiksi urut olivat yksisormioiset, mistä
169. Sen. Ekon. Dep. pk 12.10.1882 V: 647–649; H-fors 246/23.10.1882: 3; Mbl 247/24.10.1882:
3; HD 290/25.10.1882: 3.
Komiteanmietinnössä 14.5.1909: 24 mainitaan Oulun Lukkari- ja urkurikoulun saamaksi vuotuiseksi valtionavustukseksi virheellisesti 3 000 markkaa.
170. OL 51/20.12.1882: 2; K-u 1/5.1.1883: 4.
Kaarlo Jalkanen (1978: 59) mainitsee epätarkasti koulun aloittaneen toimintansa vasta
15.2.1883.
171. Lukkari-urkurikoulut olivat asianomaisen tuomiokapitulin valvomia. Koska ne saivat vuotuista valtionapua, ne olivat myös senaatin tarkastuksen alaisia. Richard Faltinin
jälkeen tarkastajana toimi Ilmari Krohn (1867–1960) syksystä 1903 lähtien.
172. ”Skolan i Uleåborg utdömdes” (Flodin & Ehrström 1934: 287; ks. myös Dahlström, F.
1982: 18/18).
173. KM 14.5.1909: 66.
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syystä triosoitto oli mahdotonta.174 Faltinin Kuneliuksen opetustaidoista esittämä kritiikki antaa aiheen aprikoida sekä sen oikeutusta, että Tukholman musiikkiakatemiassa kiitettävin arvosanoin suoritettujen tutkintojen tasoa175 (vrt.
alaviitteen 47 tarkoittama lainaus).
Edellä esiin tuodusta huolimatta Faltinin tarkastuskertomukseen on kirjattu seuraava lausuma:
Huomioitteni perustuksella ja siihen oppilaiksi tarjoutuvien runsauteen
nähden, mikä kouluilla on ollut, saan mielipiteenäni nöyrimmästi lausua, että
koulut kaikissa kolmessa kaupungissa näyttävät minusta välttämättömiltä ja
hyödyllisiltä, kumminkin edellyttämällä, että Oulun koulu kaikissa suhteissa
pannaan samaan kuntoon kuin Turun ja Helsingin.176

Oulun oppilaitoksesta esiin tuomistaan monista kielteisistä havainnoista
huolimatta Richard Faltinin lausunto ei siten Oulun Lukkari- ja urkurikoulua
täysin tuominnut, vaikka niin mainitaan tapahtuneen, vaan edellytti sen saattamista samalle tasolle kahden muun lukkari- ja urkurikoulun kanssa. Richard
Faltin ei myöskään tarkastuskertomuksessaan asettanut Oulun oppilaitokselle
valtionavun myöntämistä kyseenalaiseksi, kuten teki sittemmin vuonna 1903
Viipurin lukkari- ja urkurikoulun osalta (ks. s. 276). Senaatti kuitenkin edellä mainitun mukaisesti lakkautti Oulun lukkari- ja urkurikoulun valtionavun
lokakuussa 1887.177 Se, mikä osuus Richard Faltinin esittämillä kriittisillä ilmauksilla Oulun oppilaitoksesta oli asioiden kulkuun, jäänee yksityiskohtaisesti selvittämättä. Valtionavustuksen lakkauttamiseen mahdollisesti kuitenkin
vaikutti muitakin jäljempänä esiin tuotavia tekijöitä.
Valtionavustuksen lakkauttaminen näyttää tulleen koetuksi Oulussa suurena yllätyksenä, koska Richard Faltinin tekemän tarkastuksen päätteeksi
järjestetyssä tilaisuudessa läsnä olleiden lukkari- ja urkurikoulun oppilaiden
ilmauksen mukaan hänen mainitaan antaneen Oulun Lukkari- ja urkurikoulusta myönteisen lausunnon.
Wiime kuluneen lukuwuoden ajalla herra tirehtööri Faltin piti koulussamme tarkastuksen. Pidetyn tarkastuksen loputtua lausui tarkastaja kiitettäwät lauseet opettajille sekä oppilaille heidän hywästä edistymisestä, jonka
olimme tilaisuudessa kuulla jokainen oppilas. Julistettiin myöskin paikkakunnan jossain sanomalehdessä (Oulun Lehdessä) koulumme tarkastettaessa olleen hywässä kunnossa.178
174. KM 14.5.1909: 64–72; Jalkanen 1978: 66.
175. Vrt. alaviitteen 47 tarkoittama Tobias Norlindin ilmaus.
176. KM 14.5.1909: 72.
177. Sen, Ekon. Dep. AD 1699/112 1887 ja pk 22.12.1887 VI: 1395–1396; ks. myös Jalkanen1978: 69–70.
178. K-u 86/29.10.1887: 3.
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Kirjoituksessa mainittu Oulun Lehti oli tarkastuksen jälkeen uutisoinut
asiasta seuraavasti:
Tarkastuksen täkäläisessä lukkarin ja Urkurinkoulussa piti tirehtori
Faltin Helsingistä wiime keskiwiikkona ja torstaina ja huomasi siinä koulun
olewan erinomaisessa kunnossa, josta herra Faltin lausuikin mielihywänsä sekä opettajille, herroille A. K u n e l i u s e l l e ja kapellimestari J. S a n ds t r ö m i l l e, että myöskin opiston oppilaille.179

Myös Suomalainen Wirallinen Lehti julkaisi edellä siteeratun uutisen kanssa samansisältöisen tiedotteen,180 joten Richard Faltinin antamaksi mainittu
tunnustus Oulun Lukkari- ja urkurikoulun erinomaisesta tilasta levisi Oulun
Lehteä laajemmankin lukijakunnan tietoon maassamme. Tämä erittäin myönteinen ilmaus muuttui jo vähän yli puolen vuoden kuluttua päinvastaiseksi.
Lukkari- ja urkurikoulujen valtionapupäätöksistä monissa sanomalehdissä eri
puolilla maatamme uutisoitaessa Oulun oppilaitoksen valtionavun lakkauttamisen syyksi mainittiin ilmaus ”koska on huomattu että sanottu koulu ei ole
asianmukaisessa kunnossa, [- -].”181
Faltinin tarkastuskertomukset saatuaan senaatti pyysi vielä kaikilta tuomiokapituleilta tiedot lukkari- ja urkurikoulujen toiminnasta sekä lausunnon,
olivatko kouluista valmistuneet kohottaneet kirkkolaulun tasoa ja vastasiko
koulujen organisaatio tarkoitustaan vai oliko kyseinen opetus järjestettävä ehkä muulla tavalla.182
Oulun Lukkari- ja urkurikoulusta oli valmistunut vuosina 1885–1887 yhteensä 17 lukkari-urkuria, mutta hiippakunnassa oli tuona aikana täytetty vain
kahdeksan virkaa vakinaisesti. Päästötodistuksen saaneista seitsemän oli kiinnitetty virkaa tekevinä Kuopion hiiippakuntaan, kaksi oli saanut viran Porvoon
hiippakunnassa ja yksi Turun arkkihiippakunnassa. Vaikka Oulun koulusta oli
valmistunut enemmän lukkari-urkureita kuin heille oli tarjolla vakinaisia virkoja hiippakunnassa, tuomiokapituli esitti toivomuksen, ettei koulua ainakaan
vielä lakkautettaisi, koska se taas aiheuttaisi pätevien lukkarien ja urkurien
puutetta hiippakunnassa”. Helsingin Lukkari- ja urkurikoulusta oli vuosina
1885–1887 valmistunut 21 lukkari-urkuria eli kolminkertainen määrä Porvoon
hiippakunnassa annettuihin lukkari-urkurin valtakirjoihin verrattuna samana
aikana. Turun vastaavasta oppilaitoksesta valmistui mainittuna aikana ainoastaan 12 lukkari-urkuria, mikä määrä oli noin puolet arkkihiippakunnassa vuo179. OL 21/16.3.1887: 1.
180. SWL 68/23.3.1887: 1.
181. US-r 244/21.10.1887: 2; TaS 125/24.10.1887: 2; LU 82/25.10.1887: 3; K-u 85/26.10.1887:
2; OL 85/26.10.1887: 1; KanL 43/27.10.1887: 3; ST 245/27.10.1887: 2; S-o 124/29.10.1887: 2;
WL 87/29.10.1887: 3.
182. Jalkanen 1978: 67.
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sina 1885–1887 täytettyjen kyseisten virkojen määrästä. Koko maassa valmistui
puheena olevana aikana 50 lukkari-urkuria. Virkoja täytettiin noin 40. Tämän
perusteella kolme oppilaitosta oli riittävä määrä koulutuksen järjestämiseksi,
mutta kaksi oppilaitosta valmistuneiden määrän perusteella oli liian vähän.183
Valtionavun lakkauttamispäätöksessään senaatti kuitenkin mahdollisti
Oulun oppilaitoksen erityisen lahjakkaiden oppilaiden opintojen jatkamisen
Turun ja Helsingin oppilaitoksissa stipendien turvin, mikäli Kuopion tuomiokapituli antaisi siihen suosituksen. Senaattorit Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (1830–
1903) ja Christian Theodor Oker-Blom (1822–1900) ehdottivat koululle vuoden
mittaista lisäaikaa, jotta koulun toimintaan ei olisi tullut äkillistä päättymistä, mutta muut senaattorit eivät siihen suostuneet.184 Koulu ei kuitenkaan heti
lakannut, vaan senaatti myönsi sille Anton Kuneliuksen ja Johan Emil Sandströmin erillisen hakemuksen perusteella 2 000 markan, 11 110 euron, suuruisen määrärahan lukuvuodeksi 1887–1888.185
Senaatin tehtyä vuonna 1887 päätöksen olla myöntämättä Oulun lukkari- ja urkurikoululle valtionavustusta koulun puolesta ryhdyttiin hankkeisiin
koulutuksen edelleen mahdollistamiseksi paikkakunnalla valtionavustuksen
turvin. Puheena olevan kaupungin lukkari August Bäckman lähetti jo joulukuussa 1887 lukkari- ja urkurikoulua koskevan hakemuksen senaatille.186 Se
pyysi asiasta lausunnon Faltinilta, joka toi esiin, että kyseiseen hakemukseen
suostuminen ei mitenkään parantaisi puheena olevan koulutuksen tasoa Oulussa entisestään, joten senaatti hylkäsi hakemuksen.187 Pian tämän jälkeen, jo
tammikuussa 1888, urkuri ja laulunopettaja Kunelius ja kapellimestari Sandström jättivät hakemuksen 5 000 markan, 27 250 euron, vuotuisen valtionavustuksen saamiseksi Oulun Lukkari- ja urkurikoululle.188 Senaatti kuitenkin
hylkäsi tämänkin hakemuksen.189
Sitä, että lukkareiden ja urkureiden koulutuksen jatkuminen Oulussa koettiin erittäin tärkeäksi, osoittaa se, että vielä vuonna 1888 tehtiin asiassa kaksi
183. Sen. Ekon. Dep. AD 221/224 1887 (Tuomiokapitulien lausunnot); Maasalo, A. 1932:
15, 22; ks. myös Jalkanen 1978: 68–69.
184. Sen. Ekon. Dep. AD 221/224 1887 ja AD 626/100 1887 sekä pk 13.10.1887 V: 758–763;
Sen. Ekon. Dep. AD 146/1 1888 sekä pk 17.3.1888 II: 355–356 ja pk 19.12.1888 VI: 1163–
1164; ks. myös Jalkanen 1978: 69.
185. Sen. Ekon. Dep. AD 1699/112 1887 ja pk 22.12.1887 VI: 1395–1396; A-a 300/27.12.1887:
2; K-u 103/28.12.1887: 2; OL 103/28.12.1887: 1; T-o 103/28.12.1887: 3; ST 302/29.12.1887: 2;
ks. myös Jalkanen 1978: 69–70.
186. OI 101/21.12.1887: 1; T-o 101/21.12.1887: 2; ks. myös Jalkanen 1978: 70.
187. Sen. Ekon. Dep. AD 1703/22 1887 ja pk 20.4.1888 II: 954–955; ks. myös Jalkanen 1978: 70.
188. Sen. Ekon. Dep. AD 123/100 1888; Dbl 29/31.1.1888: 2; Hbl 25/31.1.1888: 2; NPr
29A/31.1.1888: 2; US-r 25/31.1.1888: 2; PU 26/1.2.1888: 2; TaS 15/3.2.1888: 2; WaTng
15/3.2.1888: 3; OI 10/4.2.1888: 2; L-s 10/4.2.1888: 3; WL 10/4.2.1888: 3; Wabl 10/4.2.1888: 3).
189. Sen. Ekon. Dep. pk 9.2.1888, I: 642 ja pk 9.2.1888, I: 642; ks. myös Hbl 34/10.2.1888:
2 ja Jalkanen 1978: 70.
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valtiopäiväaloitetta. Kummankin valtiopäiväaloitteen keskeisin perustelu lukkareiden ja urkureiden koulutuksen järjestämiseksi edelleenkin Pohjois-Suomessa
oli elinkustannusten kalleus maan pohjoisista osista Etelä-Suomen oppilaitoksissa opiskelemaan joutuville lukkareiksi ja urkureiksi kouluttautuville.
Ensimmäisen puheena olevista aloitteista tekivät Suomen Talonpoikaissäädyssä valtiopäiväedustajat [Aapo] Rantaniemi ja [Isak] Hoikka. Heidän
3.1.1888 päiväämässään aloitteessa esitetään, että Oulun Lukkari- ja urkurikoululle myönnettäisiin 5 000 markan, 27 310 euron, vuotuinen valtionavustus.190
Pappissäädyssä vastaavan aloitteen tehneiden kirkkoherrojen [Waldemar]
Wallin (1847–1925) ja [Niilo] Karlsberg (1852–1911) 28.1.1888 päiväämän aloitteen loppulausuma on seuraava:
Tämän johdosta rohkenemme nöyrimmästi anoa, että korkea-arvoisa Pappissääty yhtyisi Hänen Majesteetillensä Keisarille tekemään alammaista anomusta siihen suuntaan,
että valtioapua myönnettäisiin lukkarein ja urkurein opettamiseen
Pohjois-Suomessa.joko niin, että Ouluun asetettavalle lukkarikoulule annettaisiin riittävää valtioapua,
tahi että kuusi kolmensadan markan suuruista apurahaa vuodessa
myönnettäisiin Kuopion hippakunnasta lukkarin- ja urkurin-koulua Helsingissä tahi Turussa käyväin avuksi, ehdoilla, joita Hallitus lähemmin
määrätköön.191

Valtiopäivillä tehdyt aloitteet eivät johtaneet toivottuun tulokseen, vaan
Yleinen valitusvaliokunta yhteisesti kumpaakin edellä tarkoitettua aloitetta
käsitellessään päätyi mietintöönsä (Petitionsbetänkande N:o 13) kirjatun mukaan esittämään säädyille seuraavaa: ”[- -], får Utskottet vördsamt föreslå, att
Ständerna, i betraktande deraf att regeringen egnat full uppmärksamhet åt utbildingen af klockare och orgelnister jemväl för norra Finland, ville låta ifrågavarande petitionsförslag förfalla.”192
Edellä mainittujen virallisluonteisten aloitteiden lisäksi asiaa käsiteltiin
paljon myös sanomalehdistössä.193 Yritykset saada valtionavustus koululle takaisin edellä mainittua lukuvuodeksi 1887–1888 tarkoitettua 2 000 markan,
11 090 euron, avustusta lukuun ottamatta jäivät kuitenkin tuloksettomiksi.194
190. Vp 1888 STp/pk 1888, I: 362–363; ks. myös Dbl 46/17.2.1888: 1–2.
191. Vp 1888 SPs/pk 1888, I: 39–40; ks. myös Dbl 28/30.1.1888: 2; NPr 30A/1.2.1888: 3; LU
10/3.2.1888: 2; UT 10/3.2.1888: 1; T-o 10/4.2.1888: 1 ja Jalkanen 1978: 70–71.
Valtiopäiväaloitteessa mainittu vuosittainen henkilökohtainen apuraha, 300 markkaa, lukkari- ja urkurioppilaille joko Helsingin tai Turun oppilaitoksissa, on 1 638 euroa.
192. HLd 1888, 1889, V: 5–6.
193. K-u 86/29.10.1887: 3; OI 86/29.10.1887: 1; K-u 87/2.11.1887: 1; OL 90/12.11.1887: 1;
K-u 92/19.11.1887: 3 [kaksi kirjoitusta].
194. KM 14.5.1909: 24.
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Valtionavustuksen menettäminen ja uusien yritysten lukkari- ja urkurikoulun perustamiseksi jääminen tuloksettomiksi sai aikaan Oulussa ja
Pohjois-Suomessa katkeruutta, mikä ilmeni muun muassa sanomalehtikirjoituksessa otsikolla ”Maaseutukaupunkien edut saawat wäistyä pääkaupungin
etujen tieltä”. Merkittävä musiikkikoulutuspoliittinen ja ilmeisesti ensimmäistä kertaa esiin tuotu näkemys mainitussa kirjoituksessa oli se, että Helsingin
lukkari- ja urkurikoulun toiminta tulisi yhdistää Helsingin Musiikkiopistoon
omana osastonaan.
Mutta täytyy taasen toiselta puolen tunnustaa, että Helsingin etuja on maaseutukaupunkeihin nähden liiaksikin silmällä pidetty. Wiittaan tässä ainoastaan
yhteen seikkaan. Helsingissä on warsinainen musikiopisto, joka nauttii waltio
apua useita kymmeniä tuhansia markkoja. [- -] Mutta äskettäin lu´in Helsingin
lehdissä, että waltiowaroista on myönnetty muistaakseni 8,500 markan wuotuinen waltioapu yleisistä waroista Helsingin lukkari- ja urkurikoulua warten.
[- -] Oulun lukkari- ja urkurikoulu olisi kumminkin paljon tarpeellisempi
olemassa kuin hra Achten perustama koulu Helsingissä. Kun kerran siellä on
warsinainen musiikiopisto, niin woitaisiinhan samoilla opettajawoimilla opistossa myöskin walmistaa lukkareja ja urkureja eli toisin sanoen musiikiopiston yhteydessä woisi olla erityinen osasto lukkareja ja urkureja warten. Katson
sen pikemmin waltiowarain tuhlaukseksi, että Helsingissä ylläpidetään erityinen koulu lukkareja ja urkureja warten, kun kumminkin siellä jo on täydellinen musiikiopisto. Tälle opistolle olisi mielestäni myönnettäwä waltioapua
ainoastaan sillä ehdolla, että opistoon perustetaan myöskin lukkari- ja urkuriosasto. Siihen siaan olisi täällä Oulussa toimeensaatawa uudelleen lukkarija urkurikoulu, jota laaja Pohjanmaa warsin kipeästi kaipaa.
Lukkarin poika.195

Tekemästään päätöksestä huolimatta senaatti ei sittemmin myöntänyt
stipendejä koulun oppilaille opintojen jatkamiseksi muissa lukkari- ja urkurikouluissa. Keväällä 1888 koulun seitsemän oppilasta jätti asiaa koskevan
hakemuksen, mutta Kuopion tuomiokapitulin puoltavasta lausunnosta huolimatta senaatti ei stipendejä myöntänyt, koska sen käsityksen mukaan hakijat
eivät olleet liittäneet hakemuksiinsa edellytettyjä todistuksia edistymisestään
ja musiikkitaipumuksistaan. Hakemuksiin oli kuitenkin liitetty Kuneliuksen ja
Sandströmin yleisluoteinen lausunto hakijoista.196 Arvailujen varaan jää, vaikuttiko senaatin ratkaisuun Oulun Lukkari- ja urkurikoulun oppilaiden koulunsa toiminnan jatkumisen puolesta propagoidessaan esittämät perustelut.
He todistelivat sanomalehtikirjoituksessaan, että heidän opiskelunsa Turun
tai Helsingin lukkari- ja urkurikouluissa olisi lähes mahdotonta muun muassa
195. OI 84/19.10.1889: 1.
196. Sen. Ekon. Dep. AD 601/242 1888 ja AD 601/242 1888; ks. myös Jalkanen 1978: 71.
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siksi, että mainituissa oppilaitoksissa käytetään eri oppimateriaalia kuin Oulussa ja että he eivät pystyisi talousongelmien johdosta saamaan asumistaan
järjestymään Helsingissä eivätkä Turussa.197
Kunelius ja Sandström jatkoivat koulun opetustoimintaa vielä lukuvuoden
1888–1889 ajan ilman valtionapua.198 Tämän jälkeen Kunelius ilmoitti antavansa yksityistä opetusta lukkareiksi ja urkureiksi pyrkiville.199 Häneltä todistuksen saaneita lukkareita ja lukkari-urkureita oli virassa vuonna 1904 vielä
yhteensä 13.200

4.5. Helsingin Lukkari- ja urkurikoulu
Helsingissä Lukkari-urkurikoulu johtajanaan Lorenz Nikolai Achté201 aloitti toimintansa syksyllä 1882 eli neljä ja puoli vuotta Turun oppilaitosta myöhemmin202 ja samaan aikaan Helsingin Musiikkiopiston kanssa. Oppilaitokseen
ei otettu lainkaan ainoastaan urkurikoulutukseen hakevia. Aluksi kouluun ilmoittautui 18 oppilasta.203 Syyslukukaudella oppilasmäärä oli kuitenkin 30,
kun mukaan lasketaan koeajaksi otetut kuusi oppilasta, kuten jäljempänä tarkoitetussa sanomalehtiartikkelissa mainitaan. Opetus oli maksutonta, mutta
koulutettavilla oli velvollisuus osallistua kirkollisissa menoissa ”köörilauluun”.
Opetusaineiksi ilmoitettiin laulu, urkujensoitto ja soituoppi.204 Siten koulussa
opetettiin alkuvuosina Turun vastaavan oppilaitoksen tavoin ainoastaan musiikkioppiaineita. Ensimmäisen lukukauden päättymisvaiheessa julkaistussa
artikkelissa selvitettiin koulun opetus oppituntijakoineen ja ilmaistiin myös säveltapailun kuuluneen opetusaineisiin heti alusta asti.
197. K-u 86/29.10.1887: 3; US-r 291B/15.12.1887: 1.
198. Koulun toiminta on ilmaistu päättyneeksi lukuvuoden 1892–1893 lopussa (KM
14.5.1909: 24), joten siihen aikamäärään on laskettu virheellisesti myös Anton B. Kuneliuksen antama yksityinen opetus.
199. K-u 96/22.8.1889: 4, ks. myös Jalkanen 1978: 71–72.
200. KM 14.5.1909: 45, alaviite.
201. Lorenz Nikolai Achté teki vuosina 1868–1869, 1872–1873 ja1876 Saksaan yhteensä
kolme opintomatkaa seuratakseen Berliinin yliopistossa teologian luentoja. ”Tärkeämpää oli
kuitenkin sävellystaidon ja kirkkomusiikin opiskelu (MT 3/1943: 40–41).
202. Emmy Achté mainitsi Helsingin Lukkari- ja urkurikoulun 25-vuotisjuhlassa keväällä 1907 pitämässään puheessa, että Lorenz Nikolai Achté jo heti vuosina 1872–1873 suorittamansa toisen ulkomaisen [Saksaan tehdyn] opintomatkan jälkeen oli päättänyt sopivan
tilaisuuden tullen perustaa lukkari- ja urkurikoulun. Hän oli maininnut tästä asiasta myös
ystävälleen Carl Gustaf Waseniukselle, joka ennätti toteuttaa Achtén suunnitelman ennen
häntä. Emmy Achtén ilmauksen mukaan Lorenz Nikolai Achtén tarkoituksena oli ensiksi
valmistua papiksi ja siten saamansa aseman ja varojen turvin sittemmin perustaa lukkarija urkurikoulu (Hbl 144/30.5.1907: 7).
203. Ibid.
204. US-r 67/21.3.1882: 4.
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— Om hr N. Achtés klockare- och orgelnistskola, som öppnades i September d. år, hafva vi varit tilllfälle att inhemta följande:
Undervisning har i skolan tillsvidare meddelats på en klass. Ekevernas antal har varit 30, af hvilka dock 6 varit antagne endast prof. Lärotimmarne under veckan hafva varit 27, af hvilka 8 blifvit använda till tonträffning, körsång
o. s. v., 8 till tonbildning och solosång, 8 till pianospel samt 3 till harmonilära. I tonbildning och solosång har undervisning meddelats af fru E. Achté, i
de öfriga ämnena af hr Achté. All undervisning har varit kostnadsfri för eleverne. Många nya elever hafva efter anstaltens öppnande anhållit om inträde i
densamma, men ej kunnat emottagas innan lärarepersonalen blifvit ökad och
en andra klass kommit stånd.
Läroverket åtnjuter tillsvidare hvarken stats- eller privatunderstöd.205

Edellä siteeratussa sanomalehtiartikkelissa mainitun mukaisesti Helsin
gin Lukkari- ja urkurikoulu toimi ensimmäisenä lukuvuotenaan (1882–1883)
ilman julkisia tai yksityisiä avustuksia perustajansa Lorenz Nikolai Achtén
omalla rahoituksella, joten koulussa opetuksen antaneet Achté ja hänen rouvansa Emmy Achté eivät saaneet työstään lainkaan palkkaa.206
Koulun perustamiseen valtionapua saavana oppilaitoksena tarvitun Suomen
Suuriruhtinaan Aleksanteri III:n (1845–1894) hyväksymispäätöksen jälkeen senaatti vahvisti koululle säännöt 25.7.1883 ja myönsi 4 000 markan, 18 030 euron, avustuksen soittimien, nuottien ja muun opetusmateriaalin hankkimista
varten sekä ilmoitti 6 000 markan, 27 050 euron, vuotuisesta avustuksesta viideksi oli kuitenkin sävellystaidon ja opetus-, huoneisto- ja palveluskuntakuluihin
päivämäärästä 1.9.1883 alkaen. Senaatti toimi siten valtionapupäätöksessään
samalla tavalla kuin vastaavan Turun oppilaitoksen osalta. Oppilasmääräksi
vahvistettiin enintään 32, mistä määrästä voi poiketa ainoastaan perustelluista syistä.207 Mainitusta lukumäärästä poikettiin jo toisen lukuvuoden alusta,
jolloin oppilaita oli 39. Ensimmäisen lukuvuoden oppilaista jatkoi opintojaan
24. Syksyllä 1882 koeajaksi otetut kuusi oppilasta jäivät pois. Uusia oppilaita otettiin 15.208 Oppilaitoksen oppikurssi oli aluksi kaksivuotinen, muutettiin

205. Mbl 285/7.12.1882: 3; ÅU 335/9.12.1882: 3; ks. myös US-r 286/8.12.1882: 1. Viimeksi
mainitussa sanomalehdessä käytetään säveltapailusta termiä äänen tapaaminen.
206. Maasalo, A. 1932: 5.
207. FAT 175/31.7.1883: 1; HD 206/1.8.1883: 2; Hbl 177/1.8.1883: 1; Mbl 176/1.8.1883: 3;
ÅTng 206/2.8.1883: 2.
Jo ennen koulun sääntöjen vahvistamista koskevia sanomalehtiuutisia sanomalehdet
(Mbl 167/21.7.1883: 2; NPr 196/22.7.1883: 2; ÅTng 195/22.7.1883: 2 ja ÖF 168/23.7.1883: 1)
uutisoivat L.-N. Achtén perustaman lukkari- ja urkurikoulun saamasta valtionavusta.
208. Mm. US-r 212/12.9.1883: 2; Mbl 213/13.9.1883: 3; NPr 249/13.9.1883: 2; ÅTng
248/13.9.1883: 2; FAT 214/ 14.9.1883: 1.
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pian kolmevuotiseksi ja vuonna 1923 nelivuotiseksi, jolloin koulun nimeksi tuli Helsingin Kirkkomusiikkiopisto.209
Helsingin lukkari- ja urkurikoulun säännöt poikkesivat hieman edellä mainituista Turun oppilaitoksen säännöistä. Opetus määrättiin jaettavaksi neljään
neljän ja puolen kuukauden mittaiseen ”osastoon”. Koulutus kesti siten jo edellä mainitun mukaisesti aluksi kaksi lukuvuotta samoin kuin Turussa, mutta
urkujensoiton opiskelu aloitettiin Turun oppilaitoksen käytännöstä poiketen
jo ensimmäisen vuoden toisen ”osaston” aikana harjoituksin sormiolla. Toisen
vuoden aikana opintoihin tuli myös jalkiosoitto. Muun oppiaineksen osalta merkittäviä eroavaisuuksia Turun oppilaitoksen opetusjärjestelyihin ei ollut. Sen sijaan opetushenkilöstö Helsingin oppilaitoksessa oli määrältään suurempi kuin
Turun oppilaitoksessa, missä oli ainoastaan kaksi opettajaa. Helsingin Lukkari- ja urkurikoulussa perustamisesta lähtien oli neljä opettajaa. Lorenz Nikolai Achté opetti musiikinhistoriaa, koraalilaulua ja kuorolaulua, Emmy Achté
äänenmuodostusta ja yksinlaulua, Frans Könni (1855–1896) pianonsoittoa ja
Lauri Hämäläinen urkujensoittoa. Viimeksi mainitun kuoleman (v. 1888) jälkeen urkujensoitonopettajaksi tuli Oskar Merikanto vuonna 1889.210
Ensimmäiset lukkari-urkurit valmistuivat Helsingin Lukkari- ja urkuri
koulusta vuonna 1884. Päästötodistuksen saaneita oli seitsemän. Oppilaitoksen täyttäessä 25 vuotta siitä oli valmistunut yhteensä 199 lukkari-urkuria.
Ainoastaan seitsemän oppilasta oli Emmy Achtén antaman tiedon mukaan erilaisista syistä johtuen jättänyt mainittujen 25 vuoden kuluessa opintonsa kesken.211 Oppilaitoksen johtajana toimi Emmy Achtén jälkeen vuosina 1923–1951
Armas Maasalo (1885–1960). Hän oli opettanut oppilaitoksessa urkujensoittoa
vuodesta 1914 alkaen.212

4.6. Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulu
Samoin kuin Lorenz Nikolai Achté Helsingissä vuonna 1882 Emil Sivori (1864–
1929)213 perusti vuonna 1893 omalla kustannuksellaan Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun. Sen johtajana hän toimi kuolemaansa saakka. Sanomalehtitietojen
mukaan kyseisen koulun oli ainakin aluksi tarkoitus olla osana syksyllä 1888
toimintansa aloittanutta Anna Forsténin (1846–1925) musiikkikoulua (vrt. s.
209. KML 5/1932: 5.
210. Mm. Hbl 144/30.5.1907: 7; KML 5/1932: 5.
211. Hbl 144/30.5.1907: 7.
212. Määttänen & Marvia 1978, 4: 145.
213. Johan Emil Sivori oli opiskellut Turun Lukkari- ja urkurikoulussa ja saanut päästötodistuksensa keväällä 1886 (ÅTng 148/2.6.1886: 2; ÅU 148/2.6.1886: 2: Fi 127/3.6.1886: 3;
HD 149/3.6.1886: 3). Hän opiskeli myös Leipzigin konservatoriossa, mistä sai todistuksensa
keväällä 1893 (”utdimitterad med de amplaste vitsord”; ÖF 240/6.9.1893: 2).
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457), missä Sivorin ilmoitettiin opettavan musiikinteoriaa ja urkujensoittoa,214
mutta jo hyvin pian lukkari- ja urkurikoulusta ilmoitettiin ja sanomalehtien
tiedotteissa mainittiin omana oppilaitoksenaan.215 Sen laulunopettajana oli kevääseen 1901 tai 1902 edellä mainittu Anna Forstén.216 Mahdollisesti hän oli
edellä mainitussa tehtävässä ainakin kevääseen 1901, mutta enintään kevääseen 1902 saakka. Siihen viittaa se, että hän ilmoitti syksystä 1901 alkaen yksityisten laulutuntiensa antamisesta.217 Tästä asiasta hän ei ollut ilmoittanut
edellisinä vuosina.
Emil Sivorin perustaman Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun toiminnan
aloittamista koskeva sanomalehti-ilmoitus julkaistiin Viipurissa ilmestyneiden
sanomalehtien lisäksi myös pääkaupungin kahdessa sanomalehdessä.
Wiipurin
Lukkari- ja Urkurikoulu
alkaa tämän Syyskuun 20:tena päiwänä, ja otetaan siihen mies- ja nais-oppilaita,
joilta sisäänpääsytutkinnossa, paitse koulutodistuksia ja papinkirjaa, waaditaan hywää ääntä, tarkkaa kuuloa sekä muuten huomattawaa taipumusta
musiikin alalla.
Oppikurssi on 4-wuotinen wasta-alkawille.
Pääaineina opetetaan:
Musikin teoriaa, Musikin historiaa, Soolo- ja Kööri-laulua, Piano- ja Urkusoittoa, Urkujen wiritystä ja hoitoa, sekä tietoja niiden tärkeimmistä osista.
Siwuaineina, wapaan walinnon mukaan annetaan myös opetusta Laulunjohdossa ja Pianonsoinnutuksessa.
Tarkempia tietoja antaa
Emil Siwori,
koulun johtaja.218

Opetusaineiden luettelemisen aloittaminen musiikinteoriasta ja -historiasta
on selvästi peräisin Leipzigin konservatoriosta, missä Sivori oli Turun Lukkari- ja urkurikoulun opintojensa jälkeen opiskellut. Suomenkielisissä sanomalehti-ilmoituksissa mainittu oppiaine ”Pianonsoinnutus” on ruotsinkielisissä

214. WS 199/29.8.1893: 2; A-a 201/31.8.1893: 4; KoS 67/2.9.1893: 3; M-i 70/2.9.1893: 2; W-si
68/2.9.1893: 3; Wibl 205/5.9.1893: 3; Hbl 239/6.9.1893: 3; NPr 241/6.9.1893: 3; Sl 36/7.9.1893: 2.
Kahdessa sanomalehdessä (WS 207/7.9.1893: 2 ja ÖF 241/7.9.1893: 3) oli toimitusten tiedotteet. Niissä asia ilmaistiin niin, että Anna Forstén toimii laulunopettajana perustetussa
Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulussa.
215. Å-d 70/2.9.1893: 2; ÖF 241/7.9.1893: 1, 253/19.9.1893: 2 ja 255/21.9.1893: 3.
216. Jalkanen 1978: 94.
217. W-i 227/29.9.1901: 2 ja 233/6.10.1901: 1; WN 227/30.9.1901: 1
218. WS 207/7.9.1893: 1, ks. myös ibid.: 2 (toimituksen tiedote); ÖF 241/7.9.1893: 1, ks. myös
ibid.: 3 (toimituksen tiedote); Wibl 208/8.9.1893: 2; Pl 209/9.9.1893: 1; US-r 209/9.9.1893: 2.
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sanomalehti-ilmoituksissa joko suurella tai pienellä alkukirjaimella varustettuna muodossa ”Pianostämning”, joten kysymyksessä oli pianonviritys.
Naispuolisille oppilaille lukkari- ja urkurikoulutuksen aloittaminen osoittaa, että Sivori oli aikaansa edellä. Puheena olevat oppilaat kirjattiin kuitenkin
hänen perustamaansa ”Valmistavaan kouluun”, ei lukkari- ja urkurikouluun.
Urkurin virat tulivat naispuolisille henkilöille mahdollisiksi maamme evankelis-luterilaisissa seurakunnissa kirkkolain säännöksen muutoksella vuonna
1909, kanttorin ja kanttori-urkurin virat vasta vuonna 1963.
Lukkari- ja urkurikouluun ilmoittautui syksyllä 1893 yhteensä 21 oppilasta, jotka kaikki hyväksyttiin oppilaitokseen.219 Syksyllä 1895 koulussa oli 30
miesopiskelijaa ja valmistavassa koulussa kahdeksan naisopiskelijaa. Mainittuna syksynä oppilaitoksen toimintaan tutustuneen Oskar Merikannon antaman
myönteisen palautteen rohkaisemana Sivori jätti senaatille valtionapuhakemuksen. Valtionapu myönnettiin 5 000 markan, 24 700 euron, suuruisena vuosittaisena avustuksena kolmeksi vuodeksi 1.9.1896 lähtien. Sen jälkeen avustus
korotettiin 7 000 markaksi, 30 700 euroksi, 1.9.1899 lähtien neljäksi vuodeksi.220
Valtionavustuspäätöksen jälkeen lukkari-urkuriksi esittäytynyt nimimerkki Juho L. kirjoitti sanomalehtiartikkelin otsikolla ”Onko kolmas lukkari- ja
urkurikoulu tarpeen waatima?”, missä hän hyvin voimakkain ilmaisuin asetti
kyseenalaiseksi puheena olevan kolmannen lukkari- ja urkurikoulun tarpeellisuuden. Hänen mukaansa kaksi lukkari- ja urkurikoulua [Helsingin ja Turun oppilaitokset] kouluttavat riittävästi lukkareita ja urkureita, joten puheena
oleviin erittäin pienipalkkaisiin virkoihin ei ole syytä kouluttaa enempää. Kirjoittaja mainitsee, että 200–300 markalla, 1 003–1 505 eurolla, palkattuihin
virkoihinkin on ”ilmestynyt toistakymmentä lukkari- ja urkurikoulun läpikäynyttä hakijaa” ja että maassamme on 126 sellaista seurakuntaa, missä lukkarin
palkka on alle 800 markkaa, 4 013 euroa. Kirjoittaja tuo esiin lisäksi seuraavaa:
Kun lukkarin- ja urkurinwirkoja awaantuu noin kymmenkunta wuoteensa, niin
toinen puoli koulunkäyneistä saa aina jäädä joka wuosi paikkoja odottamaan,
joita monet saawat wartoa koko ikänsä. [- -] Sitten on hän kenties monta wuotta haeskellut wirkoja, kuluttanut siihen paljon posti- ja karttamerkkejä, käynyt pitkiä waalimatkoja, kuluttanut niihin monta sataa markkaa ja wiimein
saanut paikan, joka ei koskaan woi korwata koulukustannuksia, eikä maksaa
niitä welkoja, joita koulua käydessä on ollut pakko tehdä.
Jos kolmas lukkari ja urkurikoulu on maassamme tarpeen waatima, olisi se pitänyt perustaa maalle, johonkin suureen kirkonkylään, missä olisi saa219. ÖF 255/21.9.1893: 3.
220. Sen. Ekon. Dep. AD 1991/289 1895 ja pk 17.3.1896 III: 600–603, pk 24.9.1896 IX: 423–425,
435–439; L-a 74/12.9.1896: 2; Ap 252/29.11.1899: 2; Hbl 324/29.11.1899: 3; KM 14.5.1909: 25.
Kaarlo Jalkanen (1978: 94) antaa hieman epätarkan tiedon ilmaisemalla, että Viipurin
Lukkari- ja Urkurikoulun valtionavustus oli 1.9.1899 alkaen 6 000 markkaa.
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nut kortteerin ja ylöspidon halwalla. Lukkari- ja urkurikoulun oppilaat owat
enin osa wähäwaraisia ja käywät koulunsa welkarahoilla.
Nykyään owat lukkari- ja urkurikoulut Suomen suurimmissa ja kalliimmissa kaupungeissa, Helsingissä, Turussa ja Wiipurissa, joka wiimeksi-mainittu on miltei kalliin kaikista.
Tätä asiaa tahdon waan huomauttaa sen tähden, kun käypi sääliksi koututowerini, wirkaweljieni ja omat kowat kohtaloni, koska olen minäkin wakinainen lukkari ja urkuri ja nautin siitä wirasta palkkaa wähän toista sataa
markkaa wuoteensa. Ei luulisi sille palkalle kannattawan käydä niinkään kallista koulua kuin lukkari- ja urkurikoulu on.221

Edellä tarkoitettuun kirjoitukseen julkaistiin kahdessa sanomalehdessä sama vastine, missä ilmaistiin, että ”Koko kyhäyksen olisi woinut jättää
omaan arwoonsa ellei se olisi antanut meille aihetta esiintuoda moniaita näkökohtia kysymyksenalaisen asian walaisemiseksi”. Puheena olevassa kirjoituksessa oikaistiin lukkareiden ja urkureiden palkkatietoja ja avoimiin virkoihin
hakeneiden lukkari- ja urkurikouluissa koulutuksensa saaneiden määriä sekä
ilmaistiin, että Karjalasta kotoisin olevien lukkareiksi ja urkureiksi kouluttautuvien kulut tulisivat kallimmiksi, jos he joutuisivat Viipurin sijasta opiskelemaan Helsingissä tai Turussa. Nimimerkki Juho L:n esittämää näkemystä
koulun sijoittamisesta maaseudulle johonkin ”isompaan kirkonkylään, ei vastineen kirjoittajan mukaan ole voitu tehdä vakavassa tarkoituksessa, koska
opettajavoimia ei siellä olisi. Perusteluina Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun
olemassaololle kirjoittaja tuo lisäksi esiin seuraavaa:
Että Wiipurin lukkari- ja urkurikoulu on tosi tarpeen waatima osoittaa
parhaiten se seikka, että kouluun on Karjalasta pyrkinyt enemmän oppilaita,
kuin mitä oikeastaan on woitu wastaanottaa. Koulun waikutus sen lyhyellä
olemassaolo-ajalla todistaa jo myös että koulu täydellisesti kykenee täyttämään tehtäwänsä. Tämä on m. m. käynyt selwille sekä julkisesta tutkinnosta
että siitä tarkastuksesta, jonka Porwoon hiippakunnan arwoisa piispa wiime
kewänä seuralaistensa läsnäollessa piti, ja jossa piispa suwaitsi lausua erinomaisen tyytywäisyytensä opistoon sekä katsoi waltioawun tarpeelliseksi ja
oikeutetuksi koululle. Se on sitäpaitsi myös aijottu walmistawaksi musiikkikouluksi, jonkatähden siihen samalla otetaan naisiakin oppilaiksi. Tämäkin
puoli asiasta on katsottawa warsin tärkeäksi; sillä missä muualla lahjakkaat
maaseutulaiset Karjalasta saisiwat alkuopetusta woidakseen sittemmin jatkaa
opinnoitaan Helsingin runsasta waltioapua nauttiwassa musiikkiopistossa?222

Ilmeisesti laajaksi keskustelun aiheeksi nimimerkki Juho L:n tarkoittamaan asiaan ei enää kajottu ennen kuin kahdeksan vuotta puheena olevia kir221. US-r 209/10.9.1895: 3.
222. WS 211/12.9.1895: 1–2; US-r 213/14.9.1895: 4.
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joituksia myöhemmin, jolloin oppilaitoksesta laadittu tarkastuskertomus nosti
jälleen Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun olemassaolon valtonavustusta saavana oppilaitoksena vaakalaudalle.
Koulun tarkasti senaatin määräämänä Richard Faltin vuonna 1903 sen oltua toiminnassa yli yhdeksän vuotta. Faltinin 3.3.1903 päiväämä tarkastuskertomus sisältää erittäin runsaasti epäkohtia koulun opetuksesta. Siinä muun
muassa todetaan, että koulun pianon- ja urkujensoitonopetus oli ala-arvoista,
huolimatonta ja pedagogisesti väärää. Myöskään musiikinteorianopetus ei ollut Faltinin mukaan järjestelmällistä. Ainoastaan laulunopetus oli hänen mielestään tyydyttävää. Tarkastuskertomus päättyi seuraavasti:
På grund af min inspektion har jag kommit till följande resultat:
1. Herr Sivori är mindre lämplig att vara skolans direktor. Däremot torde han kanna kvarstå som lärare i allmän musiklära och analys, generalbas
och körsång.
2. Undervisningen i orgel- och pianospelning är underhaltig, i teori planlös. Den bör ordnas rationelt och läraren anbefallas att följa ofvan nämda läroböcker. Tillfredsställande är endast undervisningen i sång.
3. Lektionstiden är otillräcklig i solosång, orgel- och pianospelning.
I sitt nuvarande skick anser jag lärovärket icke förtjent af understöd. Men
då en dylik anstalt icke kan umbäras i Östra Finland, — det stigande antalet
elever (45 för närvarande) vittnar härom — tilllåter ödmjukast jag mig föreslå
att Viborgs klockare- och orgelnistskola helt och hållet omorganiseras och ställes under vaksam kontroll, samt
att endast under denna förutsättning lärovärket måtte beviljas understöd.
Helsingfors den 3 Mars 1903.
Richard Faltin.
Professor.223

Jo vuonna 1895 Emil Sivorin taitoja urkurina ja pianistina sekä perustamansa koulun opettajana ja johtajana arvosteltiin nimimerkin suojassa ankarasti joko perustellusti tai perusteettomasti seuraavasti: “Såsom orgelspelare
och pianist är herr S. utan betydelse, och har han ännu själf mycket att inhämta, innan han såsom lärare och direktör för en dylik inrättning skall kunna utbilda skickliga organister för landet.”224
223. Ote senaatissa 9.4.1903 M. A. Malkin oikeaksi todistamasta jäljennöksestä Richard
Faltinin laatimasta ja 3.3.1903 allekirjoittamasta Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun tarkastuskertomuksesta sellaisena kuin se julkaistiin sanomalehdissä WN 90/21.4.1903: 3 ja
H-P 108/22.4.1903: 3; ks. myös W-i 88/18.4.1903: 3 ja KM 14.5.1909: 79. Edellä tarkoitetussa WN:n artikkelissa on painovirhe ”spianospelning” kohdassa 3.
224. Wibl 303/31.12.1895: 3.
Mahdollisesti edellä siteerattu ilmaus oli pahansuopaisuutta, koska Sivori esitti Turun
Lukkari- ja urkurikoulun lukuvuoden päätösnäytteissä keväällä 1886 Johann Sebastian
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Tarkastuskertomuksensa yhteenvedon aluksi Faltinin esittämä kannanotto siitä, että Sivori ei ole sopiva henkilö koulun johtajaksi, osoittaa Faltinin
rohjenneen kajota ilman asianmukaisia valtuuksia yksityisen oppilaitoksen
henkilöstön asemaan. Asiaa ei lievennä, vaan enemmänkin valtuuksien ylittämistä edelleen osoittaa se, että hän mainitsee Sivorin voivan jäädä yleisen musiikkiopin ja analyysin sekä kuorolaulun opettajaksi.
Tarkastuskertomus sai aikaan sen, että Sivori kirjoitti sanomalehtiartikkelin, missä hän oikoi Faltinin esittämiä asioita ja loppupäätelminään lausunnossa olevaa numerointia ja osittain Faltinin ilmaisuja soveltamalla toi esiin
seuraavaa:
Efter att hafva läst inspektionsberättelsen, har jag kommit till följande
slutsats:
l:o. Hr Richard Faltin är mindre lämplig att inspektera finskspråkiga klockare- och orgelnistskolor af orsak att han icke det ringaste förstår finska språket;
2:o. Inspektionen blir under sådana förhållanden ofullständig, fastän den
borde föranleda en opartisk och saklig berättelse om läroanstaltens värkliga
tillstånd.
3:o. Inspektionesättet var alldeles otillräckligt för att klargöra detta tillstånd;
4:o. Den afgifna berättelsen är i sin helhet en underhaltig och illvillig förvrängning af fakta, hvars ändamål är att förinta mitt tioåriga arbete just nu,
då jag hoppades erhålla statsbidrag till så stort belopp, att jag enligt min innerliga önskan kunnat öka de nödvändiga timmarna, isynnerhet i orgelspel
och koralsång.
Viborg den 18 april 1903.
Emil Sivori.
Då i min klockare- och orgelnistskola finnas elever från hela Finland och ett
slikt utlåtande kan skada dem liksom äfven från skolan utdimitterade, tager
Bachin Toccatan ja fuugan d (ÅTng 148/2.6.1886: 2; ÅU 148/2.6.1886: 2; Fi 127/3.6.1886: 3),
mikä sävellys edellyttää esittäjältään vähintään melko hyvää soittoteknistä osaamista. Jos
Sivori ei ollut tehtävänsä tasolla, myös hänen opettajansa, Oscar Pahlmanin, ammattitaito
voidaan asetettaa kyseenalaiseksi, koska puheena olevaan oppilasnäytteeseen oli hyväksytty
vain kaksi urkuria. Turun Lukkari- ja urkurikoulun pianonsoiton- ja urkujensoitonopetuksesta toisaalta esittikin sittemmin nimimerkki K. [Otto Kotilainen (1868–1936)] ilmauksen
”Paljon olisi myöskin sanottavaa sekä pianon- että urkuin soitto-opetuksesta ja epäkohdista
siinä erittäinkin vanhimmassa [Turun] koulussa” artikkelissaan, missä esitti hyvin kriittisiä
lausuntoja lukkari- ja urkurikoulujen opetuksen tasosta (Pl 70A/25.3.1903: 2).
Ilmeisesti Emil Sivorin vahvin esittävä musiikkiala oli kuoronjohto. Siitä hän näyttää
saaneen kiitosta useissa yhteyksissä, kuten Viipurin suomalaisen seurakunnan kirkon uusien urkujen vihkiäiskonsertista kirjoitetussa arvostelussa, missä hänen urkujensoittoaan
puolestaan ei erityisen korkealle arvostettu. Vertailukohtana oli tässä konsertissa myös urkurina esiintynyt Oskar Merikanto (Wibl 71/27.3.1895: 2). Sivori johti Viipurissa lukuisia
kuoroja, muun muassa Viipurin laulu-, soitto- ja urheilujuhlilla vuonna 1905 viittä eri kuoroa. Niissä oli yhteensä 267 laulajaa (W-i 44/3.6.1905, 3-p. pain.: 1).
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jag mig friheten anhålla att landets öfriga tidningar ville intaga detta mitt genmäle i sina spalter.225

Senaatti lakkautti Viipurin Lukkari- ja Urkurikoululta valtionavustuksen päätöksellään maaliskuussa 1903. Toimenpiteestä tiedotettiin laajasti eri
puolilla maatamme ilmestyneissä sanomalehdissä jo viikon kuluttua Faltinin
päiväämän tarkastuskertomuksen jälkeen. Asia sai aikaan liikehdintää Viipurissa puheena olevan koulutuksen uudelleen järjestämiseksi. Siitä on osoituksena muun muassa se, että Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterin
kapellimestari Armas Järnefelt (1869–1958) kirjoitti sanomalehtiartikkelin,
missä ilmaisi pysyvänsä erossa asiasta, mutta toivovansa Emil Sivorin saavan
takaisin lukkari- ja urkurikoululleen valtionavustuksen.226
Senaatin tekmän päätöksen jälkeen alkoi niin viipurilaisissa kuin pääkaupunginkin sanomalehdissä julkaistu väittely siitä, mitä Faltinin tekemän
tarkastuksen aikana oli tapahtunut ja mitä hän oli sanonut tai jättänyt sanomatta. Sivorin ja hänen oppilaitoksensa opettajien ja toisaalta Faltinin kirjoituksissa esitetyt asiat erosivat ratkaisevasti toisistaan. Hyvin keskeinen
erimielisyyden aihe oli Sivorin ja opettajien kokemakseen väittämä sekä välittömästi tarkastuksen jälkeen Wiborgs Nyheterin artikkelissa esiin tuotu Faltinin ilmaus ”[- -] uttrykte då i det tal han riktade till skolans lärare och elever
sin fulla belåtenhet med de resultat han fått se af skolans värksamhet.” Tämä
lausuma koettiin Viipurissa ristiriitaiseksi Faltinin virallisen tarkastuskertomuksen sisällön kanssa. 227
Se, että tarkastuskertomus olisi yksinään aiheuttanut valtionavustuksen
lakkauttamisen,228 herättää kysymyksiä, koska senaatin kielteinen päätös tuli erittäin pikaisesti Faltinin jätettyä kertomuksensa senaatille. Huomiotta ei
ole syytä jättää sitä, että musiikkialalta myös Tampereen Orkesteriyhdistys,229
225. WN 91/22.4.1903: 3; W-i 90/21.4.1903: 3–4; H-P 110/24.4.1903: 3; US-r 93/24.4.1903: 7.
226. WN 84/14.4.1903: 3. WN 92/23.4.1903: 4.
227. WN 60/13.3.1903: 2; WN 92/23.4.1903: 4.
Muita kyseiseen tarkastukseen liittyneitä artikkeleita oli seuraavasti: W-i 90/21.4.1903:
3, 94/25.4.1903: 4, 96/28.4.1903: 4; WN 91/22.4.1903: 3, 97/29.4.1903: 3, 98/30.4.1903: 3; Hbl
106/24.4.1903: 6; H-P 114/ 28.4.1903: 3; PL 97/29.4.1903: 3; US-r 93/24.4.1903: 6–7.
228. Tämä käsitys on saatavissa muun muassa Kaarlo Jalkasen (1978: 97) ilmauksesta
”Faltinin kielteinen lausunto aiheutti sen, että senaatti hylkäsi tykkänään Sivorin valtionapua koskevan anomuksen”.
Selvittämättömäksi jäänee, mikä merkitys piispa (joka oli vuodesta 1903 lukkari-urkureiden koulutuksen tulevaa järjestämistä varten senaatin asettaman komitean puheenjohtaja)
Otto Immanuel Collianderin (1848–1924) vuonna 1901 toimittamassa Viipurin seurakuntain
tarkastuksessa oppilaitoksen toiminnasta tekemillä huomautuksilla ja hänen mahdollisilla
muilla lausunnoillaan oli asiassa taustatekijöinä, ”mitkä muistutukset allekirjoittanut professori Faltin Keisarillisen Senaatin määräyksestä toimitetussa tarkastuksessa sittemmin
huomasi täysin oikeutetuiksi” (KM 14.5.1909: 25).
229. TN 142/14.9.1903: 2.
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Turun Soitannollinen Seura ja Porin Soitannollinen Seura jätettiin samoihin
aikoihin ilman valtionavustusta.230 Sama asia koski myös muita kulttuurialoja edustaneita monia eri laitosten ylläpitäjiä ja myös joitakin yksityisiä kansakouluja.
Sivori ei johtamansa koulun valtionavustusta koskevasta vastoinkäymisestä
lannistunut, vaan jatkoi koulunsa ylläpitämistä omilla varoillaan.231 Vuoden
1904 alussa hän haki koululleen 12 000 markan, 52 620 euron, vuosittaista
valtionavustusta, ja koululle perustettiin samaan aikaan kannatusyhdistys.
Koululla oli jo tätä ennen ollut Savonlinnan Tuomiokapitulin asettama johtokunta. Kannatusyhdistykseen ja sen johtokuntaan Sivori sai jäseniksi vaikutusvaltaisia henkilöitä, kuten johtokunnan puheenjohtajaksi tukkukauppias Juho
Lallukan (1852–1913) ja varapuheenjohtajaksi rehtori Adiel Bergrothin (1848–
1905). Sivori kutsui myös Robert Kajanuksen tutustumaan oppilaitokseen. Hän
puolsi lausunnossaan valtionavustuksen myöntämistä. Koululle myönnettiinkin 1.9.1904 alkaen neljäksi vuodeksi entisen suuruinen, 7 000 markan, 30 700
euron, vuotuinen valtionavustus ja määrättiin Ilmari Krohn koulun valvojaksi.232 Koulun nimenä oli 1910-luvun alkuvuosista lähtien Viipurin Kirkkomusiikkiopisto.233 Faltinin laatima tarkastuskertomus ei siten johtanut samoihin
lopullisiin toimenpiteisiin kuin Oulun Lukkari- ja urkurikoulun osalta 16 vuotta tätä aikaisemmin annettu kritiikiltään selvästi Viipurin oppilaitosta lievempi tarkastuskertomuksen loppupäätelmä (ks. s. 265).
Sivori ilmoitti sanomalehdissä vuonna 1907, että hänen ylläpitämässään musiikkikoulussa koulutetaan naispuolisia urkureita ja koulujen laulunopettajia.234
Kuten edellä on mainittu, Sivori otti koulutukseen naispuolisia urkureita jo koulunsa perustamisesta alkaen, mutta kirjasi heidät ”Valmistavaan kouluun”. Siten Sivori käynnisti naispuolisten urkureiden kouluttamisen 16 vuotta ennen
kuin heitä voitiin ottaa urkurin virkoihin.235
230. Mm. ÅTng 75/18.3.1903: 2; ÅU 75/18.3.1903: 1 ja 76/19.3.1903: 1; Folket 12/20.3.1903:
2; Hbl 76/18.3.1903: 3, 77/19.3.1903: 5 ja 78/20.3.1903: 5; Östra Nyland 23/21.3.1903: 2; L-hi
10/23.1.1904: 2.
231. KM 14.5.1909: 72–74; Jalkanen 1976: 97–98.
232. Sen. Ekon. Dep. AD 564/386 1904; H-P 74/16.3.1904: 2; FTng 22/19.3.1904: 3; Hbl
141B/27.5.1904: 1.
Kaarlo Jalkanen (1978: 98–99) ilmaisee, että valtionavustus myönnettiin entisen suuruisena. Tämä tieto on markkamäärän osalta virheellinen, koska hänen mukaansa entisen
suuruinen valtionavustus oli 6 000 markkaa (vrt. alaviite 209).
233. KML 4/1929: [1].
234. Mm. Koitar 66/20.6.1907: 4; Työmies 139/20.6.1907: 7; Pohjan Poika 72/21.6.1907: 4;
U-aa 69/21.6.1907: 4; Hä-r 68/22.6.1907: 4; Keski-Savo 68/22.6.1907: 4; Ky-o 48/22.6.1907: 4;
Tyrwään Sanomat 26/28.6.1907: 3.
235. Naispuolisten lukkareiden ja urkureiden hyväksymisestä evankelisluterilaisen seurakunnan virkoihin käytiin sanomalehtien palstoilla keskustelua erityisesti 1880-luvulla (ks.
esim. US-r 238/14.10.1885: 2–3, 246/ 23.10.1885: 2 ja 33/10.2.1887: 2).
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Kun 24.10.1908 vahvistetun ja vuonna 1909 voimaan tulleen kirkkolain
muutoksen pykälän 268 perusteella mahdollistettiin naispuolisten urkureiden
kiinnittäminen evankelis-luterilaisen kirkon vakinaisiin virkoihin, Sivori jälleen ilmoitti avaavansa ylläpitämänsä Musiikkikoulun, ei Lukkari- ja Urkurikoulun, yhteyteen erillisen osaston naispuolisia urkurioppilaita varten. Hänen
allekirjoituksillaan varustetuissa sanomalehti-ilmoituksissa jo vuonna 1907 julkaistujen ilmoitusten tavoin mainitaan koulutettujen voivan toimia myös koulujen laulunopettajina.
Huom.! Koska viime lokak. 24 p:nä vahvistetun uuden kirkkolain 268 pykälän nojalla myöskin naiset ovat oikeutetut seurakunnissa toimimaan vakinaisina urkureina, avataan Viipurin Musiikkikoulun yhteydessä urkuriosasto
naisurkureita varten, jossa oppilaita myöskin valmistetaan laulunopettajiksi
8-luokkaisiin oppikouluihin.236

Naispuolisten urkureiden kouluttamisesta julkaistiin lisäksi yhteensä ainakin 43 sanomalehtikirjoitusta eri puolilla maatamme ilmestyneissä sanomalehdissä.237 Sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset kirjoitukset olivat lähes
sanatarkasti identtiset, joten on pääteltävissä, että sama kirjoitus oli lähetetty
sanomalehtien toimituksille. Allekirjoitusta niissä ei ollut. Eräässä niistä mainitaan ”lähetetty” ja joissakin ”yleisöltä”. Yksi Viipurissa ilmestynyt sanomalehti
tiedotti asiasta edellä tarkoitettuja sanomalehtiä suppeammin238 mahdollisesti
siitä syystä, että asia oli käytännössä jo 16 vuotta vanha, koska Sivori jo oppilaitoksensa perustamisesta lähtien otti urkurikoulutukseen naispuolisia oppilaita.
Edellä tarkoitettu ajankohtaan mennessä musiikkialalla maassamme toteutettu toiseksi laajin julkisuuskampanja [laajin oli Martin Wegeliuksen Helsingin Musiikkiopiston toimintaa koskeva julkisuuskampanja vuonna 1885 (ks.
Sanomalehdissä vuosina 1860 ja 1862 puheena olevasta asiasta ilmaistuista näkemyksistä sekä Fredrika Runebergin vuonna 1861 ilmaisemista näkemyksistä on mainittu edellä (ks. alaviite 91).
236. W-i 122/30.5.1909: 1; HS 123/2.6.1909: 1; US-r 123/2.6.1909: 2; ks. myös Hbl
156/13.6.1909: 4.
237. K-a 131/11.6.1909: 2; ÖF 131/11.6.1909: 2; I-SS 64/12.6.1909: 3; La-a 65/12.6.1909: 3;
NPr 132/12.6.1909: 4; SuK 132/12.6.1909: 6; Terijoki 47/12.6.1909: 4; Al 134/13.6.1909: 3; HS
133/13.6.1909: 7; Hbl 156/13.6.1909: 8; W-i 66/13.6.1909, (3 päiv. pain.): 2; ÅU 157/13.6.1909:
5; Helsingin Uutiset 21/14.6.1909: 2; Kajaanin Lehti 66/14.6.1909: 3–4; K-aa 59/14.6.1909: 2;
Sorretun Voima 65/14.6.1909: 2; U-aa 65/14.6.1909: 3; U-n 66/14.6.1909: 5; Bbl 66/15.6.1909:
3; Etelä-Suomi 64/15.6.1909: 3; Haminan Lehti 64/15.6.1909: 3; HäS 64/15.6.1909: 4; Hä-r
64/15.6.1909: 3; KoN 46/15.6.1909: 2; O-va 134/15.6.1909: 2; RS 64/15.6.1909: 3; Syd-Österbotten 47/15.6.1909: 3; UA 67/15.6.1909, 3-päiv. painos: 7; Vestra Nyland 66/15.6.1909: 3; VFi
68/15.6.1909: 4; Wakka-Suomi 66/15.6.1909: 3; Österbotten 48/15.6.1909: 3; FTng 46/16.6.1909:
3; K-n 67/16.6.1909: 3; Ky-o 46/16.6.1909: 3; Maakansa 45/16.6.1909: 2; Raahe 27/16.6.1909:
3; Rajavahti 64/16.6.1909: 2; TS 135/16.6.1909: 4; Työläinen 66/16.6.1909: 3; Jaakkiman
Sanomat 25/18.6.1909: 3; Punkalaitumen Sanomat 13/18.6.1909: 3; SavS 66/21.6.1909: 4.
238. WN 131/11.6.1909: 2.
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alaluku 5.4. ja luvun 5 alaviite 48)] sai Turun Lukkari- ja urkurikoulun johtajan Oscar Pahlmanin kirjoittamaan sanomalehteen artikkelin, missä hän toi
esiin, että Turun oppilaitokseen oli jo edellisenä syyslukukautena (1908) otettu
naispuolisia oppilaita urkurikoulutukseen ja että myös Turun oppilaitoksessa
koulutuksensa saaneet voivat toimia koulujen laulunopettajina ja kuoronjohtajina.239 Oscar Pahlman oli lisäksi 12.6.1909 sanomalehdissä ilmoittanut, että
lainmuutoksen perusteella Turun oppilaitokseen otetaan tulevan syyslukukauden alusta myös naispuolisia urkurioppilaita.240
Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulu — sittemmin Viipurin Kirkkomusiikki
opisto — toimi Emil Sivorin kuoleman (v. 1929) jälkeen hänen puolisonsa Hellin
Sivorin johdolla Suomen talvisodan alkamiseen saakka eli syksyyn 1939 saakka.

4.7. Koulutuksen uudelleen järjestämiseksi tehtyjä
ehdotuksia, aloitteita ja niitä koskevia kannanottoja
sekä koulutus Liikolassa
Selkeästä ja rajatusta koulutuksen tavoitteesta johtuen koulujen opetusohjelmat
noudattivat näennäisesti yhtenäistä linjaa opetusaineineen,241 mutta paikallisista olosuhteista johtuen sekä opetuksen että oppimisen taso ja opintosuoritusten
arvostelu vaihtelivat, mistä syystä eri koulujen päästötodistukset eivät olleet
vertailukelpoisia. Tämän johdosta sittemmin nousi esiin näkemyksiä kaikkien
edellä mainittujen kolmen lukkari- ja urkurikoulujen lakkauttamiseksi ja yhden Helsinkiin sijoitettavan oppilaitoksen perustamiseksi.
Oskar Merikanto ehdotti Nuoressa Suomessa242 jo vuonna 1893 julkaistussa
artikkelissa, että Helsingin Musiikkiopisto, Käytännöllinen Orkesterikoulu ja
239. ÅU 159/15.6.1909: 5.
240. VFi 67/12.6.1909: 1; ÅU 156/12.6.1909: 1.
241. Lukkareiden ja urkureiden varsinaisessa tehtävässään tarvitsemien valmiuksien lisäksi Oulun lukkari- ja urkurikoulussa oli ylimääräisenä oppiaineena vuoden 1886 alusta
torvisoitto (OL 98/9.12.1885: 2). Richard Faltin ilmaisi tarkastuskertomuksessaan, että tämän oppiaineen opiskelu tulisi rajata opinnoissaan parhaiten menestyviin, koska muut tarvitsivat käytettävissä olevan ajan kirkkomusiikin oppiaineiden opiskeluun (KM 14.5.1909:
68; ks. myös Jalkanen 1978: 66). Oulun Lukkari- ja urkurikoulun oppilaiden kirjoituksessa
v. 1887 (K-u 86/29.10.1887: 3; US-r 291B/15.12.1887: 1) Oulun Lukkari- ja urkurikoulu mainitaan ainoaksi lukkari- ja urkurikouluksi, missä on torvisoitonopetusta. Sen liittämisestä
lukkari- ja urkurikoulujen ja opettajaseminaarien opetusohjelmaan oli tätä ennen kirjoitettu
kehotuksia sanomalehdissä (S-ta 25/19.6.1880: 1; A-a 143/5.12.1885: 2 ja Ka-r 45/9.6.1886: 2).
Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulussa lukkareiden ja urkureiden varsinaisten ammattiopintojen lisäksi opetettiin pianonviritystä, kuten koulun alkamista koskevissa sanomalehti-ilmoituksissa mainittiin (ks. alaviitteessä 218 tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus).
242. Nuori Suomi 8/1893: 139–141; ks. myös Dahlström, F. 1982: 47/48.
Puheena oleva teos oli Päivälehden joulualbumi, kirjallistaiteellinen julkaisu. Se ilmestyi vuodesta 1891 alkaen vuosittain jouluksi (painos noin 10 000 kappaletta). Pl:n lakattua
ilmestymästä vuonna 1904 Nuori Suomi siirtyi Helsingin Sanomain kirjapainoyhtiön hal-
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Helsingin Lukkari-urkurikoulu tulisi yhdistää. Tämä kannanotto siten koski
ainoastaan Helsingissä sijainneita oppilaitoksia. Siihen ei liittynyt opetuksen
sisältöjä koskevia ehdotuksia. Tämän jälkeen muun muassa lukkarien ja urkurien vuonna 1896 Helsingissä pitämässä yleisessä kokouksessa keskusteltiin koulutuksen uudelleen järjestämisestä. Asian alusti lukkari-urkuri Nestor
Emanuel Huoponen (1861–1916), joka toi esiin näkemyksenään, että lukkarija urkurikoulujen antama musiikki- ja yleissivistyskoulutus ei ollut riittävää,
muun muassa soiton ja laulun johtamisen valmennus puuttui kokonaan. Lisäksi hänen mielestään oppilaiden arvostelu eri oppilaitoksissa poikkesi toisistaan (”Monella kykenemättömällä on joskus paremmat todistusnumerot kuin
etewäksi tunnetulla miehellä”), minkä vuoksi annettuihin arvosanoihin ei ollut luottamista. Huoponen esitti näkemyksenään, ”että olisi waan yksi lukkarikoulu. Sen tulisi olla Helsingissä, kenties musiikkiopiston yhteydessä. Siinä
pitäisi antaa perusteellinen taito musiikissa, mutta muitakin henkeä jalostawia
aineita tulisi siinä opettaa, jotta lukkarien siwistys kohoaisi.” Tähän ehdotukseen puheena oleva lukkarien ja urkureiden kokous ei kuitenkaan rohjennut
yhtyä, koska läsnä olivat sekä Helsingin että Viipurin koulujen johtajat, jotka
puolustivat voimakkain äänenpainoin koulujensa toimintaa ja kaikkien kolmen
koulun olemassaolon välttämättömyyttä. Kokous tyytyi näin ollen lausumaan
toivomukset koulujen opetusohjelman ja työskentelyn yhdenmukaistamisesta
sekä opetuksen laajentamisesta kokouksessa asian alustajan ehdotusten mukaisesti.243
Turussa vuonna 1897 pidetyssä pappeinkokouksessa heräsi kysymys maallikko- ja sisälähetystoiminnan järjestämisestä seurakunnissa. Sitä asiaa selvittämään pappeinkokous asetti komitean. Sen jäseniksi tulivat tuomiorovasti
J. [Johannes] Schwartzberg (1846–1915), lehtori [sittemmin arkkipiispa] L. J.
[Lauri Johannes] Ingman (1868–1934) ja kirkkoherra J. W. [Johan Wilhelm]
Wartiainen (1849–1935). Sittemmin Jyväskylässä vuonna 1898 pidetyssä pappeinkokouksessa käsiteltiin uudelleen lukkarien ja diakonien toimien yhdistämistä ja nimettiin edellä mainittuun komiteaan lisäksi Suomen Lähetysseuran
johtaja Jooseppi Mustakallio [ent. Schwartzberg (1857–1923)] ja pastori Otto
Lillqvist [vuodesta 1906 Aarnisalo (1864–1942)].244
Jäsennettyään ehdotuksensa maallikko- ja sisälähetystoiminnan järjestämisestä tämä komitea toi esiin seuraavan ehdotuksen:

tuun. Maamme tunnetuimmat kirjailijat ja taiteilijat kirjoittivat siihen artikkeleitaan. Albumia toimittivat eri aikoina Eero Erkko (1860–1927) ja Santeri Ivalo (1866–1937), nimenään vuoteen 1907 saakka Herman Alexander Ingman.
243. US-r 182/8.8.1896: 2; ks. myös Jalkanen 1978: 192.
244. Jalkanen 1978: 189.
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Seurakuntiemme palveluksessa löytyy jo ryhmä virkamiehiä, joiden nykyiset tehtävät eivät mitenkään tulisi syrjäytetyiksi, jos heidän toimeensa yhdistettäisiin diakoonin toimi. Tarkoitamme lukkareja. Lukkarikoulut olisivat
siinä tapauksessa järjestettävät siten, että lukkarit niissä valmistettaisiin tähänkin tehtävään. Nykyään lukkarin tehtävät vaativat vähemmän osan heidän työstään ja ajastaan. Tämä ei useinkaan ole heille itselleen hyödyksi. Aivan
toisin olisi asian laita, jos lukkarit kokonaan omistaisivat työnsä seurakunnalle. Jos heidän valmistuksensa toimeensa olisi sellainen, että he tähän kykenisivät, olisivat heidän tulonsa myöskin lisättävät siinä määrin, että heidän
palkkansa riittäisi heidän toimeentuloonsa. Tulevaisuuden toivomuksena komitea siis ehdottaa lausuttavaksi
6) että lukkari- ja diakonitoimet voitaisiin yhdistää.245

Lukkarien ja diakonien toimien yhdistämistä käsiteltiin tämän jälkeen
pappeinkokouksessa Uudessakaarlepyyssä vuonna 1899. Viimeksi mainitussa
kokouksessa äänestystuloksen perusteella päädyttiin ratkaisuun, minkä mukaan lukkarit ja diakonit koulutettaisiin eri oppilaitoksissa. Ratkaisu sai perusteluikseen kirkkolain pykälien 263 ja 267 säännösten tulkinnan. Sen mukaan
lukkarin tehtävänä on ennen kaikkea kirkkoveisuun johtaminen ja opettaminen sekä avustaminen lasten ”kirjan lukuun opetettaessa”.246 Pappeinkokous
antoi asiaa valmistelleelle komitealle tehtäväksi pyytää maan hiippakuntien
tuomiokapituleilta toimenpiteitä hyväksytyn koulutusehdotuksen toteuttamiseksi. Tuomiokapituleille komitean lähettämässä kirjelmässä esitettyjen perustelujen247 jälkeen kirjelmässä ilmaistaan lopuksi seuraavaa:
[- -], uskallamme siis, Uuden Kaarlepyyn ennenmainitun pappeinkokouksen
valtuuttamina, anoa, että kääntyisi Hallituksen puoleen pyynnöllä, että valtio
perustaisi johonkin pikkukaupunkiin mieluimmin oppilasinternaatin kanssa
yhdistetyn lukkariseminaarin, jonka johtajana toimisi pedagoogisesti sivistynyt pappi ja jossa oppilaat saisivat opetusta laulussa, musiikissa, uskonnossa
ja kasvatusopissa sekä tilaisuutta käytännöllisiin harjoituksiin.248

Maamme lukkarit ja urkurit pitivät toisen valtakunnallisen kokouksensa
Helsingissä 13.–14.6.1900. Tässä kokouksessa käsiteltiin yhtenä asiana myös
edellä esiin tuotu papiston tekemä ehdotus lukkarien ja urkureiden virkojen yhdistämisestä diakonin virkaan. Useissa puheenvuoroissa esitettiin asiaa ymmär245. KM 14.5.1909: 26.
246. Ibid.: 25–33.
247. Perustelujen keskeinen asia on se, että silloiset lukkari- ja urkurikoulut eivät ”kasvattaneet” oppilaistaan ensisijaisesti kirkon työntekijöitä, koska uskonnollis-siveellinen oppiaines niiden antamassa koulutuksessa oli puutteellista. Mainitut koulut antoivat perustelun mukaan pelkästään musiikkikoulutusta.
248. KM 14.5.1909: 33.
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täviä näkökantoja, mutta todettiin, että yhdistäminen voisi sopia persoonaan,
mutta ei virkaan. Asian käsittely sai loppuponsiehdotuksena seuraavan sisällön:
Katsoen kirkkolaulun opetuksen suureen merkitykseen ja kirkkolaulun
alhaiseen kantaan, katsoen niinikään molempain tehtäwäin erilaisuuteen, jotka tehtäwät kumpikin waativat miehensä, ei toimia olisi yhdistettäwä, koska
yhdistämisestä molemmat toimet kärsisiwät.249

Tässä kokouksessaan lukkarit ja urkurit tekivät lisäksi ponsiehdotuksen,
minkä mukaan lukkari- ja urkurikouluja tulisi olla ainoastaan kaksi. Puheenvuoroissa tuotiin esiin, että Turussa sijaitseva oppilaitos olisi lakkautettava ja
sille myönnetty valtionavustus jaettava Helsingissä ja Viipurissa sijaitseville
kouluille. Asian päätöslauselmassa ei kuitenkaan mainittu lakkautettavaksi
ehdotetun oppilaitoksen nimeä.250
Porvoon tuomiokapituli toimi edellä siteeratulla komitean pyytämällä tavalla. Se lähetti 29.8.1900 päivätyn Keisarilliselle Majesteetille osoittamansa
papiston aloitetta puoltavan pitkän kirjelmän senaatille. Sen lopussa on sama
kannanotto kuin edellä on komitean ehdotuksena esiin tuotu. Lisäksi siinä on
esitys nelijäsenisen komitean asettamiseksi seikkaperäisen opetussuunnitelman ja kustannusarvion laatimista varten aiotulle lukkariseminaarille (”sekä
yksinkertaiselle seminaarille että myös seminaarille”), johon oppilasinternaatti
on yhdistetty”.251 Porvoon tuomiokapitulin kirjelmä senaatille ei aiheuttanut pikaisia toimenpiteitä. Asia jäi odottamaan yli kolme vuotta ennen kuin senaatti
asetti komitean selvittämään lukkari-urkureiden koulutusta (ks. s. 286). Näyttää siltä, että muut tuomiokapitulit eivät lähettäneet senaatille puheena olevassa asiassa minkäänlaista kannanottoa.
Ennen komitean asettamista selvittämään lukkareiden ja urkureiden koulutuksen uudelleen järjestämistä nimimerkki K. [Otto Kotilainen (1868–1936)]
kirjoituksessaan ”Mietteitä lukkari- ja urkurikouluista sekä yleisestä musiikkiopistosta” ehdotti kirkkomuusikkojen koulutuksen siirtämistä Helsingin
Musiikkiopistoon. Tarkasteltuaan aluksi musiikkikoulutuksen järjestämisen
lähihistoriaa maassamme kielipoliittiset asiatkin esiin tuomalla kirjoittaja mai249. US-r 153/14.6.1900: 4.
250. US-r 154/15.6.1900: 4 ja 155/16.6.1900: 5; Jalkanen 1978: 192–193.
Kaarlo Jalkanen (1978: 192–193) viittaa edellä tarkoitettujen sanomalehtien artikkeleihin, mutta ilmaisee kokouksen päätöksestä epätarkasti seuraavasti: ”[- -] kokous päätyi
kannattamaan näiden kahden koulun [Helsingin ja Viipurin lukkari- ja urkurikoulujen] säilyttämistä mutta Turun koulun lakkauttamista ja sen saaman valtionavun jakamista Helsingin ja Viipurin koulun toiminnan laajentamiseksi.”
Turussa ilmestynyt sanomalehti UA kokousta koskevassa artikkelissaan (137/16.6.1900:
2) ei maininnut puheena olevan kokouksen puheenvuoroissa esiin tuotua ehdotusta Turun
Lukkari- ja urkurikoulun lakkauttamiseksi.
251. KM 14.5.1909: 39–40.
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nitsi lukkari- ja urkurikouluissa vallinneita epäkohtia. Hänen mukaansa näillä
kouluilla on ollut vaikeuksia pätevien soololaulun- ja musiikinteorianopettajien
saamisessa oppilaitosten palvelukseen. Mainittuaan vielä eri oppilaitoksista
valmistuneiden lukkari-urkureiden todistusten arvosanojen epäyhtenäisyyden
ja vertailun mahdottomuuden kirjoittaja tuo esiin seuraavaa:
Hartaana maamme musiikin kohottamisen puoltajana uskallan ehdottaa, että pääkaupunkiimme Helsinkiin koottaisiin ja yhdistettäisiin nykyiset
3 1ukkari-urkurikoulua nykyiseen musiikkiopistoon. Siihen voisi perustaa
erityisiä osia, joissa valmistettaisiin lukkari-urkureita, ja niitä aineenhaaroja täydellisemmin kehitettäisiin, jotka tälle alalle kuuluvat. Samoin voitaisiin
siellä toimittaa kaikki alkuvalmistukset laulunopettajiksi oppikouluihln pyrkiville. Siellä voitaisiin kehittää taiteilijan uralle haluavia. Myöskin voisi siinä
olla tilaisuus orkesterisoittajiksi aikoville saada harjottaa opinnoita. Kun kaikki ne valtioapurahat, 60 à 70 tuhatta markkaa, mitkä maassamme nykyään
maksetaan hajallaan oleville musiikkioppilaitoksille, annettaisiin yhdelle laitokselle, tulisi siitä kaunis musiikkikonservatorio Suomelle. Siinä voitaisiin
vähävaraisille lukkari-urkurialalle pyrkiville valmistaa maksuton opetus, tahi ainakin hyvin alhaista lukukausimaksua vastaan. Sellaisen laitoksen olisi
helppo saada hyviä opettajavoimia riittävästi kiinnitetyksi itseensä, joita nykyään on jo saatavissa Helsingissä, ja maksaa kohtuulliset palkat heille. Sellaisen laitoksen oppilastodistuksille voitaisiin myöskin panna oikea arvonsa,
jolloin arvolauseiden antamisessa ei luonnollisesti tulisi mitään sivuvaikuttimia
kysymykseen. Sellainen laitos vihdoinkin voisi käännyttää monen lukkari-urkurialalle pyrkivän, mutta luontaisia taipumuksia vailla olevan nuorukaisen,
kotiinsa, muihin ammatteihin valmistumaan; sillä useinkin nykyään, oppilasluvun vähyyden pelosta, otetaan lukkari-urkurikouluihin oppilaita, jotka nähtävästi eivät omaa kyllin suuria taipumuksia mainittuun toimeen.252

Edellä siteerattuun kirjoitukseen alaviitteessä 253 mainitun viipurilaisessa sanomalehdessä julkaistun vastakirjoituksen lisäksi myös Helsingin Lukkari- ja urkurikoulun inspehtori Valter Lampén (1862–1960) laati vastineen,
missä hän puolusti Helsingin oppilaitoksen toimintaa, erityisesti laulun- ja
musiikinteorianopetusta. Kirjoittaja mainitsee tässä artikkelissaan oppilaitoksessa annettavan laulukoulutuksen tason vakuudeksi Emmy Achtén sekä
musiikinteorian- ja urkujensoitonopetuksen osalta vastaavasti Oskar Merikannon nimen. Kirjoittaja painottaa erityisesti sitä, että oppilaat on kannustettu
säveltämään ja että heidän säveltämiään lauluja on esitetty julkisissa oppi252. Pl 70A/25.3.1903: 2.
Yllä tarkoitetussa kirjoituksessa mainitut vuoden 1903 rahamäärät, 60 000 ja 70 000
markkaa, ovat noin 263 100 ja 307 000 euroa. Puheena olevaan sanomalehtiartikkeliin julkaistiin Viipurissa ilmestyneessä sanomalehdessä vastine. Siinä voimakkaasti puollettiin
Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun toimintaa (WS, Supistus 40/20.5.1903: 1–2).
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lasnäytteissä ja että ”ne ovat saaneet osakseen myrskyäviä suosionosoituksia
kuulijoilta ja kiittäviä lauselmia ammattiarvostelijoilta. Vieläkö voi enempää
vaatia tai edes toivoa”.253 Lukkari- ja urkurikoulujen käsitteleminen julkisuudessa jäi lyhyeksi aikaa edellä mainittuihin kirjoituksiin, mutta nimimerkki
K. [Otto Kotilainen] palasi asiaan jo seuraavana vuonna.
Lukkareiden ja urkurien vuonna 1896 pitämässä kokouksessa esiin tulleen
kanttori-urkuri Nestor Emanuel Huoposen ehdotuksen tavoin Otto Andersson (1879–1969) ehdotti sittemmin vuonna 1905 Helsingin, Turun ja Viipurin
lukkari-urkurikoulujen yhdistämistä yhdeksi ainoaksi Helsingissä toimivaksi oppilaitokseksi.254 Tämä ehdotus, kuten Oskar Merikannon jo 12 vuotta sitä
aikaisemmin tekemä ehdotus helsinkiläisten musiikkioppilaitosten, Helsingin
Musiikkiopiston, Käytännöllisen Orkesterikoulun ja Helsingin Lukkari- ja urkurikoulun yhdistämisestä, ei toteutunut sellaisenaan. Se tapahtui Käytännöllisen Orkesterikoulun osalta syksyllä 1914, jolloin mainittu oppilaitos yhdistettiin
Helsingin Musiikkiopistoon, ja kirkkomuusikkojen koulutuksen osalta syksyllä
1951. Tällöin puheena oleva koulutus keskitettiin Sibelius-Akatemiaan.
Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun valtionavustuksen lakkauttamisen (ks.
s. 278) käsittelyn yhteydessä vuonna 1903 senaattori Arvid Genetz (1848–1915)
Kirkollisasiaintoimituskunnan päällikön ominaisuudessa esitti, että mainittu
toimikunta asiantuntijoiden avulla laatisi ehdotuksen maamme lukkareiden ja
urkureiden vastaisen koulutuksen järjestämiseksi.255 Tämä kannanotto johti siihen, että senaatti asetti 10.12.1903 kyseisen komitean. Sen puheenjohtajaksi
kutsuttiin piispa Otto Immanuel Colliander (1848–1924) ja jäseniksi tuomiokapitulin asessorit Ivar Markus Tallgren (1850–1936) ja Knut Fredrik Durchman
(1846–1919), professori Friedrich Richard Faltin ja Helsingin Musiikkiopiston
johtaja Martin Wegelius. Hänen kuolemansa (1906) jälkeen komitean jäseneksi kutsuttiin seminaarinlehtori Mikael Nyberg (1871–1940).256
Pian komitean asettamisen jälkeen nimimerkki K. [Otto Kotilainen] kirjoitti
uudelleen lukkareiden ja urkureiden koulutuksesta otsikolla ”Lukkari-urkurien
valmistuksesta vastaisuudessa” ehdotuksensa lukkari- ja urkurikoulutuksen keskittämisestä Helsinkiin mainitsematta tällä kertaa Helsingin Musiikkiopistoa.
Perusteluina ehdotukselleen hän esitti kirjoituksessaan puheena olevan koulutuksen väliaikaisuuden, koska silloisille lukkari- ja urkurikouluille myönnet253. Pl 82/9.4.1903: 2; ks. myös Maasalo, A. 1932: 16–17.
254. Dahlström, F. 1982; 47/48–49.
255. Jalkanen 1978: 97–98.
256. KM 14.5.1909: II–III.
Fabian Dahlström (1982: 47/48) on maininnut, että lukkari-urkureiden koulutusta selvitettiin senaatin vuonna 1894 asettamassa komiteassa, minkä työ ei kuitenkaan johtanut
mihinkään organisatorisiin muutoksiin. Senaatti ei mainittuna vuonna puheena olevaa tarkoitusta varten komiteaa asettanut, joten Dahlströmin tarkoittama kyseinen asiantuntijaelin on todennäköisesti senaatin 10.12.1903 tehtäväänsä määräämä.
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tiin valtionavustusta ainoastaan määrävuosiksi, ja hajaannuksen, mikä ilmeni
arvosanojen erilaisuutena, sekä sen, että jopa yksityisten henkilöiden antamilla todistuksilla hakijat ovat sijoittuneet koulun käyneiden edelle. Kirjoituksessa käsiteltiin aluksi jo virassa olleiden lukkareiden ja urkureiden amattitaidon
parantamista ja ehdotettiin vuosittain järjestettävää koulutusta heille ”eteväin
musiikkimiesten, mieluummin yliopistoon kuuluvain johdolla”. Puheena olevasta artikkelista lainataan tähän seuraava ote:
Osa maamme papistosta on myös tavallansa ollut nykyistä lukkari-urkurikoulujärjestelmää vastustavalla kannalla. He ovat kauan aikaa karsain
silmin katselleet nykyisiä lukkari-urkurikouluja syystä, että opetus niissä heidän mielestään on liian maallista. Heidän mielestään tulisi koko lukkarien-urkurien kasvatuksen olla heidän käsissään ja heidän halunsa olisi lukkareista
saada täydellisiä n. k. diakoonia eli pappien apulaisia, joille olisi mukava lykätä kaikenlaisia kirkollisia toimia, kuten esim. suurimman osan rippikoulun
opetusvelvollisuudesta, sairasten luona käymisestä y. m. s. Tätä mielipidettä on ajettu jo monia aikoja, mikä on tullut selville useissa pappienkokouksissa. Tietysti musiikkiopetus saisi tällaisessa oppilaitoksessa varsin taantuvan
merkityksen. Kuitenkin on papistossamme jo, kenties suurin osa, valistuneita miehiä, jotka ovat tätä hommaa vastustaneet. Mutta vielä asia kummittelee silloin tällöin sekä kokouksissa että sanomalehtikirjotuksissakin heidän
keskuudessaan.
Kun nykyiset lukkari-urkurikoulut ovat olleet tavallansa vaan väliaikaisia, niin on musiikkia seuraavalla yleisöllä ja itse lukkari-urkurisaädyllä ollut jo kauvan harras toivo saada lukkarien ja urkurien valmistus yhdistetyksi
yhteen koko maata käsittävään oppilaitokseen pääkaupungissamme. Silloin
olisi toiveita saada täydellinen musiikillinen kasvatus lukkari-urkureille, joiden tehtäväksi kaikessa tapauksessa maaseudun musiikkijohto tulee jäämään
niin kirkollisella kuin maallisellakin alalla. Ainoastansa pääkaupungissa on
tilaisuus saada riittävästi varmoja ja sivistyneitä opettajavoimia tällaiseen oppilaitokseen. Uskonnonkin opetusta voisi joku pappismies siellä kyllä antaa,
että todistukseen saataisiin tuo eräiden pappismiehien vaatima aine merkityksi. Uskonnonopetus ei muuten nykyään kuulu lukkarin tehtäviin, muuta
kuin kinkereillä lastenluvun kuulustelu.
Skandinavian maissa on lukkarien urkurien opetus ja kaikkien oppikoulujen laulunopettajain valmistus tällaisten koko maata käsittävien oppilaitosten tehtävänä. Kun valmistus on yhdessä paikassa, voidaan laitoksen antamiin
todisteluihin panna täydellinen luottamus, että taito ja kykeneväisyys on ansion mukaan annettu.
Kun nyt valittu komitea tulee tekemään kysymyksessäolevan ehdotuksensa lukkarien ja urkurien kehittämiseksi, toivomme että sen arvoisat jäsenet ottavat huomioonsa myös edellämainitut toivomukset.257
257. Pl 35/12.2.1904: 2.
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Komitea ei näytä välittäneen sille ulkopuolelta annetuista ohjeista. Se
suunnitteli aluksi koulutuksen uudistamista niin, että lukkareiksi ja urkureiksi
pyrkivien tulisi ensiksi käydä valmistava kurssi jossakin kiertokouluopettajaseminaarissa ja tämän jälkeen ”etupäässä edelleen kehittävä” kurssi mahdollisesti Helsingin Musiikkiopistossa. Edellä mainitussa tarkoituksessa komitea
kääntyi Hämeenlinnan kiertokouluopettajaseminaarin ja Helsingin ruotsalaisen kiertokouluopettajaseminaarin sekä Helsingin Musiikkiopiston puoleen
saadakseen tietoja näiden oppilaitosten lukusuunnitelmista, kursseista ynnä
muusta asiaan liittyvästä.258
Hämeenlinnan kiertokouluopettajaseminaarin johtaja J. H. [Johan Henrik/
Juho Heikki] Tuhkanen (1851–1932) antoi komitealle hyvin yksityiskohtaisen
selvityksen asiassa. Hän toi esiin näkemyksenään, että kiertokouluopettajaseminaareissa annettava ensimmäinen opetusjakso koulutettaville lukkareille ja
urkureille on kannatettava järjestely pohjakoulutuksena lukkarikouluissa annettavalle opetukselle. Tuhkasen mukaan tämä järjestely tulisi toteuttaa mahdollisimman pian, ”sillä siitä koituisi hyötyä kansan opetukselle ja sitä paitsi
tuottaisi se siveellistä hyötyä tuleville lukkareille, kun he opetustoimeen sidottuina tulisivat viikollakin kiinnitetyksi varsinaiseen työhön.” Lausunnossaan
Tuhkanen kuitenkin esitti, että hänen käsityksensä mukaan komitean kaavailemat kaksi vuotta kiertokouluopettajaseminaareissa lukkareille ja urkureille
annettavaksi valmistavaksi opintojaksoksi ei ole riittävä.259
Mainittu suunnitelma osoittaa selvästi pyrkimystä siihen, että lukkarit olisivat vastaisuudessakin lähinnä kansanopetusta palvelevia henkilöitä. Suunnitelman tultua yleisesti tiedoksi sanomalehdissä oli runsaasti kirjoituksia sitä
vastaan. Yhden näistä vastakirjoituksista laati nimimerkki O. K. [Otto Kotilainen], joka jälleen kerran toi esiin ehdotuksensa lukkari- ja urkurikoulun perustamiseksi pääkaupunkiin ja esitti kirjoituksensa lopussa seuraavaa:

258. KM 14.5.1909: 101.
259. Ibid. 102–104.
Hämeenlinnassa oli kirkkomusiikkiin liittyvänä syksystä 1901 alkaen toiminut kelloseppä L. A. Lönnrotin pitämä Koraalin soittokoulu pyhäkoulun yhteydessä. Kouluun ilmoitettiin otettavan 10–20-vuotiaita oppilaita yhteensä 24. Soitto-opetus kullekin heistä jatkui
kaksi–kolme vuotta, jolloin oppilaiden tuli osallistua myös uskonnon opetukseen. Opetuksen
tavoitteena oli, että oppilas osaa tyydyttävästi soittaa koraaleita, mitä taitoa hän voi sittemmin itsenäisesti kehittää edelleen. Soitonopetusta varten oli erillinen huone, missä oli piano. Sillä saivat varattomat oppilaat käydä viikon arkipäivinä harjoittelemassa sunnuntaisin
saamiaan soittotehtäviä. Sittemmin Kristillisen Työväenyhdistyksen tiloissa tapahtuneesta urkuharmoonilla harjoittelusta oppilaat maksoivat 50 penniä [2,19 euroa] kuukaudessa.
Opetus oli maksutonta. Soittotaidosta annettiin näytteet keväisin pyhäkoulun päättäjäisissä
(Hä-r 5/14.1.1905: 4, 37/1.4.1905: 2 ja 109/26.9.1905: 2; HäS 57/19.5.1905: 2 ja 108/22.9.1905:
3; Hä-r 108/29.9.1908: 2).
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Muuten on yhden lukkarikoulun perustamisesta Helsinkiin jo niin monta kertaa julkista puhetta pidetty ja mainittuun suuntaan niin lukuisia ja painawia
syitä asiassa ilmituotu, että turhaa waiwaa on niiden kaikkien yhä uudestaan
luetteloiminenkaan.
Mitä syytä siis on niin hellittämättömästi pitää kiinni tuosta wanhentuneesta kirkkolain pykälästä, joka wielä nytkin sitoo lukkarit lasten opettajiksi, että wastaisia asetuksiakin laaditaan tuo, papiston mielestä hywin tärkeä
seikka, suurimpana silmätikkuna? Enemmän kuin tarpeeksi on meillä jo Tuhkasen ja muista pikkuseminaareista walmistuneita kiertokoulunopettajia. Pitääkö näiden säälittäwien, tuiki wähäpalkkaisten wirkailijain lukumäärää
wieläkin lisätä? Annettakoon siis lukkareiksi ja urkureiksi aikowien wastustamatta walmistautua ainoastaan omaa ammattialaansa warten, jossa heillä
tulee kylliksi riittämään työtä, sitä warten pääkaupunkiin perustettawassa
(nykyistä lukkarikoulua täydentämällä) y h d e s s ä mallikelpoisessa l u k k ar i - u r k u r i k o u l u s s a, johonka ei saa olla sekotettuna mitään wieraita
tarkotusperiä warten warattuja walmistuslaitoksia.260

Komiteanmietinnössä ei ole muita kannanottoja kuin edellä esiin tuotu J.
H. Tuhkasen vastaus kiertokouluopettajaseminaarin mahdollisesta osallistu
misesta lukkareiden ja urkureiden koulutukseen. Seuraavaksi komitea kääntyi Helsingin Musiikkiopiston puoleen pyytämällä kirjeellään 26.11.1904 sen
johtokuntaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
Olisiko ja millä ehdoilla musiikkiopisto halullinen 1) järjestämään ja joko
2) kokonaan huostaansa ottamaan taikka vaihtoehtoisesti 3) ainakin valvomaan
sellaisessa (resp. sellaisissa) oppilaitoksessa tarpeellista musiikkiopetusta.261

Komitea esitti puheena olevassa kirjeessään lisäksi opetuksen järjestämiseksi [jäljempänä ryhmä a) tarkoittaa lukkareita, ryhmä b) lukkari-urkureita
ja ryhmä c) urkureita] niin,
että a) ryhmälle olisi valmistettava kaksi- ja b) ja c) ryhmille kolmivuotinen oppiaika sekä a) ja b) ryhmille senlisäksi lukukauden kestävä seminaarikurssi, johon kuuluisi käytännöllisiä harjoituksia katekisatsioonissa ja
musiikin opetuksessa;
että oppikurssin lukusuunnitelmassa, jonka pääosana olisivat musiikin
opinnot, olisi pidätettävä kaksi luentoa viikossa kirkollis-uskonnollista laatua oleville opinnoille:
260. HS 14/16.10.1904: 3.
Jo ennen puheena olevaa Otto Kotilaisen tekemää ehdotusta lukkarit ja urkurit olivat
kiinnittäneet huomiota alan koulutuksen hajanaisuuteen ja ehdottaneet kokouksessaan Helsingissä 13.–14.6.1900, että lukkari- ja urkurikoulujen määrä tulisi supistaa kolmesta kahteen ja antaa lakkautettavan koulun valtionavustukset jäljelle jääville kahdelle niiden toiminnan tehostamiseksi (ks. s. 284–285 ja alaviite 250).
261. KM 14.5.1909: 104–105.
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että pääsyvaatimuksina oppikurssiin olisi pidettävä a) musikaaliset alkutiedot, jotka soveliaimmin olisivat hankittavat tätä tarkoitusta varten järjestetyssä esikoulussa; b) korkeamman kansakoulun oppimäärä ja sen lisäksi se
määrä yleistä kansalaissivistystä, mikä saadaan esim. kansanopistossa, kansanopistokursseilla tai yleisten oppilaitosten alemmilla luokilla:
että päästämistä varten koulusta oppilailta olisi vaadittava seuraavat taidot:
a) l u k k a r e i l t a: 1) kyky laulaa koraalikirjasta virheettömästi mikä
koraali tahansa; kyky antaa opetusta sävelentapaamisessa ja harjoittamaan
ja johtamaan ainakin yksiäänistä koraalilaulua;
b) l u k k a r i - u r k u r e i l t a sen lisäksi: 1) kyky soittaa koraalikirjasta
virheettömästi minkä koraalin tahansa ainakin niin vaikeine etusoittoineen
kuin kirkolliskokouksen hyväksymän koraalikirjan a) ryhmässä löytyy; 2) kyky moduloimaan mistä sävellajista mihin muuhun hyvänsä, sekä tarpeellinen
taito transponoimaan messuja; 3) kyky suorittamaan määrän helpompia, arvokkaita jumalanpalvelukseen soveltuvia sävellyksiä (etu- ja välisoittoja sekä
loppukappaleita); 4) jonkunlainen harjaantuminen opettamaan koulun lukusuunnitelmaan kuuluvilla soittokoneilla sekä ohjaamaan moniäänistä laulua;
c) u r k u r e i l t a: b) ryhmältä (lukkari-urkureilta) yksinomaan vaadittavat taidot 1–4, mutta suuremmassa määrässä etusoittoihin ja urkusävellyksiin nähden.262

Fabian Dahlström mainitsee, että Helsingin Musiikkiopistossa asetettiin
työryhmä komitean esittämää kirkkomuusikkokoulutusasiaa selvittämään ja
että ”Ordförande blev Wegelius, och medlemmar Faltin, Olga Tavaststjerna, Ingeborg Hymander och Otto Andersson. Gruppens förslag till nyordning förelåg
sannolikt som utlovat den 15 mars 1905, men inte heller nu följde några åtgärder”.263 Edellä mainittu tieto siitä, että lausunto oli todennäköisesti annettu,
on ristiriidassa puheena olevan komiteanmietinnön sisältämien tietojen kanssa, koska Helsingin Musiikkiopiston johtokunta ei antanut lainkaan kirjallista vastausta komitean esittämiin kysymyksiin. Se ilmenee komiteanmietinnön
seuraavasta ilmauksesta:
Vastauksena tähän tiedusteluunsa sai komitea tosin musiikkiopiston opettajain laatiman ehdotuksen vastaisten lukkarien ja urkurien valmistuslaitoksen (resp. laitosten) järjestämiseksi. Mutta kun esitetty pääkysymys sellaisen
oppilaitoksen yhdistämisen mahdollisuudesta musiikki-opiston yhteyteen oli
jätetty vastaamatta, niin tämä ehdotus tulee vasta jälempänä toisessa yhteydessä esitettäväksi.264
262. Ibid.: 115–117.
263. Dahlström, F. 1982: 47/48.
264. KM 14.5.1909: 104–105.
Komitean kirjaaman ilmauksen mukaan se sai Helsingin Musiikkiopiston johtokunnan
sijasta jäseneltään Richard Faltinilta puheena olevan ehdotuksen päivättynä maaliskuussa 1906 (KM 14.5.1909: 117–124) eli vuotta myöhemmin kuin komitea oli pyytänyt.
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Se, miksi Helsingin Musiikkiopiston johtokunta ei antanut siltä pyydettyä
lausuntoa kirkkomusiikkikoulutuksen järjestämisestä Helsingin Musiikkiopistossa, jää arvailujen varaan. Mahdollisesti kirjallisen vastauksen antamatta
jättäminen oli puheena olevan komitean jäsenen Wegeliuksen kannanotto siihen, ettei hän halunnut kyseistä koulutusta johtamaansa oppilaitokseen eikä
edes komitean esittämän kysymyksen kolmannen kohdan tarkoittamaa oppilaitoksensa valvovaa roolia lukkareiden ja urkureiden koulutuksessa. Uppouduttaessa asiassa vielä edellä esitettyä syvemmälle jää arvailujen varaan,
olivatko vastaamatta jättämisen syinä lukkareille, lukkari-urkureille ja urkureille komitean kaavailemat koulutusvaatimukset, mitkä se edellä tarkoitetussa
kirjeessään lähetti Helsingin Musiikkiopistolle ja mitkä olivat komitean jäsenten Wegeliuksen ja Faltinin tiedossa muutoinkin. On mahdollista, että lukkareiksi, lukkari-urkureiksi ja urkureiksi koulutettavilta komitean edellyttämät
musiikkivalmiudet eivät tyydyttäneet korkeisiin taiteellisiin päämääriin johtamassaan oppilaitoksessa pyrkinyttä Wegeliusta. Edelleen arvailujen varaan
jää, vaikuttivatko myös lukkari- ja urkurikouluihin Faltinin tekemät tarkastukset ja niiden perusteella laatimat monilta osin kriittiset lausunnot Martin
Wegeliuksen käsityksiin ja asian kulkuun.265 Kuitenkin sekä Faltin että Wegelius olivat jo tätä ennen yksityishenkilöinä antaneet kelpoisuustodistuksia
lukkari-urkureille. Vuonna 1904 suoritetun selvityksen mukaan Faltinilta todistuksen saaneita oli virassa yhteensä 18 ja Wegeliukselta todistuksen saaneista yksi.266 Lisäksi Helsingin Musiikkiopiston kurssivaatimuksiin sisältyi
”kirkollinen urkujensoitto” kaikissa neljässä kurssissa, kuten alaluvussa 5.9.
Wegeliuksen vuonna 1902 kirjoittaman oppilaitoksen 20-vuotishistorian sisältämien tietojen perusteella mainitaan.
Ottamalla lukkari- ja urkurikoulutus tehtäväkseen Helsingin Musiikkiopistolla olisi ollut hyvä tilaisuus kohottaa kirkkomusiikin tasoa maassamme. Tähän mahdollisuuteen tarttumista olisi puoltanut myös se, että oppilaitoksen
oppilasrakenne oli kehittynyt niin, että lukuvuonna 1904–1905, jolloin komitea
esitti kyselynsä, yli 60 prosenttia oppilaista oli alkeiskoulun oppilaita, ja heistäkin 77,8 prosenttia oli pianonsoittoa opiskelleita. Helsingin Musiikkiopisto
oli siten kehittynyt oppilasrakenteeltaan pääasiassa pianonsoitonopetusta ja
senkin osalta enemmistöltään alkeisopetusta antavaksi oppilaitokseksi (tästä
aiheesta on edellistä yksityiskohtaisemmin tietoja alaluvussa 5.3.).
265. Puheena olevassa komiteanmietinnössä on yksi ilmaus Wegeliuksen näkemyksistä
tulevan lukkari- ja urkurikoulutuksen järjestämisestä. Sen mukaan ”[- -] useamman kuin
yhden koulun perustamisen puolesta, mitkä kaikki olisivat sijoitettavat pienempiin maaseutukaupunkeihin tai niiden lähettyelle, esitti komitean entinen jäsen, tirehtori Wegelius-vainaja erityisellä lämmöllä sen seikan, että näistä kouluista tulisi vaikuttavia keskuksia musikaalisen harrastuksen herättämiseksi niitä ympäröivillä maaseuduilla” (ibid.: 113).
266. KM 14.5.1909: 45–46 [sivu 46 on virheellisesti numeroitu sivuksi 43], alaviite.
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Hieman erikoista on, että senaatin asettaman komitean ollessa valmistelemassa ehdotuksiaan lukkareiden ja urkureiden koulutuksen järjestämiseksi
valtiopäivillä 1904–1905 tehtiin kaksi aloitetta lukkareita ja urkureita kouluttavan oppilaitoksen perustamiseksi Helsinkiin. Ensimmäisen edellä tarkoitetuista valtiopäiväaloitteista tekivät kirkkoherra Wilhelmi Malmberg (1854–1922),
vuodesta 1906 Malmivaara, ja rovasti Karl/Kaarle August Schroderus (1847–
1940), joiden Pappissäädyssä tekemän aloitteen tarkoituksena oli ”kirkollisen
musiikkiopiston” perustaminen pääkaupunkiin. Edellä mainitut pappismiehet
tuovat esiin asetetun komitean tekstissään ja mainitsevat, että heidän esityksensä voi vaikuttaa ennenaikaiselta,
[- -] mutta kun on mahdollista, että komitean enemmistö tulee puoltamaan
useamman laitoksen pysyttämistä ja meidän sekä monen muun mielestä olisi
asialle onnellisempaa, jos saataisiin ainoastaan yksi kirkollinen opisto maamme pääkaupunkiin perustetuksi, rohkenemme kiinnittää kunnianarvoisan Säädyn huomiota tähän asiaan.

Edellä siteeratun tekstin perusteella on havaittavissa, että aloitteen tekijöillä oli tietoja noin yhden vuoden ajan toimineen komitean tuolloisista suunnitelmista. Ilmeisesti he olivat kokeneet ne liian vaatimattomiksi, koska heidän
valtiopäiväaloitteessaan tuodaan vahvasti esiin kirkkomusiikin ammattilaisilta, lukkareilta ja urkureilta, tulevaisuudessa edellytettävät entistä monipuolisemmat musiikkivalmiudet. Lukkareiden osalta mainitaan, että he eivät voi
olla enää yksinlaulajia, vaan virsilaulun ja muun kirkollisen laulun harjoittajia.
”Myöskin köörilaulun johto tulee olemaan tulevaisuudessa lukkarille erittäin
tärkeä oppiaine ja vaatii se ahkeraa harjoitusta oppilaan ja tottunutta ohjausta opettajan puolelta”. Urkureiden puolestaan tulee tuntea tarkoin työkalunsa,
mikä edellyttää erityisen opetuskaluston ja asiantuntevan opetuksen. ”Näitä
vaatimuksia vastaavat koulut eivät voi pysyä yksityisinä oppilaitoksina.” Aloitteen tekijät myös mainitsevat, että silloiset lukkari- ja urkurikoulut eivät hyvin
rajallisten rahavarojensa vuoksi pysty hankkimaan tarpeellisia opetusvälineitä, kirjastoa ja niin edelleen.
Kirkkomusiikin harjoittaja tarvitsee tietoja kirkkomusiikin kehityksestä, eri
tyyleistä ja makusuunnista, hänen tulee tuntea niiden liturgisten muotojen
historiaa, joita hän joka aika tarvitsee ja käyttää, hän tarvitsee silmäystä kirkollisen taiteen ja kirjallisuuden päävaiheisiin – lyhyesti estetiikan pääkohtiin ylimalkaan. [- -] Yhteen kouluun voidaan opettajavoimat valikoida, mutta
kolmeen täytyy ottaa ketä saa. Merkityksensä on silläkin, että maan tulevat
lukkarit kasvatetaan kaikki yhdessä laitoksessa. Tällainen kirkollinen musiikkiopisto Helsingissä voisi myös valvoa entistä paremmin jumaluustieteen
ylioppilaiden messuharjoituksia ja lukkarien pedagoogiselle kasvatukselle olisi suurempia mahdollisuuksia yliopiston juurella kuin missään muualla. Kun
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vielä mainitsemme että tällaisen oppilaitoksen olemassaolo olisi verrattomasta merkityksestä hengellisen musiikin kehittämiselle maassamme ja että sille
tulisi helpommaksi kuin yksityisille oppilaitoksille vaikuttaa kirkollisessa hengessä kasvattavasti oppilaihinsa, olemme mielestämme painavilla syillä osoittaneet, että y h d e n kirkollisen musiikkiopiston perustaminen pääkaupunkiin on
paljon edullisempi kuin usean yksityisen lukkarikoulun ylläpitäminen valtion
varoilla. Näistä syistä rohkenemme kunnioittavasti pyytää kunnianarvoisaa
Pappissäätyä yhdesä muiden Säätyjen kanssa Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan alamaisesti anomaan
että lähimmässä tulevaisuudessa maamme pääkaupunkiin perustettaisiin
kirkollinen musiikkiopisto lukkarien ja urkurien valmistamista varten.
Helsingissä, Joulukuun 14 p. 1904.
Wilh. Malmberg.		
K. A. Schroderus.267

Toinen vastaava aloite kyseisillä valtiopäivillä oli Enontekiön lukkarin Yrjö Halosen Suomen Talonpoikaissäädyssä tekemä. Mainitussa säädyssä edustajina valtiopäivillä olleet lukkarit Nestor Emanuel Huoponen ja Karl Henrik
Teittinen kannattivat puheenvuoroissaan Halosen aloitetta, Huoponen jopa sen
tähden, että ehdotuksiaan parhaillaan laatineen piispa Collianderin johtaman
komitean tuossa vaiheessa kaavailemat koulutusjärjestelyt, mihin kuului lukkareiksi opiskeleville aluksi Hämeenlinnan kiertokouluseminaarissa opiskeleminen, eivät hänen mielestään olleet lainkaan soveliaat tulevien lukkareiden
ammattitaidon kannalta.268
Kirkkoherra Malmbergin ja rovasti Schroderuksen samoin kuin lukkari
Halosen valtiopäiväaloite ei johtanut mihinkään muihin toimenpiteisiin kuin
jälkimmäisen lähettämiseen Yleiseen Anomusvaliokuntaan, kuten eivät muutkaan mainituilla valtiopäivillä tehdyt aloitteet. Silloiset poliittiset olosuhteet
aiheuttivat sen.269
267. Vp 1904–1905 Ps/pk 1905. I: 39–40.
Kirkkoherra Malmbergin ja rovasti Schroderuksen valtiopäiväaloite sai Oskar Merikannon kirjoittamaan sitä vastustavan kirjoituksen sanomalehteen. Siinä hän toi esiin muun
muassa, että arvostelu siitä, ettei silloinen koulutus ollut riittävän ”kirkollista”, oli aiheeton,
koska Helsingin Lukkari- ja urkurikoulussa inspehtorina oli Porvoon tuomiokapitulin määräämä pappi, ja oppilaitoksessa annettiin uskonnonopetusta ja uskonnonopetukseen liittyviä
käytännön ohjeita. Merikannon mukaan oppilaitos kolmine urkuineen ja muine opetusvälineineen sekä pätevine opettajineen pystyy täysin tyydyttämään alalla vallitsevan tarpeen
yhdessä muiden lukkari- ja urkurikoulujen kanssa (HS 69/20.12.1904: 3).
268. Vp 1904–1905 STp/pk 1905, I: 487–489.
Lyhyydestään huolimatta lukkari Halosen 23.12.1904 päivätty valtiopäiväaloite näyttää olevan sisällöltään hyvin samankaltainen kuin Malmbergin ja Schroderuksen tekemä,
joten Halonen lienee käyttänyt hyväkseen viimeksi mainittujen laatimaa ja 14.12.1904 päiväämää asiakirjaa.
269. Kyseistä jo 1800-luvulla alkanutta ajanjaksoa kutsutaan nimillä sortovuodet ja routavuodet. Nimitykset johtuvat Venäjän painostustoimista Suomen yhteiskunnan eri aloja
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Näyttää siltä, että komitean työ sen jälkeen, kun Helsingin Musiikkiopiston johtokunta ei antanut sen pyytämiin kysymyksiin vastauksiaan, ei edistynyt lainkaan noin vuoden aikana, kunnes Suomen Kirkon Sisälähetysseuran
johtokunta komitealle lähettämässään 6.2.1906 päivätyssä kirjelmässä ehdotti lukkareiden ja urkureiden koulutuksen toimeenpanemista ylläpitämässään
Liikolan Seurakuntadiakonilaitoksessa lähellä Sortavalaa. Tähän ehdotukseen
liittyi yksityiskohtainen suunnitelma opetuksen toteuttamiseksi oppiaineineen
ja tuntijakoineen neljälle vuodelle sijoitettuina. Niihin ehdotuksen mukaan sisältyisi aluksi täydellinen kaksivuotinen oppijakso diakoniksi valmistumista
varten. Koulutuksen toteuttamisen ehtona olisi valtionavun saaminen ensimmäisestä opintovuodesta alkaen.270
Kiertokoulunopettajankoulutuksen kytkeminen lukkari-urkurikoulutukseen
kariutui yleiseen vastustamiseen ja mahdollisesti myös siihen, että Hämeenlinnan kiertokouluopettajaseminaarin johtaja J. H. Tuhkanen oli jo edellä esiin
tuodun mukaisesti todennut kaksivuotisen kurssin liian suppeaksi puheena olevaan tarkoitukseen. Helsingin Musiikkiopiston johtokunnan jätettyä antamatta vastausta komitean esittämiin kysymyksiin komitea päätyi ehdottamaan
lukkareiden ja urkureiden valmistavaksi koulutukseksi diakonikoulutusta samoin kuin edellä esiin tuoduissa Turussa vuonna 1897 ja Jyväskylässä vuonna
1898 pidettyjen pappeinkokouksien tuloksena asetetun komitean ehdotuksena
oli esiin tuotu (ks. alaviitteen 245 tarkoittama lainaus). Tämä koulutusjärjestely perustui sittemmin edellä mainittuun Suomen Kirkon Sisälähetysseuran
johtokunnan 6.2.1906 komitealle tekemään yksityiskohtaiseen ehdotukseen.
Heikki Klemetti (1876–1953) arvosteli jo komitean työn aikana ”huhuina”
tietoonsa saamiaan sen kaavailemia ehdotuksia artikkeleissaan ”Lukkarikoulukysymys” ja ”Lukkarikoulukysymys vielä kerran”. Näissä kirjoituksissaan hän
toi esiin ehdotuksensa yhden korkeatasoisen oppilaitoksen perustamiseksi puheena olevaa koulutusta varten Helsinkiin ja arvosteli suorasanaisesti komitean sulkeutunutta työskentelyä. Ensimmäisessä artikkelissaan hän toi esiin
muun muassa seuraavaa:
Olemme kuulleet, että kaksi koulua aijotaan säilyttää, mutta paikat muuttaa ja opintosuunnitelmat. Ja vielä kummempaa, ettei oikein tiedä mitä ajattelee — ainakin toisen koulun, Sortavalaan aijotun johtajaksi pitäisi tuleman
p a p p i. Millä tavalla meidän papistomme on näyttänyt semmoista soitannollista harrastusta, että koko virkakunta ylimalkaan voisi tulla kysymykseen
lukkarikoulun johtajaa valittaessa, ja kuka olisi semmoinen yksityinen pappi
Suomessa, joka toimeen kykenisi? Vai eikö hänen tarvitse ollakaan musiikkikohtaan. Ne aiheuttivat vastatoimena kenraalikuvernööri Ivan Ivanovitš Bobrikovin murhan 16.6.1904 ja maamme yhteiskuntaelämässä mm. vuosien 1904–1905 valtiopäivälakon
(ks. esimerkiksi Rantakari 1949: 289–371).
270. KM 14.5.1909: 105–111.
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mies? Jos komitea todella niin luulee, niin silloin täytyy suoraan sanoa, että
komitea ei kykene toimeensa ensinkään. [- -] Tämän yhteydessä saanen myös
koskettaa sitä t o d e l l i s t a syytä, jonka varjolla vastustetaan yhden lukkarikoulun perustamista, ja sen Helsinkiin sijoittamista. Niin, Helsinki on jumalaton, synnillinen kaupunki, jossa viettelykset ovat niin suuret ettei voi panna
nuorukaisia opiskelemaan kiusausten keskelle – kuuluu arveltavan. Mutta
kuinkas on pappien laita? Eikö heihin kiusaaja yletykkään, sillä hehän myös
opiskelevat Helsingissä? Kummallinen ristiriita!271

Toisessa samaa asiaa koskeneessa kirjoituksessaan, ”Lukkarikoulukysymys vielä kerran”, Klemetti toi painokkaasti esiin musiikkialan ammattilaisten, ja erityisesti lukkareiden ja urkureiden, yleissivistyksen kohottamisen ja
arvosteli suorasukaisesti huhuina tietoonsa saamien komitean tekemiä uudistuskaavailuja.
Kykeneväksi musiikkimieheksi emme laske vielä sitä, jolla on sorminäppäryys, ja muut tekniikin ulkonaiset esityskeinot hallussaan, mutta jolta puuttuu yleissivistys. [- -]
Asettamalla muutama luokka lyseota pääsyehdoksi lukkariopistoon voitaisiin jossain määrin lukkarien sivistystasoa nostaa. Mutta tämäkään ei vielä
riitä. Lukkariopistoissa, samoin kuin musiikkiopistossa on sitä paitsi välttämättä pantava toimeen y l e i s s i v i s t ä v i ä o p i l l i s i a kursseja, muissakin aineissa kuin musiikin historiassa. Meidän maamme k ehittymättömät
sivistysolot aiheuttavat ja oikeuttavat tämän vaatimuksen.
Onkohan arvoisa lukkarikoulukomitea ottanut tämän seikan huomioonsa? Epäilemme hieman. Varsinkin kun taas on kulkeella sangen ihmeellisiä
huhuja tämän salaperäisen komitean puuhista. Nyt he aikonevat ehdottaa hävitettäviksi nykyiset koulut, ja hiljankin perustettavaksi kaksi koulua, mutta
ei kumpaakaan tänne synnilliseen Helsinkiin. Siis yhä sama aikomus, jonka
kimppuun kävimme kevättalvella. Ja vielä hullumpaa! Huhuttavan olemme
niinikään kuulleet, (mitään kirjallisia näytteitä komitean monivuotisen työn
tuloksista ei meillä ole kunnia tuntea), miksi asian käsittely viipyy. Odotetaan
toista eduskuntaa, joka muka mahdollisesti tulisi hyväksymään tuon merkillisen kaksikoulu-ehdotuksen papillisella johdolla. Mistä semmoinen eduskunta
saataisiin kokoon? Siinä täytyisi istua pelkkiä diakooneja ja diakonissoja. [- -]
[- -] Kirkkomusiikkia uudistetaan parhaallaan. Tämä viittaa yhä etenevään kehitykseen, yhä suureneviin vaatimuksiin. Miksei oteta huomioon tätä
seikkaa? Diakooni olkoon miten hyvä saarnaaja ja seurakunnanpaimen hyvänsä – soittajana ja veisuunjohtajana on hän yhä karvari, ellei hän harjoita
niitä opintoja, joita aika vaatii nyt jo, ja tulevaisuudessa tulee vielä enemmän
vaatimaan. Niitä hän ei taas toisten amattiopintojen tähden ehdi kunnollisesti harjoittaa. Olemme kuulleet toista lukkariopistoa, nähtävästi sitä kaikkein
suurimman varjeluksen tarpeessa olevaa, aijottavan ehdottaa Sortavalaan. Se271. S-tär 7/1907: 92.
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minaarirettelöistään päättäen nähtävästi erittäin raitis ja siveellinen paikka,
sopii siis mainiosti konservatooriokaupungiksi!
Onkohan tarkoitus siirtää sinne myös jumaluusopillinen tiedekunta Helsingistä? Naurettavista hommista ei kannata vakavasti puhua. Hommattakoon vaan diakooniopisto Sortavalaan, jos aijotaan tähän yhteyteen laittaa
lukkariopisto, ja muka sitä varjella että Helsinki turmelee lukkarioppilaat,
niin on tämä jo liian lapsellista puuhaa. Lopetamme taas vanhalla ehdoituksellamme, johon tiedämme Suomen lukkarien ja epäilemättä muidenkin kansalaisten valtaavan enemmistön yhtyvän: y k s i o p i s t o H e l s i n k i i n,
ja se sitten kunnollinen valtion laitos. Koko kysymys olisi selvitetty viikossa
kustannusarvioineen, piirustuksineen, opetussuunnitelmineen päivineen, ellei turhanpäiten yhdistettäisi joutavia sivujuttuja pääkysymykseen ja siten
viivytettäisi asian ratkaisua.272

Jo edellä on ilmaistu, että komitea ei välittänyt sille sivusta annetuista
ohjeistuksista. Senaatille jättämässään mietinnössä lähtökohtana uudistus
ehdotuksilleen komitea tuo esiin ”ei musikaaliseen puoleen nähden” yksityisten
henkilöiden antamassa lukkareiden ja urkureiden koulutuksessa siihen mennessä vallinneen olotilan, minkä mukaan ”puuttuu viittauskin siihen, että tässä
opetuksessa olisi kiinnitetty mitään huomiota opetettavan vastaisessa kutsumuksessa tarvittavaan kirkollis-uskonnolliseen opetukseen”. Tämä sama olotila
on komitean käsityksen mukaan jatkunut myös sittemmin perustetuissa lukkari- ja urkurikouluissa, joskin uskonnon opetus oli niissä otettu oppiaineeksi, mutta ”puuttuu opetusta liturgiikassa, kirkko-oikeudessa ja hymnologiassa.
minkä ohessa käytännölliset harjoitukset kateketiikassa joko kokonaan puuttuvat taikka eivät ole tyydyttävästi järjestetyt, [- -].”273
Komitean mukaan ”Mitä lukkarien m u s i k a a l i s e e n v a l m i s t u ks e e n tulee, antaa sekin paljon toivomisen varaa”. Oleellisimmat puutteet komitea on kirjannut seuraaviksi:
Opetuksessa, jota tähän mennessä ovat antaneet sekä yksityiset henkilöt
(lukkarit, urkurit, muussikot, papit, laulunopettajat y. m.) että myöskin yksityisestä alotteesta perustetut koulut ilman varsinaista yhteyttä keskenään,
on puuttunut yhtäläisyyttä ja yhdenmukaisuutta sekä opetusainehistoon että
opetustapaan nähden. Tällä tavalla on hakijain ansioiden vertailu ja arvostelu lukkari- ja urkurivirkoja täytettäissä käynyt ellei mahdottomaksi niin ainakin perin vaikeaksi.
Mitä erittäin valtion avustamiin kouluihin tulee, puuttuu niissä yhdenmukaisuutta oppikursseihin, oppikirjoihin, tuntilukuun, jopa oppiaikaankin
nähden; ja päätehtävä on nähtävästi käsitetty väärin, kun koraalien soitolle
ja koraalilaululle, joiden tietysti olisi tullut olla koulujen ohjelmain etupääs272. Ibid. 20/1907: 268–269.
273. KM 14.5.1909: 92–93.
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sä, on annettu vain toisarvoinen asema. Sitävastoin on innolla harrastettu paljo sellaista, mikä on lukkarikoulun toiminnan ulkopuolella. Tässä suhteessa
mainittakoon erittäin sellaisten urkusävellysten harjoittaminen, jotka menevät oppilasten voimain ja kyvyn yli, sekä konserttien järjestäminen maallisella ohjelmalla, joihin on tuhlattu paljo kallista aikaa.
Muutoin on opetus nähtävästi tarkoittanut antaa oppilaille etupäässä musikaalista kehitystä, mutta muut lukkareille kirkkolain mukaan kuuluvat velvollisuudet ovat melkeen kokonaan sivuutetut.274

Komitean ehdotuksen mukaan lukkari-urkureiden koulutus tulisi järjestää siten, että ensiksi olisi kaksivuotinen opiskelu diakoniksi Liikolan diakoniaopistossa. Näiden opintojen ja niihin kuuluvien käytännön harjoitusten ja
töiden ohella opiskeltaisiin musiikin perusteita. Tämän jälkeen olisi kaksivuotinen koulutus Helsinkiin perustettavassa valtion ylläpitämässä lukkari- ja urkurikoulussa. Ainoastaan lukkareiksi kouluttautuville Helsingin oppilaitoksessa
olisi yksivuotinen koulutus. Komitea kuitenkin esittää, että valtion varoilla perustettavaksi ehdottamaansa Helsingin lukkari- ja urkurikouluun tulisi voida
päästä myös ilman Liikolan diakoniaopistossa suoritettuja valmistavia opintoja, jos hakija voi osoittaa, että hänellä on vastaavat tiedot ja taidot. Kuitenkin
komitean esityksen mukaan Helsinkiin ehdotettuun lukkari- ja urkurikouluun
oppilaita otettaessa Liikolan diakoniaopistossa valmistavat opinnot suorittaneiden tulee saada ehdoton etuoikeus muihin hakijoihin nähden.275
Komitean ehdotuksen mukaan silloiset yksityiset Helsingin, Turun ja Viipurin lukkari-urkurikoulut saisivat valtionapua siihen saakka, kunnes Liikolan
valmistava koulu aloittaisi toimintansa, ja tästä ajankohdasta lähtien mainituilta oppilaitoksilta lakkautettaisiin asteittain vähentämällä valtionapua vuosittain neljänneksellä. Valtionavustukset markkoina ja suluissa nykyrahassa
ilmoitettuina vuonna 1909 olivat Helsingin Lukkari- ja urkurikoululle 11 800
(46 470), Turun Lukkari- ja urkurikoululle 11 400 (n. 44 900) ja Viipurin vastaavalle oppilaitokselle 12 000 (47 260).276
Puheena olevat ehdotukset saivat osakseen runsaasti sanomalehti- ja aikauslehtikirjoituksia.277 Niistä hyvin harva oli laadittua ehdotusta edes osittain
274. Ibid.: 93–94.
275. Ibid.: 153, 190 216 (§ 32).
276. Ibid.: 176–178.
277. Mm. ”Lukkari-urkurien opetus” (K-aa 78/20.8.1909: 3–4, ”Lukkari-urkurien opetus”
(K-aa 80/27.8.1909: 3), ”Lukkari-urkurien kasvatus (ibid.), ”Mietteitä lukkari-urkurikomitean lausunnon johdosta” (K-aa 85/10.9.1909: 3–4), Nimimerkki O. K. ”Lukkari- ja urkuriopetuskomitean mietinnön johdosta” (HS 216/19.9.1909: 5); Nimimerkki O. R:nen Suomen
lukkarikuntaa solvaamassa” (K-aa 96/6.10.1909: 4), ”Lukkarien ja urkurien walmistuksesta” (K-aa 97/8.10.1909: 3), Kansankirkkomme ja lukkarit” (K-aa 104/25.10.1909: 2), ”Lukkarikoulukomitean mietintö” (K-aa 106/29.10.1909: 2) ja ”Lukkari-urkurien kaswatus” (SS 149/29.12.1909: 3).

298

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

kannattava. Myötämielisessä ja Suomen Sisälähetysseuran vuosikertomukseen perustuvassa artikkelissaan sanomalehti Kotimaa ilmaisi lukkari- ja urkurioppilaille hyödyllisinä pidettyjen diakoniopintojen perustelujen jälkeen,
että näitä opintoja tarkoittavien ehdotuksen tekijä oli professori Richard Faltin, kuten myös komiteanmietintöön on kirjattu.278 Näyttää vahvasti siltä, että
komitean ehdottaman järjestelyn esittäjäksi tietoisesti julkisuudessa pyrittiin
nimeämään musiikkialan edustaja. Todellisuudessa lukkari-urkureiden koulutuksen kytkeminen diakonikoulutukseen oli alun perin papiston keskuudessa
syntynyt ajatus ja lopullisena ehdotuksenaan pohjautui Suomen Kirkon Sisälähetysseuran johtokunnan 6.2.1906 päiväämään ehdotukseen, kuten edellä
on tuotu esiin (ks. s. 294).
Päiwän kuluessa nähtyään monenlaista kurjuutta, tuottaisi iltapuhteella pidetty lauluharjoitus hänelle todellista wirkistystä, samassa kun päiwän
aikana harjoittamansa laupeudentoimi tarjoisi sitä hyödyllistä ja kehittäwää
ajanwiettoa, mitä todellinen työntekijä wiihtymisekseen kaipaa. Niinikään
oli komitea luullut diakoonilaitoksessa suoritettawien käytännöllisten tointen
kärsiwien parissa opintoaikanakin tarjoawan edullista waihtelua lukkari-oppilaitten musikaalisiin harjoituksiin. Näin ollen oli prof. Faltin ehdottanut,
että olisi koetettawa hankkia kaikille wastaisille lukkari-urkurioppilaille tilaisuutta saamaan walmistawa opetuksensa diakoonilaitoksessa. Tätä ehdotusta kannattaen kehotti komitea [- -].279

Mahdollisesti kesäaika aiheutti se, että vasta syksyllä 1909 ilmestyivät sanoma- ja aikauslehtiin komitean ehdotuksia tiukasti vastustavat kannanotot.
Joissakin kirjoituksissa ihmeteltiin sitä, että komiteassa olleet musiikin asiantuntijat, Faltin ja Nyberg, joista jälkimmäinen jo edellä mainitun mukaisesti
oli tullut jäseneksi Wegeliuksen kuoleman jälkeen, ovat voineet osallistua mainitun ehdotuksen laadintaan. Vastustavia kannanottoja tuodaan jäljempänä
esiin hyvin laajasti, koska ne valottavat lukkareiden ja urkureiden koulutuksen järjestämiseen liittyvää silloista henkistä ilmapiiriä hyvin monipuolisesti.
Erittäin yksityiskohtaisesti komitean ehdotuksia käsitteli ja samalla niitä kohtaan perusteellisen vastustuskirjoituksen kirjoitti nimimerkki Musiikkimies, joka artikkelinsa sisällön perusteella näyttää olleen tarkasti perillä
kaikista kolmesta tuolloin toiminnassa olleesta lukkari- ja urkurikoulusta ja
niiden koulutuksessaan saavuttamista tuloksista. Tarkasteltuaan komitean
ehdottamia opetusjärjestelyjä ja vertailtuaan niitä jo toimineissa lukkari- ja
278. ”Erityisellä mielihyvällä otti komitea tämän seikkaperäisen ja hyvin perustellun vastauksen [Suomen Kirkon Sisälähetysseuralta komitean saama vastaus siihen, millä ehdoilla Liikolassa voitaisiin lukkari- ja urkurikoulutus toteuttaa] vastaan, joka vasituisissa osissa soveltuu siihen suunnitelmaan, minkä komiteassa ensimäiseksi lausui Professori Faltin
ja minkä komitean muut jäsenet sitten yksimielisesti omaksuivat” (KM 14.5.1909: 168).
279. K-aa 59/14.6.1909: 2.
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urkurikouluissa toteutuneeseen sekä todettuaan uudistusehdotusten merkitsevän väistämättömästi taantumista lukkareiden ja urkureiden koulutuksessa kirjoittaja mainitsee seuraavaa:
Niin on meillä siis päästy siihen, että kun toiset työskentelewät opin ja
taidon kehittämiseksi ja mielellään näkisiwät myöskin lukkarien ja urkurien
yhä pitemmälle kehittywän laulun ja soiton ihanassa taiteessa, toiset tälle edistykselle rakentawat sulkuja ja työskentelewät suorastaan taantumisen eteen.
Ja minkä wuoksi? Puheenaolewa komiteamme selittää asian hywin awomielisesti näin: kun diakonien siunausta tuottawa toiminta on kaikkialla kiitollisuudella tunnettu, mutta samalla waikeuksia on olemassa näiden erityisten
wirkailijain palkkaamiseksi seurakunnissa, huomio on kiintynyt mahdollisuuteen saada diakoonitoimi yhdistetyksi johonkin jo ennestään olewaan ja
palkattuun maallikkotoimeen, esim. lukkarin. Miten owelasti harkittu! ”Diakoonitoimi ei millään tawoin woi olla esteeksi lukkarin warsinaisille tehtäwille”, selittää komitea, ”diakoonitoimi päinwastoin antaa lukkarin musikaalisille
harrastuksille runsaampaa sisällystä ja syvyyttä*)” (!) Kerrassaan herkkupala
on seuraawa lause: ”warmaan on p a l w e l e w a r a k k a u s*) kummankin
toimen yhteisenä ehtona, ne kun owat toimia kristillisessä seurakunnassa.”
Sopii myöskin senaatilta odottaa, ettei se näin tärkeätä uudistuskysymystä ratkaise tiedustelematta muidenkin mielipidettä kuin komitean, jossa
musiikkiaines on ollut aiwan liian heikosti edustettu. Sillä lukkari- ja urkurikysymys on sittenkin etupäässä musiikkikysymys, wääntäkööt papit sitä minne tahansa! Ja warmana woi pitää, että komitean tekemää uudistusehdotusta
nousee suurin osa nykyisestä lukkari- ja urkurikunnasta wastustamaan, ja silloin sillä on hywin wähän menestymisen toiweita.
*) Minun allewiiwaamani.280

Saman sanomalehden kyseisessä numerossa oli myös toinen kirjoitus otsikolla ”Lukkarit lukkarikomitean käsissä” ja alaotsikolla ”Mietintö 20:neltä
wuosisadalta”. Nimimerkillä Unilukkari artikkelin kirjoittaja oli ilmeisesti sanomalehden toimituksen jäsen, koska hän mainitsee edellä osittain siteeratun
kirjoituksen ja ilmaisee Liikolan diakoniopintoja tarkoittaen muun muassa seuraavaa: ”Minä en ole mikään musiikkimies enkä siis osaa sanoa, waikuttaako
esim. waiwaishoito ja hourunhoito edistäwästi musikaaliseen koulutukseen.”
Osoituksena siitä, että kirjoittajan käsityksen mukaan komitea oli täydellisesti
epäonnistunut ehdotuksissaan, lienee pidettävä hänen seuraavia ilmauksiaan:
Ehdotan puolestani, että aluksi kirkkolakiin tehtäisiin muutamia muitakin muutoksia samalla, kun siihen pannaan, että ne Sortawalassa walmistellut saawat etuoikeuden toisten edellä waalisijoille. Wälttämättä olisi otettawa
wuoden 1619 asetuksesta ainakin se, että lukkarien on kannettawa piispan, rowastin ja kirkkoherran kirjeet lähimmälle lukkarille, soittaa kelloja joka aamu
280. SuK 199/31.8.1909: 2.
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ja ilta ihmisten hartauden herättämiseksi, lämmittää papin sauna, teurastaa,
kylwää ja niittää papille. Woisi olla myöskin ”palwelewan rakkauden” nimessä
saman asetuksen waatimus, että lukkarin waimo panee oluen ja kaljan papille
sekä leipoo hänelle. Porwoon tuomiokapitulin kiertokirjeestä 27 p:ltä elokuuta w. 1755 on kai suorastaan erehdyksestä jäänyt ottamatta, että lukkarin on
opittawa iskemään suonta sairailta. Ja samalla kun senaatti toiwoakseni tällä täydentää komitean ehdotusta sopii myöskin ottaa kuninkaallisesta asetuksesta w:lta 1804 määräys, että lukkarilla tulee olla todistus rokonpanotaidosta
sekä taittuneiden luiden sitomisesta.
Jospa edes nämät askareet lukkarinwiran kukoistusajalta jälleen pääsisiwät arwoonsa, olisi minun mielestäni Suomen kansa saanut korwauksen
palkkaamansa komitean 6-wuotisesta hikoilemisesta.281

Merkille pantavaa on, että ne jäljempänä esiin tulevat musiikkialan ammattilaiset, Heikki Klemetti ja Ilmari Krohn, jotka kirjoittivat asiasta omalla
nimellään puheena olevan komitean ehdotusten julki tultua, eivät ehdottaneet
lukkareiden ja urkureiden koulutuspaikaksi Helsingin Musiikkiopistoa. Sitä
koskevan ehdotuksen teki nimimerkki T, jonka kirjoituksessa vertailtiin aluksi lukkari- ja urkurikoulujen tuloksia ja päästötutkinnon saaneiden perusteella
oppilaskohtaisia kuluja valtionavustusten perusteella. Tätä mittaria käyttäen
Helsingissä sijainneen oppilaitoksen oppilaskohtaiset kulut, 635 markkaa, 2 461
euroa, osoitettiin laskelmin vain noin puoleksi Turun ja Viipurin oppilaitoksissa aiheutuneista vastaavista kuluista. Komitean ehdotusten toteuttaminen tulisi kirjoittajan laskelmien mukaan maksamaan oppilaskohtaisesti 4 000–5 000
markkaa, 15 750–19 690 euroa.282
Mainittujen kustannusvertailujen perusteella olisi olettanut, että kirjoituksessa olisi ehdotettu lukkareiden ja urkureiden koulutus keskitettäväksi
Helsingin Lukkari- ja urkurikouluun, mutta kirjoittaja ehdottikin koulutuksen keskittämistä Helsingin Musiikkiopistoon.
Monta kertaa parempi on asettaa lukkari-urkuriluokka musiikkiopistoon
ja waatia lyseoiden tai yhteiskoulujen kuuden luokan yleissiwistystä pohjatietoina. Silloin owat lukkari-urkurit päässeet alennustilastaan ja suuremmat
takeet saadaan lukkari-urkurien kywystä palwella kirkkoa ja yhteiskuntaa.
Kansakoulujen tultua ja oppipakon tullessa woimaan ei lukkareita enää
tarwita kansan opettamiseen. Liikolan diakoonilaitoksen antaman opetuksen
awulla eiwät lukkari-urkurit pääsisi alkuunkaan kaswatusopin alalla.
Tässä maailmassa on pappi aina ollut pappina, lukkari sinä millaiseksi se
on ajateltu. Olkoon diakooni myös diakooni.
Nykyiset lukkari-urkurit owat kyenneet hywinkin monellaisiin eri toimiin
yhteiskunnassamme, kuka wain on tahtonut. Ei pitäisi ajatella niiden taka281. Ibid.: 3.
282. US-r 202/3.9.1909: 6.
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peroista walmistusta, waatia heitä miettimään maailman wiheliäisyyttä ja sitä poistamaan.283

Kirjoituksessaan ”Selonteko lukkarikoulu-komitean mietinnöstä” Klemetti
toi esiin komitean ehdotuksia ilmaisemalla aluksi huomautuksen ”Koska päivälehdissä näkynyt selostus yllämainitusta mietinnöstä on ollut aivan riittämätön oikean käsityksen saamiseksi komitean suunnitelmista, [- -]”. Klemetin
kirjoitus antaakin hyvin yksityiskohtaisen selvityksen asiassa myös siihen liittyvine taloustietoineen. Kirjoituksen päätteeksi hän ilmeisen tarkoitushakuisesti ilmaisee seuraavaa: ”Lopuksi mainittakoon että prof. Faltin, sekä lehtori
Nyberg, ainoat musiikkiedustajat komiteassa ovat allekirjoittaneet suunnitelman semmoisenaan.”284
Klemetti esitti pääosin omat huomautuksensa komitean ehdotuksiin sittemmin kirjoitusartikkelissaan ”Lukkarikoulu-komitean mietinnön johdosta”.
Tulos tämän kokonaista 6 vuotta istuneen komitean toiminnasta on suunnitelma, joka mikäli olemme kuulleet ja julkisuudessa tähän saakka huomanneet,
on herättänyt aivan yleistä vastamieltä. Paitsi suunnitelman valitettavasti harhaan menevää periaatteellista puolta, on tähän suureksi osaksi myös syynä se
tahdittomuus, jota komitea on osoittanut, mennessään m. m. hyväksymään ehtoja, joiden tarkoitukset ovat niin mieskohtaista laatua, kuin esim. viran varaaminen joillekin määrätyille henkilöille edeltäpäin, ja vaikka näiltä lisäksi
puuttuu tehtävänsä hoitoon välttämättömät edellytykset.285

Liikolassa annettavaa koulutusta vastustavan kirjoitussarjansa päätteeksi
Klemetti jälleen kerran esitti koulutuksen järjestämistä Helsingissä.
Mitä on sitten komitean suunnitelman vastustajilla sijaan antamista siinä tapauksessa, että se, kuten varma vakuutuksemme on, tulee asianomaisessa paikassa hyljätyksi.
Tähän on lyhyt ja selvä vastaus: yksi ja ainoa opisto Helsinkiin. Sille kymmenet tuhannet rakennusapua, sille kaikki se valtioapu, mikä nyt aijotaan Liikolan soille sirotella. Helsingin kanttori-urkuriopisto valmiiseen ajanmukaiseen
kuntoon valtion laitoksena, tänne musiikkimies johtajaksi, tänne täydelliset
opetusvälineet, m. m. suuremmat malliurut, jotka komitean suunnitelmasta,
kumma kyllä, aivan puuttuvat, kirjasto, vaikkapa pienoinen harjoituskirkkokin, kuten Berliinissä on laita j. n. e. [- -] Jos asia järjestetään niin, että yleiseen
kanttori-urkuriopistoon woiwat tarpeellisen alkuopetuksen saatuaan päästä
diakoonioppilaatkin, niin siinä on järkeä ja tarkoitusta, mutta jos pakotetaan
jokainen kanttori-urkuriksi aikowa ensin mahdollisesti turhaan kokeilemaan
diakoonioppilaana, niin siinä ei ole mitään järkeä.
283. Ibid.
284. S-tär 17/1909: 163–166.
285. S-tär 19/1909: 189; US-r 231/7.10.1909: 2 ja 232/8.10.1909: 2–3.
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Yhden opiston eduista useamman rinnalla on ollut monta kertaa julkisuudessakin puhe.
Perusteet owat yhä samat kuin ne, jotka tirehtööri Lagi-wainaja jo w. 1865
— kun kysymys lukkarikoulun perustamisesta Kuopion pappeinkokouksessa
ensi kerran otettiin esille — lausui, nimittäin: opetuksen yhtenäisyys, yhtenäinen walwonta, yhtenäinen towerihenki, tilaisuus mahdollisimman monipuolisesti kehittäwän musiikin kuulemiseen Helsingissä, tilaisuus monipuolisen
wokaalimusiikin esittämiseen, kun oppilaita on enemmän yhdessä, että esim.
waliokuoro eri koulujen parhaista poikaäänistä ja kanttori-urkuriopiston oppilaista woidaan perustaa. Oppilas pääsee alusta alkaen oikealle tolalle, joka
johtaa hänet sinne mihin tuleekin, nimittäin wakawahenkiseksi, kunnollisen
soitannollisen alkuwalmistuksen saaneeksi ja toimeensa innostuneeksi kirkkomusiikin harjoittajaksi ja kehittäjäksi.
Tällöin ei merkitse mitään se 6,000 à 7,000 mk., minkä yksi ainoa opisto
komitean laskelmien mukaan tulisi maksamaan enemmän kuin Liikolan järjestelmä. Itse asiassa tämäkin ero poistuu, jos asetetaan kahden koulun inspehtoriksi aijottu henkilö yhden koulun johtajaksi, ja poistetaan kustannusarwiosta
kahden papillisen johtajan palkka. Mikäli olemme kuulleet, tullee papilliselta
taholta anomus csitettäwäksi eduskunnassa tämän kysymyksen ratkaisemiseksi juuri esittämäämmc suuntaan. Tämäkin todistaa osaltaan että komitea
ci ole osannut oikeaan laatiessaan yllä käsitellyn suunnitelmansa.286

Ennen viimeksi mainittua Klemetin kirjoitusta puheena olevaan asiaan otti kantaa myös nimimerkki A. R:nen.
— Jos sanotun komitean kaikki jäsenet olisiwat olleet pappismiehiä, n. k.
ne oliwatkin, prof. Faltinia ja lehtori Nyberg´iä lukuunottamatta, niin eihän se
olisi niin paljon ihmettelyä herättänyt täydellisesti epäonnistuneella tuloksellaan. — En woi oikein käsittää, miksi prof. Faltin ja lehtori Nyberg, jotka owat
tunnetuita musiikkimiehiä, owat woineet yhtyä sellaisen ehdotuksen laadintaan. Eiwätkö he, taitawina musiikkimiehinä ja opettajina ole woincet komitean työssä waikuttaa asiantuntemuksella siihen suuntaan, joka todella yhäkin
kohottaisi lukkari-urkurien musikaalista taitoa ja ammattituntemustaan. —
Se ihanneaskel, joka on jo näkywänä todistuksena maamme lukkari-urkurien
ammattitaidosta, nykyisten urkurikoulujen työstä — tahdotaan siis työntää
takasin ja järjestää muka ”ajanmukaisesti”, tehdä lukkareista suonenlyöjiä,
hourujen hoitajia ja kaikenlaisia puoskareita, sekä ennen kaikkea ”notkeaselkäisiä”, kirkkoherrojen kuskirenkejä.
286. S-tär 19/1909: 193–194; US-r 232/8.10.1909: 3.
Kirjoituksessa esiintyvät vuoden 1909 rahamäärät, 6 000 ja 7 000 markkaa, ovat mainitussa järjestyksessä noin 23 630 ja 27 570 euroa.
Rudolf Lagin tekemän ehdotuksen vuosi on Klemetin kirjoituksessa virheellinen. Lagi
teki ehdotuksensa jo edellä esiin tulleen mukaisesti (ks. s. 244–245) vuonna 1864. Kirjoituksessaan ”Selonteko lukkarikoulu-komitean mietinnöstä” (S-tär 17/1909: 163) Klemetti mainitsee vuoden oikein. 27
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[- -]
Woin omasta kokemuksestani aiwan warmasti päättää, että jos tuo komitean ehdotus tulee käytäntöön uudesti järjestetyssä lukkari-urkurien opetusohjelmassa, niin tulewaisuudessa jää kansamme laulun ja soiton harrastus ja
johto täysin kykenemättömien käsiin. — Kohotettakoon ennemmin waikka monin kerroin lukkari-urkurien oppikursseja — waan ei diakoonilaitoksissa, eikä
ahdasmielisten pappien johtamana. — Jos lukkariurkuri koulujen johto ja opetus joutuu jonkun pappismiehen käsiin, joka jonkun werran omaa musikaalistakin siwistystä, niinkuin on ehdotettu, niin jää musiikki aiwan siwuasiaksi.
Musiikki on taide, joka waatii ehdottomasti tässä tapauksessa etusijan. Johtaja ja opettajat sellaisessa laitoksessa täytyy olla itse taiteilijoita ja kokeneita alallaan, woidakseen synnyttää koulussa innostusta ja johtaa sitä warmalla
kädella oikeata päämääräänsä kohti.287

Mahdollisesti edellä tarkoitetun artikkelin kirjoittaja ei ollut perehtynyt
edellä siteerattuun Kotimaan artikkeliin, missä Faltin tuodaan esiin komitean
ehdotuksen alkuperäisenä esittäjänä. Jos kirjoittaja olisi ollut asiasta perillä,
kirjoituksen sävy olisi mahdollisesti ollut vielä huomattavasti esitettyä kärkevämpi erityisesti Richard Faltinia kohtaan.
Vastakohtana papiston yleisesti myötämieliselle suhtautumiselle ehdo
tettuun Liikolassa tapahtuvaan lukkareiden ja urkureiden koulutukseen oli
rovasti Wilhelmi Malmivaaran kannanotto.
Sanottakoon heti, että katsomme komitean ehdotusta peräti epäonnistuneeksi. Jos asia järjestettäisiin ehdotettuun tapaan, weisi se lukkari-urkuri-opetuksen pitkän askeleen taaksepäin. Kirkkolain § 263 kyllä säätää että lukkarin
tulee „olla apuna lukutaitoa lapsille opetettaessa, milloin tarwitaan, ja heitä
lukukinkereillä siinä kuulustella”, mutta tämä lukkarien tehtäwä alkaa jo olla aikansa elänyt. Puhumattakaan siitä, että meillä ollaan siirtymässä yleisen
oppiwelwollisuuden kannalle, jolloin lukkarien opetustaito jää aiwan wirattomaksi, ei näihinkään asti ole lukkareita käytetty muuta kuin huonolukuisten
opettamiseen rippikoulun yhteydessä. Tämäkin kansanluokka luonnollisesti
katoaa, kun oppiwelwollisuus tulee yleiseksi. Että lukkareista walmistettaisiin seurakuntadiakooneja jotka toimiwat jonkunlaisina papiston apulaisina
seurakuntaelämän elwyttämiseksi, on aate, jonka toteuttaminen ennen pitkää
tuottaisi papeille itselleen enin mielikarwautta ja saisi aikaan seurakunnissa
suurta sekaannusta. Lukkarikouluun pyrkiwältä täytyy tietysti ensi sijassa
waatia musikaalisia taipumuksia ja laulu-ääntä, eikä sowi panna persoonallista hurskautta etusijalle, ja se jumalisuus, mikä häneen ikäänkuin wirallisesti puserrettaisiin kahden wuotisen oleskelunsa aikana Liikolassa, ei suinkaan
tekisi häntä soweliaaksi diakoonityöhön. Kahdessa wuodessa saawutettu musikaalinen siwistys on aiwan riittämätön nykyaikaisille waatimuksille, joten
287. K-a 218/22.9.1909: 5.
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komitean chdotuksen hywäksymisestä olisi tuloksena, että Suomen seurakunnat tästedes saisiwat huonoja diakooneja ja huonoja lukkareita.
[- -] Nykyään on lukkarikouluja liian paljon. Suomen kirkon tarwe tulisi
mielestämme parhaiten tyydytetyksi, jos maamme pääkaupunkiin perustettaisiin – ei musiikkiopiston yhteyteen, waan erikseen siitä – korkeampi hengellinen musiikkiopisto. Siihen suuntaan käypä anomus tehtiin jo 1904–1905
wuoden waltiopäiwillä (allekirjoittajina K. A Schroderus ja Wilh. Malmberg),
mutta jäi se käsittelemättä samoista syistä kuin kaikki muutkin asiat niillä
waltiopäiwillä.288

Pääkaupunkiin ehdottamansa uuden ”korkeamman hengellisen musiikki
opiston” perustamiseksi Malmivaara tuo kirjoituksessaan ”Lukkarien ja urkurien
walmistuksesta” perusteluina esiin viiden musiikkialan ammattilaisen nimet
(Ilmari Krohn, Heikki Klemetti, O. Merikanto, A. Ojanperä ja Emmy Achté),
jotka olisivat hänen mielestään sopivia opettajiksi mainittuun oppilaitokseen.
Lisäksi hän mainitsee, että silloisten lukkari- ja urkurikoulujen saamaan valtionapuun, noin 31 000 markkaa, 122 100 euroa, vuosittain, ei tarvittaisi kuin
hyvin vähän lisää ehdottamansa oppilaitoksen ylläpitämiseksi. ”Komitean ehdotuksen mukaan tulisi jokainen oppilas maksamaan waltiolle ainakin 4,000
markkaa, joten ei suinkaan halpuuskaan sen puolesta puhu”. Tämän ilmaisun
jälkeen Malmivaara päättää kirjoituksensa seuraavasti:
Nämä näkökohdat tarwitsewat ehdottomasti päästä waikuttawiksi asiasta
päätöstä tehtäessä, sillä on aiwan onnetonta, jos se ilahduttawa kehitys, mikä
on tullut wiime aikoina kirkkomusiikkimme osaksi, nyt yhtäkkiä ehkäistään
hywää tarkoittawilla, mutta epäwiisailla toimenpiteillä.289

Kaksiosaisessa erittäin laajassa kirjoituksessaan ”Lukkarien tehtäwästä
ja kaswatuksesta”290 Ilmari Krohn asettui eräänlaiseen sovittelijan asemaan
komitean ehdotusten ja niitä vastustaneiden näkemysten välille.291 Kuitenkin
288. K-aa 97/8.10.1909: 3; ks. myös US-r 229/5.10.1909: 4, Hbl 270/6.10.1909: 8 ja Uudenkaupungin Sanomat 116/12.10.1909: 3; ks. myös Jalkanen 1978: 215.
289. K-aa 97/8.10.1909: 3; ks. myös Jalkanen 1978: 216 (ei sisällä edellä tarkoitettua lainausta).
290. US-r 243/21.10.1909: 2, 245/23.10.1909: 2–3. Kirjoituksessa mainittu 4000 markkaa
on 15 750 euroa
291. Krohn oli sivunnut jo vuonna 1906 kirjoituksessaan “Lukkarikoulumme” papiston
esittämiä näkemyksiä ja oli tuonut esiin puheena olevan koulutuksen puutteena sen, että
”Lukkarikoulujemme opetussuunnitelma on ollut sellainen, että oppilaat eivät sen avulla ole
voineet innostua varsinaiseen tehtäväänsä seurakunnan kirkkoveisuun kehittäjinä”. Lisäksi
Krohn mainitsee kirjoituksessaan vähempiarvoiseksi sen, ovatko oppilaat oppineet ”niin ja
niin monta ’toccataa´ tuskalla ja epätarkasti soittamaan, ooppera-aarioita laulamaan sekä
todelliseen pianokosketukseen taipumattomilla sormilla ’sonaatteja’ kuuluville saamaan”.
Loppupontenaan Krohn tuo esiin ilmaisee lausuman ”toivoisin lukkari- ja urkurikokelastemme opistoissansa perinpohjin oppivan siihen, mitä heiltä kirkkomusiikin kehittäjinä todel-
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hän Klemetin tavoin ilmaisi, että jos diakoniopinnot olisivat lukkareiksi ja urkureiksi koulutettaville vapaaehtoisuuteen perustuvia, komitean ehdotukset
olisivat täysin kannatettavia, mutta diakoniopintojen pakollisuutta Krohn vastusti. Toinen keskeinen Krohnin vastustama komitean ehdotus oli lukkari-urkurikoulutuksen johtajaksi komitean ehdottama pappiskoulutuksen saanut
henkilö. Krohn mainitsee, ”ettei ole tarjolla siinä suhteessa pätewää pappismiestä”.292 Yleisenä erona Klemetin ja Krohnin esittämissä kannanotoissa oli
se, että Klemetti edellytti lukkarit ja urkurit koulutettaviksi kirkkomusiikin
ohella monitaitoisiksi muusikoiksi, Krohn ensisijaisesti kirkon työntekijöiksi,
seurakuntatyöhön keskittyviksi kirkkolaulun ja -musiikin johtajiksi.
Asiallisesti, mutta suorasukaisesti kirjoitti aiheesta myös Suur-Savo. Se toi
kirjoituksessaan esiin Mäntyharjun rovastikunnan lukkari-urkurien kokouksessa 16.11.1909 tehdyn yksimielisen vastalauseen ”tunnetun Liikola-ehdotuksen
johdosta” ja myös mainitussa kokouksessa tehdyn ehdotuksen, minkä mukaan
”lukkari-urkurien walmistamista warten perustettaisiin Helsinkiin opisto, jonka johtajana tulisi toimimaan musikaalisesti täysin pätewä henkilö”. Kirjoituksessa mainitaan lisäksi muun muassa seuraavaa:
Kuten tunnettua, ehdotti lukkari-urkurien opetuksen uudistamista pohtimaan asetettu komitea, että nykyiset lukkari-urkurikoulut lakkautettaisiin
ja sijaan perustettaisiin Sortawalan Liikolan hourujen hoitolan yhteyteen oppilaitos, jossa lukkari-urkureiksi aikowia opetettaisiin diakooneiksi. Heidän
tulisi siellä oppia sairasten ja mielipuolien hoitoa, ottaa osaa kaikkiin laitoksessa esiintulewiin käytännöllisiin tehtäwiin – ”wastenmielisimpiinkin”, kuten komitean ehdotuksessa sanotaan, sekä siinä siwussa opiskella musiikin
alkeita. Tuon 2 wuotisen kurssin suoritettuaan siirtyisiwät he Helsinkiin perustettawaan lukkari-urkurikouluun kahdeksi wuodeksi musiikkiopinnoitaan
jatkamaan. Opiskeltuaan näin neljä wuotta, olisi näiden seurakunnan palwelijoiden soitannollinen taito arwattawasti wähäisempi, kuin mikä saawutetaan
nykyisissä kouluissa, joissa neliwuotinen aika käytetään yksinomaan soitannolliseen opiskeluun.
Tähän suuntaan käywän ehdotuksen lukkari-urkuri-opetuksen uusimiseksi owat armonwuonna 1909 allekirjoittaneet herrat: O. Immanuel Colliander,
J. M. Tallgren, Knut Durchman, Richard Faltin ja Mikael Nyberg. — Luonnollisesti ei komitea ole unohtanut huomauttaa, että seurakuntiin lukkari-urkula ja kipeästi tarvitaan; ulkomainen [ulkonainen] taituruus on sekin itsessänsä hyvä, mutta sen alana on konserttimusiikki ja sen oppimiseen on siihen haluavilla kyllin tilaisuutta
valtion kannattamassa musiikkiopistossa” (S-tär 23–24/1906: 243). Lisäksi Ilmari Krohn
oli jo vuonna 1903 Turun Lukkari- ja urkurikoulua koskevassa tarkastuskertomuksessaan
tuonut esiin seuraavaa: “Urkutekniikin oppimäärä olisi rajattava siihen, mikä tulee kysymykseen kirkollisissa tehtävissä. Konserttitarkoituksiin tähtäävää tekniikkiä voivat haukkaat saada opituksi valtion avustamassa Helsingin Musiikkiopistossa” (KM 14.5.1909: 83).
292. US-r 245/23.10.1909: 2.
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reita wastaisuudessa walittaessa etusija annettaisiin niille, joka owat Liikolan
kurssin suorittaneet. Maamme lukkari-urkureita sekä pappeja on pyydetty rowastikunnittain antamaan lausuntonsa sanotun ehdotuksen johdosta. Mikäli
lausuntoja tähän asti on annettu, owat lukkari-urkurit kaikkialla wastustaneet senlaatuisia ”parannuksia”, kun sitäwastoin papisto on ne hywiksi ja otollisiksi hawainnut, kannattaen siten puuhaa, mikä jossain määrin wiwahtaa
kreikkalais-katolisen wirrenlukijain kaswatussysteemiin. Toiwottawasti pääsee kuitenkin lukkari-urkurien ajanmukaisempi ja wapaamielisempi kanta tässä asiassa woitolle. Muuta emme ainakaan me puolestamme osaa odottaa.293

Kirjoituksessa kajotaan kriittisesti myös komiteanmietinnössä esitettyihin vaatimuksiin koulutukseen hakeutuvalta edellytetyistä ominaisuuksista
(”edellytetään ennen kaikkea wilpitöntä Jeesuksen opetuslapsen mieltä ja että
hän rakkaudella on liittynyt ewankelis-luterilaiseen kirkkoon”) ja edellytettyihin lausuntoihin (mm. seurakunnan papin tai jonkun muun tunnetun henkilön
lausunto hakijan uskonnollisesta ja siveellisestä elämästä sekä sopivaisuudesta kirkon palvelukseen).294
Eri rovastikuntien lukkareiden ja urkureiden kokousten laatimia komitean ehdotuksia vastustavia lausuntoja julkaistiin erityisesti sanomalehdessä
Kotimaa.295 Maamme lukkareiden ja urkureiden vastustava kanta pohjautui
Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistyksen jäsenilleen antamiin ohjeisiin ja Tampereella ammattikunnan kokouksessaan 21.8.1906 tekemään päätökseen, minkä
mukaan kaikki kolme silloista lukkari- ja urkurikoulua tulee muuttaa yhdeksi
Helsingissä toimivaksi oppilaitokseksi. Mainitussa kokouksessa oli myös valittu lähetystö viemään tätä päätöstä koskeva esitys senaatille.296
Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistys297 vastusti tiukasti komitean ehdotuksia ja nimesi valiokunnan edellä mainitun mukaisesti ohjeistamaan lukkareita
ja urkureita lausuntojen antamisessa ja lisäksi laatimaan vastamietintöä komitean ehdotuksille. Valiokunnan jäseniksi tulivat yhdistyksen puheenjohtaja, Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan lukkari Oskar Kaakonkalvo
(ent. Kruskopf), muusikko ja sittemmin musiikkitieteilijä Otto Andersson, musiikkiarvostelija Evert Katila (1872–1945) ja maisteri Heikki Klemetti. Vastamietintöä valmisteltaessa neuvottelevaksi jäseneksi ja sihteeriksi kutsuttiin
dosentti Ilmari Krohn. Lisäksi valiokunta käytti asiantuntijoinaan urkuri Os293. S-S 149/29.12.1909: 3.
294. KM 14.5.1909: 153.
Koska kirkon jäseneksi otetaan kasteessa, mikä yleensä tapahtuu lapsen vauvaiässä vanhempien aloitteesta, eivät kastettavat voi tällöin liittyä kirkkoon komitean edellyttämällä
”rakkaudella”.
295. K-aa 116/22.11.1909: 2, 120/1.12.1909: 2, 121/3.12.1909: 2, 122/6.12.1909: 2.
296. Al 190/22.8.1906: 2; US-r 195/25.8.1906: 5.
297. Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistys perustettiin vuonna 1907 nimellä Suomen Lukkari- ja Urkuriyhdistys. Nimi muutettiin vuonna 1909 ensin mainituksi.
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kar Merikantoa urkujensoiton opetuksen suunnittelussa ja rovasti Wilhelmi
Malmivaaraa uskonnon opetukseen liittyvissä asioissa.298
Mainittu Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistyksen asettama valiokunta jätti
senaatille vastaehdotuksensa jo 17.1.1910. Se pohjautui rovastikunnittain kanttori-urkureiden antamiin lausuntoihin ja sisälsi näkemyksen, jonka mukaan
puheena oleva koulu, Suomen Kirkkomusiikkiopisto, tulee sijoittaa Helsinkiin,
kuten edellä on tuotu esiin muun muassa Otto Kotilaisen, Heikki Klemetin ja
Mäntyharjun rovastikunnan lukkari- ja urkurikokouksen ehdotuksina. Toiminnassa olleet kolme lukkari- ja urkurikoulua valiokunta ehdotti lakkautettaviksi
asteittain. Pääpaino uudistettavassa koulutuksessa asetettiin musiikkioppiaineille silloisten lukkari- ja urkurikoulujen käytäntöjen tapaan vastakohtana
Liikolan koululle komitean ehdotuksessa esitetyille alhaisille musiikkikoulutusvaatimuksille. Tyydyttääkseen niitä tahoja, mitkä olivat arvostelleet lukkari- ja
urkurikoulujen opetuksesta yleensä puuttunutta uskonnon opetusta, valiokunta ehdotti koulutukseen puoli tuntia raamatunlukua ensimmäisenä lukuvuonna päivässä viikoittain, toiselle luokalle kaksi tuntia viikossa sekä kolmannelle
ja neljännelle luokalle tunnin viikossa. Seurakunnallisten oppiaineiden, liturgiikan ja hymnologian, kirkkohistorian ja kirkko-oikeuden lisäksi valiokunta
ehdotti yleissivistäviksi oppiaineiksi äidinkielen, yleisen historian ja Suomen
historian. Historian opetuksessa valiokunnan ehdotuksen mukaan keskityttäisiin sivistys- ja taide-elämän ilmiöihin. Helsinkiin perustettavaksi valiokunnan
ehdottamalle oppilaitokselle oli hankittu piirustukset, ja Suomen Kanttori- ja
Urkuriyhdistys oli jättänyt Helsingin kaupunginvaltuustolle hakemuksen Tehtaankadun varrella olevien kolmen tontin varaamiseksi 1.1.1912 saakka suunnitellulle kirkkomusiikkiopistolle.299 Kustannuslaskelmilla osoitettiin puheena
olevan vastaehdotuksen tulevan vuotuisilta kuluiltaan edullisemmaksi kuin
komitean ehdotus lukuun ottamatta perustamiskustannuksia. Ne Helsinkiin
rakennettavan oppilaitoksen tontin hinnan johdosta tulisivat kalliimmiksi.300
Pian edellä tarkoitetun Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistyksen vastaehdotuksen jättämisen jälkeen Suomen Kirkon Sisälähetysseuran johtaja Otto
Aarnisalo, joka Jyväskylässä vuonna 1898 pidetyssä pappien kokouksessa oli
nimitetty lukkarien ja diakonien toimien yhdistämistä valmistelleen komitean
lisäjäseneksi, kirjoitti sanomalehdessä erittäin laajan kolmeosaisen komitean
ehdottamaa lukkareiden ja urkureiden koulutusta koskevaa koulutusjärjestelyä voimakkaasti puoltavan artikkelin otsikolla ”Lukkarikysymys ja Liikolan
298. Al 7/11.1.1910: 2; UA 8B/12.1.1910: 1; Jalkanen 1978: 221, 226.
299. K-aa 12/31.1.1910: 2; SuK 24/31.1.1910: 2.
300. K-aa 4/12.1.1910: 3; ks. myös Jalkanen 1978: 227–229.
Tontin varaamiseen Helsingin kaupunginvaltuusto ei suostunut. Kaupungin rakennuskonttorin antaman lausunnon mukaan tontteja oli tarjolla ilman etukäteistä varaamista
(US-r 38/17.2.1910: 3, 39/18.2.1910: 3 ja 61/16.3.1910: 5).
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laitos”.301 Sen toisen osan ensimmäisen kappaleen sanoma osoittaa, että Aarnisalon mukaan lukkari-urkureiden toimeentulonsa turvatakseen tulee kirkkolaulun johtamisestaan saamansa pienen tulon lisäksi jatkuvasti hankkia
sivutuloja. Tätä asiaa hän piti kirjoituksessaan keskeisenä asiana diakonikoulutuksen kytkemistä lukkareiden ja urkureiden koulutukseen puolustaessaan.
Jos kerran woitaisiin päästä irti tuosta onnettomasta unelmasta, että muka lukkarit olisiwat pohjaltaan taiteilijasieluja ja semmoisena wapautettawat
muista kuin puhtaasti soitannollisista tehtäwistä, olisi saatu hywä pohja heidän walmistustansa koskewille neuwotteluille. Warmana saamme kuitenkin
pitää, että Suomen lukkari tulee olemaan semmoinen kuin muittenkin maitten kirkkolaulajat, tawallinen musikaalisilla lahjoilla warustettu henkilö, joka
pystyy johtamaan kirkkolaulua. Meillä, yhtä wähän kuin muualla, woi tämmöinen henkilö elää sillä palkalla, mitä seurakunnat pystywät maksamaan hänelle siitä työwoimasta, mitä warsinaincn kirkkolaulun johtajan toimi waatii.
Hänen on siis täällä kuten muuallakin maailmassa hankittawa itselleen lisätuloa muilla toimilla. Nyt on wain kysymys millä? ja owatko tämmöiset seikat
myöskin huomioonotettawat walmistukscssa?302

Aarnisalon kirjoituksissaan esittämät monisanaiset ja ilmeisesti hyvin yleisesti papiston tuon ajan käsityksiä vastanneet näkemykset osoittavat, että lukkareiden tuli vastaisuudessakin pysyä alistetussa asemassa papistoon nähden
ja että heidän oli hankittava riittävä toimeentulonsa sivutoimien lisäansioilla.
Senaatti pyysi komitean mietinnöstä lausunnot Helsingin yliopistolta, Helsingin Musiikkiyhdistykseltä, tuomiokapituleilta, Koulutoimen ylihallitukselta ja Lääkintöhallitukselta. Helsingin yliopiston lausunnon valmisteli rehtorin
pyynnöstä dosentti Ilmari Krohn. Hän tuo lausunnossaan esiin, että silloiset
lukkari- ja urkurikoulut saamiensa vähäisten varojen vuoksi eivät pysty järjestämään riittävän monipuolista ja pätevää opetusta ja että niiden toiminnasta
puuttuivat yhtenäiset suunnitelmat. Krohn ei yksityiskohtaisesti perustele Helsinkiin ehdottamansa oppilaitoksen paremmuutta Liikolassa komitean ehdottamaan koulutusjärjestelyyn verrattuna, vaan viittaa perustelujen osalta Suomen
Kanttori- ja Urkuriliiton komitean ehdotukseen antamaan vastaehdotukseen,
mitä laatimassa hän itse oli ollut. Myönnytyksenä diakonikoulutukselle Krohn
tuo esiin, että Liikolassa mainitun koulutuksen saaneille lahjakkaille oppilaille tulisi mahdollistaa pääsy Helsinkiin perustettavaksi ehdottamansa kanttoreita ja urkureita valmistavan nelivuotisen koulun toiselle vuosikurssille.303
Tuomiokapitulien antamissa lausunnoissa Turun ja Savonlinnan tuomiokapituleja lukuun ottamatta puolletaan komitean tekemää ehdotusta. Mainituis301. US-r 26/3.2.1910: 3, 30/8.2.1910: 3 ja 35/13.2.1910: 3–4.
302. US-r 30/8.2.1910: 3.
303. Jalkanen 1978: 225–226.
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sa vastustavissa lausunnoissa ehdotetaan lukkareita ja urkureita valmistavan
oppilaitoksen perustamista Helsinkiin.304
Koulutoimen ylihallituksen antamassa lausunnossa tuodaan esiin lukkarien opetustoiminta, minkä arvellaan silloisissa oloissa jossakin määrin kyseenalaiseksi, mutta kuitenkin mainitaan lukkareiden opetusapu kinkereillä
ja rippikoulussa. Erityistä kannanottoa Liikolassa toimeenpantavaksi ehdotettuun lukkari- ja urkurikoulutukseen lausuntoon ei sisälly.305
Lääkintöhallituksen lausunnossa painotetaan Liikolan hoitolaitoksen laajentamista ja siten kannatetaan komitean ehdotuksen toteuttamista, koska maassa oli pulaa mielisairaalapaikoista. Lausuntoon liitetyssä Lääkintöhallituksen
vaivaishoidon tarkastajan Gustaf Adolf Helsingiuksen (1855–1934) lausunnossa
puolestaan arvostellaan ankarasti komitean ehdotuksia. Hän tuo yleisenä huomautuksenaan esiin, että ehdotettu harjoitteluohjelma oli täysin tarkoitukseton, koska oppilaiden tuli toimia vuorollaan keittäjänä, leipurina, talonmiehenä,
karjakkona, sairaanhoitajana, yövalvojana, suutarina, räätälinä, puuseppänä,
kirjansitojana ja lastenopettajana. Helsingius esittää ihmetyksensä siitä, että
komitean ehdotuksen mukaan pelkällä kansakoulusivistyksellä koulutettavasta tulisi valmistaa muusikko, sairaanhoitaja, mielisairaanhoitaja, lastenopettaja, kiertävä diakoni, vaivaistalon johtaja ja niin edelleen. Lopuksi hän ilmaisee
lausunnossaan, että komitean työ ei ollut oikein tyydyttävästi onnistunut ja että joidenkin asioiden uudelleen pohtiminen saattaisi olla asialle eduksi.306
Helsingin Musiikkiyhdistyksen lausunnossa ei puolleta komitean laatimaa ehdotusta. Lausunnossa arvostellaan pakollisen diakonikurssin liittämistä musiikkitutkintoon ja tuodaan esiin, että Liikolassa annettavan koulutuksen
ohella myös Helsinkiin ehdotetussa oppilaitoksessa musiikkiainekselle osoitettu opetusmäärä on ratkaisevasti pienempi kuin silloisissa lukkari- ja urkurikouluissa. Komitean ehdottamasta koulutusjärjestelystä aiheutuisi lausunnon
mukaan 73 300 markan, 288 700 euron, vuotuiset kustannukset. Vertailukohdaksi lausunnossa esitetään silloisten lukkari- ja urkurikoulujen valtiolta saama vuotuinen avustus, yhteensä 35 500 markkaa, 139 800 euroa, ja erityisesti
lausunnon antajan ylläpitämänsä monipuolista säveltaiteen koulutusta antavan
Helsingin Musiikkiopiston toimintaan saama vuosittainen valtionapu 30 000
markkaa, 118 100 euroa. Lisäksi lausunnossa arvostellaan sitä, että musiik-

304. Tuomiokapitulien antamat lausunnot/Sen. Ekon. Dep. KD 49/435 1909; ks. myös Jalkanen 1978: 223–224.
305. Koulutoimen ylihallituksen lausunto/Sen. Ekon. Dep. KD 49/435 1909; ks. myös Jalkanen 1978: 223–224.
306. Lääkintöhallituksen ja tarkastaja Gustaf Adolf Helsingiuksen antamat lausunnot/
Sen. Ekon. Dep KD 49/435 1909; ks. myös Jalkanen 1978: 224–225.
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kikoulutuksen johtajana toimisi komitean ehdotuksen mukaan pappi, jolta ei
vaadittaisi musiikkikoulutusta.307
Lausunnot saatuaan senaatti tiedusteli Suomen Kirkon Sisälähetysseuralta, olisiko se valmis perustamaan laitostensa yhteyteen nelivuotisen lukkari-urkurikoulun 40 oppilaalle komitean ehdottamien suuntaviivojen mukaisesti.
Saatuaan seuralta myöntävän vastauksen kustannusarvioineen koulutuksesta aiheutuvista kuluista senaatti hyväksyi arvion ja päätti 14.7.1911 alistaa
koulun perustamisen ja rahoituksen Suomen Suuriruhtinaan hyväksyttäväksi. Koulun oli määrä aloittaa toimintansa 1.9.1913. Kenraalikuvernööri [Franz
Albert Aleksandrovitš] Seyn (1862–1918) kuitenkin poliittisista syistä vastusti koulun perustamista Sortavalan läheisyyteen, Liikolaan. Hän katsoi tämän
hankkeen vahvistavan suomalaisten kansallisia pyrkimyksiä Karjalassa. Ne
eivät sopineet vallanpitäjien tuolloisiin vänäläistyttämissuunnitelmiin. Näin
ollen valtion varat evättiin koululta.308 Koulutus kuitenkin aloitettiin Suomen
Kirkon Sisälähetysseuran täysimääräisesti kustantamana syyskuun alussa
1913, kuten jäljempänä tulee esiin.
Helsingin ja Turun lukkari- ja urkurikoulujen johtajat, Emmy Achté Helsingissä ja Oscar Pahlman Turussa, eivät reagoineet ainakaan julkisuudessa
uusien suunnitelmien johdosta, mitkä olisivat toteutuessaan aiheuttaneet puheena olevien oppilaitosten toiminnan lakkaamisen. Sen sijaan Emil Sivori jätti
vuoden 1912 alussa senaatille hakemuksen Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun
muuttamiseksi koko maata palvelevaksi ”Suomen Kirkkomusiikkiopistoksi”. Siinä koulutettavat lukkari-urkurit pätevöityisivät samalla kiertokoulunopettajiksi ja oppikoulujen laulunopettajiksi. Kiertokoulunopettajiksi ja tyydyttävän
arvosanan tasoisiksi lukkareiksi kouluttauduttaisiin kahden vuoden opintojen
aikana. Nelivuotisen koulutuksen läpikäyneet olisivat lukkari-urkureita. Opetusohjelmaan kuuluisi Sivorin mukaan myös terveysoppi ja samariittikurssi.
Ehdotuksellaan Sivori tähtäsi kuluiltaan mahdollisimman edulliseen koulutusjärjestelyyn, mikä lisäksi olisi tyydyttänyt komitean ehdotusta vastustaneet tahot. Useat maamme merkittävimmistä musiikkialan edustajista puolsivat hänen
aloitetta. He olivat Oskar Merikanto, Jean Sibelius, Ida Ekman (1875–1942),
Erkki Melartin (1875–1937), Karl Ekman (1869–1947), Otto Kotilainen, Aarne Wegelius (1891–1957), Robert Kajanus (1856–1933), Hjalmar Frey (1856–
1913), Eino Rautavaara (1876–1939), Alexandra Ahnger (1859–1940), Anna
Sarlin (1862–1933) ja Aino Achté (1876–1944). Edellä mainittujen allekirjoittama yhteinen lausunto on seuraava:
307. Helsingin Musiikkiyhdistyksen antama lausunto/Sen. Ekon. Dep. KD 49/435 1909;
ks. myös Jalkanen 1978: 225.
308. Sen. Ekon. Dep. KD 49/435 1909 ja pk 12.4.1911, IV: 715–717 sekä pk 14.7.1911, VII:
251–265; ks. myös Jalkanen 1978: 229–230.
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Olemme olleet tilaisuudessa näkemään herra Emil Siworin laatiman ehdotuksen Kirkkomusiikkiopistoa warten, ja on se sekä mikä oppilaitten uskonnollista ja yleissiwistyksellistä että – mikä juuri tärkeintä – heidän musikaalista
kaswatustansa koskee, ehdottomasti asetettawa Liikolan ehdotuksen yläpuolelle. Tämän suuntainen oppisuunnitelma nykyisille kanttori- ja urkurikouluille yhteisesti, samat waatimukset joka koululle ja yhteinen tarkastus kaikille
kouluille – siinä mielestämme onnellisin ratkaisu tässä niin tärkeässä ja moniwaiheisessa kysymyksessä. Liikolakysymys on mielestämme jo sen suuren
oppositsioonin takia, minkä se koko maassamme on herättänyt, tuomittu epäonnistuneena jäämään toteutumatta.309

Senaatti pyysi Sivorin hakemuksesta lausunnon Savonlinnan tuomiokapitulilta. Se puolestaan pyysi asiasta lausunnon Suomen Kirkon Sisälähetysseuran johtajalta Otto Aarnisalolta ja Sortavalan seminaarin musiikinlehtorilta
Mikael Nybergiltä. Kumpikin heistä oli ollut jäsenenä lukkareiden ja diakonien
virkojen yhdistämistä käsitelleissä komiteoissa, Aarnisalo papiston ja Nyberg
senaatin asettamassa komiteassa.
Aarnisalo ilmaisee lausunnossaan, että Sivorin ehdotuksen mukainen koulutusjärjestely palvelisi uskonnonopetuksen puolesta kirkon tarpeita paremmin
kuin silloisten muiden lukkarikoulujen opetus. Kuitenkin hän esittää kyseenalaiseksi, pystyisikö Sivorin ehdottama oppilaitos kouluttamaan lukkarin ja
urkurin virkoihin sellaisia henkilöitä, jotka pitäisivät varsinaisena päätehtävänään yhdessä pappien kanssa ”rakentaa seurakuntaa”.
Aarnisalon mukaan kaikesta ivasta huolimatta lukkarit ovat pappien apulaisia. Lisäksi Aarnisalo ei pidä kannatettavana Sivorin ehdotusta Viipurin
Lukkari- ja Urkurikoulun kannatusyhdistystä uuden oppilaitoksen ylläpitäjäyhdistykseksi, koska sen jäseniltä ei edellytetty suuntautumista evankelis-luterilaiseen uskoon. Aarnisalo toteaa ehdotettujen terveysopin ja samariittikurssin
osalta, että ne eivät vastaa Liikolassa annettavaa diakonikoulutusta ja että ehdotettu oppilaitos olisi todellisuudessa musiikkioppilaitos. Se ei tuottaisi
kirkon tarvitsemia seurakuntapalvelijoita. Vieläpä ehdotettu koulun talousarviokin [mikä ilmeisesti oli tarkoituksella laadittu sellaiseksi, ettei se ylittänyt
silloisten kolmen lukkari- ja urkurikoulun yhteisiä valtionavustuksia, 35 500
markkaa, 139 800euroa], saa Aarnisalolta huomautuksia. Lukuun ottamatta
johtajan palkkiota muut opettajien palkat hänen mukaansa oli ehdotettu aivan
liian pieniksi, ja niiden korjaaminen väistämättä johtaisi ennen pitkää kulujen
kasvamiseen. Yhteenvetonaan Aarnisalo toteaa lausunnossaan, ettei ole syytä
eikä asian arvon mukaista antaa lukkari-urkurien koulutusta ikään kuin urak309. Sivorin hakemus/Sen. Ekon. Dep. AD 188/28 1912; K-a 18/24.1.1912: 2; ks. myös Jalkanen 1978: 230–234.
Kaarlo Jalkasen luettelemista Emil Sivorin hakemuksesta puoltavan lausunnon antaneista henkilöistä puuttuu Aino Achté.
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kahuutokaupalla vähiten tarjoavalle. Hän vielä ilmoittaa lausunnossaan, että
Suomen Kirkon Sisälähetysseura käynnistää Liikolassa lukkareiden ja urkureiden koulutuksen syyskuun alussa 1913, mistä johtuen Emil Sivorille ei tule
antaa yksinoikeutta kyseisen koulutuksen järjestämiseen.310
Nyberg yhtyi Aarnisalon lausuntoon, mutta lisäsi siihen myös omia näkemyksiään. Hän huomautti, että Sivorin ehdotuksessa lukkari-urkureiden
koulutuksessa henkilökohtainen opetus supistuisi komitean ehdottamaan verrattuna, joten Sivorin ehdotuksen toteuttaminen heikentäisi valmistuvien lukkari-urkureiden tasoa. Nyberg otti kantaa myös helsinkiläisten musiikkialan
edustajien lausuntoon pitämällä sitä merkityksettömänä, koska se hänen käsityksensä mukaan vain osoittaa ”pintapuolista komitean mietinnön tuntemusta” ja voimakasta ennakkoasennetta diakonin koulutusta ja tointa kohtaan.311
Savonlinnan tuomiokapituli yhtyi lausunnossaan Aarnisalon ja Nybergin
näkemyksiin ja totesi lisäksi, ettei ehdotettu kiertokoulunopettajain valmistuskaan suppeutensa takia vastaa tarkoitustaan, minkä vuoksi Sivorin ehdotus on
hylättävä. Tuomiokapituli kuitenkin puolsi Viipurin Lukkari- ja Urkurikoululle valtionavun myöntämistä edelleenkin, koska se tuomiokapitulin käsityksen
mukaan täytti musiikin- ja uskonnonopetuksen puolesta ainakin yhtä hyvin
tehtävänsä kuin muut vastaavat koulut.312
Sivorin hanke ”Suomen Kirkkomusiikkiopiston” perustamiseksi Viipuriin
kariutui edellä esitettyjen asiaa vastustaneiden lausuntojen johdosta. Sen sijaan pastori Frans Ludvig Tarmon (1889–1930)313 johtamassa Liikolan Seurakuntadiakoonilaitoksessa Suomen Kirkon Sisälähetysseuran toimeenpanema
nelivuotinen lukkari- ja urkurikoulutus alkoi syksyllä 1913, kuten edellä Otto
Aarnisalon antamassa lausunnossa Sivorin koulutussuunnitelmasta on jo etukäteen mainittu.
Lukkari-urkurin opintoihin pääsemiseksi Liikolassa edellytettiin edellä
komiteanmietinnössä esiin tuodun mukaisesti, että hakijat olivat ”vilpittömiä
Jeesuksen opetuslapsia” ja että he olivat ”rakkaudella liittyneet Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon”. Heidän diakoniopintoihinsa kuului oppitunteja ja
työharjoittelua. Seitsemän kuukautta kestävä työharjoittelu sisälsi sairaanhoitoa, taloustöitä sekä työskentelyä puusepän, kirjansitojan, suutarin ja räätälin verstaissa. Lukkari-urkurin opintoihin kuuluivat raamatun lukeminen,
kirkkohistoria, liturgiikka ja hymnologia, kirkko-oikeus, yleinen musiikkiop310. Aarnisalon lausunto/Sen. Ekon. Dep. AD 188/28 1912; ks. myös Jalkanen 1978: 232–233.
311. Nybergin lisäys hänen ja Otto Aarnisalon allekirjoittamaan lausuntoon/Sen. Ekon.
Dep. AD 188/28 1912; ks. myös Jalkanen 1978: 233–234.
312. Savonlinnan tuomiokapitulin lausunto/Sen. Ekon. Dep. AD 188/28 1912; ks. myös Jalkanen 1978: 234.
313. Liikolan Seurakuntadiakoonilaitoksen johtajaksi on virheellisesti mainittu Otto Aarnisalo ilmauksessa ”Liikolan laitoksen johtaja Otto Aarnisalo näki lukkarin tehtävän perinteisesti pelkkänä esilaulajana” (Pajamo & Tuppurainen 2004: 258).
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pi, kenraalibasso ja soinnutus, musiikinhistoria, pianonsoitto, urkujensoitto,
moduloiminen, transponoiminen, koraalilaulu ja -soitto, urkujen soitto ja viritys, yksinlaulu, säveltapailu ja kirjoitus, yksiääninen virsilaulu ja kuoronjohto. Pianon- ja urkujensoitossa sekä yksinlaulussa annettiin henkilökohtaisena
opetuksena kaksi kertaa viikossa puolen tunnin mittainen opetus. Päivittäin
opetusta oli neljä tai viisi tuntia.314
Mikael Nyberg, joka oli ollut puheena olevaa koulutusta selvittävän komitean jäsen, sai tilaisuuden käytännössä toteuttaa mainitun komitean ehdotuksia. Hän toimi lukkari-urkuriosaston johtajana ja opetti musiikinteoria-aineita,
kuoronjohtoa ja musiikinhistoriaa Liikolassa. Pianonsoittoa opetti Bertha Relander [o. s. Wiiger (1866–1942)] ja laulua rouva Alli Jotuni, o. s. Haggren. Urkujensoitonopetus aloitettiin vasta kevätlukukauden 1915 alussa. Sitä opetti
Onni Pakarinen. Lukkari-urkuriosaston kirkollisia oppiaineita opetti Sortavalan kirkkoherra Oskari Kanervo (1875–1962). Vuonna 1916 opettajakunnassa
tapahtui muutoksia. Alli Jotunin kuoltua /vuoden alussa kevätlukukauden ajan
opetti laulua Esther Nyberg [o. s. Leinberg (1878–1943)] ja syksystä 1916 lähtien Naëmi Starck [o. s. Ingman (1878–1932)]. Mikael Nyberg puolestaan joutui sairauden vuoksi luopumaan syksyllä 1916 tehtävästään. Hänen tilalleen
tuli Martti Hela (1890–1965), joka oli valmistunut Helsingin Lukkari- ja urkurikoulusta ja toiminut Jyväskylässä kaupunkiseurakunnan lukkari-urkurina
vuodesta 1913 lähtien.315
Lähinnä diakoneiksi valmistuneiden lukkari-urkurioppilaiden oltua maam
me sisällissodan aikana lääkintätehtävissä Martti Hela laati koulutuksen uudistusehdotuksen, minkä mukaan lukkareiksi ja urkureiksi koulutettavilta
tulee poistaa kaikki työ- ja hoitovuorot kaatumatautisten ja mielisairaiden parissa, ja heidän koulutuksessaan tulee keskittyä ainoastaan musiikkiaineksen
opettamiseen. Sisälähetysseuran johtokunta ei suostunut Helan ehdotukseen,
minkä johdosta hän erosi kevätlukukauden lopussa 1919 tehtävästään. Osaston johtaminen siirtyi urkujensoitonopettajana toimineen Onni Pakarisen (s.
1887) tehtäväksi. Suomen Kirkon Sisälähetysseuralle tuli kuitenkin tämän
lukkari- urkurikoulutuksen järjestäminen ilman julkista tukea taloudellisesti raskaaksi, mistä syystä koulun toiminta lakkasi keväällä 1921.316 Liikolan
diakoniaoppilaitoksen lukkari- ja urkurikoulutuksessa oli vuosina 1913–1921
yhteensä 32 oppilasta, joista 20 sai päästötodistuksen. Viimeisenä lukuvuonna
neljältä jäivät opinnot kesken, mutta he suorittivat ne päätökseen muualla.317
Lukkareiden ja urkureiden koulutuksen ollessa käynnissä Liikolassa Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistys piti koulutuskysymystä edelleen esillä ja kävi
314.
315.
316.
317.

S-tär 1/1917: 4–8 ja 10/1917: 128–129; ks. myös Jalkanen 1978: 235–236.
Jalkanen 1978: 237.
Ibid.: 238–239.
Ibid.: 239.
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edustajiensa välityksellä neuvottelut vuonna 1916 Helsingin Musiikkiopiston
johtajan Erkki Melartinin kanssa siitä, voitaisiinko kanttoreiden ja urkureiden
koulutus järjestää omana osastonaan musiikkiopiston yhteydessä. Hänen myönteisestä suhtautumisestaan huolimatta asiassa ei edetty toivottuun tulokseen.318
Kanttoreiden ja urkureiden liikakoulutuksesta esitettiin 1920-luvun lopussa joitakin kannanottoja. Niiden yhtenä tarkoituksena oli koulutuksen keskittäminen yhteen, Helsingissä sijaitsevaan, oppilaitokseen. Otsikolla ”Onko
kanttorien ja urkurien virka-alalla liikatuotantoa” kirjoitti ”eräs nuori, vasta
valmistunut kanttori-urkuri” seuraavaa:
Maassamme on liian monta kirkkomusiikkiopistoa, ja niistä pääsee valmiita kanttoreita suunnilleen n. 50 joka vuosi. Eikö olisi syytä, että kanttori-urkuriyhdistys ottaisi toimiakseen siihen suuntaan että maassamme löytyisi vaan
yksi ainoa kirkkomusiikkiopisto. Se riittäisi aivan hyvin näin pienessä maassa valmistamaan tarpeeksi työntekijöitä kirkon palvelukseen, tahi olisi sitten
vaatimuksia tiukennettava, niin että opistoihin ei otettaisi muita kuin keskikoulun käyneitä. Paikoista on tällä haavaa kovin suuri puute. Onhan monelle pettymys, kun on neljäkin vuotta istunut kirkkomusiikkiopiston penkillä
ja velaksi opiskellut, tuhlaten 40–50,000 mk. Tuntuu hyvin raskaalta, jos saa
vuosikausia odottaa paikkaa, ja sittenkin voi onnistua saamaan paikan, josta
saa vuosituloja kokonaista – 9,000 mk.
Pyydän arv. toimituksen ottamaan asian palstoillaan vakavan pohdinnan
alaiseksi, että maamme kirkkomusiikkiopistot saataisiin vähennetyksi yhteen. Se on monen nuoremman ja palkattoman kanttorin harras toivomus.319

Kirjoituksessa mainitut vuoden 1928 rahamäärät, järjestyksessä 40 000,
50 000 ja 9 000 markkaa, ovat 11 950, 14 940 ja 2 689 euroa.
Kirkkomusiikkilehden toimitus totesi asian vakavuuden, mutta toi esiin tilastotietoina, että vuonna 1927 oli valmistunut kolmesta kirkkomusiikkiopistosta yhteensä 35 kanttori-urkuria. Vapaita virkoja oli ollut 32. Vuonna 1926
oli ollut haettavina yhteensä ”noin 28 virkaa”. Mainitun julkaisun toimitus jatkaa kirjoitusta seuraavasti:
Keskimäärin voimme siis sanoa avonaisia virkoja tulevan vuosittain haettavaksi 30, ja valmistuvia virkailijoita vähintään 35–40. Asiantila ei näin numeroita katsellessa näytä kovinkaan synkältä, mutta joka tapauksessa saa
nuori, vasta valmistunut kanttori odottaa useita vuosia, ennen kuin hän voi
ajatellakaan esim. opintovelkojensa maksamista.320
318. KML 8/1932: 5–6.
319. Ibid. 5/1928: [3].
320. Ibid.
Sekä tuntemattomaksi jääneen nuoren kanttori-urkurin että KML:n toimituksen ilmaisemat valmistuvien kanttori-urkureiden lukumäärät näyttävät olleen ylimitoitettuja. Kirjoitusten julkaisemisen jälkeisinä vuosina valmistui kaikista kolmesta kirkkomusiikkiopis-
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Lisäksi kirjoituksessa esitetään toivomus, että ne, joilla on suinkin tilaisuus, pyrkisivät jollekin muulle alalle, ”— ehtiihän neljässä vuodessa paljon
muutakin oppia, — ja että työntekijöiksi kirkkomusiikin alalla antautuisivat
ainoastaan ne, joilla on siihen aivan erikoiset taipumukset”.321
Vuonna 1929 kanttoreiden ja urkureiden koulutuskysymys nousi uudelleen
esiin. Nimimerkki ”Kirkkomusiikkimies” kirjoitti artikkelin otsikolla ”Kirkkomusiikkimiesten koulutus”, Siinä hän yhtenäisen koulutuksen aikaan saamiseksi puolusti voimakkaasti yhden oppilaitoksen perustamista Helsinkiin. Hän
myös toi esiin sen, että silloiset kolme kirkkomusiikkiopistoa kouluttivat liian
paljon kirkkomusiikin ammattilaisia.322 Kirjoitus sai aikaan välittömästi vastustavia kirjoituksia. Niissä ehdotusta pidettiin epäonnistuneena erityisesti
pääkaupungissa opiskelun kalleuden takia. Nimimerkki T. T. H. kirjoituksessaan ”Kirkkomusiikkimiesten koulutus; Muudan epäonnistunut ehdotus” toi
esiin silloisten kirkkomusiikkiopistojen epäyhtenäisyyden poistamiseksi omana
ehdotuksenaan tehostetun oppilaitosten toiminnan tarkastuksen, mikä hänen
mielestään olisi riittävä toimenpide epäyhtenäisyyden poistamiseksi.323 Hieman
edellistä kirjoitusta myöhemmin nimimerkki ”Toinen kirkkomusiikkimies” vastustaessaan Helsinkiin keskitettävää koulutusta huomautti sarkastisesti, että
sen sijoittamisella Helsinkiin tehokkaasti vähennettäisiin liialliseksi väitettyä
koulutusta, koska opiskelupaikkakunnan kalleuden vuoksi maalta ei tultaisi
koulutukseen hakeutumaan.324 Viimeksi mainittuun asiaan liittyviä kirjoituksia oli vielä erikseen esimerkiksi otsikoilla ”Onko syytä nykyisin kehottaa ketään pyrkimään Kanttori-Urkurialalle?” ja ”Kanttori-urkureiksi aikoville”.325
Asian käsittelyyn otti osaa myös nimellänsä kanttori Artturi Aarnio (1879–
1956), joka kirjoitti artikkelin otsikolla ”Kanttorien ja urkurien valmennus”.
Siinä hän mainitsi muun muassa seuraavaa:
Olen sitä mieltä, että kanttorien valmistuksessa huomattavan perusteelliset
uudistukset olisivat sangen toivottavia. Lukkari- ja urkurikoulut ovat olleet ja
kirkkomusiikkiopistomme – nimen vaihdoksesta huolimatta – ovat yhä edelleen a l k e i s k o u l u j a, joista ja jonka suoritettuaan jokainen vähänkään
tosta yleensä keskimäärin 30 kanttori-urkuria vuosittain, vuonna 1930 yhteensä 32 ja viisi
kanttoria sekä yksi naispuolinen urkuri (KML 5/1930: 13, 6/1930: 12 ja vuonna 1931 yhteensä 39 (KML 6/1931: 12). Seuraavina vuosina (1932–1935) valmistui vuosittain 29, 26, 30 ja
23 kanttori-urkuria ja viimeksi mainittuna vuonna lisäksi kolme urkuria (KML 5/1932: 13,
5–6/1933: 19, 5/1934: 13 ja 6/1935: 127). Edellä lueteltujen valmistuneiden kanttori-urkureiden lukumäärissä on joitakin naispuolisia henkilöitä, joita kirkkolain säännösten mukaan
ei voitu valita kanttori-urkurin virkoihin.
321. KML 5/1928: [3].
322. HS 103/17.4.1929: 8; KML 5/1929: [5].
323. KML 6/1929: [3–4].
324. KML 8/1929: [2].
325. KML 9/1929: [4–5].
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perusteellisempaan ammatilliseen kypsyyteen pyrkivä siirtyy Helsingin konservatorioon tahi ulkomaille opiskelujaan jatkamaan. Tällä järjestelmällä on
aikaisemmin ollut oikeutuksensa. Toisin on nyt. Nyt ei ole enää puutetta musiikkioppilaitoksista, joissa saa hyvänkin ja perusteellisen alkeisopetuksen, ja
senkin jo hyvinkin nuorena, tarvitsematta odotella miehuusikää. Ja sen sijaan,
että valtio nyt sirottelee avustuksia monelle, olisi varmasti asiallisempaa keskittää varat yhden edustavan kirkkomusiikkiakademian ylläpitämiseen, jossa
vaatimukset heti ensi hetkestä alkaen tulisivat olemaan kokonaan toiset kuin
nykyisissä kirkkomusiikkiopistoissamme. Ainakin pianonsoitossa olisi jo opistoon pyrittäessä kyettävä suorittamaan melkoisen edustava näyte. Täten varautuisi enemmän aikaa muiden aineiden, semminkin urkusoiton opiskeluun.
Urkujen käsittelyyn voitaisiin ryhtyä heti ja edistyminen kävisi ymmärettävästikin nopeammassa tahdissa.326

Kanttori Aarnion edellä mainittu ehdotus kirkkomusiikkikorkeakoulusta
käsiteltiin sittemmin Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistyksen vuosikokouksessa
Turussa 10.–12.9.1929. Tällöin Aarnio perusteli ehdotustaan edellä tarkoitetussa kirjoituksessa mainitsemillaan koulutuksen silloisella liikatuotannolla ja yhtenäisyyden puutteella. Ne hänen ilmaisunsa mukaan häviäisivät, jos koulutus
annettaisiin yhden oppilaitoksen hoidettavaksi. Aarnion perustelujen mukaan
samalla myös kanttoreiden ja urkureiden ammattitaso nousisi.327 Mainitut perustelut olivat siten samat, mitkä muiden muassa Otto Kotilainen ja Heikki
Klemetti sekä Wilhelmi Malmivaara — viimeksi mainittu lisäksi yhdessä Karl
Schroderuksen kanssa myös asiaa koskevan valtiopäiväaloitteessa — olivat tuoneet esiin jo huomattavasti tätä aikaisemmin. Kokouksessa Aarnion ehdotusta kannatettiin ja asetettiin toimikunta valmistelemaan asiaa. Siihen valittiin
professorit Ilmari Krohn ja Heikki Klemetti, maisteri Armas Maasalo (1885–
1960) sekä ”tirehtöörit” Alfred Hihlman, sittemmin Hiilimies (1886–1961), ja
Artturi Aarnio.328 Ilmeisesti pian alkaneen 1930-luvun pula-ajan rahoitusvaikeuksien johdosta hankkeessa ei edetty, joten kirkkomusiikkiopistot Helsingissä, Turussa ja Viipurissa jatkoivat toimintaansa. Vuonna 1933 Helsingin
oppilaitos siirtyi toimitiloistaan Unioninkatu 43:stä Helsingin Konservatorion
(Helsingin Musiikkiopiston nimi oli vuonna 1924 muutettu Helsingin Konservatorioksi) uuteen taloon. Oppilaitosten välisellä sopimuksella Helsingin Kirkkomusiikkiopiston toiminta kuitenkin säilyi itsenäisenä, vaikka säveltapailun
ja musiikinhistorian opetuksessa ja kurssisuorituksissa vallitsikin yhteistyö
oppilaitosten välillä. Kirkkomusiikkiopiston opettajina jatkoivat tällöin edelleen Eino Rautavaara, laulu, Yngve Ingman (1895–1971), pianonsoitto, Armas
Maasalo, urkujensoitto, kuorolaulu ja musiikinteoria, ja Eino Linnala (1896–
326. KML 6/1929: [6].
327. KML 9/1929: [1–4].
328. KML 9/1929: [4–5].
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1973), musiikinteoria, sekä H. Linnove, uskonto ja liturgiikka. Uusia opettajia
olivat Elis Mårtenson (1890–1957), urkujensoitto, ja Martti Paavola (1898–
1990), pianonsoitto.329
Viipurin Kirkkomusiikkiopiston toiminta päättyi jo esiin tuodun mukaisesti
Suomen talvisodan johdosta syksyllä 1939. Sittemmin syksyllä 1951 Helsingin
ja Turun kirkkomusiikkiopistojen antama koulutus siirtyi Sibelius-Akatemian tehtäväksi.

329. KML 8/1933: 10.
Fabian Dahlström on maininnut (1982: 126/134), että Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistys teki jo vuonna 1910 aloitteen kirkkomuusikkokoulutuksen sijoittamiseksi Helsingin
Konservatorioon. Dahlströmin lähteenään käyttämässä artikkelissa (MT 3/1934: 42) asiaa ei
ilmaista hänen esittämällään tavalla, joten kyseessä on ilmeisesti mainitun yhdistyksen tekemä aloite erillisen kirkkomusiikkiopiston perustamiseksi Helsinkiin (ks. s. 306–307) vastaehdotuksena kirkkomuusikkojen koulutusta piispa Otto Immanuel Collianderin johdolla
selvittäneen komitean laatimille ehdotuksille.

318

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

5. Helsingin musiikkiopisto Martin
Wegeliuksen johtajakaudella
5.1. Saatteeksi
Helsingin Musiikkiopistoa/Helsingin Konservatorioa/Sibelius-Akatemiaa kos
kevia historiateoksia ovat kirjoittaneet Arvi Karvonen,1 Fabian Dahlström2
ja Reijo Pajamo3 sekä oppilaitoksen nuorisokoulutuksesta Tuula Kotilainen.4
Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus kajota puheena olevan oppilaitoksen historiaan laajasti, vaan tarkastelun kohteena on Martin Wegeliuksen johtajakauteen (1882–1906) liittyviä asioita erityisesti siitä syystä, että niistä näyttää
esitetyn jonkin verran epätarkkoja ja myös virheellisiksi osoittautuneita käsityksiä. Oppilaitoksen alkuvuosien opetustyön tuloksena on esiin nostettavissa
myös tähän saakka tarpeettomasti hyvin vähälle huomiolle jäänyt uusi suomalainen ”ensimmäinen naispuolinen säveltäjä”. Myöhemmin luvussa 9 tarkastellaan lisäksi oppilaitoksen valtionavustuslainsäädännön valmistelua, koska
se liittyy muiden musiikkioppilaitosten vastaavaan asiaan.

5.2. Oppilaitoksen käynnistyminen ja alkuvaiheet
Martin Wegeliuksen mainitaan jo kolmetoistavuotiaana suunnitelleen ylioppilaaksitulonsa jälkeen opiskelevansa musiikkia ulkomailla ja kotimaahan palattuaan perustavansa musiikkikoulun.5 Hän toimi esityskaudella 1878–1879
Suomalaisen Oopperan orkesterin johtajana ja sai julkisuudessa merkittävän
kannustuksen tulevaan tehtäväänsä muutaman vuoden edellä mainitun ajanjakson jälkeen perustetun Helsingin Musiikkiopiston toiminnan organisaattorina. Nimimerkki Bis [Karl Fredrik Wasenius] kirjoiteti oopperaesityksen
arvostelussaan seuraavaa:
En omständighet af största framtida vigt var hr M. Wegelii första uppträdande som dirigent för en opera. Den minutiösa omsorg, med hvilken såväl
orkestern som kören blifvit af honom inöfvad, hans vid representationen framträdande säkerhet i att dirigera det hela, hafva öfvertygat oss om, att hr W.
1.. Karvonen 1957.
2.. Dahlström, F. 1982.
3. Pajamo 2007.
4. Kotilainen 2009.
5. ”[- -] att bli student, sedan fara utomlands för att studera musik och vid återkomsten inrätta en musikskola” (Flodin 1922: 12; ks. myös Dahlström, F. 1982: 11/11).
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icke saknar praktisk förmåga att stödja och leda den musikaliska konsten hos
oss, till hvilken han redan som kompositör fogat så mycket af värde.6

Senaatin asettaman ja Carl Gustaf Estlanderin johtaman komitean asiantuntijana musiikkikoulutusta koskevien asioiden osalta Martin Wegelius laati
yhdessä eräiden muiden pääkaupungin musiikkialan asiantuntijoiden kanssa
yksityiskohtaisen suunnitelman taideakatemian yhteyteen kaavailtua musiikkikoulua varten (ks. alaluku 3.6.3.4.), mikä hanke jäi toteutumatta. Siten Wegeliuksen asiantuntija-asema komiteassa, paneutuminen yksityiskohtaisesti
musiikkikoulua koskeviin asioihin, oli edeltävien opintojen lisäksi valmistanut
hänet erittäin perusteellisesti tulevaan tehtäväänsä musiikkioppilaitoksen johtajana. Ilmeisesti kuitenkin pelkästään muodon vuoksi yksityiselle pohjalle perustetun Helsingin Musiikkiopiston johtajan tehtävää tarjottiin aluksi Edvard
Griegille, jonka kieltäydyttyä johtajaksi valittiin välittömästi Martin Wegelius.7
Helsingin Musiikkiopiston toiminta mahdollistui sen ylläpitäjälle senaatin
aluksi kolmeksi vuodeksi myöntämän 12 000 markan, vuoden 1882 rahanarvon mukaan 52 510 euron ja vuoden 1885 rahanarvon perusteella 58 250 euron vuotuisen avustuksen turvin.8
Oppilaitoksen toiminnan aloittamisesta ilmoitettiin suomenkielisessä sanomalehdessä seuraavasti:
Ilmoituksia.
Helsingin Musikiyhdistys awaa
Syyskuun 15 pnä
Opistonsa
Musikin opetusta
warten
talossa n:o 4 Länsi-Henrikinkadun (eroittajan) warrella.
Ote säännöistä §§ 12—24:
§ 12. Opistossa annetaan opetusta seuraawissa aineissa: a)
Pianonsoitossa, b) Urkujen soitossa,
c) Wiulunsoitossa, b [d]) Wiolonsellinsoitossa, e) Sololaulussa, f)
Musikin teoriassa, sekä
aa) Yhdys soitossa, bb) Yhdys laulussa, cc) Köörilaulussa.
” 13. Opiston oppiaika on toistaiseksi kolmiwuotinen.
6. HD 276/10.10.1878: 2.
Myös sanomalehti US-r (119/5.10.1878, Li: 1) antoi kiitoksen Martin Wegeliukselle Gaetano Donizettin oopperan Lucrezia Borgia esityksestä 4.10.1878 ilmaisullaan ”Orkesteria
johti ensikerran maisteri M. W e g e l i u s, ja hän suoritti tehtäwänsä niin taitawalla ja tarkalla tawalla, että kotimaisen musiikkitaiteen ystäwäin oli täysi syy iloita tästä hänen ensimmäisestä kokeestaan soittokunnan johtajana. Näytännön loputtua huudettiin hra Wegelius, etewimpäin näyttelijäin kanssa, esille ja sai wastaan-ottaa kukkaswihkon.”
7. HD 99/14.4.1882: 3.
8. FAT 131/9.6.1882: 1; H-fors 132/10.6.1882: 2; Dahlström, F. 1982: 26/27.
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” 14. Työwuosi lasketaan noin 30 wiikoksi ja lukukaudet kestäwät
syyskuun 15 p:stä joulukuun
15 p:ään ja tammikuun 15 p:stä kesäkuun 1 p:ään.
” 15. Oppilaat saattawat olla joko warsinaisia tahi ulko oppilaita.
” 16. Warsinaiscn oppilaan tulee erityiseksi alakseen walita joku
aineista a— f ja saapi hän tällä pää-alallaan opetusta kolmasti wiikossa.
” 17. Jokaiselle warsinaiselle oppilaalle owat sitäpaitsi pianonsoitto,
teoria ja köörilaulu pakollisia ja saapi hän näissä aineissa opetusta
kahdesti wiikossa.
” 18. Warsinaiset piano- ja teoria-oppilaat saattawat, jos tahtowat,
saada opetusta wielä lisäksi yhdessä aineessa.
” 19. Warsinainen oppilas maksaa wuosimaksuna 250 mk. ja saapi,
lopetettuaan täydellisen oppijakson, päästötodistuksen, jonka johtokunta
ja opettajisto antawat.
” 20. Ulko oppilaan tulee erityiseksi alakseen walita joku aineista
a — f, ja on hänellä sitä paitsi oikeus ottaa osaa luentoihin teoriassa ja
köörilaulussa samoin kuin warsinaiset oppilaatkin.
” 21. Ulko oppilas maksaa wuosimaksuna 200 mk. ja saapi
oppijakson lopetettuaan todistuksen, jonka alle kirjoittawat ne opettajat,
jotka häntä owat opettaneet, sekä wahwistaa johtaja ja johtokunnan
esimies.
” 22. Luentoihin saattaa, 50 mk:n wuosimaksua wastaan (20 syysja 30 kewätlukukaudelta) myöskin kuuntelijoita päästä; kuitenkin
waaditaan siihen kutakin eri kertaa warten johtajan ja asianomaisen
aineen opettajan erityinen lupa.
” 23. Sekä mies- että nais-oppilaita ja kuuntelijoita otetaan wastaan.
” 24. Sekä warsinaiseksi että ulko oppilaaksi pääsemistä tulee
anoa johtokunnan esimieheltä ja tulee anomusta seurata todistus
tarpeellisista koulutiedoista jonka jälkeen pyrkijää tutkitaan
musikalisessa suhteessa.
Ilmoitus tapahtuu kirjallisesti allekirjoittaneelle syysk. 15 p:ään
saakka.
Hclsingissä heinäk. 6 p:nä 1882.
Leon Borgström,
Johtokunnan esimies.9

Oppilaiksi pyrkivien yleissivistävää koulutusta koskeva vaatimus kirjattiin
vasta oppilaitoksen vuoden 1894 sääntöihin (§ 23).10 Kuitenkin jo edellä siteeratusta Leonard Borgströmin allekirjoittamasta sanomalehti-ilmoituksesta on
9. US-r 155/8.7.1882: 4. Ruotsinkielisiä sanomalehti-ilmoituksia oli yli 30 (mm. Hbl
155/8.7.1882: 3; HD 181/8.7.1882: 4; Mbl 176/2.8.1882: 1).
Vuonna 1882 varsinaisen oppilaan vuosimaksu, 250 markkaa, on mainitun vuoden rahan arvon mukaan 1 096 euroa ja ”ulko oppilaan” maksu, 200 markkaa, 877,10 euroa.
10. Wegelius 1902: 23; ks. myös Dahlström, F. 1982: 33/34.
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nähtävissä, että koulutodistus edellytettiin liitettäväksi oppilaaksi pyrkivän
hakemukseen jo syksystä 1882 lähtien. Mainittua yleisluonteista määräystä
”[- -] och följas af intyg öfver nödiga skolkunskaper, [- -]” Martin Wegelius täsmensi jo syksyllä 1882 seuraavasti:
Härtill bilägges prestbetyg och skolbetyg.
Ansökningar af för bestyrelsen okända personer, hvilka ej åtföljas af skolbetyg eller åtminstone något intyg öfver sökandens kunskaper i vanliga skolämnen, lemnas utan allt afseende. De sökande hvilkas betyg af bestyrelsen blifvit
godkända,3) ega att på tid, som framdeles skall tillkännagifvas, infinna sig till
musikalisk pröfning.
[- -]
3)
Organisationsplanen anger som bekant intet bestämdt mått af allmänna kunskaper såsom erforderligt. Upplysningsvis meddelas att bestyrelsen anser sig
böra för inträde fordra minst högre folkskolekurs.11

Hieman erikoiselta tuntuu ilmaus siitä, että ainoastaan niiden opiskelemaan pyrkivien, joita oppilaitoksen johtokunta ei tunne, tulee sisällyttää hakemukseensa koulutodistus tai vähintään hakijan taitoja yleisissä koulun
oppiaineissa osoittava todistus. Koulutodistus niiden pyrkivien osalta, joita
oppilaitoksen hallitus ei tuntenut, oli siten liitettävä hakemukseen, ja pääsykokeeseen hyväksymisen ohjeellisena ehtona oli jo syksystä 1882 alkaen yläkansakoulun oppimäärän suorittaminen. Tämä sama yleissivistysvaatimus
oli myös Turun Lukkari- ja urkurikoulussa (ks. alaluku 4.3.), mikä asia lienee
osaltaan vaikuttanut Helsingin Musiikkiopiston omaksumaan käytäntöön heti alkuvaiheista lähtien. Turun Lukkari- ja urkurikoulun antaman esimerkin
mukaan sama yleissivistystä koskeva vaatimus tuli myös sittemmin perustettuihin muihin lukkari- ja urkurikouluihin.
Perustetusta oppilaitoksesta tiedotettiin yhteensä yli 40 sanomalehti-ilmoituksella. Niistä 12 oli suomenkielisiä. Silti syyskuun 15. päivänä 1882 toimintansa aloittaneen oppilaitoksen ”Institut för Musikunderwisning”/”Opisto
Musikin opetusta warten” oppilasmäärä oli erittäin vähäinen, mikä osoittaa
käynnistyvän musiikkioppilaitoksen vaikeuksia. Oppilaita oli aluksi yhteensä
23, joista 17 oli varsinaisia ja kuusi ”ulko-oppilaita” eli ylimääräisiä.12 Heidän
määränsä lisääntyi mainitun lukukauden aikana siten, että kirjoittautuneita
oli suurimmillaan yhteensä 32, joista 23 oli varsinaisia ja yhdeksän ylimääräisiä. Naispuolisia oppilaita oli 27 ja miespuolisia viisi. Kevätlukukaudella 1883
11. HD 245/10.9.1882: 2; Mbl 212/13.9.1882: 3; ks. myös US-r 213/14.9.1882: 1 ja Karvonen 1957: 47.
12. FAT 216/18.9.1882: 1.
Vertailukohtana voidaan pitää Helsingin Musiikkiopiston esikuvaa Leipzigin konservatoriota, missä toiminnan alkaessa keväällä 1843 oli vain 22 oppilasta, mutta mainitun vuoden lopussa jo 63 oppilasta (Kestner-Boche 1993: 231).
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kirjoittautuneita oppilaita oli 43, joista varsinaisia 27 ja ylimääräisiä 16. Heistä naispuolisia oli 36 ja miespuolisia kuusi, ja heidän ikänsä vaihteli välillä 13–
40 vuotta. Lukemista äärimmäiset olivat yksittäistapauksia.13
Oppilaitoksen toiminnan alkulukuvuosien tilastotietojen epämääräisyyttä
osoittaa muun muassa se, että eri oppiaineita opiskelleiden lukumäärät näyttävät olevan hyvin erilaiset musiikkiopiston ylläpitäjän vuosikokouksissa käsiteltyjen ja sanomalehdissä referoitujen vuosikertomusten ja Fabian Dahlströmin
laatimissa tilastoissa,14 joten yksiselitteisen tarkkoja tietoja oppilasmääristä ei
näytä ainakaan varhaisimmilta lukuvuosilta olevan käytettävissä. Syynä tähän on osittain tilastointitapa. Se ei perustunut samanaikaisesti oppilaina olleiden henkilöiden lukumääriin, vaan oppilaitokseen kirjoittautuneiden määriin.
Näyttää myös siltä, että joskus vuosikertomuksissa syyslukukauden ja kevätlukukauden oppilasmäärät on laskettu yhteen. Tämäkään asia ei kuitenkaan
selitä vuosikertomustietojen ja Fabian Dahlströmin laatimien oppiainekohtaisten tilastotietojen suurimmillaan jopa nelinkertaisia eroja.15
Kuten Fabian Dahlström mainitsee, oppilaitoksen vuosikertomuksia on
säilynyt ainoastaan vuodesta 1886 lähtien,16 mistä syystä hän lienee käyttänyt
13. HMÅ 1882–1883 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Hbl 245/19.10.1883: 1–2
ja Mbl 245/20.10.1883: 2–3.
14. Dahlström, F. 1982: 68–71/70–73.
Ristiriitaisuuksista mainittakoon esimerkkinä lukuvuoden 1884–1885 tiedot. Oppilaitoksen ylläpitäjän vuosikokouksessa 17.10.1885 käsitellyn vuosikertomuksen mukaan oppilaita oli ollut tällöin syyslukukaudella yhteensä 66 ja kevätlukukaudella 68. Pianonsoitonopetusta kuitenkin mainitaan annetun lukuvuoden aikana 77 oppilaalle (HMÅ 1884–1885
siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Fi 242/18.10.1885: 3; HD 283/18.10.1885: 3; Hbl
242/18.10.1885: 1; FAT 242/19.10.1885: 1; SWL 242/19.10.1885: 1; ÅU 284/19.10.1885: 2).
Fabian Dahlströmin (1982: 70/72) laatiman tilaston mukaan pianonsoitonopetusta annettiin
kyseisenä lukuvuonna 46 oppilaalle. Tästä tilastosta puuttuvat alkeiskoulun piano-oppilaat,
mutta heidän lukumääränsä (sanomalehdessä HD 283/ 18.10.1885: 3 referoidun vuosikertomuksen mukaan alkeiskoulun piano-oppilaita oli lukuvuonna 1884–1885 yhteensä 15) ei
riitä selittämään ristiriitaa, koska edellä mainituissa sanomalehtiartikkeleissa referoiduissa toimintakertomuksissa syyslukukaudella 1884 alkeiskouluun ilmaistaan piano-, viulu- ja
sello-oppilaita kirjoittautuneen yhteensä 22 ja kevätlukukaudella 14. Oppilasmäärätietojen
sekavuutta lisää vielä sanomalehtien referoima vuosikertomustieto, Sen mukaan oppilaitokseen oli kirjoittautunut puheena olevana lukuvuotena yhteensä 94 oppilasta. Tämä osoittaa
sen, että oppilaiden vaihtuvuus lukuvuoden aikana oli ollut huomattavan suurta.
15. Suurimmat erot ovat lukuvuonna 1885–1886 sellonsoittoa opiskelleiden yhteismääriä
koskevissa tiedoissa. Vuosikertomuksen mukaan tätä oppiainetta opiskeli yhteensä kuusi
(HMÅ 1885–1886 siten, kuin se on esitetty sanomalehdessä Fi 241/17.10.1886: 2) tai kahdeksan oppilasta (HMÅ 1885–1886 siten, kuin se on esitetty sanomalehdessä HD 282/17.10.1886:
3), mutta Fabian Dahlströmin (1982: 70/72) mukaan ainoastaan kaksi. Samana lukuvuonna
vuosikertomustiedon mukaan (ibid.) vaskipuhaltimien soittoa opiskelleiden yhteismäärä oli
joko neljä (HMÅ 1885–1886 siten, kuin se on esitetty sanomalehdessä Fi 241/17.10.1886: 2)
tai seitsemän (HMÅ 1885–1886 siten, kuin se on esitetty sanomalehdessä HD 282/17.10.1886:
3), mutta Fabian Dahlströmin (ibid.) laatiman tilaston mukaan kaksi.
16. Dahlström, F. 1982: 6/6.
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tilastoja laatiessaan ainakin kyseistä vuotta edeltävien aikojen osalta opettajien oppilasluetteloita, mitkä ilmeisesti antavat totuudenmukaisemmat tiedot
kulloinkin läsnä olleista oppilaista kuin oppilaitoksen ylläpitäjän vuosikokouksissaan käsittelemät heistä kirjoittautuneita koskevat vuosikertomustiedot.
Näitä tietoja verrattaessa on todettavissa, että koulutettavien vaihtuvuus on
ollut Helsingin Musiikkiopiston varhaisimpien lukuvuosien aikana merkittävää jopa lukukausien aikana eikä ainoastaan lukuvuosien välillä. Tästä syystä
numeraalisia tilastotietoja jäljempänä esitettäessä käytetään Fabian Dahlströmin laatimia tilastoja,17 ellei toisin ilmaista.
Solististen oppiaineiden ristiriitaisten tietojen lisäksi myös musiikinteorian oppilaiden lukumääristä on annettu paljon poikkeavia tietoja. Esimerkiksi
Helsingfors Musikföreningin vuosikokouksessa 18.10.1883 käsitellyn lukuvuoden 1882–1883 vuosikertomuksen mukaan musiikinteorian opetukseen oli osallistunut mainittuna lukuvuotena syyslukukaudella 31 ja kevätlukukaudella 35
oppilasta.18 Fabian Dahlströmin laatiman tilaston mukaan puheena olevana lukuvuonna oppiainetta yleinen musiikkioppi ja analyysi opiskeli 40 ja kenraalibassoa kuusi oppilasta sekä kontrapunktia yksi eli musiikinteorian opetukseen
osallistuneiden määrä oli yhteensä 47.19
Osoituksena alkavan musiikkioppilaitoksen vaikeuksista tuodaan esiin jo
mainitun lisäksi myös joitakin muita tietoja. Kevätlukukaudella 1883 musiikkiopistossa koulutuksessa olleista (43) jatkoi syksyllä 1883 vain 26 (14 varsinaista ja 12 ylimääräistä),20 mikä osoittaa sen, että 13 kaikkiaan yhteensä 27
varsinaisista oppilaista ei enää jatkanut opintojaan. Aivan yhtä suuri ”hävikki” ei ollut enää vuotta myöhemmin (1884–1885), jolloin edellisen lukuvuoden 52 koulutettavasta 35 jatkoi opintojaan (varsinaisista 33:sta yhteensä 26,
ylimääräisistä 19:stä yhdeksän).21 Merkille pantavaa on myös se, että koulutukseen hakeutuneista suuri enemmistö oli ensimmäisten lukuvuosien aikana naispuolisia, ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella 84,4 prosenttia ja
kevätlukukaudella 83,7 prosenttia kokonaisoppilasmääristä.22 Toisena luku17. Esimerkiksi lukuvuonna 1884–1885 Helsingin Musiikkiopistossa oli Fabian Dahlströmin
(1982: 70/72) ilmauksen mukaan yhteensä ainoastaan yksi sello-oppilas, mutta pääaineisia
sello-oppilaita yhteensä kolme (ibid.: 69/71).
18. HMÅ 1882–1883 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Hbl 245/19.10.1883: 1–2,
FAT 245/20.10.1883: 1 ja Mbl 245/20.10.1883: 2–3.
19. Dahlström, F. 1982: 70/72.
20. HMÅ 1883–1884 siten, kuin se on referoitu sanomalehdessä HD 282/16.10.1884: 2.
21. HMÅ 1884–1885 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Fi 242/18.10.1885: 3, HD
283/18.10.1885: 3 ja FAT 242/19.10.1885: 1.
22. FAT 244/19.10.1883: 1; HD 285/19.10.1883: 3; Hbl 245/19.10.1883: 1–2; Mbl 245/20.10.1883:
2–3; ÅTng 285/20.10.1883: 2. Lukumäärätiedoissa näyttää olevan syyslukukautta koskevia
matemaattisia virheitä (FAT 244/ 19.10.1883: 1, HD 285/19.10.1883: 3 mainitsevat, että oli
yhteensä 32 ilmoittautunutta oppilasta, joista 8 miespuolisia ja 29 naispuolisia). Oikeat lukumäärät näyttävät olleen 5 ja 27.
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vuotena naispuolisten osuus kasvoi 88,5 prosenttiin.23 Eri sukupuolten edustavuus oppilasmäärissä kehittyi vähitellen siten, että oppilaista noin kaksi
kolmasosaa Martin Wegeliuksen johtajakauden viimeisenä lukuvuotena oli
naispuolisia,24 mikä näyttää sittemmin tulleen hyvin yleiseksi ja jatkuvaksi
sukupuolijakaumaksi maamme musiikkioppilaitosten oppilasrakenteessa. Ilmeisesti ulkomaisilta vierailevilta muusikoilta saamiensa tietojen perusteella nimimerkki Bis [Karl Fredrik Wasenius] kirjoitti jo vuonna 1886 Euroopan
musiikkioppilaitosten oppilasjakaumasta seuraavasti: ”Man säger att vid konservatorier i allmänhet och musikskolor 60 à 70 procent elever äro qvinliga
och resten manliga [- -],”25 joten oppilasjakauma Helsingin Musiikkiopistossa
ja sittemmin muissa maamme musiikkioppilaitoksissa toteutui samanlaisena
kuin Euroopassa yleisesti.
Vaikka edellä esiin tuodusta oppilaiden vaihtumisesta on tehtävissä se
johtopäätös, että kaikki koulutukseen hakeutuneet eivät olleet täysin ymmärtäneet tavoitteellisen musiikinopiskelun vaativuutta, Helsingin Musiikkiopiston oppilaina oli alkuvuosista lähtien myös jo yksityisesti opiskelemalla hyvin
pitkälle musiikkitaidoissaan edenneitä. Yksi heistä oli Helsingissä syntynyt
ja Tukholmassa kuollut Agnes Tschetschulin (1859–1942), joka oppilaitoksen
viidennessä musiikki-illassa (musiikki-illoissa esiintyivät yleensä oppilaitoksen opettajat ja ulkopuoliset taiteilijat) 28.11.1882 esitti Frédéric [Fryderyk]
Chopinin Balladin As ja ensimmäisessä Helsingin Musiikkiopiston julkisessa
oppilasnäytteessä 15.12.1882 [Pierre] Roden (1774–1830) [sanomalehdessä painovirheen vuoksi ”af kode”] Viulukonsertosta ensimmäisen osan ja Beethovenin
Pianokonsertosta c samoin ensimmäisen osan.26 Kymmenennessä musiikki-illassa 20.3.1883 hän esitti Wolfgang Amadeus Mozartin Sonaatin e viululle. Agnes
Tschetschulin sai Helsingin Musiikkiopistosta päästötodistuksen viulunsoitto
pääaineenaan vuonna 1885.27
Sekä viulunsoittajana että pianonsoittajana osoittamansa kyvykkyyden
lisäksi Agnes Tschetschulinin nimen ottaminen esiin tässä yhteydessä liittyy
kuitenkin ensisijaisesti siihen, että hän oli myös säveltäjä, ensimmäiseksi suomalaiseksi naissäveltäjäksi mainitun Ida Mobergin (1859–1947) ikätoveri. Agnes Tschetschulinin nimi säveltäjänä esiintyi julkisuudessa kuitenkin paljon
ennen Ida Mobergia, joten ”arvonimi” ensimmäinen suomalainen naissäveltäjä
23. FAT 242/16.10.1884: 1; HD 282/16.10.1884: 2.
24. Eri osastojen kesken näyttää olleen huomattavia eroja. Etunimien perusteella naispuolisia oppilaita oli jatko-osaston oppilaista 57,1 prosenttia, varsinaisen musiikkikoulun oppilaista 72,0 prosenttia, ylimääräisistä oppilaista 91,7 prosenttia ja alkeiskoulun oppilaista
56,6 prosenttia (HMÅ 1905–06: 7–14). Kokonaisoppilasmäärän (246) perusteella naispuolisten oppilaiden (156) osuus oli 63,4 prosenttia.
25. HD 55/26.2.1886: 4.
26. H-fors 293/16.12.1882: 2.
27. Dahlström, F. 1982: 348/356, 473/478.
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kuuluisi Tschetschulinille. Emilie Mechelin esitti hänen kolme yksinlauluaan
Du arnar mångt och tvekar, Bitte ja Stormes Mythe oppilaitoksen musiikki-illassa 2.4.1884.28 Hän soitti itse sävellyksensä Romans för violin och piano viuluosuuden Helsingin Musiikkiopiston oppilasnäytteessä 30.5.188429 ja esitti
samassa tilaisuudessa Louis Spohrin Viulukonserton N:o 8 (”In Form einer Gesangsszene”).30 Seuraavan lukuvuoden oppilasnäytteessä 30.5.1885 hän soitti
viulusävellyksensä Mazurka.31 Sittemmin Helsingin Musiikkiopiston viulunsoiton ”ensimmäinen opettaja” Johan Halvorsen (1864–1935) esitti Agnes Tschetschulinin sävellyksen Berceuse oppilaitoksen musiikki-illassa 21.10.1889. Tässä
musiikki-illassa ohjelmana oli lisäksi Ludwig van Beethovenin Trio B, Franz
[Ferenc] Lisztin (1811–1886) Rigoletto-fantasia, kaksi osaa Jean Sibeliuksen
Jousikvartetosta a sekä Martin Wegeliuksen yksinlaulu Spinnvisa ja naiskuorolle ja alttosolistille sävelletty Till skogs en liten fogel flög, joten Agnes Tschetschulinin opettaja Martin Wegelius oli antanut oppilaansa sävellykselle arvoa
hyväksymällä se edellä mainittujen sävellysten kanssa samassa tilaisuudessa
esitettäväksi. Arvoa Tschetschulinin sävellykselle antoi myös kriitikko Karl
Flodin ilmauksellaan ”En melodiös och vackert utarbetad berceuse för violin
af Agnes Tschetschulin (elev 1882–85)! spelades särdeles mjukt och känsligt af
hr Halvorsen”.32
28. Mbl 79/3.4.1884: 3; Dahlström, F. 1982: 40/42 (mainitsee ensimmäisen ja kolmannen
laulun nimet poikkeavasti).
Fabian Dahlströmin (ibid.: 342/350) mukaan tämän musiikki-illan ohjelmaa ei ole tiedossa. Ohjelma oli seuraava: Joseph Haydn: Jousikvartetto N:o 4, G, Halfdan Kjerulfs (1815–
1868): Den långa dagen, Robert Franz (1815–1892): Mädchen mit dem rothen Mündchen ja
Lieber Schatz, sei wiedergat mir, Edward Grieg: Sonaatti F viululle ja pianolle, osat Allegro
con brio ja Allegretto qvasi andantino, Agnes Tschetschulin: Du anar mångd och arnar, Bitte ja Stormes Mythe, Eduard Lassen–Franz Liszt: Löse Himmel meine Seele, Franz [Ferenc]
Liszt: ”La predication des oiseaux” ja Rhapsodie (Mbl 79/3.4.1884: 3). Säveltäjien etunimiä
on edellä olevassa luettelossa lisätty verrattuna sanomalehdessä olleisiin.
29. Hbl 125/30.5.1884: 4; Mbl 125/30.5.1884: 2.
30. HD 147/1.6.1884: 3.
31. Fi 125/3.6.1885: 3.
32. Fi 245/21.10.1889: 1 ja 246/22.10.1889: 3; US-r 246/22.10.1889: 3; NPr 287A/22.10.1889: 2.
Säveltäjä itse esitti Berceusen omassa konsertissaan 19.2.1891 Helsingissä (Pl 40/18.2.1891:
1) ja konsertissaan 21.3.1891 Berceusen lisäksi myös sävellyksensä Alla Zingaresca (Pl
67/21.3.1891: 2). Agnes Tschetschulinin Berceuse näyttää kuuluneen myös Turun Soitannollisen Seuran orkesterin konserttimestarin Rudolf Carlon ohjelmistoon. Hän esitti sen
Turussa 14.1.1893 (A-a 11/14.1.1893: 3). Agnes Tschetschulinin muita soitinsävellyksiä jo
1880- ja 1890-luvuilta ovat ainakin Gavotte ja Tanskan prinsessalle Louiselle [josta sittemmin tuli Ruotsin kuningatar] (1889–1965) vuonna 1897 omistamansa pianosävellys Valse
Gracieuse sekä yksinlaulu Rukous. Edellä tarkoitetun pianosävellyksen mainitaan saaneen
saksalaisten muusikoiden taholta jakamattoman tunnustuksen (Hbl 200/27.7.1897: 3; ÅU
201/28.7.1897: 3; ÖF 171/28.7.1897: 2; WaTng 172/29.7.1897: 4). Yksinlaulu Rukous kuului
ainakin Axel von Kothenin konserttiohjelmistoon (L-a 80/5.10.1901: 1). Sittemmin vuonna
1910 Ida Pepper Schörling konserteissaan toi julkisuuteen Agnes Tschetschulinin laulutuotantoa edellä mainittua laajemmin Saksassa. Myös säveltäjän orkesterisävellystuotantoa
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Agnes Tschetschulin nimitettiin vuonna 1891 ulkomaisten opintojensa
(mm. Berliinissä Kuninkaallisessa Musiikkikorkeakoulussa Joseph Joachimin
oppilaana33) jälkeen Englannissa Cheltenhamin Ladies Collegen viulunsoiton
professoriksi.34 Puheena olevasta oppilaitoksesta käytettiin termiä Conservatory (vrt. luvun 2 alaviite 2). Tässä tehtävässä hän toimi vuoteen 1904 saakka
ja muutti tällöin asumaan Lontooseen.35 Siirtyminen Englantiin opetustehtäviin jo varhaisessa vaiheessa opintojen jälkeen lienee syynä siihen, että Agnes
Tschetschulin on jäänyt maassamme jälkipolville lähinnä ainoastaan musiikkialan tutkijoiden tuntemaksi.36

5.3. Förskola/Alkeiskoulu
Syksystä 1884 oppilaitokseen liitettiin alkeiskoulu,37 mihin oppilaiksi ilmoitettiin otettavaksi koulunuorisoa. Tästä ilmoitettiin sanomalehdissä seuraavasti:

mainitaan esitetyn Dresdenissä (NPr 7/11.1.1910: 4). Agnes Tschetschulinin sävellysten Berceuse, Alla Zingaresca, Valse gracieuse ja Gavotte kustantaja on Simrockin kustantamo Berliinissä. Stimmungsbild für Klavier ja vuodelta 1918 oleva Vöyrin poikien marssi/Vörå gossarnas marsch ovat kotimaisen kustantamon, R. E. Westerlundin, julkaisemia.
33. Mm. NPr 74/17.3.1890, A-n: 2, 46/17.2.1891: 2 ja 49/20.2.1891: 2; ÅU 59/2.3.1891: 2.
Tuula Kotilainen (2009: 25) mainitsee Agnes Tschetschulinin opettajaksi Berliinissä ainoastaan Ernst Joachimin, ei Joseph Joachimia.
34. NPr 173/30.6.1891: 3; Helsingfors Aftonblad 220/21.9.1894: 2.
35. US-r 305/31.12.1904: 6.
36. Esim. Moisala &Valkeila 1994: 209
37. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä alkeiskoulu. Terminologian vakiintumatto
muudesta johtuen Helsingin Musiikkiopiston toiminnan alkuvaiheissa suomenkielisenä
terminä käytettiin ilmaisuja Valmistava koulu (mm. US-r 191/18.8.1884: 4, 194/21.8.1884:
4, 197/25.8.1884: 4, 200/28.8.1884: 4, 203/1.9.1884: 4, 209/8.9.1884: 4, 212/11.9.1884: 4
ja 214/13.9.1884: 4), valmistuskoulu (US-r 8/12.1.1885: 4) tai valmistava luokka (US-r
255/2.11.1890: 3). Joissakin yhteyksissä käytettiin myös termejä alkukoulu (mm. SWL
188/14.8.1884: 1; Hä 66/16.8.1884: 2; P-vo 34/21.8.1884: 3) ja perustava koulu (US-r
212/14.9.1885: 3). Joskus samoissa sanomalehti-ilmoituksissa edeltävistä ilmoituksista
(US-r 180/7.8.1885: 4, 183/11.8.1885: 4, 185/14.8.1885: 4, 189/18.8.1885: 4, 192/21.8.1885: 4,
195/ 25.8.1885: 4, 198/28.8.1885: 4, 201/1.9.1885: 3, 204/4.9.1885: 4) poiketen käytettiin sekä termiä alkeiskoulu että valmistava koulu (mm. US-r 206/7.9.1885: 4, 207/8.9.1885: 4 ja
208/9.9.1885: 4).
Alkeiskoulun oppilaan lukuvuosimaksu, 125 markkaa vuonna 1884, on 572,40 euroa.
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Helsingfors
Musikinstitut
öppnas åter den 15 september. [ - -]
Med institutet kommer att från höstterminens början förenas en
Förskola,
omfattande piano-, violin- och violoncellspel, samt afsedd uteslutande för
skolelever, hvarföre äfven lektionerna ega rum endast på eftermiddagen. Undervisningen meddelas klassvis 2 gånger i veckan, och för hvarje elev endast
i ett ämne.
Endast af pianoelever (13—16 års ålder) fordras musikaliska förkunskaper,
deremot mottagas äfven nybegynnare i violin- (8—13 år) oeh violoncellspel
(12—16 år). Årsafgiften är 125 mk.
M. Wegelius.
Direktor.38

Alkeiskouluun ilmoittautui syksyllä 1884 yhteensä 22 oppilasta, joista kevätlukukaudella 1885 yksi jatkoi opintojaan musiikkikoulussa ja seitsemän
lopetti opiskelunsa syyslukukauden lopussa, joten kevätlukukauden oppilasmäärä oli 14.39
Syksyjen 1884 ja 1885 sanomalehti-ilmoituksissa40 mainitut oppiaineet, pianon-, viulun- ja sellonsoitto, olivat alkeiskoulun ainoina mahdollisina solistisina
oppiaineina syyslukukauteen 1889 saakka eli viisi lukuvuotta. Silloin puheena
olevia oppiaineita täydennettiin soololaululla ja vaskipuhaltimien (”torvisoittimien”) soitolla.41 Siten Fabian Dahlströmin yleisluonteinen ilmaus, minkä mukaan alkeiskoulun solistiset oppiaineet Martin Wegeliuksen johtajakaudella
olivat samat kuin oppilaitoksen ylemmillä osastoilla,42 on epätarkka. Mainit38. Mbl 188/14.8.1884: 1, 189/15.8.1884: 1, 199/27.8.1884: 1, 202/30.8.1884: 1, 208/6.9.1884:
1, 214/13.9.1884: 1; HD 233/28.8.1884: 1; ks. myös sanomalehden toimituksen artikkeli (FAT
211/10.9.1884: 2).
39. HMÅ 1884–1885 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Fi 242/18.10.1885: 3; HD
283/18.10.1885: 3; Hbl 242/18.10.1885: 1; FAT 242/19.10.1885: 1; ks. myös SWL 242/18.10.1885:
1.
40. Mm. US-r 191/18.8.1884: 4, 194/21.8.1884: 4, 197/25.8.1884, 4, 200/28.8.1884: 4,
203/1.9.1884: 4, 209/8.9.1884: 4, 212/11.9.1884: 4 ja 214/13.9.1884: 4; HD 211/7.8.1885: 4;
Hbl 180/7.8.1885: 4 ja US-r 180/7.8.1885: 4.
41. Hbl 220/18.9.1889: 1 ja 222/20.9.1889: 1; NPr 253A/18.9.1889: 2 ja 255A/20.9.1889: 1;
US-r 217/18.9.1889: 2.
Erikoista kuitenkin asiassa on se, että syksyllä 1890 oppilaitoksen toiminnan alkamisesta tiedotettaessa Martin Wegeliuksen allekirjoittamissa sanomalehti-ilmoituksissa vaskipuhaltimien soittoa ei alkeiskoulun oppiaineena tuoda esiin, mutta soololaulu pianon-, viulun- ja sellonsoiton lisäksi mainitaan (esim. Hbl 249/14.9.1890: 2 ja 250/15.9.1890: 1; NPr
249A/14.9.1890: 1 ja 250/15.9.1890, M-n: 1; US-r 213A/14.9.1890: 1). Tämän jälkeen oppilaitoksen alkamisesta tiedotettaessa alkeiskoulun oppiaineita ei erikseen ilmoitettu.
42. Dahlström, F. 1982: 58/60.
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tuja uusia oppiaineita opiskelleita alkeiskoulun pääaineisia oppilaita oli vasta
1890-luvulla ja lukuvuosittain erittäin vähän. Martin Wegeliuksen johtajakautena mahdollisiksi tulleista 17 lukuvuodesta yhdeksänä oli alkeiskoulussa lauluoppilaita lukumäärien vaihdellessa näinä lukuvuosina yhdestä neljään, yhtenä
lukuvuonna neljä, muulloin yleensä yksi tai kaksi, kahdeksana heitä ei ollut
lainkaan. Vielä lauluoppilaita vähemmän oli vaskipuhaltimien soittoa alkeiskoulussa opiskelleita, yksi oppilas lukuvuonna 1892–1893, kaksi seuraavana,
mutta sen jälkeen ei yhtään oppilasta Wegeliuksen johtajakaudella. Siten mainitun ajanjakson mahdollisista 17 lukuvuodesta 15 oli sellaisia, joina ei ollut
yhtään vaskipuhaltimien soittoa alkeiskoulussa pääaineenaan opiskellutta oppilasta. Tärkeimpänä syynä edellä mainittuun voidaan pitää näiden soittimien
soittajaltaan edellyttämiä fyysisiä ominaisuuksia. Tästä syystä musiikkikoulun oppiaineineisiin kuulunut urkujensoittokaan ei voinut tulla hyvin nuorille
alkeiskoulun oppilaille kysymykseen, mutta lukuvuosien 1904–1905 ja 1905–
1906 vuosikertomuksissa yhdellä alkeiskoulun oppilaalla (pianonsoittoa pääaineenaan opiskelleella Eino Lindholmilla) mainitaan olleen sivuaineenaan
urkujensoitto. Hänen opettajanaan oli vuosikertomustietojen mukaan Olga Tavaststjerna (1858–1939).43
Mainituilla syksystä 1889 mahdollisiksi lisätyillä solistisilla oppiaineilla
ja lisäksi urkujensoitolla edellä esitettyjen tietojen valossa ei ollut kovinkaan
merkittävää osuutta alkeiskoulun opetuksessa. Sen sijaan pianonsoitto ja myös
viulunsoitto olivat keskeisessä asemassa. Näitä oppiaineita pääaineenaan opiskelleita oli vähitellen alkeiskoulussa enemmän kuin varsinaisessa musiikkikoulussa. Alkeiskoulun piano-oppilaita oli Martin Wegeliuksen johtajakauden
viimeisenä lukuvuonna (1905–1906) yhteensä 112 (muissa osastoissa yhteensä
49) ja viuluoppilaita 29 (muissa osastoissa yhteensä seitsemän). Sellonsoitossa oli alkeiskoulussa kahtena lukuvuotena kolme oppilasta, muulloin enintään
yksi tai kaksi. Kahdeksana lukuvuotena ei ollut yhtään puheena olevaa oppiainetta opiskellutta alkeiskoulun oppilasta Martin Wegeliuksen johtajakautena.
Alkeiskoulun lukumäärätiedoista Fabian Dahlströmin laatimassa tilastossa
puuttuvat lukuvuosien 1884–1885 ja 1885–1886 tiedot.44
Alkeiskoulun oppilasmäärä ylitti varsinaisen musiikkikoulun oppilas
määrän jo lukuvuonna 1895–1896. Tämän jälkeen se jatkoi kasvamistaan ja
oli osuudeltaan 58,8 prosenttia oppilaitoksen kokonaisoppilasmäärästä Martin
43. HMÅ 1904–5: 11, 14 ja ibid. 1905–6: 13, 17.
44. Dahlström, F. 1982: 69/71.
HMÅ 1884–1885 siten, kuin se on referoitu sanomalehdessä HD 283/18.10.1885: 3, ilmaisee, että lukuvuonna 1884–1885 alkeiskoulussa oli 15 piano-oppilasta, viisi viuluoppilasta
ja kaksi sello-oppilasta. Lukuvuonna 1885–1886 alkeiskoulussa mainitaan olleen yhteensä
13 oppilasta (HMÅ 1885–1886 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Fi 241/17.10.1886:
2; HD 282/17.10.1886: 3; Hbl 241/17.10.1886: 2; FAT 242/19.10.1886: 1). Heidän jakautumisestaan eri oppiaineiden osalle ei ole mainintaa.
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Wegeliuksen johtajakauden viimeisenä lukuvuotena. Piano-oppilaiden osuus alkeiskoulun kaikista oppilaista oli tällöin 78,8 prosenttia.45
Alkeiskoulun opettajakiinnityksistä on erikseen mainittu Martin Wegeliuksen pedagogisia näkemyksiä käsittelevässä alaluvussa 5.8.

5.4. Musiikkiopiston varsinaisten oppilaiden opetus
syksystä 1885 lähtien
Syksyllä 1885 Helsingin Musiikkiopiston opetusohjelmaan lisättiin vaski
puhaltimien soitonopetus. Tämän oppiaineen opettajana toimi mainitusta
ajankohdasta lähtien 14 lukuvuoden ajan Adolf Leander (1833–1899). Hänen
jälkeensä opettajaksi kiinnitettiin Aleksej Apostol (1866–1927) syksystä 1899.
Hän oli tässä tehtävässä joinekin katkoksineen vuoteen 1912 saakka.46 Opetusohjelman laajennuksesta ja muusta opetustoiminnasta ilmoitettiin seuraavaa:
— Helsingfors musikinstitut öppnas – såsom synes af en annons i dagens blad – åter den 15 september. I enlighet med de nya stadgarna äro några förändringar i läroplanen vidtagna. Bl. a. komma extraeleverna att erhålla
endast två lektioner i veckan i sitt hufvudämne, hvaremot äfven för dem teori
och körsång för sångeleverna dessutom pianospel – numera äro obligatoriska,
dock endast med en lektion i veckan för hvarje ämne. Härigenom har å ena sidan extraelevernas hemarbete blifvit förminskadt, hvarjemte det å andra sidan blifvit omöjligt att erhålla afgångsbetyg från institutet utan att innehafva
åtminstone de nödvändigaste grunderna i teori och tonträffning. Ordinarieelevernas ställning är deremot densamma som förut.
Vidare har läroämnenas antal blifvit utvidgadt med undervisning i bleckblåsinstrumenter (horn, kornett, basun m . m.) under ledning af kapellmästaren Leander.
I stället för fröken Mechelin och herr Sitt, som afgått, är såsom sånglärare
engagerad Herr Ojanperä, såsom violinlärare herr Wasilieff, hvilken sistnämnde erhållit sin utbildning i konservatoriet i Moskva af prof. J. Hrimaly, och någon tid varit anställd såsom solist vid hoforkestern i Petersburg.
För öfrigt qvarstår den förra lärarepersonalen.47
45. Tämä alkeiskoulun pianonsoiton ylivaltaa koko oppilaitoksessa koskeva kehitys jatkui
sittemmin lukuvuoteen 1927–1928 saakka. Alkeiskoulun kokonaisoppilasmäärä jäi kuitenkin oppilaitoksen muiden osastojen yhteistä oppilasmäärää pienemmäksi edellisenä lukuvuotena 1926–1927 (Dahlström, F. 1982: 139, 140/143, 144).
46. Karvonen 1957: 77–78; Dahlström, F. 1982: 55/57, 335/343.
Tuula Kotilainen (2008: 25) mainitsee virheellisesti Adolf Fredrik Leanderin toimineen
Helsingin Musiikkiopiston opettajana jo vuodesta 1882 alkaen.
Adolf Leander julkaisi vuonna 1885 eli samana vuonna, jolloin hän aloitti opetustyön
Helsingin Musiikkiopistossa, oppikirjan Torvisoitannon oppikirja/Skola för hornmusik.
47. HD 211/7.8.1885: 3; ks. myös Hbl 180/7.8.1885: 1.
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Oppilaitoksen lukuvuoden alkamista ja samalla opetusohjelman laajentamista koskevia sanomalehti-ilmoituksia aikavälillä 7.8.–14.9.1885 oli yhteensä
ainakin 50, niistä ruotsinkielisiä 36 ja suomenkielisiä 14.48 Annettavasta opetuksesta ilmaistiin seuraavasti: ”Opetusta annetaan pianon-, viulun-, violonsellin- ja urkuinsoitossa, torvi-instrumenttipuhaltamisessa (torvia, kornettia
y. m.), sololaulussa, köörilaulussa, yhteensoitossa ja musikin teoriassa.”49
Opetusainevalikoiman laajentaminen tässä vaiheessa, jolloin oppilaitoksella
oli rahoitusvaikeuksia, on yllättävää. Valtionavustus oli jäänyt 8 000 markkaa,
noin 38 920 euroa, haettua pienemmäksi (ks. asiaa koskevat sanomalehtikirjoitukset alaluvussa 7.2.). Lisäksi lukuvuonna 1884–1885 ylläpitäjälle oli aiheutunut tappiota 8 541 markkaa 38 penniä, noin 41 550 euroa.50 Opetusaineiden
lisääminen selittyy ilmiselvästi kilpailuasetelmaan syksyllä 1885 toimintansa
aloittaneeseen Käytännölliseen Orkesterikouluun.
Opetusohjelman laajentamisen mahdollistaneesta sääntömuutoksesta vuonna 1884 ja sen uudistamisesta (v. 1894) Fabian Dahlström ilmaisee seuraavaa:
I stadgarna 1884 kvarstod undervisningen i de två viktigaste stråkinstrumenten;
’hanterandet av andra orkesterinstrumenter’ tillkom dessuton ’såvitt möjlighet
därtill förefinnes’. Likadant var läget i stadgarna 1894, där dock bleckblåsinstrument medtagis, som nedan framgår med tanke på blåsorkestrars, men ej
symfoniorkestrars behov. Undervisningen på orkesterinstrument utvecklades
inte från denna punkt på Wegelius tid.51

48. HD 211/7.8.1885: 4, 213/9.8.1885: 1, 222/18.8.1885: 1, 225/21.8.1885: 1, 229/25.8.1885:
1, 235/31.8.1885: 1, 236/1.9.1885: 1, 241/6.9.1885: 1, 244/9.9.1885: 1, 247/12.9.1885: 1,
248/13.9.1885: 1.
Hbl 180/7.8.1885: 4, 183/11.8.1885: 4, 186/14.8.1885: 4, 189/18.8.1885: 4, 192/21.8.1885:
4, 195/25.8.1885: 4, 198/28.8.1885: 4, 202A/2.9.1885: 4, 205/5.9.1885: 4, 206A/6.9.1885: 4,
207/8.9.1885: 4, 209/10.9.1885: 4, 212/13.9.1885: 4.
NPr 211/7.8.1885: 1, 214/10.8.1885: 1, 218/14.8.1885: 1, 221/17.8.1885: 1, 225/21.8.1885:
1, 228/24.8.1885: 1, 232/28.8.1885: 1, 239/4.9.1885: 1, 244/9.9.1885: 1, 246/11.9.1885: 1,
248/13.9.1885: 1, 249/14.9.1885: 1.
US-r 180/7.8.1885: 4, 183/11.8.1885: 4, 186/14.8.1885: 4, 189/18.8.1885: 4, 192/21.8.1885:
4, 195/25.8.1885: 4, 198/28.8.1885: 4, 201/1.9.1885: 3, 204/4.9.1885: 4, 206/7.9.1885: 4,
207/8.9.1885: 4, 208/9.9.1885: 4, 211/12.9.1885: 4, 212/14.9.1885: 1 ja 3.
49. Ks. edellisessä alaviitteessä mainitut sanomalehti-ilmoitukset US-r:ssa ja erilliset artikkelit sanomalehdissä US-r 180/7.8.1885: 3; SWL 181/8.8.1885: 2, 212/14.9.1885: 1 ja A-a
93/11.8.1885: 3.
50. HMÅ 1884–1885 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Fi 242/18.10.1885: 3; HD
283/18.10.1885: 3; FAT 242/19.10.1885: 1; ks. myös SWL 242/19.10.1885: 1.
51. Dahlström, F. 1982: 48/50.
Tekstissä esiintyvä ”som nedan framgår” tarkoittaa puheena olevan kirjan sivulla 55/57
olevaa ilmausta ”Detta gav inledning till att införa undervisning på bleckblåsinstrument,
visserligen inte symfoniorkesterns (trumpet, basun, valthorn) utan militärorkesterns: kornettfamiljen från esskornett till bastuba.”
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Edellä lainauksessa tarkoitetut vuonna 1894 uudistetut säännöt kirjoitettiin
sekä ruotsiksi että suomeksi. Niissä pykälän 12 kohdaksi g) on lisätty ilmaus
”Bleckblåsinstrumenter och såvidt möjlighet därtill förefinnes, h) öfriga orkesterinstrumenter”/”Läkki-torvisoittimien soittoa ja jos mahdollista h) muiden
orkesterisoittimien soittamista”.52 Tämän perusteella Fabian Dahlströmin maininta, minkä mukaan vuoden 1894 säännöissä vaskipuhaltimien soiton opetus
rajattiin puhallinorkestereissa tarvittavien soittimien soitonopetukseen, ei sinfoniaorkesterin tarpeisiin, ei näytä olevan puheena olevan asiakirjan ilmauksen
mukainen. Opetuksen rajautuminen käytännössä kornettiperhettä edustavien
soittimien soitonopetukseen53 johtui ilmeisesti siitä, että muiden vaskipuhaltimien soittoa opiskelemaan ei tullut oppilaita, ei siitä, että vaskipuhaltimien
soitonopetus oppilaitoksen taholta sääntöjen perusteella olisi tietoisesti rajattu kornettiperheen soittimiin.
Edellä mainittua näkemystä tukee myös se, että kun Helsingin Musiikki
opiston solististen oppiaineiden opetusohjelmaan syksystä 1885 lisättiin vaskipuhaltimien soitto, asiasta ruotsinkielisille sanomalehdille lähetetyissä tiedotteissa
ilmaistaan opetussuunnitelmaan otetun soittimiksi ”horn, kornett, basun m.m.”
ja suomenkielisissä sanomalehdissä opetussuunnitelmaa laajennetun ilmauksella ”laajennettu opetuksella torwi-instrumentinpuhaltamisessa”.54
Termillä horn tarkoitetaan yleensä käyrätorvea, mutta ilmeisesti sillä
tässä yhteydessä tarkoitettiin altto-, baritoni- ja tenoritorvea, koska suomenkielisissä sanomalehti-ilmoituksissa (ks. alaviitteessä 48 tarkoitetut Uudessa
Suomettaressa olleet ilmoitukset) asia on ilmaistu monikossa termillä torvia.
Pasuuna kuitenkin on sinfoniaorkesterin soitin, joten opetuksen rajaamisesta
Fabian Dahlströmin mainitsemiin sotilassoittokuntien soittimiin ei sanomalehdille lähetettyjen tiedotteidenkaan perusteella näytä olleen kysymys. Erikoista,
ja Fabian Dahlströmin esittämää näkemystä puolustavaa, kuitenkin on, että
edellä mainitusta poiketen oppilaitoksen alkamista koskevissa Martin Wegeliuksen allekirjoituksilla varustetuissa sanomalehti-ilmoituksissa mainitaan
ainoastaan ”horn, kornett m.m.”.55 Ilmaukseen sisältyvän lyhenteenä kirjoitetun ”med mera” merkitys jää avoimeksi, mutta koska kornettiperheen soittimet on erikseen mainittu, ilmaus ei voi tarkoittaa kornettiperheen soittimia,
vaan todennäköisesti tarkoittaa muita vaskipuhaltimia.

52. Wegelius 1902: 22; Karvonen 1957: 90–191.
53. Dahlström, F. 1982: 55/57.
54. Mm. HD 211/7.8.1885: 3; Hbl 180/7.8.1885: 1; US-r 180/7.8.1885: 3; SWL 181/8.8.1885:
2 ja A-a 93/11.8.1885: 3.
55. Mm. Hbl 209/10.9.1885: 4; NPr 246/11.9.1885: 1; ks. myös US-r 180/7.8.1885: 4 ja
201/1.9.1885: 3.
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5.5. Eri oppiaineita pääaineinaan opiskelleiden
lukumääriä
Helsingin Musiikkiopiston opetus painottui Martin Wegeliuksen johtajakautena
erittäin vahvasti pianonsoittoon. Ensimmäisenä lukuvuotena (1882–1883) piano-oppilaiden määrä (26) oli kaikista pääaineisista oppilaista (49) prosenttilukuna ilmaistuna 53,1 ja seuraavana vuonna vastaavasti 32 yhteensä 51
koulutettavasta eli 62,7 prosenttia. Suurin osuus oppilaitoksen varsinaisista
puheena olevaa oppiainetta opiskelleista ilman alkeiskoulun tietoja oli 64,3 prosenttia lukuvuonna 1885–1886, jolloin yhteensä 56 pääaineisesta koulutettavasta 36 opiskeli pianonsoittoa. Martin Wegeliuksen johtajakautena yhteensä
10 lukuvuotena yli puolet varsinaisista oppilaista oli pääaineenaan pianonsoittoa opiskelleita.56
Syksyllä 1884 toimintansa aloittaneessa alkeiskoulussa pianonsoiton
opetuksen osuus oli vielä suurempi kuin varsinaisessa musiikkikoulussa. Jo
mainitun mukaisesti Fabian Dahlströmin laatimista tilastoista tiedot puuttuvat ensimmäisiltä kahdelta lukuvuodelta (1884–1885 ja 1885–1886), mutta sanomalehdissä referoitujen lukuvuoden 1884–1885 vuosikertomustietojen
mukaan alkeiskoulussa oli 15 piano-, viisi viulu- ja kaksi sello-oppilasta (vrt.
alaviite 44). Seuraavilta lukuvuosilta pienin osuus oli lukuvuonna 1886–1887,
jolloin alkeiskoulussa pianonsoittoa opiskelleita (15) kaikista mainitussa osastossa olleista (23) oli 65,7 prosenttia. Tämän jälkeen heidän lukumääränsä alkeiskoulun oppilaista kasvoi joitakin lukuvuosia lukuun ottamatta jatkuvasti.
Martin Wegeliuksen johtajakautena puheena olevan osaston suurin piano-oppilaiden osuus oli lukuvuonna 1902–1903, jolloin heitä oli 78, mikä määrä oli
osastossa yhteensä 91 koulutuksessa olleista 85,7 prosenttia. Wegeliuksen
johtajakauden viimeisenä lukuvuonna kyseinen määrä oli 112. Se oli kaikista
alkeiskoulun 144 oppilaasta 78,8 prosenttia. Tällöin oppilaitoksen muilla osastoilla koulutuksessa olleiden yhteismäärä oli 101 eli alkeiskoulussa oli pianonsoittoa opiskelleita enemmän kuin musiikkiopiston varsinaisia koulutuksessa
olleita yhteensä. Tilastotietojen perusteella on yhteenvetona todettavissa, että
kokonaisluvuksi pyöristettynä alkeiskoulun viidestä koulutettavasta oli neljä
piano-oppilaita ensimmäisten lukuvuosien jälkeen.57
Wegeliuksen johtajakauden viimeisenä lukuvuonna (1905–1906) oppi
laitoksen kokonaisoppilasmäärästä (245) pääaineenaan pianonsoittoa opiskel
leiden määrä oli yhteensä 161 eli 65,7 prosenttia.58 Siten Helsingin Musiikkiopisto
oli oppilasrakenteen ja oppiainerakenteen perusteella määritettynä kehittynyt
56. Tässä esitetyt numeraaliset tiedot ja niiden pohjalta lasketut prosenttiosuudet perustuvat Fabian Dahlströmin (1982: 69/71) laatimaan tilastoon.
57. Ibid.
58. Ibid.
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pääasiassa pianonsoitonopetusta ja senkin osalta enemmistöltään alkeisopetusta antavaksi oppilaitokseksi edellä mainittujen ja alaluvussa 5.3. esiin tuotujen tilastotietojen perusteella.
Pianonsoiton jälkeen seuraavaksi eniten oli soololaulua opiskelleita. Tässä oppiaineessa oppilasmäärät vaihtelivat lukuvuosittain välillä 7–25. Pienin
oppilasmäärä oli lukuvuonna 1885–1886, mikä viittaa siihen, että Emilie Mechelinin jäätyä keväällä 1885 pois opettajakunnasta hän vei ilmeisesti puolet
oppilaistaan mukanaan. Muina lukuvuosina lauluoppilaita oli vähintään 10.59
Wegeliuksen johtajakauden lukuvuosina heitä oli vuosittain keskimäärin 16.
Urkujensoittoa pääaineenaan opiskelleiden määrät vaihtelivat lukuvuosittain
välillä 2–15. Pienin oppilasmäärä oli lukuvuonna 1884–1885 sen lisäksi, että
syyslukukaudella 1882 edellä mainitun mukaisesti ei ollut yhtään urkuoppilasta. Suurin oppilasmäärä oli lukuvuonna 1895–1896. Martin Wegeliuksen johtajakautena heitä oli lukuvuosittain keskimäärin kahdeksan.60
Viulun- tai sellonsoittoa pääaineenaan opiskelleiden muiden kuin jäljem
pänä esiin tulevassa alkeiskoulussa olleiden oppilaiden määrät vaihtelivat siten,
että viulunsoittoa opiskelleita oli 2–9 ja sellonsoittoa vastaavasti 0–4 lukuvuosittain. Sello-oppilaiden puuttuminen aiheutti vuonna 1893 jopa sen, että oppilaitos joutui erillisillä sanomalehti-ilmoituksilla hakemaan kahta oppilasta,
joille mainittiin annettavaksi opetus ilmaiseksi.61 Tilastossa nämä ovatkin lukuvuonna 1893–1894. Puheena olevia oppiaineita opiskelleiden yhteismäärät
vaihtelivat lukuvuosittain edellä mainittuna ajanjaksona välillä 3–1162 lukuvuosittaisen keskiarvon ollessa 6,25 (näistä viulunsoittoa opiskelleiden keskiarvo 4,5 ja sellonsoiton osalta 1,8).
Wegeliuksen johtajakaudella mainitaan tilastossa yhteensä 11 lukuvuotena
21:sta – sen jälkeen, kun puheena oleva opetusohjelman laajennus vuonna 1885
toteutettiin – jollakin oppilaalla/joillakin oppilailla olleen pääaineena ”Bleckblåsinstrument”/”Vaskipuhaltimet”. Oppilasmäärä vaihteli näinä yhtenätoista
lukuvuotena välillä yksi–neljä (suurin lukumäärä ainoastaan yhtenä lukuvuotena, muulloin enimmäkseen yksi). Puheena olevana ajanjaksona 10 lukuvuotena
vaskipuhallinoppilaita ei ollut lainkaan.63 Tämän perusteella vaskipuhaltimien
soittoa opiskelemaan ei hakeutunut kovinkaan paljon oppilaita, joten Martin
Wegeliuksen tätä koulutusta tarkoittava ilmaus ”Flera unga militärmusiker”64
näyttää olevan vahvasti ylimitoitettu. Edellä mainittujen oppilasmäärätietojen
lisäksi kahtena lukuvuonna (1891–1892 ja 1892–1893) vaskipuhaltimien soit59. Ibid.
60. Ibid.
61. Hbl 246/13.9.1893: 1, 248/15.9.1893: 2, 217/16.9.1893, L-o-u: 1, 252/19.9.1893: 1; ks.
myös Dahlström, F. 1982: 55/57.
62. Dahlström, F. 1982: 69/71.
63. Ibid.
64. Wegelius 1902: 6; ks. myös Karvonen 1957: 77–78 ja Dahlström, F. 1982: 55/57.
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tamista opiskeli jo esiin tuodun mukaisesti alkeiskoulun oppilaita, ensin mainittuna lukuvuonna yksi ja toisena kaksi.65
Muut kuin alkeiskoulun vaskipuhaltimien soiton oppilaat olivat edellä mainitun mukaisesti sotilassoittajia. He saivat samaan aikaan saman opettajan,
Adolf Leanderin, soitonopetusta Helsingin Musiikkiopiston lisäksi myös sotilasmusiikkikoulussa. Toukokuun 1887 lopussa järjestetystä oppilasnäytteestä
kirjoitetun kritiikin laatija (Ernst Fabritius) ilmaisi, ettei hän voi mainittua järjestelyä ymmärtää. Wegelius vastasi kritiikkiin.66 Yhteenvetona oppilaitoksen
vuoden 1884 ohjesäännössä mahdolliseksi pääaineeksi mainitulla ”hanterandet av andra orkesterinstrumenter”67 ja sen täydennyksellä vuoden 1894 säännöissä on todettavissa, että niillä ei näytä olleen oppilastilastojen perusteella
minkäänlaista käytännön merkitystä.68
Edellä esitetyt tilastotiedot osoittavat, että orkesterisoittimien soittoa opiskeli erittäin vähän oppilaita, ainoastaan keskimäärin 9,7 prosenttia pääaineisista
varsinaisista oppilaista vaihteluvälin ollessa lukuvuosittain 5,6–14,3 prosenttia. Tämä selittää sen, ettei Helsingin Musiikkiopistossa sen ensimmäisten vuosikymmenien aikana saatu lainkaan aikaan orkesteritoimintaa, ainoastaan 14
soittajan jousiyhtye vasta lukuvuonna 1903–1904 oppilaitoksen toimittua yli 20
vuotta. Soittajiston mainitaan kasvaneen 22 soittajaa käsittäväksi jousiorkesteriksi kevääseen 1906 mennessä.69 Karl Flodin on kuitenkin vuonna 1904 aikaan saadusta jousiorkesterista maininnut seuraavaa: ”Redan 1904 förfogade
institutet över en stråkorkester av 20 elever”.70 Ilmausta ”redan” oppilaitoksen
toimittua yli 20 vuotta ei voida perustellusti pitää kovinkaan hyvin onnistuneena. Tilastotietojen mukaan lukuvuonna 1905–1906 Helsingin Musiikkiopistossa oli seitsemän viulunsoittoa ja neljä sellonsoittoa pääaineenaan opiskellutta
oppilasta. Lisäksi alkeiskoulun oppilaiden edellä tarkoitetuja oppiaineita koskevat määrät olivat 29 ja kolme.71 joten mainitun 22 soittajaa käsittäneen jousiorkesterin on täytynyt koostua lukuvuonna 1903–1904 osaksi ja lukuvuonna
1905–1906 vähintään puoliksi alkeiskoulun oppilaista.

5.6. Opettajien vaihtuvuus
Helsingin Musiikkiopiston opettajien vaihtuvuutta valitettiin julkisuudessa jo
vuonna 1887. Erityiseksi ongelmaksi tämä koettiin viulunsoitonopetukselle,
koska tämän oppiaineen eri opettajilla oli erilaiset käsitykset jousikäden tek65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Dahlström, F.1982: 69/71.
Hbl 123/1.6.1887: 2 ja 126/4.6.1887: 3 (kaksi kirjoitusta).
Dahlström, F. 1982: 32/33.
Ibid.: 69–71/71–73.
Ibid.: 55–56/57–58.
Flodin 1922: 387.
Ibid.: 69/71.
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niikasta. Ulkomaisia opettajia koskeva ilmaus ”varit och farit”, vaikka se jäljempänä tarkoitetun sanomalehden tekstissä koskikin pianonsoitonopettajia,
piti paikkansa myös viulunsoiton- samoin kuin sellonsoitonopettajiin.
I violinspel har först hr Sitt underwisat, sedermera hr Wasiljeff och nu
senast hr Csillagh; alla tre framstående i sitt fack, men alla tre tillika med en
stråkföring så olikartad, att man endast kan hysa medlidande med den elev,
hwars stråkföring måste undergå lika många metamorfoser. Sjelfwa faktum,
det täta ombyte af lärarekrafter wid institutet kan ej annat än beklagas.72

Viulunsoiton ”ensimmäisten opettajien” vaihtuvuutta osoittaa se, että Wegeliuksen johtajakaudella 1882–1906 heitä oli yhteensä seitsemän. Ensimmäiset viis, Anton Sitt (1847–1929), Mitrofan Wasiljeff, Hermann Csillag (s. 1852),
Johan Halvorsen (1864–1935) ja André Spoor, toimivat opettajina vuorollaan
joko yhden, kaksi tai kolme lukuvuotta. Carl Kihlman (s. 1868) hoiti mainittua tehtävää syksystä 1893 kevätlukukauden loppuun 1898 eli viisi lukuvuotta ja hänen jälkeensä Viktor Nováček syksystä 1898 alkaen kevääseen 1913,73
joten hän toimi opettajana vielä seitsemän lukuvuotta Wegeliuksen johtajakauden jälkeen.
Erityisesti oppilaitoksen toiminnan ensimmäisen vuosikymmenen osalta
viulunsoitonopettajien vaihtuvuus ei ole voinut olla eduksi opetukselle. Sama
asia koski myös sellonsoitonopetusta, jota Wegeliuksen johtajakautena kukin
vuorollaan antoi kahdeksan ulkomaista sekä lisäksi kaksi suomalaista ja yksi
suomalaistunut ”ensimmäinen opettaja” tai sijaisuutta hoitanut [väliaikainen]
opettaja.74 Sellonsoittoa ei tosin opiskellut lukuvuosittain kuin 1–5 oppilasta ja
alkeiskoulun oppilaat mukaan laskien. Mainittuja määriä suurempi oli ainoastaan lukuvuoden 1905–1906 yhteinen oppilasmäärä (seitsemän). Llukuvuonna
1902–1903 ei ollut yhtään sello-oppilasta,75 joten opettajien vaihtuvuus tämän
oppiaineen osalta ei koskenut suurta oppilasmäärää. Kullekin yksittäiselle oppilaalle sillä oli oma kielteinen vaikutuksensa.
Vaikka ulkomaisten pianonsoitonopettajien osalta tuotiin sanomalehti
artikkelissa esiin ilmaus ”varit och farit”,76 tämän oppiaineen ”ensimmäisten
opettajien” vaihtuminen oppilaitoksen ensimmäisen vuosikymmenen aikana ei
ollut ilmeisesti pedagogisesti kovinkaan merkittävää, koska kyseiset opettajat
Ferruccio Busonia (1866–1924) lukuun ottamatta olivat saaneet koulutuksensa
samalta opettajalta, Franz [Ferenc] Lisztiltä.77 Mahdolliset kielteiset opettajien
72. Hbl 272/23.11.1887: 2.
73. Dahlström, F. 1982: 51/54, 332–333/340–341.
74. Ibid.: 333–334/341–342.
75. Ibid.: 69, 71/71, 73
76. Hbl 272/23.11.1887: 2.
77. Franz [Ferenc] Lisztin oppilaina olivat olleet seuraavat Helsingin Musiikkiopiston pianonsoiton ”ensimmäiset opettajat” (aikamäärät tarkoittavat opetusaikaa Helsingin Musiik-
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vaihtumiseen vaikuttaneet asiat siten todennäköisesti liittyivät opettajien persoonaan, eivät pedagogiseen antiin. Suomalaisen Karl Ekmanin tultua vuonna
1898 pianonsoiton ”ensimmäiseksi opettajaksi”78 opettajien vaihtuvuus väheni.
Urkujensoiton osalta ei ollut opettajamuutoksia eikä siten niistä johtuneita ongelmia, koska Richard Faltin hoiti tämän oppiaineen opetuksen koko Martin Wegeliuksen johtajakauden ajan ja Olga Tavaststjerna alkeiskoulun yhden
sivuaineisen oppilaan opetuksen Martin Wegeliuksen johtajakauden viimeisinä kahtena lukuvuotena ja toimi myös sitä ennen Richard Faltinin sijaisena.79
Laulun ”ensimmäisenä opettajana” oli koko Wegeliuksen johtajakauden
ajan kotimainen opettaja, Emilie Mechelin syksystä 1882 kevääseen 1885 ja sen
jälkeen Abraham Ojanperä,80 joten opettajien vaihtuvuus ei tullut ongelmaksi.

5.7. Opetuskieli
Helsingin Musiikkiopiston opetuskielenä oli oppilaitoksen perustamisesta lähtien ruotsin kieli ja mahdollisesti saksalaisten opettajien ainakin osittain käyttämä saksan kieli. Tästä johtuen nimimerkki O. [Oskar Merikanto] kirjoitti
sanomalehteen artikkelin ”Helsingin Musiikkiopisto ja suomenkieli”.
Kirjoittaja toi artikkelissaan epäkohtana esiin sen, ettei Helsingin Musiikkiopistossa anneta opetusta suomen kielellä. Erityisen ongelmallisena kirjoittaja piti tätä asiaa musiikinteorian opetuksen kannalta, koska hänen mukaansa
suurin osa varsinkin miespuolisista oppilaista ei osannut ruotsia. Vertailtuaan
tilannetta Leipzigin konservatorion opetuskieliin kirjoittaja mainitsi seuraavaa:
Meillä ei wielä olla niin pitkällä, että musiikkiopistoomme tulisi oppilaita
wieraista maista. Kunhan niin pitkälle tullaan, waadimme me tietysti, että he
saawat opetusta meidän kielellämme seurata. Mutta sitä ennen on laitettawa
niin, että omanmaalaiset saawat opetusta kielellä, jota he ymmärtäwät, s. t. s.
äidinkielellään. Suurimman tarpeen waatima on siis musiikkiopistoomme opettaja, warsinkin teoriiassa, joka suomenkielisiä oppilaita woi johdattaa. Tämä
waatimus on mielestämme sitä oikeutetumpi, kun opisto on Suomen suurin
musiikkikoulu ja suurta waltion kannatusta nauttiwa oppilaitos.81

kiopistossa): Carl Pohlig lukuvuoden 1882–1883, Ludwig Dingeldey syksystä 1883 kevääseen 1887 ja Carl Schuler syksystä 1887 alkaen 1.2.1888 saakka (Dahlström, F. 1882: 43/44,
326–328/334–336).
78. Karvonen 1957: 280; Dahlström, F. 1982: 45/47, 326/334.
79. Dahlström, F. 1982: 329–330/337–338.
80. Ibid.: 331/338.
81. Pl 127/3.6.1892: 2.
Sanomalehti Fi (127/3.6.1892: 3) referoi puheena olevaa nimimerkki O:n [Oskar Merikannon] kirjoitusta ilman toimituksen omia kannanottoja.
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Musiikinteoriaa oli kevätlukukaudella 1890 opettanut suomen kielellä Armas Järnefelt (1869–1958),82 mutta suomenkielinen opetus oli jäänyt siihen.
Fabian Dahlströmin mukaan musiikinteorian opetusta annettiin säännöllisesti suomen kielellä vuodesta 1892 lähtien. Opettajina olivat vuosina 1892–1900
Jean Sibelius, 1900–1901 Ilmari Krohn ja 1901–1906 Erkki Melartin.83 Koska
musiikinteorian säännöllinen suomenkielinen opetus käynnistyi juuri syksyllä 1892, Oskar Merikannon kirjoituksella oli todennäköisesti asiaan oma tärkeä vaikutuksensa.
Sittemmin vuonna 1903, jolloin muun muassa nimimerkki K (Otto Kotilainen) ehdotti sanomalehtiartikkelissaan lukkareiden ja urkureiden koulutuspaikaksi Helsingin Musiikkiopistoa, kieliasia otettiin julkisuudessa uudelleen
esille. Viipurilaisessa sanomalehdessä tuotiin esiin mainitun ehdotuksen sopimattomuus muun muassa ilmauksella
[- -], kun opisto on miltei kokonaan ruotsalainen, jossa suomalaiset nuorukaiset tuntewat itsensä aiwan syrjäytetyiksi ja pojintiman asemassa olewiksi,
ei olisi toiwoa saada oppilaita suomalaisen kansan keskuudesta. Lukkari- ja
urkurikoulun tulee, jos minkään, olla suomalainen ja kansallinen, woidaksensa tarkoituksensa täysin täyttää.84

Edellä siteerattu sanomalehden artikkelin teksti antaa ymmärtää, että
Helsingin Musiikkiopiston opetuskieli, ruotsi, oli koettu hyvin laajasti ongelmalliseksi suomea puhuvien keskuudessa. Se, miten paljon se mahdollisesti
vaikutti oppilaitokseen pyrkineiden suomenkielisten oppilaiden lukumääriin,
jäänee selvittämättä.

5.8. Martin Wegeliuksen pedagogisia näkemyksiä
Martin Wegeliuksen pedagogiset näkemykset tulevat esiin eräistä hänen
kannanotoistaan, hänen organisoimastaan Helsingin Musiikkiopiston käy
tännön toiminnasta, hänen laatimistaan oppikirjoista ja muun muassa opettajarekrytoinneista. Muusikolta edellyttämänsä musiikinteoreettisen tieto-taito
-nä- kemyksensä hän todennäköisesti omaksui yksityisopettajaltaan Richard
Faltinilta ja opiskellessaan Leipzigin konservatoriossa.
Koko maatamme tarkoittavia musiikkikoulutuksen järjestämistä koske
via laajamittaisia Wegeliuksen näkemyksiä ei näytä olevan muita kuin hänen
esittämänsä lausuma kirkkomusiikkikoulutuksen järjestämisestä. Sen osalta
hän otti kantaa useamman kuin yhden koulun perustamisen puolesta, mitkä
kaikki olisi sijoitettava pienimpiin maaseutukaupunkeihin tai niiden lähelle,
82. HMÅ 1889–90: 2; US-r 255/2.11.1890: 3; Dahlström, F. 1982: 42/44.
83. Dahlström, F.: ibid.
84. WS, Supistus 40/20.5.1903: 2.
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missä niistä tulisi vaikuttavia keskuksia musiikin harrastuksen herättämiseksi niitä ympäröivillä maaseuduilla (ks. luvun 4 alaviite 265).
Varsinaiseen opetustapahtumaan liittyvinä on jo edellä tuotu esiin Martin
Wegeliuksen näkemykset tärkeimmistä opetettavista solistisista oppiaineista.
Helsingin Musiikkiopiston toiminnan käynnistyessä hän toi merkittävänä pedagogisena näkemyksenään esiin luokkaopetuksena annettavan solististen oppiaineiden opetuksen paremmuuden verrattuna yksityisopetuksena saatuun.
Keskeisimmiksi ja merkityksellisimmiksi hänen näkemyksistään voidaan kuitenkin todeta myös käytännön tasolle tulleiden musiikin tukioppiaineiden
merkityksen huomioon ottaminen koulutuksessa ja erityisesti pedagogisen
koulutuksen merkityksen korostaminen soitonopettajien koulutuksessa, mikä asia konkterisoitui pianonsoiton opettajankoulutuksen järjestämisenä hänen johtajakautenaan.
Opettajankoulutuksen järjestämiseksi hänen organisoimaansa pianonsoiton
pedagogiikkaan ja siihen liittyvään opetusharjoitteluun ei näytä löytyvän ulkomaista esimerkkiä, joten se lienee Wegeliuksen itsenäisesti organisoima. Mahdollisesti näitä oppeja, ainakin opetusharjoittelun osalta, sovellettiin Helsingin
Musiikkiopistossa Wegeliuksen johtajakaudella myös viulunsoitossa. Erittäin
merkittävä on hänen toteuttamansa menettely opettajien rekrytoimisessa eri
koulutusasteilla oleville oppilaille. Siitä on esitetty viimeisinä vuosikymmeninä ja vuosina harhaanjohtavia ja virheellisiä käsityksiä.
Ryhmäopetuksena annettavien solististen oppiaineiden paremmuutta Wegelius toi esiin sanomalehtikirjoituksessaan ”Ännu några ord om musikinstitutet”. Siinä hän mainitsee muun muassa, että
[- -] behöfva vi blott hänvisa till det faktum, att eleverna vid ett konservatorium i de flesta fall icke äro till den grad stöpta i samma form som eleverna af mången berömd privatlärare. På dessa senare utöfvar nemligen lärarens
personlighet och individuella maner ett så mycket större tryck, som eleven står
ensam gentemot honom, hvaremot han genom annorlunda begåfvade skolkamrater vida snarare blir medveten om sin egen individualitet och mognar
till andlig frihet.85

Koska puheena oleva Martin Wegeliuksen sanomalehtikirjoitus oli eräänlainen ohjelmanjulistus Helsingin Musiikkiopiston opetustoiminnan käytännöistä
ja samalla valottaa Wegeliuksen pedagogisia näkemyksiä, se on kokonaisuudessaan liitteenä 4.
Luokkaopetustavan ottaminen solististen oppiaineiden opetukseen Helsingin Musiikkiopistossa ja sen opetusjärjestelyn erinomaisuuden esiin tuominen yksityisopetuksena saatavaan opetukseen verrattuna osoittaa, että Martin
Wegelius oli vahvasti sidoksissa niin Leipzigin kuin muidenkin Euroopan kon85. HD 245/10.9.1882: 2; Mbl 212/13.9.1882: 3; ks. myös US-r 213/14.9.1882: 1.
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servatorioiden opetuskäytäntöihin.86 Hänen edellä siteerattu perustelunsa luokkaopetuksen erinomaisuudesta ei ole kuitenkaan täysin vakuuttava. ”Samaan
muottiin” kouluttaminen ei liene kiinni siitä, annetaanko opetus yksittäisille oppilaille vai samanaikaisesti ryhmälle. Muilta jäseniltä ryhmässä mahdollisesti saatava opintoja edistävä vaikutus jää väistämättä opettajan ohjausta
vähäisemmäksi.
Luokkaopetuksen käytöstä solististen oppiaineiden opetuksessa Leipzigin
konservatoriossa kirjoitti Oskar Merikanto vain vajaat seitsemän ja puoli vuotta Martin Wegeliuksen sitä puolustaneen kirjoituksen julkaisemisen jälkeen
sanomalehtikirjoituksen, missä luokkaopetuksena annettua soitonopetusta ei
kovinkaan korkeaan asemaan nostettu.
Leipzigin konservatorio ei ole enää sama kuin 40 w. takaperin. Mendels
sohnin aikakausi on päättynyt, ja tämän kautta muuttui Konserwatorion tilakin
silminnähtäwästi. Opistoon tuli uusia opettajia, uusia opetustapoja. Senpätähden ei opistosta olekaan enään niin paljon mestareita päästetty, kuin entisinä
aikoina. Yksi syy on myöskin, että opiston maine, että se muka olisi maailman
paras Konserwatorio, on yhä säilynyt ei sentähden, että tuo wäite pitäisi paikkansa, waan sentähden, että Leipzig on maailman kuuluisin musiki-kaupunki,
ja siitä syystä rientää joka wuosi sadottain nuoria miehiä ja naisia opintojaan
jatkamaan; kullakin opettajalla on siten noin 6–10 oppilasta yhdellä tunnilla;
aiwan selwähän on, ettei hän siinä kunkin kanssa ennätä pitkiin neuwomisiin
ryhtyä. Kukin oppilas soittaa kappaleensa ja pötkii sitten tiehensä. Ainoastaan
etewimpien oppilaitten hywäksi opettajat enemmin waiwaa panewat; sen sijaan
kuin he muilta waan waatiwat, että kappale tulee wirheettömästi soitetuksi,
antawat he näille wielä muutamia neuwoja kappaleen esittämisestä. Tämä tulee kuitenkin harvoin näidenkään osaksi, riippuen siitä, millä päällä opettaja
sattuu olemaan. Senpätähden woi melkein sanoa, että Leipzigin Konserwatoriossa kehitetään teknisiä enemmin kuin musikaalista aistia.87
86. Helsingin Musiikkiopistossa ei kuitenkaan edes alkuvuosikymmeninä opetettu nais- ja
miespuolisia oppilaita eri ryhmissä, kuten tehtiin Leipzigin konservatoriossa. Valitettavana
asiana voidaan pitää sitä, että lukumäärältään erittäin vähäiset Helsingin Musiikkiopiston
viulu- ja sello-oppilaat eivät saaneet orkesterisoittoharjoitusta paikallisessa orkesterissa,
kuten Leipzigin konservatorion oppilaiden opintoihin kuului Gewandhaus-orkesterissa.
Tästä on esimerkkinä mm. suomalaisen Johan Lindbergin 7.10.1856 Leipzigissä päiväämässä kirjeessä oleva seuraava ilmaus: ” Jag är nu inskrifwen wid konservatorium, spelar
violin och piano, läser harmoniläran, sjunger med i kören samt spelar med i orkestern uti
Gewandhauskonserterna” (HT 87/29.10.1856: 1; ÅT 85/3.11.1856: 1).
87. US-r 93A/21.4.1889: 2.
Puheena olevan kirjoituksen ajankohta ja sen lopussa oleva ilmaus ”Ja nyt panen pillit pussiin ja lähden kohti Pohjolaa” osoittavat sen, että Oskar Merikanto opiskeli Leipzigin
konservatoriossa vielä kevätlukukaudella 1889. Siten eri tietolähteissä (mm. Suomalainen
& Marvia 1958: 291 ja Karila 1965: 336) olevat tiedot Oskar Merikannon opiskeluajan päättymisestä Leipzigin konservatoriossa vuonna 1888 ovat virheelliset.
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Fabian Dahlström onkin Helsingin Musiikkiopiston solististen opetuskäytäntöjen osalta todennut, että
I princip meddelades undervisningen avdelnigsvis så, att 3 à 4, högst 5 elever
hade gemensamma lektioner i solistiska ämnen, medan antalet elever på teoritimmar o. dyl. kunde vara större. Lektionerna var i regel två timmars längd.
Inom teoriundervisningen följde man rätt stabila formulär, men beträffande
solistämnena är det utopiskt att tro, att avdelningarna skulle ha varit homogena. Naturligtvis var eleverna i praktiken sällan närvarande av de övrigas uppspelning. Uppenbarligen var undervisningen åtminstone på rätt många håll i
verkligheten helt individuell.88

Mikäli Fabian Dahlströmin ilmaus useissa tapauksissa yksilöllisestä opetuksesta toteutui Wegeliuksen johtajakautena, siinä menettelyssä toimittiin
hänen parhaimpina julkisuudessa puolustamien opetustapojen ja samalla niiden periaatteiden vastaisesti, joilla hän todisteli oppilaitoksessa opiskelemisen
paremmuutta yksityistunneilla käymiseen verrattuna. Helsingin Musiikkiopiston matrikkelien ja lukukausikirjojen ristiriitaisista tiedoista johtuen Fabian
Dahlström mainitseekin seuraavasti: ”Att i detalj rekonstruera institutets verksamhet är omöjligt”.89
Musiikin tukioppiaineisiin liittyvät Martin Wegeliuksen pedagogiset näkemykset kiteytyvät hänen käsitykseensä, jonka mukaan hän edellytti esittävältä muusikolta ainakin perusteellista teoreettista tietoa kaikesta, mikä kuului
ammattiin (”För den utövande musikern fordrade han åtminstone ett grundligt teoretiskt vetande i allt, vad till facket hörde.”90). Tämän hän otti monipuolisesti huomioon organisoidessaan Helsingin Musiikkiopiston opetuksen.
Musiikinteorian opiskelun tärkeyttä Wegelius oli tuonut esiin Anna Forsténille (1846–1925) lähettämissään kirjeissä jo vuonna 1872 (ks. s. 459), jolloin
Helsingin Musiikkiopistoa ei ollut vielä perustettu. Voidaan pitää selviönä, että musiikin tukioppiaineiden merkitys edelleen kasvoi Martin Wegeliuksen näkemyksissä hänen opintojensa tuloksena Leipzigin konservatoriossa. Kaikille
pakollisiksi oppiaineiksi kiteytyivät sittemmin Helsingin Musiikkiopistossa sen
perustamisesta alkaen pianonsoitto, musiikinteoria ja kuorolaulu, jonka yhteydessä oppilaitoksen alkuvuosina opetettiin myös säveltapailua ennen kuin siitä
tuli itsenäinen oppiaine. Mainitut tukioppiaineet ilmenevät Leonard Borgströmin allekirjoittamissa, mutta suurella todennäköisyydellä Martin Wegeliuksen laatimissa, oppilaitoksen alkamista koskevissa sanomalehti-ilmoituksissa
(ks. s. 321 ja alaviite 9). On oletettavaa, että myös orkesterisoitto olisi sittemmin tullut orkesterisoitinoppilaille pakolliseksi oppiaineeksi, mikäli oppilaitok88. Dahlström, F. 1982: 33/35.
89. Ibid.: 59/61, not 1.
90. Flodin 1922: 380.
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sessa olisi toteutunutta monipuolisemmin opetettu orkesterisoittimien soittoa.
Siitä ovat osoituksena musiikkiopiston sääntöihin vuosina 1884 ja 1894 tehdyt
asiaa koskevat muutokset, mitkä kuitenkaan oppilastilastojen perusteella eivät monipuolistaneet soitonopetusta juuri lainkaan, sekä lisäksi orkesterisoittimien soitonopetusta ja orkesteria koskeva Wegeliuksen lausuma oppilaitoksen
20-vuotishistoriikissa.91
Martin Wegeliuksen musiikin tukioppiaineita koskevat näkemykset saivat
konkreettisen ilmauksensa ja merkityksensä hänen laatimissaan oppikirjoissa.92 Niitä käytettiin Helsingin Musiikkiopistossa ja myös sittemmin hyvin yleisesti maamme muissa musiikkioppilaitoksissa. Joitakin niistä käytetään yhä
edelleen, mikä osoittaa niiden tärkeän ja uraauurtavan merkityksen maamme
musiikkikoulutuksessa.
Musiikin oppikirjojen laatimisen ohella Wegeliuksen pedagogiset näkemykset tulevat esille hänen laatimissaan ohjeissa pianonsoiton pedagogiikan
opetuksen järjestämiseksi. Tämän asian merkityksen osoittaa se, että mainitut järjestelyt ovat olleet lähes sellaisinaan käytössä maassamme yli 100 vuotta, ja niitä on sovellettu myös muiden oppiaineiden pedagogiikan opetukseen
niin Helsingin Musiikkiopistossa/Helsingin Konservatoriossa/Sibelius-Akatemiassa kuin maamme konservatorioissakin.
Mainittu Wegeliuksen kehittämä pianonsoiton pedagoginen koulutus liittyi
kiinteästi Helsingin Musiikkiopistoon syksyllä 1884 lisättyyn alkeiskouluun.
Sen pianonsoitonopettajina toimivat alkeiskoulun oppilaita varten erikseen kiinnitetyt opettajat ja lisäksi opetusharjoittelua suorittaessaan pianonsoiton pedagogiikkaa opiskelleet ”akatemialuokan”, sittemmin jatko-osaston, oppilaat,
joista hyvin monet myöhemmin kiinnitettiin oppilaitokseen juuri alkeiskoulun
opettajiksi ja joista jotkut saivat vähitellen oppilaikseen myös musiikkiopiston oppilaita.
Pedagogiikan luennot piti Wegelius itse vuodesta 1888 lähtien. Hän myös
valvoi opetusharjoittelun kevääseen 1892 saakka. Syksystä 1892 lähtien mainitut luennot hoiti Ingeborg Hymander (1865–1938), joka oli saanut Helsingin
91. Wegelius 1902: 6.
92. Yleistä koululaitosta varten Wegeliuksen laatimien useiden musiikin oppikirjojen lisäksi hänen laatimiaan olivat erityisesti musiikkioppilaitosten käyttöön tulleet oppikirjat, mm. Lärobok i allmän musiklära och analys 1–2/Yleinen musiikkioppi ja -analyysi 1–2
(1888–1889), suom. Armas Järnefelt, uusi painos mm. 1937, Lärobok och läsebok i tonträffning/Oppijakso ääntentapaamisessa I–II (1893), suom. P. J. Hannikainen, uusi painos
1938, Kurs i tonträffning I (1938), Kurs i homofon sats I–II (1897) Homofoonisävelmän oppijakso I, suom. Emil Ekman, myöhemmin nimellä Kenraalibasso (1906), uusi painos 1923,
Oppijakso homofoonisatsissa II/Harmoniaoppi II (1905), myöhemmissä painoksissa nimenä Sointuopin oppijakso I, Melodioiden soinnuttaminen II, 2. painos 1925, Hufvuddragen af
den västerländska musikens historia från den kristna tidens början till våra dagar (1891–
1893)/Länsimaisen musiikin historia pääpiirteissään kristinuskon ajoista meidän päiviimme (1904–1905), suom. Axel Törnudd.
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Musiikkiopiston päästötodistuksen vuonna 1887 ja oli opiskellut sen jälkeen
yksityisesti Saksassa.
Wegeliuksen kehittämästä pianonsoiton käytännön harjoittelusta on kuvaus vuosikertomuksessa lukuvuodelta 1889–1890.
I de med kursen i pianopedagogik förenade praktiska öfningarna deltogo
2 elever, hvilka under föregående år genomgåts denna kurs. Dessa öfningar
voro och komme härefter att vara anordnade på det sätt, att praktikanten under en termin handleder några elever å en förskoleklass i ständig närvare af
en äldre lärare eller lärarinna, hvarefter under följande termin denna inspektion inskränkas till en lektion hvarannan vecka. För klassens riktiga skötande
och undervisningens anordning är den inspekterande fortfarande ansvarig.93

Koska on esitetty puutteellisia tietoja Wegeliuksen johtajakauden ajan alkeiskoulun opettajista ja heihin liittyvänä annettu virheellinen käsitys Wegeliuksen pedagogisista näkemyksistä, kyseiset asiat on tarpeen korjata. Kirjallisina
näitä alkuperäislähteiden vastaisia tietoja ja näkemyksiä ovat esittäneet Fabian Dahström, Ellen Urho ja Tuula Kotilainen.
Historiateoksessaan Fabian Dahlström ilmaisee korjaavansa Arvi Karvosen (1888–1969) kirjoittamassa oppilaitoksen 75-vuotishistoriateoksessa olevat matrikkelitiedot omassa teoksessaan alkuperäismateriaalin perusteella.
År 1957 publicerades en 75-årshistorik av Arvi Karvonen. Här ingår bl. a.
stadgar, reglementen och kursfordringar samt en matrikel-del, den sistnämnda har i nu föreliggande volym h. o. h. omarbetats efter ett förnyat studium av
primärmaterialet.94

Edellä esitetyn perusteella on yllättävää, että Dahlström on maininnut Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksesta Wegeliuksen johtajakaudelta muun
muassa seuraavaa:
Några lärare var anställda endast i förskolan, såsom pianisten Edvard Fazer
hösten 1884. Olga Tavaststjerna undervisade i solfège och i solosång i praktiken endast i förskolan. Men huvudsakligen var lärarkrafterna gemensamma
för alla avdelningar i institutet, vilket ju innebar den oskattbara fördelen, att
verkligt begåvade elever kunde placeras i den mest lämpliga klassen, kanske i
första lärarens. Systemet har varit av alldeles oskattbar värde för utbildningen av instrumentalister i vårt land; den låga beläggningen i violin och violincell vid de högre avdelningarna medförde ju dessutom, att största delen av det
arbete som utfördes i dessa ämnen formellt kom att utföras i förskolan.95
93. HMÅ 1889–90: 2.
94. Dahlström, F. 1982: 6/6.
95. Ibid. 58–59/60.
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Kirjoituksessaan “The Sibelius-Academy, yesterday and today“ Ellen Urho
on tuonut esiin samoja näkemyksiä kuin Dahlström mainitsemalla “Teachers
were assigned pupils across departemental borders, the idea being to give the
best pupils to the best teachers as early as possible.”96 Edellisiä hieman varovaisemmin käyttämällä sanoja “saattoi“ ja “luultavasti“ Wegeliuksen johtajakauden alkeiskoulun opettajista on ilmaissut Tuula Kotilainen seuraavasti:
Alkeiskoulun suuri merkitys on kuitenkin siinä, että sen oppilaita saattoivat opettaa myös opiston varsinaiset ja parhaat opettajat. He eivät olleet sidottuja johonkin tiettyyn osastoon, vaan heillä saattoi olla oppilaita kaikista
ikäryhmistä. Alkeiskoululaisten kohdalla luultavasti asian ratkaisi oppilaan
taso: lahjakas koululainen pääsi pääopettajan luokkaan. Tämä joustavuus ja
järkevä pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, jossa otettiin huomioon oppilaan
paras, ovat kunniaksi Wegeliuksen nuorelle laitokselle. Ei tarvinnut kauankaan odotella, kun tämä kulttuuri näytti hyvät puolensa.97

Alkeiskoulun pianonsoiton osalta Tuula Kotilainen ilmaisee otsikon “Pianonsoiton opettajia 1884–1906“ tekstissä näin:
Kuten on mainittu, alkeiskoulun oppilaita voitiin, ilmeisesti tason mukaan, sijoittaa varsinaisen mu- siikkikoulun opettajille, mutta suurinta osaa
oppilaista opettivat nimenomaan alkeiskouluun rekrytoidut opettajat. Heitä
olivat Sigrid Sundgrenin yhteydessä mainitut Antonie Leontjeff, Aline Ahlfors-Grön-qwist, Alfhild Lindblom ja Ingeborg Hymander, joka oli piano-opetuksen valvoja.
Valvonnan alaisena opettaneita kokelaita kertyy yksinomaan pianon osalta
hyvin pitkä lista. Heidän joukossaan on nimiä, jotka valmistuttuaan siirtyivät
opiston opettajien joukkoon, tai herättävät muuten mielenkiintoa myöhemmän
musiikkiuransa ansiosta. Näitä ovat mm. Rosina Forsten, Erik (Erkki) Melartin, Adolf Paul, Maria (Maikki) Vehanen. Herrat Melartin ja Paul ovat listassa silmiinpistävä poikkeus, muuten nuorison piano-opettajat olivat naisia.98

Alkuperäismateriaalissa, vuosikertomuksissa ja oppilaitoksen 20-vuotis
historiikissa, Helsingin Musiikkiopiston opettajat on lueteltu käyttämällä otsikoita ”A. Å de högre afdelningarna” ja ”B. I Förskolan”.99 Poikkeuksena
96. Finnish Music Quarterly 1/1986: 3.
97. Kotilainen 2009: 16.
98. Ibid.: 22.
Alkeiskoulun pianonsoitonopettajaksi vuosiksi 1885–1886 Tuula Kotilainen (2009: 32)
nimeää lisäksi Bertha Lindvallin, joka toimi mainitussa tehtävässä kevätlukukauden 1885
ja saman vuoden syyslukukauden ajan, ei kuitenkaan enää Tuula Kotilaisen mainitsemana
vuonna 1886.
99. Wegeliuksen käyttämää opettajaluettelointitapaa Helsingin Musiikkiopiston vuosikertomuksissa jatkettiin hänen jälkeensä sellaisenaan kahdenkymmenen vuoden ajan. Tämän jälkeen ainoastaan alkeiskoulussa opettaneet on ilmaistu vuosikertomuksissa omana
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ovat lukuvuosien 1892–1893 ja 1893–1894 vuosikertomukset. Niissä alkeiskoulun opettajia ei erikseen mainita, mutta opetusharjoittelijat muiden lukuvuosien vuosikertomusten tavoin luetellaan. Vuoden 1902 julkaisussaan Wegelius
kuitenkin nimeää mainittujen lukuvuosien alkeiskoulun opettajat.
Alkuperäismateriaalina olevien edellä tarkoitettujen Helsingin Musiikkiopiston lukuvuosittaisten opettajaluetteloiden perusteella ei voi mitenkään
tulla edellä mainittuihin Fabian Dahlströmin, Ellen Urhon ja Tuula Kotilaisen esittämiin alkeiskoulun kaiken opetuksen kattavaan päätelmään, minkä
mukaan Martin Wegeliuksen johtajakaudella opettajat olivat yhteisiä kaikilla osastoilla ja parhaat alkeiskoulun oppilaat sijoitettiin ”ensimmäisille opettajille” tai ”parhaille opettajille niin varhain kuin mahdollista”. Samalla myös
ilmaus ”Tämä joustavuus ja järkevä pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, jossa otettiin huomioon oppilaan paras, ovat kunniaksi Wegeliuksen nuorelle laitokselle” osoittautuu täysin virheelliseksi. Sen osoittamiseksi lainataan tähän
Martin Wegeliuksen kirjoittamasta oppilaitoksen 20-vuotishistoriikista hänen
itsensä ilmausten mukaisina yksityiskohtaisen tarkasti alkeiskoulun opettajat kevääseen 1902 mennessä.
TAULUKKO 1. Luettelo Helsingin Musiikkiopiston alkeiskoulun opet
tajista Martin Wegeliuksen johtajakaudella.
B. I Förskolan.
I. I Pianospel.
		

Lärare:

Herr

Fazcr, Edvard (Finland); höstterm. 1884.

Fröken

Engström, Elna (Finland)*; vårterm. 1885.

“		

Lindvall, Bertha (Sverige)*; 1885.

“		

Viiger, Bertha (Finland)*; 1886—88.

“		

Lcontjcff, Antonie (Finland)*; 1886—87 och 1888—1902.

Fru

Ahlfors–Grönqwist (Finland)*; 1886—1902.

Fröken

Tavaststjerna, O. (Finland)*; 1888—91.

”

Hymander, I. (Finland)*; 1889—92.

“

Lindblom, Alfhild (Finland)*; 1895—1900.

“

Gardberg, Hilma (Finland)*; 1900—1902.

“

Forstén, Rosina (Finland)*; 1901—1902.

		

Lärarepraktikanter:

Fröken

Aspelin, Edit. 1892—94.

”

Bergroth, Naomi. 1891—92.

ryhmänään ja sekä musiikkikoulussa että alkeiskoulussa opettaneet omana ryhmänään.
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”

Enqvist, Augusta. 1899—1900.

”

Forstén, R. 1896—1901.

”

Gardberg, H. 1894—1900.

”

Helsingius, Aina. Höstterm. 1888.

”

Holm, Aina. 1895—1896.

”

Hornborg, Alice. 1895—98.

”

Hällström, Hanna. Höstterm. 1894.

”

Illberg, Ingeborg. 1900—2.

”

Knorring, Eva von. 1900—2.

”

Lindblom, A. 1892—95.

”

Lönnberg, Judit. 1899—1900.

Herr

Melartin, Erik. 1895—98.

Fröken

Nyberg, Annie. 1897—99.

Herr

Paul, Adolf. 1888—89.

Fröken

Popoff, Maria. 1892—94.

”

Rosendahl, Aina. 1891—92.

”

Silfvast, Alice. 1901—2.

”

Tavaststjerna, Selma. 1892—95.

”

Wahlfelt, Netty. 1889—90.

Fru

Wehanen, Maria. Vårterm. 1889.

Fröken

Wendell, Gerda. Vårterm. 1889—1890.

		

Inspektor för pianoklasserna:

Fröken

Hymander. 1892—1902 (tjänstledig: se ofvan).

		

Vikarier:

Fru

Ahlfors. Våren 1901.

Fröken

Gardberg. 1901—2.
II. I Violinspel.

		

1:ste lärare:

Samtliga tidigare nämnda lärare i violinspel å de högre afdelningarna.
		

2:dre lärare:

Herr

Sibelius, Jean; 1892—94.*

Fröken

Tigerstedt, Anna (Finland)*. 1894—1902.
III. I Violoncellspel.

Förut nämnda lärare i detta ämne.
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IV. Å Bleckblåsinstrumenter.
Som ovan.
V. I Solfège och musikdiktat.
		

Lärare:

Herr

Wegelius. 1890—91.

Fröken

Tavaststjerna, O. 1891—1902.

		

Lärarepraktikanter:

Herr

Nyberg, Mikael. vårterm. 1893.

Fröken

Heurlin, Paula af; hösten 1895.
VI. I Solosång.

		

Lärare:

Fröken

Tavaststjerna. 1890—1902.

		

Lärarepraktikant:

Fröken

Söderström, Sigrid.
VII. I Elementär teori.

Samtliga klasslärare och praktikanter i öfriga ämnen.100

Luettelosta ilmenee, että kukaan pianonsoiton ”ensimmäisistä opettajista”
eikä ”toisista opettajista” ei ollut alkeiskoulun oppilaiden opettajana kevääseen
1902 mennessä. Sama asiain tila vallitsi vuosikertomustietojen mukaan koko
Martin Wegeliuksen johtajakauden ajan ja vielä sen jälkeenkin.
Koska vielä erikseen alkeiskoulun pianonsoitonopettajista Wegeliuksen johtajakaudelta on esitetty harhaanjohtavia tietoja ja koska tämä asia alkeiskoulun
kaiken opetuksen kattavana nousi esille sittemmin Sibelius-Akatemian valtiollistamisen yhteydessä, jolloin alkeiskoulun säilymistä oppilaitoksen osastona
perusteltiin virheellisesti Wegeliuksen aloittaman koulutusperinteen jatkumisella, muutkin kuin kevääseen 1902 saakka edellä mainitut kyseiset opettajat on tarpeen luetella. Samalla tulevat luetelluiksi maassamme ensimmäiset,
vuodesta 1888 alkaen, pedagogisen koulutuksen saaneet pianonsoitonopettajat.
100. Wegelius 1902: 17–19.
Merkki * tarkoittaa sitä, että kyseinen opettaja on koulutettu Helsingin Musiikkiopistossa.
Wegeliuksen itsensä käyttämä opettajaluettelointitapa ja se, että lukumäärältään vain
muutamia alkeiskoulun viulu- ja sello-oppilaita opetti oppilaitoksen ”ensimmäinen opettaja”, osoittaa virheelliseksi oppilaitoksen kolmea osastoa (alkeiskoulua, musiikkikoulua ja
jatko-osastoa) koskevan Fabian Dahlströmin (1982: 33/35) ilmaisun ”Indelningen har gällt
eleverna men inte lärarna.”
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TAULUKKO 2. Helsingin Musiikkiopiston alkeiskoulun pianonsoiton
opettajat ja opetusharjoittelijat Martin Wegeliuksen johtajakaudella101
Lukukau- Alkeiskoulun pianonsoisi/ Luku- tonopettajat
vuosi
sl 1884

Edvard Fazer

kl 1885

Elna Engström, Bertha
Lindwall

sl 1885

Bertha Lindwall102

kl 1886

Alina Grönqwist, Antonie
Leontjeff, Bertha Wiiger

Opetusharjoittelijat

1886–1887 ibid.
1887–1888 ibid.
1888–1889 ibid. ja Olga Tavaststjerna

102

Aina Helsingius (sl), Maria
Vehanen (kl), Anna Sofie Gertrud
(Netty) Wahlfelt, Gerda Wendell
(kl), Adolf Paul*)
*) Georg Wiedersheimin kirjailija
nimeä, Adolf Paul, käyttää Wegeliuksen (1902: 17) lisäksi Tuula Kotilainen (2009: 22). Fabian Dahlström
(1982: 329/337, 450/458) käyttää
Georg Wiedersheimin nimestä
opettajaluettelossa muotoa Wirdesheim-Paul, Adolf ja oppilasluettelossa

101. HMÅ 1884–1885 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Fi 242/18.10.1885: 3, HD
283/18.10.1885: 3, FAT 242/19.10.1885: 1 ja SWL 242/19.10.1885: 1; HMÅ 1885–1886 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Fi 241/17.10.1886: 2, HD 282/17.10.1886: 3, Hbl
241/17.10.1886: 2, FAT 242/19.10.1886: 1; HMÅ 1886–87: [2]; ibid. 1887–1888: [3]; ibid. 1888–
1889: [3]; ibid. 1889–90: [2]; ibid. 1890–91: [3]; ibid. 1891–92; ibid. 1892–93: [2]; ibid. 1893–
1894: [1]; ibid. 1894–1895: [2]; ibid. 1895–1896: [2–3]; ibid. 1896–1897: [2]; ibid. 1897–98: [2];
ibid. 1898–1899: [2–3]; ibid. 1899–1900: [2–3]; ibid 1900–1901: [2–3]; ibid. 1901–2 (teoksessa
Wegelius 1902: 45, 55); HMÅ 1902–3: 5, 16; ibid. 1903–4: 5, 17; ibid 1904–5: 5, 16; 1905–6:
5, 20; Wegelius 1902: 17, 45; Karvonen 1957: 286–287.
Asiakirjoissa, mistä nimet on saatu, nimet ovat useimmiten järjestyksessä sukunimi,
etunimi. Jotta tässä samoilla riveillä esitettävien nimien osalta ei tulisi tarpeellisten välimerkkien johdosta epäselvyyksiä, nimet esitetään järjestyksessä etunimi, sukunimi.
Alkeiskoulun pianonsoitonopettajina, kuten muidenkin oppiaineiden opettajina toimineiden henkilöiden nimet lähes ilman puutteita, mutta useita kirjoitusvirheitä sisältävinä, ilmenevät myös kunkin vuoden sanomalehtitiedoista. Niitä ei ole katsottu olevan tarpeellista
liittää lähdeaineistoksi muilta osin kuin lukuvuosilta 1884–1885 ja 1885–1886, koska näiltä
alkeiskoulun toimintaa koskevilta lukuvuosilta, kuten myös oppilaitoksen edeltäviltä lukuvuosilta, ei ole säilynyt Helsingin Musiikkiopiston vuosikertomuksia.
102. Arvi Karvonen (1957: 286) mainitsee Tuula Kotilaisen tavoin (vrt. alaviite 97) virheellisesti Bertha Lindwallin toimineen alkeiskoulun pianonsoitonopettajana vuosina 1885–1886.
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muotoa Paul, Adolf Georg W. Oppilaitoksen vuosikertomuksessa 1888–189
hänen nimensä on muodossa Herr
Wirdesheim-Paul, A. (HMÅ 1888–
1889; 3) ja Herr Paul (ibid.: 6).

1889–1890

Aline Grönqwist, Ingeborg
Hymander, Antonie Leontjeff, Olga Tavaststjerna

Netty Wahlfelt, Gerda Wendell

1890–1891

ibid.

ibid.

1891–1892

Aline Grönqwist, Ingeborg
Hymander, Antonie
Leontjeff

Naomi Bergroth, Aina Rosendahl

1892–1893

Aline Grönqwist,
Antonie Leontjeff

Edith Aspelin, Alfhild Lindblom,
Marie Popoff, Selma Tavaststjerna

1893–1894

ibid.

Edit Aspelin (sl), Hilma Gardberg,
Hanna Hällström (kl), Alfhild Lindblom, Maria Popoff (kl), Selma Tavaststjerna

1894–1895

ibid.

Hilma Gardberg, Alfhild Lindblom,
Selma Tavststjerna

1895–1896

ibid. ja Alfhild Lindblom

Aina Holm, Alice Hornborg, Erik
[Erkki] Melartin

1896–1897

ibid.

Rosina Forstén, Alice Hornborg,
Erik Melartin

1897–1898

ibid.

Rosina Forstén Alice Hornborg,
Erik Melartin, Anne Nyberg

1898–1899

ibid.

Rosina Forstén, Hilma Gardberg,
Annie/Anne Nyberg

1899–1900

ibid.

Rosina Forstén, Hilma Gardberg,
Augusta Enqvist, Judit Lönnberg

1900–1901

Aline Ahlfors (o. s. Grönqwist), Antonie Leontjeff,
Hilma Gardberg

Rosina Forstén, Ingeborg Illberg,
Eva von Knorring

1901–1902

ibid. ja Rosina Forstén

Ingeborg Illberg, Brita von Julin,
Eva von Knorring, Helga Nummelin, Alice Sifvast

1902–1903

Aline Ahlfors, Antonie
Leontjeff, Hilma Gardberg,
Rosina Forstén

Ingeborg Illberg, Brita von Julin,
Hellin Klemi, Eva von Knorring,
Elsa Malin, Helga Nummelin,
Alice Silfvast
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Vuosikertomuksessa (HMÅ 1903–4:
17) ilmaistaan lisäksi Elli Ester Uotilalla olleen yksi opetusluokka kevätlukukaudella 1903, vaikka häntä ei
opettajaharjoittelijaluettelossa (ibid:
5) mainitakaan.

1903–1904

ibid. ja ”ylimääräisenä”
Eva von Knorring103

Ingrid Borenius, Ingeborg Illberg,
Hellin Klemi, Alice Silfvast
Vuosikertomuksessa (HMÅ 1903–4:
17) ilmaistaan lisäksi Elli Ester Uotilalla olleen yksi opetusluokka kevät-lukukaudella 1904, vaikka häntä
ei opettajaharjoittelijaluettelossa
(ibid: 5) mainitakaan.

1904–1905

ibid. ja toisena ”ylimääräisenä” Aina Holm104
Vuosikertomuksessa (HMÅ
1904–5: 16) ei Eva von Knorringin nimeä eikä hänen
opetusluokkiensa määrää
ilmaista, vaikka hänet mainitaan opettajaluettelossa
alkeiskoulun opettajana
(ibid.: 5).

1905–1906

ibid. ja kolmantena ”ylimääräisenä” Ingeborg
Illberg

Ester Andersin, Alice Brunou (kl),
Vivi Candelin, Ingeborg Illberg,
Alice Sifvast (kl), Elli Uotila (kl)

Ester Andersin, Alice Brunou (sl),
Emmi Lindqvist, Alice Silfvast,
Elli Uotila (sl)

Vuosikertomuksen (HMÅ
1905–6: 20) mukaan Eva von
Knorringilla ei ollut opetusta
syyslukukaudella 1905.

Alkuperäismateriaaliin perustuvista edellä esitetyistä tiedoista ilmenee,
että alkeiskoulun pianonsoitonopetukseen Martin Wegeliuksen johtajakaudella
ei osallistunut yksikään oppilaitoksen ”ensimmäinen” eikä ”toinen” opettaja.
Palkattuja alkeiskoulun pianonsoitonopettajia oli puheena olevana aikana yhteensä 14 ja muita kuin tähän lukumäärään sisältyneitä opetusharjoittelijoita yhteensä 29 (heistäkin sittemmin Wegeliuksen johtajakauden jälkeen jotkut
103

103. Tuula Kotilainen (2009: 36) mainitsee virheellisesti Eva von Knorringin tulleen opettajaksi vasta luetellessaan alkeiskoulun opettajia Martin Wegeliuksen johtajakauden jälkeen vuosilta 1906–1921.
Eva von Knorring toimi sijaisopettajana myös ”Å de högre afdelningarna” jo syyslukukaudella 1902 ollessaan samaan aikaan opetusharjoittelijana (HMÅ 1902–3: 3, 4).
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tulivat kiinnitetyiksi palkallisiksi opettajiksi alkeiskouluun ja myös muutoin
oppilaitoksen opettajiksi, ks. s. 356 ja alaviite 123).104
Kirjoittamansa historiateoksen tekstiosassa Fabian Dahlström mainitsee
Wegeliuksen johtajakauden alkeiskoulun pianonsoitonopettajista alaviitteessä
95 tarkoitetun lainauksen mukaisesti ainoastaan Edvard Fazerin, joka oli mainitussa tehtävässä vain yhden lukukauden, syyslukukauden 1884 (= kolme kuukautta), ja jättää mainitsematta lukuisia opettajia, jotka olivat alkeiskoulun
pianonsoitonopettajina useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Samalla ilmaus ”några” osoittautuu täysin virheelliseksi. Esimerkkeinä pitkäaikaisimmista alkeiskoulun pianonsoitonopettajista ovat Aline Grönqwist (s. 1865), avioiduttuaan
Ahlfors, yhteensä 32 vuotta (Wegeliuksen johtajakaudella 20 vuotta), Antonie
Leontjeff (s. 1861) 36 vuotta (Wegeliuksen johtajakaudella 20 vuotta), Ellen Rosina Forstén (s. 1867) 37 vuotta (Wegeliuksen johtajakaudella kuusi vuotta),
Hilma Maria Gardberg (s. 1867) yhdeksän vuotta (Wegeliuksen johtajakaudella kuusi vuotta) ja Alfhild Lindblom (s. 1867) Wegeliuksen johtajakaudella vajaat viisi vuotta (Taulukko 2). Yksinomaan nuorisokoulutukseen keskittyvässä
teoksessaan Tuula Kotilainenkaan ei mainitse kuin pienen osan, yhteensä viisi, alkeiskouluun palkatuista pianonsoitonopettajista ja heidän lisäkseen neljä opetusharjoittelijaa Wegeliuksen johtajakaudelta.105
Viulunsoiton opetuksen osalta Fabian Dahlströmin, Ellen Urhon ja Tuula
Kotilaisen esittämät näkemykset pitävät osittain paikkansa. Alkeiskoulun viulunsoitonopetuksen hoitivat oppilaitoksen ”ensimmäiset opettajat” Anton Sitt,
Mitrofan Wasiljeff, Hermann Csillag (s. 1852) ja Johan Halvorsen kukin vuorollaan täysimääräisesti siihen saakka, kunnes Jean Sibelius tuli alkeiskoulun
viulunsoitonopettajaksi syksystä 1892 kevääseen 1894 saakka.106 Kevätlukukauden alusta 1894107 alkeiskoulun viulunsoitonopettajaksi palkattiin lisäksi Anna

104. Tuula Kotilainen (2009: 36) mainitsee virheellisesti Aina Holmin tulleen opettajaksi
vasta luetellessaan alkeiskoulun opettajia Martin Wegeliuksen johtajakauden jälkeen vuosilta 1906–1921.
105. Kotilainen 2009: 22, 32.
106. Wegelius 1902: 18; Karvonen 1957: 287–288; Dahlström, F. 1982: 332/340 (ilman mainintaa alkeiskoulusta).
107. HMÅ 1893–94: [6]. Anna Tigerstedtillä oli tällöin yksi luokka opetettavanaan alkeiskoulussa samoin kuin Jean Sibeliuksella ja viulunsoiton ”ensimmäisellä opettajalla” Carl
Kihlmanilla.
Fabian Dahlström (1982: 333/341) mainitsee epätarkasti Anna Tigerstedtin toimineen
viulunsoitonopettajana jo vuonna 1893.
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Tigerstedt (s. 1860),108 joka oli tässä tehtävässä vielä syyslukukaudella 1904.109
Hieman erikoinen on Tuula Kotilaisen esittämä virheellinen tieto, minkä mukaan Anna Tigerstedt olisi toiminut alkeiskoulun viulunsoitonopettajana vasta Martin Wegeliuksen johtajakauden jälkeen vuosien 1906–1921 kuluessa.110
Anna Tigerstedtin seuraajaksi, mutta vasta kevätlukukaudesta 1906 alkaen,
alkeiskoulun viulunsoitonopettajaksi kiinnitettiin Lepo [Johan Leopold] Laurila (1878–1956), sukunimenä vuoteen 1906 saakka Laurén.111
Mainittujen erikseen alkeiskoulun viulunsoitonopettajiksi palkattujen opettajien lisäksi ja heidän aikanaan alkeiskoulun viulunsoitonopetukseen osallistuivat sittemmin tarvittaessa myös oppilaitoksen ”ensimmäiset opettajat”
Carl Kihlman ja Viktor Nováček opettamalla yhtä ”luokkaa”. Perustelu heidän
osallistumiseensa alkeiskoulun oppilaiden opetukseen on esitetty jäljempänä.
Lukuvuonna 1902–1903 alkeiskoulun viulunsoitonopetukseen osallistui ensi
kerran myös yksi opetusharjoittelija, Anna Forssell (s. 1882), jolla pianonsoiton
opetusharjoittelijoiden tavoin oli opetettavanaan yksi luokka.112 Seuraavana lukuvuonna (1903–1904) viulunsoiton opetusharjoittelijoita oli kaksi, Anna Forssell ja Gerda Schybergson (s. 1882). Heillä kummallakin oli yksi alkeiskoulun
luokka opetettavanaan.113 Lukuvuonna 1904–1905 alkeiskoulun viuluoppilaita opettaneita opetusharjoittelijoita oli neljä, edellä mainitut Anna Forssell ja
Gerda Schybergson sekä lisäksi Märta Antell (s. 1883) ja Sulo Hurstinen (1881–
1979). Anna Forssellilla oli syyslukukaudella yksi luokka, Gerda Schybergsonilla koko lukuvuoden yksi luokka, Märta Antellilla kevätlukukaudella yksi
luokka ja Sulo Hurstisella syyslukukaudella yksi luokka ja kevätlukukaudella
kaksi luokkaa opetettavanaan.114 Lukuvuonna 1905–1906 viulunsoiton opetusharjoittelijoita oli kolme, Märta Antell, Gerda Schybergson ja Otto Andersson
(1879–1969), joista viimeisin kevätlukukaudella. Laadittujen tilastojen ristiriitaisuutta osoittaa se, että opetusta koskevassa tilastossa opetusharjoittelijoita
108. Anna Tigerstedt oli opiskellut Helsingin Musiikkiopistossa vuosina 1883–1885 ja 1886–
1888 ja saanut päästötodistuksen vuonna 1890 (Dahlström, F. 1982: 472/477). Lisäksi hän
oli opiskellut yksityisesti syyslukukauden 1890 ja kevätlukukauden 1891 Dresdenissä (Fi
270/21.11.1890: 2; ÅTng 318/22.11.1890: 2). Viulunsoitonopetusta yksityistunteina hän antoi
Helsingissä syksystä 1891 lähten (NPr 231/27.8.1891: 2; Hbl 233/29.8.1891: 1). Syksystä 1927
alkaen hän toimi viulunsoitonopettajana Turun Kansankonservatoriossa (Kvist 1986: 59).
109. HMÅ 1893–1894: 1; NPr 325/29.11.1894: 2 ja Hbl 280/30.11.1894, L-o-u: 3; ks. myös
Karvonen 1957: 267–278; Dahlström, F. 1982: 333/341 (ilman mainintaa alkeiskoulusta).
110. Kotilainen 2009: 37.
111. HMÅ 1905–6: 3, 6.
Lepo Laurila toimi alkeiskoulun viulunsoitonopettajana vielä lukuvuonna 1908–1909,
jolloin hänet mainitaan myös opettajaluettelossa ”Å de högsta afdelningarna” nimikkeellä
”andra lärare” (HMÅ 1908–9: 5, 6).
112. HMÅ 1902–3: 5, 16.
113. HMÅ 1903–4: 5, 17.
114. Ibid. 1904–5: 5, 17.
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mainitaan neljä, edellä nimettyjen lisäksi Väinö Willgrén [vuodesta 1906 Weneskoski (1882–1976), joka käytti tämän jälkeen toista etunimeään Ilmari]. Antellilla, Schybergsonilla ja Willgrénillä mainitaan olleen koko lukuvuoden ajan
yksi luokka ja Otto Anderssonilla syyslukukauden ajan yksi luokka opetettavanaan.115 Viulunsoiton pedagogiikkaan mahdollisesti sisältyneistä luennoista
ei näytä olevan mitään tietoa, mistä johtuen on oletettavaa, että luentoja ei ollut lainkaan, vaan kaikki opetus saatiin opetusharjoittelun yhteydessä ohjaavalta/valvovalta opettajalta, joka tällöin oli Viktor Nováček.
Edellä mainituista viulunsoiton opetusharjoittelun suorittaneista Märta
Antell, Sulo Hurstinen ja Gerda Schybergson toimivat sittemmin pitkäaikaisina
viulunsoitonopettajina Helsingin Musiikkiopistossa, Anna Forssell alkeiskoulussa ainoastaan syyslukukauden 1907.116
Alkeiskoulun sellonsoitonopetuksen hoitivat Martin Wegeliuksen johtaja
kauden aikana täysimääräisesti oppilaitoksen varsinaiset sellonsoitonopettajat,
”ensimmäiset opettajat” ja sijaiset, koska musiikkikoulun varsinaisia sello-oppilaita oli vain muutamia, lukuvuosittain yhdestä neljään. Suurin määrä (neljä) oli vain lukuvuotena 1905–1906. Lukuvuonna 1902–1903 alkeiskoulussa ei
ollut yhtään sello-oppilasta.
TAULUKKO 3. Martin Wegeliuksen johtajakaudella viulunsoittoa (vl)
ja sellonsoittoa (vlc) pääaineinaan opiskelleiden lukumäärät Hel
singin Musiikkiopistossa Fabian Dahlströmin (1982: 69/71) laatiman
tilaston mukaan, lukuvuoden 1884–1885 osalta sanomalehdessä HD
283/18.10.1885: 3 referoidun oppilaitoksen vuosikertomuksen mukaan.
1882– 1883– 1884– 1885– 1886– 1887– 1888– 1889– 1890– 1891– 1892– 1893–
1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

6 –

3

–

4

5

4

?

3 6

3 9

2 7

3 9

5 5

5 8

4 10 3 11

vlc 1 –

2

–

3

2

2

?

1 2

3 2

1 1

1 2

2 2

2 1

1

vl

–

2

–

1894– 1895– 1896– 1897– 1898– 1899– 1900– 1901– 1902– 1903– 1904– 1905–

vl

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

Y A

5 10 3 10 3 11 2 12 3 14 3 18 4 15 7 16 9 13 9 16 7 23 7 29

vlc 2

1 2

1 2

–

2

–

2

–

2

–

1 –

1

1 –

–

2

3 2

2 4

3

115. Ibid. 1905–6: 6, 20.
116. Märta Antell oli Helsingin Musiikkiopistossa viulunsoitonopettajana lukuvuoden
1907–1908 ja syksystä 1909 kevääseen 1916, Sulo Hurstinen lukuvuoden 1909–1910 ja sittemmin syksystä 1918 alkaen eri opettajanimikkeillä kevääseen 1952 ja Gerda Schybergson
opettajana kevätlukukaudesta 1919 kevääseen 1930 saakka (Dahlström, F. 1982: 332/340).
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Se, että alkeiskoulun viulunsoitonopetukseen osaksi ja sellonsoitonopetuk
seen täysimääräisesti osallistuivat oppilaitoksen muut kuin tätä varten erikseen
palkatut opettajat, johtui yllä esitettyjen tilastotietojen perusteella ilmiselvästi siitä, että näiden oppiaineiden sekä varsinaisen musiikkikoulun että alkeiskoulun oppilaita, oli Helsingin Musiikkiopistossa sen toiminnan alkuvuosina
ja vuosikymmeninä erittäin vähän. Tämän myös Fabian Dahlström mainitsee
edellä sivulla 343 siteeratussa ilmauksessaan perusteluna toteutuneille opetusjärjestelyille.117
Wegeliuksen johtajakautena yhdeksänä lukuvuotena olleita alkeiskoulun
lauluoppilaita opetti Olga Tavaststjerna. Hän opetti myös yhtä alkeiskoulun
sivuaineista urkuoppilasta, joka opiskeli tätä oppiainetta parina lukuvuotena
Martin Wegeliuksen johtajakaudella, kuten jo edellä on mainittu. Kahtena lukuvuotena (ensimmäisenä yksi oppilas ja toisena lukuvuotena kaksi oppilasta)
vaskipuhaltimien soittoa opiskelleita alkeiskoulun oppilaita opetti sama opettaja, Adolf Leander, kuin muitakin oppilaitoksen oppilaita.
Kun otetaan huomioon, että Wegelius järjesti alkeiskoulun pianonsoiton
opetuksen täysimääräisesti tätä varten erikseen kiinnitetyille opettajille ja opetusharjoittelijoille, näyttää erittäin vahvasti siltä, että alkeiskoulun osittain
viulunsoiton- ja täysimääräisesti sellonsoitonopetuksen järjestämisessä oppilaitoksen ”ensimmäisille opettajille” oli kysymyksessä talous, varojen säästäminen, ei Wegeliuksen pedagogisiin näkemyksiin perustunut opetusjärjestely,
miksi asia on jostakin syystä määrätietoisesti pyritty osoittamaan. Edellä mainitun kannanoton perusteluksi on esitettävissä varsinaisten viulu- ja sello-oppilaiden vähyys, mikä ei olisi mahdollistanut ”ensimmäisten” eikä ”toisten”
opettajien kiinnittämistä oppilaitokseen.
Edellä mainitusta selviää, että Wegeliuksen pedagogiseksi oivallukseksi
ilmaistu käytäntö, minkä mukaan alkeiskoulun parhaat oppilaat sijoitettiin
”parhaille opettajille niin varhain kuin mahdollista” eli ”ensimmäisille opettajille”, ei pidä pianonsoiton osalta lainkaan paikkaansa Wegeliuksen itsensä laatimien tilastojen perusteella. Kun vielä otetaan huomioon, että Wegelius
sen lisäksi, että oli musiikin teoreettisten oppiaineiden asiantuntija, oli myös
pianisti, edellä mainittu asia on erittäin merkittävä pedagogisesti. Jos hän olisi edustanut monessa yhteydessä esitettyä pedagogista näkemystä parhaiden
alkeiskoulun oppilaiden sijoittamisesta ”ensimmäisille opettajille”, se ilmenisi
myös edellä esitetyissä pianonsoiton opettajavalinnoissa. Otettaessa huomioon
pääaineisten piano-oppilaiden ylivoimaisen suuri osuus alkeiskoulun kaikista
117. Opettajille vuosipalkan perusteeksi määrätty viikoittainen opetusmäärä oli esimerkiksi lukuvuonna 1887–1888 viulunsoitonopettajalla 12 ja sellonsoitonopettajalla 10 viikkotuntia (HMÅ 1886–87: 7). Opetustyön lisäksi mainittujen opettajien, kuten muidenkin solististen oppiaineiden opettajien, tuli osallistua esiintyjinä oppilaitoksen konserttitoimintaan,
mistä heille maksettiin vuosittainen eri korvaus.
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oppilaista ja edellä esitetyt alkeiskoulun opettajavalinnat Martin Wegeliuksen pedagogiset näkemykset osoittautuvat täysin päinvastaisiksi, kuin edellä
siteeratuissa Fabian Dahlströmin, Ellen Urhon ja Tuula Kotilaisen kirjallisissa ilmauksissa ja monissa muissa yhteyksissä suullisesti Wegeliuksen pedagogisiksi näkemyksiksi on esitetty.118
Alkeiskoulun pianonsoiton ja myös viulunsoiton opettajaratkaisujen perusteella on tehtävissä se johtopäätös, että Martin Wegeliuksen myös käytännössä toteuttama pedagoginen näkemys opettajavalinnoissa tarkoitti sitä, että
perusasteen opetuksen pystyy hoitamaan asianmukaisella ammattitaidolla, esimerkillisen hyvin ja jopa parhaiten, myös opettaja, joka ei ole solistikyvyiltään
konserttitasoa, mutta jolla on asianmukainen pedagoginen koulutus. Tämä tulee hyvin esiin hänen seuraavassa opetusharjoittelijoiden opetusta koskevassa lausumassaan:
För institutet själft har förskolan bl. a. medfört den ovärderliga fördelen
att erbjuda ett ypperligt öfningsfält för blifvande musikpedagoger. Då dessa stå
under så godt som ständig kontroll af en inspektor, riskeras härmed ingenting;
tvärtom visa sig vid examina icke sällan de s. k. “praktikantklasserna” höra
till de omsorgsfullast förberedda.119

Pedagogisen koulutuksen keskeinen merkitys Wegeliuksen mittapuuna
opetustyössä tulee edelleen vahvasti esiin siinä, että Helsingin Musiikkiopiston
opettajiksi otettiin useita tässä oppilaitoksessa koulutettuja pianonsoitonopettajia ja viulunsoitonopettajia, jotka hankkimiensa riittävien soittovalmiuksien
118. Wegeliuksen omaksuma käytäntö alkeiskoulun pianonsoitonopettajien rekrytoimisessa jatkui Helsingin Musiikkiopistossa vielä hänen jälkeensäkin. Alkeiskoulun oppilaiden
julkisessa näytteessä 26.5.1907 esiintyneiden pianonsoittajien opettajiksi ilmoitettiin ”fru
Ahlfors, fröknarna Forstén, Leontjeff och Illberg” (NPr 139/27.5.1907: 6; Hbl 142/28.5.1907:
5), siis kaikki Helsingin Musiikkiopiston entisiä oppilaita. Tässä oppilasnäytteessä esiintyi
muun muassa Kosti Vehanen (1887–1957), joka tuli sittemmin kansainvälisesti tunnetuksi
altto Marian Andersonin (1897–1993) pianopartnerina. Vasta alkeiskoulun opintojensa jälkeen Kosti Vehanen sai syksystä 1907 alkaen musiikkiopistossa opettajakseen Sigrid Sundgren-Schnéevoigtin (1878–1953), joka toimi pianonsoiton ”ensimmäisenä opettajana” syksystä 1906 alkaen aluksi Karl Ekmanin sijaisena (Hbl 252A/16.9.1906: 5; NPr 251A/16.9.1906:
3). Hän oli toiminut sijaisena jo syyslukukausilla 1899 ja 1904 (Dahlström, F. 1982: 328/336).
119. Wegelius 1902: 6; Dahlström, F. 1982: 59/61; ks. myös Karvonen 1957: 77.
Se, että Helsingin Musiikkiyhdistyksen järjestyssäännöissä oppilaitoksen toiminnan alkuvuosikymmenien aikana edellytettiin konsertoivan taiteilijan ominaisuuksia, johtui yhdistyksen itselleen ottamasta toisesta päätehtävästä, konserttitoiminnasta. Asia ilmenee
puheena olevista vuonna 1882 voimaan tulleista säännöistä. Niiden mukaan ”Kaikkien soitinmusiikki- ja laulunopettajien on esiintyjinä omattava sellainen taituruus, että he voivat
esiintyä solisteina ja yhteissoittajina (tai -laulajina) yhdistyksen konserteissa. Ainoastaan
erittäin pakottavat asianhaarat ja opettajien huomattava musiikkipedagoginen kyky yhdessä voivat aiheuttaa poikkeuksen tästä säännöstä, ja koskee tämä vain niitä aineita, joissa
on kaksi opettajaa” (Helsingin Musiikkiyhdistyksen Järjestyssääntö, § 37 sellaisena, kuin
se on julkaistu teoksessa Karvonen 1957: 33).
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ja heille annettujen pedagogisten oppien sekä parin lukuvuoden opetusharjoittelun tuloksena olivat valmiit opetustyöhön oppilaitoksessa muidenkin kuin alkeiskoulun oppilaiden opettajina. Kaikki heistä (esim. pianonsoitonopettajista
Aline Ahlfors, o. s. Grönqwist, Aina Holm, Ingeborg Illberg (s. 1879), Antonie
Leontjeff (s. 1861) ja Alice Furuhjelm, o. s. Silfvast (s. 1883), ja viulunsoitonopettajista Märta Antell, Sulo Hurstinen ja Gerda Schybergson) eivät olleet suorittaneet oppilaitoksen päästötodistuksen saamiseksi edellytettyjä opintoja,120
eivätkä he sittemminkään viulunsoitonopettaja Sulo Hurstista lukuun ottamatta olleet konsertoivia taiteilijoita.
Ensimmäinen alkeiskoulun pianonsoitonopettaja, pedagogisen koulutuk
sen alkamisen jälkeen alkeiskoulun pianonsoitonopetuksen valvoja, joka sai
sittemmin opetustehtäviä myös varsinaisen musiikkikoulun puolelta ja joka ei
ollut opiskellut pianopedagogiikkaa Helsingin Musiikkiopistossa, oli Ingeborg
Hymander. Hän toimi oppilaitoksessa puheena olevan oppiaineen opettajana
vuosina 1889–1936.121 Järjestyksessä seuraava oli Aline Grönqwist (s. 1865),
avioiduttuaan Ahlfors, joka alkeiskoulun piano-oppilaiden lisäksi jo kevätlukukaudesta 1890 alkaen opetti myös musiikkikoulun yhtä pianoluokkaa ja toimi
opettajana vielä syyslukukaudella 1918.122 Edellä mainittujen lisäksi Wegeliuksen johtajakauden alkeiskoulun pianonsoitonopettajia, jotka oli koulutettu Helsingin Musiikkiopistossa ja jotka saivat opetustehtäviä myös musiikkikoulusta,
olivat Ingeborg Illberg, Antonie Leontjeff, Rosina Forstén (s. 1867), Aina Holm
(s. 1872), Alice Silfvast, avioiduttuaan Furuhjelm, Hilma Gardberg (s. 1867),
Eva von Knorring (s. 1880) ja Erkki Melartin (1875–1937).123
Alkeiskouluun kiinnitettyjen opettajien, erityisesti pianonsoitonopettajien,
mutta sittemmin myös viulunsoitonopettajien, ja opetusharjoittelijoiden opetus oli Martin Wegeliuksen johtajakaudella määrältään merkittävä. Opetus
120. Dahlström, F. 1982: 405/413, 411/419, 434/442, 396/404, 413/421, 463.
121. Ibid.: 327/335.
122. HMÅ 1889–90: 1; Hbl 298/2.11.1890: 3; Fi 255/4.11.1890, 3; Wegelius 1902: 14; Karvonen 157: 286; Dahlström, F. 1982: 326/334.
123. Ingeborg Illberg toimi opettajana syksystä 1905 vielä syyslukukauden 1907 ja Antonie
Leontjeff kevääseen 1922 saakka (Dahlström, F. 1982: 327/335). Rosina Forstén oli oppilaitoksessa aluksi sijaisopettajana lukuvuonna 1901–1902 (HMÅ 1902–2 teoksessa Wegelius
1902: 41) ja toimi opettajana vuoteen 1937 saakka (Dahlström, F. 1982: 326/334). Aina Holm
oli oppilaitoksessa opettajana lukuvuodesta 1904–1905 (HMÅ 1904–5: 3, 4) vuoteen 1944
saakka (Dahlström, F. 1982.: 327/334). Alice Silfvast, avioiduttuaan Furuhjelm, toimi joinekin katkoksineen oppilaitoksessa opettajana vuodesta 1906 kevääseen 1953 (ibid.: 326/334).
Hilma Gardberg oli opettajana lukuvuodesta 1901–1902 alkaen ensin sijaisena (HMÅ 1901–
2 teoksessa Wegelius 1902: 41) ja sen jälkeen opettajana vielä lukuvuoden 1908–1909 (HMÅ
1908–9: 5; Dahlström, F. 1982: 326/334). Eva von Knorring oli syyslukukaudella 1902 sijaisena (HMÅ 1902–3: 3, 4) ja lukuvuodesta 1903–1904 alkaen ylimääräisenå (”extra”) ja oli
myös samaan aikaan alkeiskoulun ”extra” opettaja (HMÅ 1903–4: 4, 5). Erkki Melartin toimi sijaisopettajana lukuvuoden 1901–1902 (HMÅ 1901–2: 44 teoksessa Wegelius 1902) ja oli
opettajana lukuvuonna 1902–1903 ilmauksella ”extra” (HMÅ 1902–3: 4).
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harjoitteluna annettu opetus oli tärkeä myös rahoituksen säästön kannalta,
koska opetusharjoitteluna annetusta opetuksesta ei maksettu palkkaa. Yleensä näyttää kullakin alkeiskoulun opettajaksi palkatulla olleen lukuvuosittain
2–3 ”luokkaa” opetettavanaan ja opetusharjoittelijoilla kullakin yleensä yksi.124
Lukuvuosittaisista tarkoista määristä on vaikea saada selvää, koska vuosikertomusten opettajaluettelot ja opetuksen määrää, luokkia, koskevat luettelot eivät näytä aina täsmäävän keskenään täysin.
Erikoisiksi Fabian Dahlströmin, Ellen Urhon ja Tuula Kotilaisen esittämät näkemykset osoittautuvat myös, jos niitä verrataan Arvi Karvosen kirjoittaman puheena olevan oppilaitoksen 75-vuotishistoriateoksen sisältämiin
tietoihin. Hän mainitsee Wegeliuksen johtajakaudelta alkeiskoulun opettajista nimeltä yhteensä 17, joista 13 pianonsoitonopettajaa. Alkeiskoulun – myöhemmältä nimeltään nuoriso-osaston – toimintaan keskittyvässä teoksessaan
Tuula Kotilainen nimeää pianonsoitonopettajista jo edellä esiin tuodun mukaisesti ainoastaan viisi ja neljä opetusharjoittelijaa (ks. s. 344 ja alaviite 98).
Lisäksi hän mainitsee kolme viulunsoitonopettajaa, yhden laulunopettajan ja
yhden musiikinteorianopettajan, joka oli sama kuin laulunopettaja eli Olga Tavaststjerna, jotka toimivat opettajina nimenomaan alkeiskoulussa eivätkä olleet
”ensimmäisiä opettajia” eivätkä ”toisia opettajia”.125 Ingeborg Illbergiä lukuun
ottamatta Arvi Karvosen luettelemiin opettajakokelaisiin ajalta 1882–1957 sisältyvät kaikki edellä mainitut opetusharjoittelua Wegeliuksen johtajakaudella
suorittaneet pianonsoitonopiskelijat. Alfhild Lindblomin sukunimi on kuitenkin muuttunut muotoon Lindholm ja Emmi Lindqvistin sukunimi muotoon Lindeqvist.126 Edellä esiin tuoduista viulunsoiton opetusharjoittelijoista Karvonen
ei mainitse Wäinö Willgréniä [Ilmari Weneskoskea] eikä jäljempänä esiin tulevaa laulun opetusharjoittelua suorittanutta Sigrid Sederströmiä (s. 1866).127
Kirjoittamansa historiateoksen tekstiosassa Fabian Dahlström ei ole nimennyt
opetusharjoittelijoina toimineita alkeiskoulun opettajia lainkaan.
Edellä esiin tuodun perusteella näyttää siltä, että Wegeliuksen johtajakaudelta toimintakertomuksiin ja Helsingin Musiikkiopiston 20-vuotishistoriikkiin128
kirjatut todelliset asiatiedot Arvi Karvosen vuonna 1957 esittämien tietojen jäl124. Ks. HMÅ 1901–2 teoksessa Wegelius 1902: 55; HMÅ 1902–3: 16; ibid. 1903–4: 17, ibid.
1904–5: 16 ja ibid. 1905–6: 20.
125. Arvi Karvonen ei ole maininnut alkeiskoulun pianonsoitonopettajia luetellessaan Ingeborg Illbergiä. Helsingin Musiikkiopiston/Helsingin Konservatorion/Sibelius-Akatemian
75 vuoden toiminnan aikana Arvi Karvosen (1957: 286–289) mukaan oppilaitoksessa oli yhteensä 118 nimenomaan alkeiskoulun opetusta varten kiinnitettyä opettajaa, jotka hän on
myös nimennyt ja jotka eivät olleet ”ensimmäisiä opettajia”. Heistä Karvosen luettelemina
66 [67] oli pianonsoitonopettajia ja 25 viulunsoitonopettajia.
126. Karvonen 1957: 301–303.
127. Ibid.: 301–304.
128. Wegelius 1902: 17–19.
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keen on jätetty oppilaitosta koskevissa julkaisuissa käyttämättä, ja alkeiskoulua
esiin tuotaessa on ryhdytty esittämään asiatietoina olettamuksia ja parhaimmillaankin niin sanottuja puolitotuuksia.
Fabian Dahlström on maininnut, että vuodesta 1900 lähtien Helsingin
Musiikkiopistossa oli pianonsoiton opetusharjoittelun lisäksi viulunsoiton, soololaulun ja sellonsoiton opetusharjoittelua ilman niihin liittynyttä teoreettista
kurssia.
Fr. o. m. år 1900 förekom praktikanter förutom i pianospel även i violin-, solosång och violoncellun- dervisning. Deras antal var ringa, och deras verksamhet som praktikanter hade inte föregåtts av särskilda teoretiska kurser. De
förhållanden som rådde medgav säkerligen, att lärarna i dessa ämnen kunde integrera pedagogik i sin undervisning. En sorts skråsystem, med nära relationer mästare–lärling, kan ha tillämpats i dessa kvantativt små ämnen.129

Helsingin Musiikkiopiston vuosikertomuksissa Wegeliuksen johtajakaudelta
ja oppilaitoksen 20-vuotishistoriikissa on mainintoja ainoastaan pianonsoiton
ja viulunsoiton opetusharjoittelusta sekä yhdestä soololaulun opetusharjoittelijasta.130 Viulunsoiton opetusharjoittelusta on vuosikertomuksissa mainintoja jo edellä esiin tuodun mukaisesti vasta lukuvuoden 1902–1903 alusta, ei
Fabian Dahlströmin mainitsemasta vuodesta 1900, alkaen. Opetusharjoittelijoiden lukumäärien ja heidän opetettavinaan olleiden luokkien määrien perusteella tämä toiminta näyttää lukuvuosittain kasvaneen. Edellä mainittu ei
sulje pois sitä, että Fabian Dahlströmin mainitsemassa sellonsoitossakin on ollut pedagogista koulutusta.
Solistisissa oppiaineissa järjestetyn opetusharjoittelun lisäksi Helsingin
Musiikkiopistossa Wegeliuksen johtajakaudella säveltapailun ja musiikkidiktaatin opetuksessa mainitaan olleen kaksi opetusharjoittelijaa, Mikael Nyberg,
joka sittemmin toimi lukkari- ja urkurikoulutusta selvittäneen komitean jäsenenä Wegeliuksen kuoleman jälkeen (ks. s. 286), kevätlukukaudella 1893, ja
Paula af Heurlin (s. 1872) syyslukukaudella 1895.131 Myös musiikinteorian alkeiskurssin opetusta alkeiskoulun oppilaille järjestettiin opetusharjoitteluna.
Tätä opetusharjoittelua Wegeliuksen johtajakautena toimeenpantiin lukuvuo129. Dahlström, F. 1982: 59/61.
Fabian Dahlströmin laatimissa tilastotiedoissa (ibid.: 70–71/72–73) puheena olevien oppiaineiden opetusharjoittelijoiden määriä ei ole mainittu.
130. Wegelius 1902: 19.
Soololaulun ”lärarepraktikant” oli Sigrid Sederström (s. 1866), jonka opetusharjoitteluajasta ei ole muuta mainintaa kuin edellä siteeratussa alkeiskoulun opettajaluettelossa nimi (Wegelius 1902: 19). Fabian Dahlströmin (1982: suom.: 463) mukaan Sigrid Sederström
opiskeli oppilaitoksessa vuosina 1884–1890, mutta laulun opetusharjoittelu on voinut tapahtua sitä myöhemmin Dahlströmin mainitsemana aikana.
131. Wegelius 1902: 18; Karvonen 1957: 304.
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sina 1903–1904, 1904–1905 ja 1905–1906 lukuvuosittain yhdelle opettajakokelaalle. Ensiksi mainittuna lukuvuonna opetusharjoittelua suoritti Gerda
Schybergson, toisena Ester Andersin (s. 1884) ja kolmantena lukuvuonna Sofia Margareta (Greta) Stenbäck [avioiduttuaan Dahlström (1887–1978)].132 Mainituista henkilöistä Gerda Schybergson ja Ester Andersin suorittivat lisäksi
pianonsoiton ja Greta Stenbäck musiikinteorian opetusharjoittelun. Viimeksi
mainittu toimi sittemmin Helsingin Musiikkiopistossa alkeiskoulun musiikinteorian peruskurssin (”Elementär teorin”) opettajana lukuvuodesta 1905–1906
alkaen ja vielä lukuvuoden 1913–1914 sekä säveltapailun opettajana lukuvuoden 1916–1917 ja kevätlukukauden 1918.133 Tämän oppiaineen pedagogiikan
järjestelyistä, mahdollisista luennoista, ei näytä olevan tietoja. Edellä esiin
tuodusta opetusharjoittelustakaan ei ole mainintoja Helsingin Musiikkiopistoa koskevissa historiateoksissa.

5.9. Solististen oppiaineiden määrän suppeus
Koska Martin Wegelius oli asiantuntijana laatimassa Carl Gustaf Estlanderin
johtamassa komiteassa (ks. s. 154) musiikkikoulua koskevaa ehdotusta, ei ole
sattumaa, että yksityisen yhdistyksen ylläpitämäksi perustetun Helsingin Musiikkiopiston opettaja- ja oppiainerakenne noudatti mainittua ehdotusta tarkasti. Se oli toisaalta ollut lähes sama myös Berndt Otto Schaumanin vuonna
1877 tekemässä valtiopäiväaloitteessa, mistä kuitenkin puuttui sellonsoitto.
Viimeksi tarkoitetun asiakirjan laatimisessa lienee Wegeliuksella ollut osuutensa, kuten Fabian Dahlström on maininnut (ks. s. 148). Solistisina oppiaineina oppilaitoksessa olivat toiminnan alusta alkaen pianonsoitto, urkujensoitto,
soololaulu, viulunsoitto ja sellonsoitto, kuten edellä siteeratusta Leonard Borgströmin allekirjoittamasta sanomalehti-ilmoituksesta selviää (ks. s. 320–321).
Näihin oppiaineisiin lisättiin syksystä 1885 lähtien vaskipuhaltimien soitonopetus (ks. alaluku 5.4.).
Urkujensoiton kuuluminen oppiaineisiin perustui Berndt Otto Schaumanin
valtiopäiväaloitteeseen. Sen jättämisen aikaan maassamme ei ollut vielä yhtään
lukkari- ja urkurikoulua. Edellä tarkoitetusta Schaumanin aloitteesta oppiaineet siirtyivät Taideakatemian perustamista selvittäneen komitean ehdotuksiin.
Vaikka Schaumanin valtiopäiväaloitteessa asiaa ei mainita, voidaan olettaa,
että hän tarkoitti urkujensoiton ottamisella opetusaineeksi kohottaa maamme
kirkkomusiikin tasoa. Edellä tarkoitettu komitea puolestaan perusteltuaan
132. HMÅ 1903–04: 3, 5; ibid. 1904–05: 5, 17; ibid. 1905–06: 6; Karvonen 1957: 304.
133. HMÅ 1905–6: 6; ibid. 1906–7: 6; ibid. 1907–8: 7; ibid. 1908–9: 6; ibid. 1909–10: 7; ibid.
1910–11: 6; ibid. 1911–12: 7; ibid 1912–13: 7; ibid. 1913–1914: 7; Dahlström, F. 1982: 320/329.
Fabian Dahlströmin mukaan (1982: 319/327) Greta Stenbäck aloitti musiikinteorianopettajana vasta vuonna 1906.
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hyvin laajasti orkesterimuusikoiden koulutuksen tarvetta ilmaisee mietinnössään lyhyesti muun koulutuksen osalta seuraavasti: ”Slutligen må erinras om
det öfverallt existerande behofvet af orgelnister för kyrkorna, sånglärare och
lärarinnor för skolorna samt pianolärare för enskild undervisning.” Urkujensoitonopetuksen siten komitea selvästi ilmaisee palvelevan kirkkoa ja asiaan
liittyvänä tuo esiin ettei se voi ilmaista mitään siitä, missä määrin hiljattain
perustettu Turun Lukkari- ja urkurikoulu voi täyttää vallitsevaa tarvetta.134
Sittemmin laadituissa Helsingin Musiikkiopiston kurssivaatimuksissa
urkujensoittoon kuului ”Kyrkligt orgelspel” kaikissa neljässä eri kurssissa.135
Tämän johdosta voidaan pitää hieman oudoksuttavana sitä, että oppilaitos ei
ottanut kirkkomuusikkojen koulutusta virallisesti opetusohjelmaansa, vaikka
urkujensoiton kurssivaatimuksiin sitä palveleva osio kuului ja puheena olevaa
koulutusta Helsingin Musiikkiopistolle tämän koulutuksen tulevaa järjestämistä
selvittäneen komitean esittämässä kysymyksessä vielä erikseen selvästi tarjottiin (ks. s. 289). Siksi urkujensoiton kuuluminen opetusohjelmaan ja erityisesti vakinaisen ”ensimmäisen opettajan” palkkaaminen vuosipalkalla opetusta
hoitamaan vaikuttaa erikoiselta varsinkin sitä taustaa vasten, että musiikkielämässä vallinnut todellinen tarve orkesterisoittajien kouluttamiseksi jäi erittäin heikosti otetuksi huomioon opetuksen järjestämisessä.
Fabian Dahlström on maininnut, että Carl Gustaf Estlanderin johdolla
toimineessa komiteassa laadituissa suunnitelmissa orkesterisoitinten soiton
opetukselle oli varattu ”beretts rätt stor plats”, mutta että se tuli alasajetuksi Helsingin Musiikkiopiston organisaatiosuunnitelmassa, koska oppilaitos ei
tullut valtion, vaan yksityisen yhdistyksen, ylläpitämäksi.
I Estlander-komittens plan år 1879 hade undervisningen i orkesterns instrument beretts rätt stor plats. Men i organisationsplanen 1881 var de orkesterinstrument som nämndes bara två: violin och violoncell (§ 12). Nedskärningen
var naturligtvis en följd av att man år 1879 förutsatt, att staten skulle vara
huvudman för musikinstitutet, medan man år 1881 visste, att detta skulle drivas i privat regi.136
134. KM 30.4.1879: [79].
135. Wegelius 1902: 36–39.
136. Dahlström, F. 1982: 48/49–50.
Erikoista puheena olevan asian julkisuuteen tuomisessa puolestaan on, että Matti Vainio (2002: 239–240) on yhdistänyt keskenään Carl Gustaf Estlanderin puheenjohtajuudella toimineen komitean vuonna 1879 laatimat ja senaatille jättämät ehdotukset ja Helsingin
Musiikkiyhdistyksen vuoden 1881 asiakirjan Organisationsplanen sisällön ja sekoittanut samalla Martin Wegeliuksen asiantuntijatehtävän näiden kahden välillä ilmaistessaan seuraavaa: ”Orkesterisoittimien opetuskysymystä oli pohdittu jo mm. musiikkiopiston perustamista
pohjustaneessa ns. Estlanderin komiteassa, joka oli asetettu pohtimaan laajan taideakatemian perustamista Suomeen. Vuoden 1881 lopullisessa organisaatiosuunnitelmassa, jonka
asiantuntijaksi kutsuttiin Wegelius, komitea valmisti esityksen kuitenkin musiikkiopistoksi, jossa opetusta päätettiin antaa vain viulun, alttoviulun ja sellonsoitossa eikä lainkaan
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Jos mainitussa lausumassa tarkoitettaisiin ainoastaan komiteanmietinnön
perusteluosaksi luonnehdittavaa tekstiä, se olisi pääpiirteissään oikein, mutta
komitean ehdotusten perusteella se on voimakkaasti liioitteleva. Puheena olevan mietinnön ehdotusosassa musiikkikoulun pääaineluettelon jälkeen tektissä
lisäyksenä on mainittu ”trä- och bleckblåsinstrument samt kontrabas”. Niiden
soitonopetuksen komitea ehdotti ainoastaan kulloinkin esiintyvän oppilaiden
taholta tulevan tarpeen mukaan tuntiopettajavoimin hoidettavaksi. Asiaa perusteltiin sillä, että näiden oppiaineiden oppilaita ei luultavasti kaikkina vuosina tulisi olemaan ja että oppilasmäärät vaihtelisivat vuosittain. Siten kyseisen
opetuksen asema komitean ehdotuksessa ei ole suunnitellulle musiikkikoululle
vakinainen eikä mainituilla oppiaineilla siitä syystä voida katsoa mietinnössä
olevan mikään ”beretts rätt stor plats”, vaikka komitean perusteluosaksi määritettävässä tekstissä orkesterimuusikoiden koulutustarve jo edellä mainitun mukaisesti tuodaan hyvin voimakkaasti esiin. Tämän asian osoittaa myös muiden
orkesterisoittimien kuin viulunsoiton ja sellonsoiton opetusta varten komiteanmietinnössä osoitettu 4 000 markan, 19 130 euron, rahoitustarve ja erityisesti sen suhde muiden oppiaineiden opetuksen rahoitustarpeeseen (ks. s. 207).
Edellä siteerattu Fabian Dahlströmin lausuma näyttää perustuvan Martin Wegeliuksen puheena olevasta asiasta antamaan seuraavaan selitykseen:
Af ekonomiska skäl var det äfven man till början icke riskerade att i undervisningsprogrammet intaga andra orkesterinstrumenter än de väsentligaste: violin (inclusive viola) och violoncell* I stadgarna upptogs visserligen och
kvarstår fortfarande såsom moment h) i § 12: ”och, såvidt möjlighet därtill förefinnes, öfriga orkesterinstrumenter”. Då orkesterföreningen 1885 inrättade en
s. k. ”praktisk orkesterskola”, som fortfarande består, blef visserligen en komplettering i detta syfte i viss mening öfverflödig. Dock är och förblir saknaden
af detta eller rättare dessa läroämnen för skolan en väsentlig brist, som icke i
all framtid kan lämnas därhän; för att musiksinnet fritt skall kunna utveckla sig i alla riktingar är för en sådan inrättning en elevorkester en oersättlig
faktor. Då emellertid flera unga militärmusiker redan tidigt sökt inträde i institutet för att därstädes utbilda sig till ledare för hornorkestrar, gaf deta en
osökt anledning till att åtminstone införa undervisning å samtliga bleckblås
instrumenter.
[- -]
*) Äfven det berömda Leipzigerkonservatoriet meddelade ända till slutet
af 1870-talet icke undervisning å andra orkesterinstrumenter än de här nämnda samt kontrabas.137

Wegeliuksen kirjaamasta selityksestä ilmenee, että hänellä oli ollut suunnitelmissa opetusohjelman laajentaminen käsittämään myös muiden orkestepuhaltimissa.”
137. Wegelius 1902: 6, not; ks. myös Karvonen 1957: 77 ja Marvia 1993: 121, alaviite 2.
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risoittimien kuin viulun ja sellon soitonopetus. Lisäksi hänen oppilasorkesterista
lausumansa näkemykset osoittavat, että se oli ollut Wegeliuksella tulevaisuuden suunnitelmissa mukana. Ne romuttuivat Käytännöllisen Orkesterikoulun
perustamisen ja toiminnan johdosta.
Hieman erikoinen on Wegeliuksen esiin tuoma näkemys siitä, että useat
nuoret sotilassoittajat hakeutuivat Helsingin Musiikkiopistoon kehittyäkseen
torvisoittokuntien johtajiksi. Oppilaitoksessahan ei ollut minkäänlaista orkesteria ennen kuin lukuvuonna 1904–1905 jousiorkesteri, joten käytännön harjoitusta torvisoittokunnan johtamisessa tässä oppilaitoksessa ei voinut saada.138
Paremmin tämän asian oppiminen ilmeisesti onnistui sotilassoittokunnassa,
missä kyseiset oppilaat saivat myös soitonopetusta samalta opettajalta kuin
Helsingin Musiikkiopistossa, kuten jo alaluvussa 5.4. on mainittu.
Erikoisinta edellä siteeratussa Wegeliuksen selityksessä kuitenkin on, että
hän solististen oppiaineiden opetusvalikoiman suppeutta vuonna 1902 puolustaessaan ankkuroitui Leipzigin konservatorion menneitten vuosikymmenien, ei
mainitun oppilaitoksen sen hetken eikä edes vuoden 1882, käytäntöihin. Menneitten vuosikymmenien osalta hän kylläkin ilmaisee asian oikein, mutta jättää ilmeisen tarkoituksellisesti tuomatta esiin Leipzigin konservatoriossa jo
ennen Helsingin Musiikkiopiston perustamista tehdyt opetusohjelman laajentamiset. Tultuaan keväällä 1882 nimitetyksi Helsingin Musiikkiopiston johtajaksi hän teki senaatin myöntämän 700 markan, 3 063 euron, apurahan139 turvin
tutustumismatkan Saksan konservatorioihin, muun muassa Leipzigin konservatorioon. Tällöin hän ei ole voinut välttyä saamasta tietoa siitä, että tässä oppilaitoksessa oli omana osastonaan käynnistetty ”orkesterikoulu” vuonna 1881.140
Voitaneen olettaa, että Leipzigin konservatorion opetusohjelman laajenemisen lisäksi Wegelius tiesi myös esimerkiksi Prahan konservatorion orkesterisoittimien osalta monipuoliset opetusjärjestelyt (ks. s. 65–66) viimeistään
vuonna 1882, jolloin mainitussa oppilaitoksessa koulutuksensa saanut Anton
Sitt aloitti opetustyönsä viulunsoiton ”ensimmäisenä opettajana” Helsingin
Musiikkiopistossa.
Se, että oppiainevalikoima olisi pienentynyt siitä syystä, että oppilaitos ei tullut valtion, vaan yksityisen yhdistyksen ylläpitämäksi, millä Fabian Dahlström
ilmeisesti tarkoitti rahoituksen johdosta odotettua rajallisempia toimintamah138. Martin Wegelius ei itsekään ollut opiskellut orkesterinjohtamista. Jäänee lopullisesti selvittämättä, tarkoittiko hän sitä, että Helsingin Musiikkiopistossa oppiainetta ”Instrumentation för bleckblåsinstrument”/”Soitinnus vaskipuhaltimille” opiskelemalla voi saada
valmiuden puhallinorkesterin johtajaksi. Mainittua oppiainetta opiskeli lukuvuodesta 1898–
1899 lähtien yleensä kaksi oppilasta (1900–1901 yksi ja 1901–1902 neljä oppilasta), mutta
lukuvuosina 1904–1905 ja 1905–1906 ei yhtään oppilasta (Dahlström, F. 1982: 70–71/72–73).
139. FAT 144/26.6.1882: 1; HD 170/27.6.1882: 2; Hbl 145A/27.6.1882: 1; ÅU 171/28.6.1882:
2; ÖF 73/28.6.1882: 1; KS 49/29.6.1882: 2.
140. Kestner-Boche 1993: 232.
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dollisuuksia,141 ei ole perusteluna yksiselitteisesti pätevä. Musiikkioppilaitoksen,
kuten muunkin oppilaitoksen, opetuksesta aiheutuviin kuluihin ei vaikuta oppiaineiden lukumäärä, vaan opetuksen kokonaistuntimäärä.
Helsingin Musiikkiopistoa ylläpitäneen Helsingfors Musikföreningin toimintaan otettiin perustamisesta alkaen myös hyvin mittavaksi suunniteltu
julkinen konserttitoiminta. Se lisäsi myös oppilaitoksen ylläpitäjän kuluja. Pianonsoiton, viulunsoiton ja sellonsoiton ”ensimmäisille opettajille”, pianonsoiton
”toiselle opettajalle” ja laulunopettajalle maksetut ”spelhonorariumit” ja ”sånghonorariumit” olivat esimerkiksi lukuvuonna 1887–1888 yhteensä 3 800 markkaa ja oppilaitoksen jousikvartetille osoitettu summa 800 markkaa eli edellä
mainitut kulut yhteensä 4 600 markkaa, vuoden 1888 rahanarvon mukaan noin
25 070 euroa.142 Musiikki-iltojen ja konserttien toimeenpanemisesta aiheutui
myös muita kuluja (mm. vuokra- ja ilmoituskuluja sekä konsertteihin palkattujen kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden ja syksystä 1889 lähtien Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterista oppilaitoksen kvartettiin palkattujen
muusikoiden palkkiokuluja), joten perehtymättä yksityiskohtaisesti oppilaitoksen taloustietoihin voidaan todeta, että konserttitoiminnasta aiheutuneet kulut
olivat ilmeisesti vähintään 5 000 markkaa, esimerkiksi vuoden 1887 rahanarvon perusteella noin 27 780 euroa, vuosittain.
Carl Gustaf Estlanderin johdolla toimineen taideakatemian perustamista selvittäneen komitean asiantuntijat (M. Wegelius, F, Saltzman, H. Paul, R.
Faltin m. fl.143) olivat ehdottaneet ja komiteanmietintöön myös on kirjattu taidekatemiaan liitettäväksi tarkoitetun musiikkikoulun talousarviossa muiden
orkesterisoittimien kuin viulun ja sellon soitonopetusta varten vuotuisiksi kuluiksi 4 000 markkaa, 19 170 euroa (vrt. s. 361).
Vuosittain Helsingfors Musikföreningin käytössä olleet varat olisivat mahdollistaneet paljon toteutunutta ja myös Taidekomitean ehdotuksessa mainittua monipuolisemman opetusainevalikoiman, mikäli yhdistys olisi keskittynyt
ainoastaan opetustoimintaan. Siten Martin Wegeliuksen mainitsema varojen
puute ei ollut keskeisin syy hyvin rajalliseen opetusainevalikoimaan, vaan syynä oli Wegeliuksen ja Helsingfors Musikföreningin tietoinen valinta julkisen
konserttitoiminnan liittämisestä yhdistyksen toimintaan. Lisäksi voidaan näin
jälkikäteen esittää kysymys, olisiko vallinneissa olosuhteissa ollut tärkeämpää
käytettävissä olleilla varoilla järjestää toteutunutta monipuolisempi orkesterisoittajien koulutus kuin ottaa opetusohjelmaan urkujensoitonopetus ja palkata vuosipalkalla sitä varten ”ensimmäinen opettaja”, koska kirkkomuusikkojen
koulutus oli jo vuonna 1878 aloitettu Turussa ja aloitettiin syksyllä 1882 myös
141. Dahlström, F. 1982: 48/50.
142. HMÅ 1886–87: 7.
143. Wegelius 1902: 3.
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Helsingissä.144 Urkutaiteilijakoulutuksen järjestäminen oli tuskin käytännössä
kyseisenä ajankohtana yhtä tärkeää kuin vallinneen kotimaisen orkesterisoittajakoulutuksen toimeenpaneminen.
Edellä mainitun rahoitukseen liittyneen asian lisäksi suppeaan solististen
oppiaineiden määrään vaikuttaneista asioista nousevat hyvin merkittäviksi Carl
Gustaf Estlanderin johtaman komitean mietinnössä oleva [edellisellä sivulla yksilöidyn komitean ulkopuolisen työryhmän] lausuma ”För hvart och ett af följande tre ämnen, musikens teori och historia, pianospel samt sång, hvilka kunna
anses vara de vigtigaste af skolans hufvudämnen [- -]”145 ja jo edellisellä sivulla
esiin tuotu Wegeliuksen itsensä esittämä musiikkikoulutuspoliittinen perustelu, minkä mukaan ”Äfven det berömda Leipzigerkonservatoriet meddelade ända till slutet af 1870-talet icke undervisning å andra orkesterinstrumenter än
de här nämnda samt kontrabas”. Tässä vaiheessa, vuonna 1902, Wegelius on
kirjannut orkesterisoittimien soitonopetuksen laajentamista ja oppilasorkesteria koskevat näkemyksensä, mutta on samalla todennut ne liiallisiksi Käytännöllisen Orkesterikoulun toiminnan alettua vuonna 1885 (ks. lainaus sivulla
361). Puute orkesterisoittimien soiton laajamittaisesta opetuksesta oli opetusohjelmassa kuitenkin jo vuodesta 1882 alkaen, jolloin Käytännöllistä Orkesterikoulua ei vielä ollut olemassa eikä sitä olisi tarvinnut perustaakaan, mikäli
Helsingin Musiikkiopisto olisi ottanut huolehtiakseen toteutunutta laajemmin
orkesterisoittimien soitonopetuksesta.
Maassamme vallinnut kotimaisten orkesterimuusikoiden vähyys oli yleisesti tiedossa jo ennen Helsingin Musiikkiopiston perustamista, koska vuodesta 1860 alkaen toimineet Helsingin teatteriorkesterit oli jatkuvasti miehitetty
lähes tyystin ulkomaisin, pääasiassa saksalaisin, muusikoin.146 Tämän asian
myös Martin Wegelius varmasti tiesi. Suomalaisten orkesterisoittajien vähyyden Wegelius oli lisäksi havainnut omakohtaisesti vuorotellessaan Richard
Faltinin kanssa oopperaesitysten johtajana Suomalaisessa Oopperassa esityskaudella 1878–1879.147 Juuri nämä tiedot ja kokemukset ovat suurella todennäköisyydellä perusteena taideakatemian perustamista selvittäneen Carl Gustaf
Estlanderin johdolla toimineen komitean mietinnössä esitetylle lausumalle ”I
nya Teaterns orkester ingå för närvarande endast tre inhemska medlemmar
med sådan talang, att de här kunna nämnas, den andra orkestern har åter så
144. Helsingin Musiikkiopiston urkujensoiton kurssivaatimuksiin kuului myös ”kyrkligt
orgelspel” (Wegelius 1902: 36–38). Voidaan todeta, että opetuksen järjestäminen pelkästään
konsertoiviksi urkureiksi kouluttautuvia varten olisi ollut ylimitoitettua puheena olevana
aikana, kuten vielä sen jälkeenkin.
145. KM 30.4.1879: [111].
146. Esim. Hbl 188/15.8.1878: 1–2 kertoi kirjoituksessaan ”Nya theatern” tämän teatterin
orkesterin 18 soittajasta enemmistön olevan nimien perusteella saksalaisia.
147. US-r 107/6.9.1878: 2; SWL 107/7.9.1878: 1; I-n 73/11.9.1878: 2; ST 71/11.9.1878: 2; Päijänne 73/13.9.1878: 2; Dahlström, F. 1982: 13/15.

5. Helsingin Musiikkiopisto Martin Wegeliuksen johtajakaudella

365

kort tid uppburit anslaget, att redan derför intet nämnvärdt resultat kan vara att anteckna”.148 Lainauksessa mainitulla toisella orkesterilla tarkoitettiin
Suomalaisen Oopperan orkesteria.149
Jo edellä on esiin tuotu piano-oppilaiden suuri edustus Helsingin Musiikkiopistossa Wegeliuksen johtajakautena (ks. alaluku 5.5.). Oppilasmääriä
koskevat tilastotiedot osoittavat, että kovinkaan suunnitelmallista ja maan musiikkielämän tarpeet huomioon ottavaa oppilasrekrytointia Wegeliuksen johtajakaudella ei ollut, vaan oppilasmäärien kehitystä ohjailivat eri oppiaineita
opiskelemaan pyrkivien lukumäärät, ei musiikkielämässä vallinneen tarpeen
perusteella oppilaitos. Toteutuneen menettelyn olivat jo taideakatemian perustamista varten asetetun komitean mietinnössä Wegelius ja eräät muut musiikkialan edustajat musiikkikoulun oppilasrekrytoinnin perusteeksi maininneet
(ks. s. 208–209).
Helsingin Musiikkiopiston lukuvuosittaisten oppilasjakaumien perusteella
näyttää siltä, että musiikkikoulun tarpeellisuuden osoittamiseksi Carl Gustaf
Estlanderin puheenjohtajuudella toimineen komitean mietintöön Wegeliuksen
johdolla kirjatut perustelut orkesterisoittajien koulutuksen välttämättömyydestä sekä pääkaupungin että muiden kaupunkien orkestereita varten jäivät Wegeliuksen johtajakaudella Helsingin Musiikkiopistossa kuolleiksi kirjaimiksi.
Urkujensoitto ja erittäin vähäiseksi jäänyt vaskipuhaltimien soitto pois lukien
solististen oppiaineiden opetus kohdentui laulun ja pianonsoiton sekä erittäin
vähäiseltä osin viulunsoiton ja sitäkin vähäisemmältä osalta sellonsoiton, tarpeisiin. Tätä asiaintilaa edellä esiin tuodun perusteella voidaan pitää Wegeliuksen150 harkittuna menettelynä. Pelkkien arvailujen varaan jää, oliko myös
Richard Faltinilla, ”som även kände Leipzig-konservatoriet utan och innan”,151
osuutensa siihen, että Helsingin Musiikkiopistossa oli hyvin suppea solististen
oppiaineiden opetusvalikoima Leipzigin konservatorion menneinä vuosikymmeninä antaman esikuvan mukaisesti.

148. KM 30.4.1879: [76].
149. Voidaan pitää todennäköisenä, että Martin Wegelius tiesi maassamme yleisesti vallinneen orkesterisoittajatilanteen hakiessaan Turun Soitannollisen Seuran orkesterijohtajaksi vuonna 1876 (ks. luvun 3 alaviite 191, s. 119).
150. Richad Faltin oli opiskellut Leipzigin konservatoriossa ennen v. 1856 Suomeen saapumistaan ja uudelleen syksystä 1860 kevääseen 1861.
151. Dahlström, F. 1982: 16/17.
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6. Käytännöllinen Orkesterikoulu
6.1. Helsingin Orkesteriyhdistyksen ja Käytännöllisen
Orkesterikoulun perustaminen
Robert Kajanuksella oli ilmeisesti valmiina sekä suunnitelma että vara
suunnitelma tulevaa toimintaansa varten kotimaassa palattuaan kesällä 1882
ulkomaisilta opintomatkoiltaan.1 Hänen tarkoituksensa päästä vastaperuste
tun Helsingin Musiikkiopiston musiikinteorianopettajaksi kariutui siihen, et
tä Martin Wegelius oli varannut mainitun tehtävän itselleen. Kajanuksen oli
otettava varasuunnitelma käyttöön. Hän perusti välittömästi kauppiaiden W.
[Walter] Klärich ja N. [Nicolas] Sinebrychoff (1856–1896) kanssa orkesteriyh
distyksen Orkesterförening i Helsingfors/Helsingin Orkesteriyhdistys2 ja hankki
sen ylläpitämään orkesteriin soittajat ulkomailta, lähinnä Saksasta. Orkeste

1.. Kajanus opiskeli Leipzigin konservatoriossa syksystä 1977 kevääseen 1879 valtiolta vuo
sina 1877 ja 1878 saamiensa 700 markan, n. 2 830 ja 3 112 euron, apurahojen turvin (mm.
US-r 138/16.11.1877, Li.: 2; SWL 137/ 17.11.1877: 1 ja 140/23.11.1878: 1). Viulunsoitonopin
not Gewandhaus-orkesterin konserttimestarin Henry Schradieckin johdolla loppuivat heti
alkuunsa mainitun opettajan todettua, että vasenkätisestä Kajanuksesta ei voi tulla konser
toivaa viulistia. Kajanus keskittyi tämän jälkeen musiikinteorian ja sävellyksen opiskeluun
Ernst F. E. Richterin, Karl Reinecken ja Salomon Jadassohnin johdolla. Hänen tulevan pää
tehtävänsä kannalta lienee kuitenkin ollut merkityksellisintä Leipzigissä Hans von Bülowin
(1830–1894), Arthur Nikischin (1855–1922) ja Felix Weingartnerin (1863–1942) johtaman
Gewandhaus-orkesterin harjoitusten seuraaminen ja konserttien kuunteleminen. Syksyllä
1879 hän opiskeli sävellystä Pariisissa Johan Svendsenin (1840–1911) johdolla, mihin tarkoi
tukseen hän sai valtiolta 1 000 markan, 4 792 euron, apurahan (mm. SWL 139/22.11.1879: 1)
ja jatkoi mainittuja opintoja vielä Dresdenissä syksystä 1881 lähtien saamansa 1 000 mar
kan, 4 094 euron, valtion apurahan turvin (mm. SWL 64/2.6.1881: 1; WiTng 63/4.6.1881: 2,
ks. myös Ringbom, N.-E. 1932: 15, not 1/15, alaviite 1).
Yrjö Suomalainen (1952: 87) on virheellisesti ilmaissut, että Robert Kajanus oli opiskel
lut myös Helsingin Musiikkiopistossa ja oli tällöin tutustunut Jean Sibeliukseen (”Tosin he
jo opiskeluaikanaan Helsingin musiikkiopistossa olivat joutuneet kosketukseen, [- -]”). Suo
malaiselta näyttää siten mainitussa yhteydessä unohtuneen Helsingin Musiikkiopiston pe
rustamisvuosi 1882.
2. Kauppias Walter Klärich oli avainasemassa Kajanuksen orkesterin perustamisessa. Hän,
Kajanus itse ja kauppias Nicolas Sinebrychoff sitoutuivat kukin vastaamaan 10 000 markan,
n. 43 850 euron, edestä perustettavan orkesterin kuluista. Orkesterin perustamista edisti li
säksi Nya teaternin teatteriesitysten väliaikamusiikin esittämisestä saatu sopimus ja vielä
Seurahuoneen johtajan A. J. Johanssonin antama takuu mainitussa toimitilassa toimeen
pantavista populäärikonserteista (HD 234/30.8.1882: 3; Hbl 201A/31.8.1882: 1; Ringbom,
N.-E. 1932: 15, 17–18/15, 17–18). Edellä mainitusta poiketen Einari Marvian (1993: 41) mu
kaan kauppias N. Sinebrychoffin luovuttama rahamäärä oli 5 000 markkaa, n. 21 930 euroa.
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rin jäsenistä, joita syksyllä 1882 oli 36, vain noin puolet oli suomalaisia, ja yh
teensä 18 puhallinsoittajasta ainoastaan yksi oli kotimaamme kansalainen.3
Orkesterföreningen i Helsingfors/Helsingin orkesteriyhdistys sai soitanto
kauden 1883–1884 alusta kolmen vuoden ajan vuosittain valtionavustusta
15 000 markkaa, 67 630–72 970 euroa. Asiasta ja valtionavustuksen ehdoista
tiedotettiin syksyllä 1883 sanomalehdissä.
— Orkesterföreningens anslag. Enligt hvad förut omförmälts, har or
kesterföreningen härstädes erhållit ett statsunderstöd af 15,000 mark om året
i tre års tid, för att underhålla en dylik orkester i hufvudstaden. Vid detta an
slag äro fästade följande vilkor: orkestern bör, utom en anförare eller dirigent,
bestå af minst 36 medlemmar, af hvilka flertalet böra vara fast aflönande för
spelåret; tillfälle bör beredas finska musici att vinna anställning vid orkes
tern, såvidt de befinnas i sådant afseende användbara; derjemte är orkester
föreningen förpligtad att låta meddela för undervisning i något af orkesterns
instument åt en elev af finsk härkomst; slutligen eger orkestern att mot skälig
ersättning biträda vid officiela fester i Helsigfors samt att årligen under må
naderna ocktober-maj föranstalta minst sex konserter, vid hvilka större ton
skapelser af äldre och företrädesvis nutidens mästare utföras.4

Valtionavustuksen ehdoksi orkesteriyhdistykselle määrätty velvoite kou
luttaa yhtä syntyperältään suomalaista oppilasta ei ollut mikään uusi asia,
koska jo vuonna 1856 Aleksanteri II:n Nya teaternin valtionavun ehdoksi aset
taman määräyksen mukaan teatterin ylläpitäjän ja sittemmin myös muiden
teatteriorkestereiden velvollisuuksiin kuului kouluttaa neljää kotimaista soit
tajaa vuosittain.5
Helsingin Orkesteriyhdistyksen valtionavustuksen ehdoissa mainittu koti
maisten muusikoiden kiinnittäminen orkesteriin ei olisi yhden syntyperäisen
suomalaisen soittajan koulutusvelvoitteen toteuttamisella mahdollistunut usei
den vuosikymmenienkään aikana. Tämä asia ja vallinnut kotimaisten muusi
koiden vähyys sekä toistuvat ongelmat ulkomaisten soittajien rekrytoimisessa
saivat aikaan sen, että Robert Kajanus perusti vuonna 1885 Helsinkiin edellä
mainitun orkesteriyhdistyksen alaiseksi Käytännöllisen Orkesterikoulun. Sillä
oli siten musiikkielämästä noussut todellinen tarve suomalaisen orkesterisoit
taja-ammattikunnan aikaansaamiseksi, koska ainoa tuolloin toiminnassa ollut
musiikkioppilaitos, Helsingin Musiikkiopisto, ei ollut ottanut tätä koulutus
3. Marvia 1993: 49–51.
Margit Rahkonen (2004: 61) mainitsee virheellisesti orkesterin soittajien kokonaismää
räksi 32.
4. HD 264/28.9.1883: 2 [ilmaus ”instument” on sanomalehdessä painovirhe tarkoittaen sa
naa ”instrument”]; ÅU 264/29.9.1883: 2; ks. myös Ringbom, N.-E. 1932: 20–21/20 ja Marvia
1993: 68–69, 110.
5. Nervander 1900: 350–363; Weckström 1966: 38–51, 70; Marvia 1993: 16–17, 108.
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ta riittävästi huomioon antamassaan opetuksessa. Helsingin Orkesteriyhdis
tyksellä oli sitä paitsi esikuvat musiikkikoulutuksen järjestämisessä jo Turun
Soitannollisen Seuran, Viaporissa Ludvig van Heydenin, Turussa Wilhelm Frie
drich Siberin ja Helsingissä Sinfoniayhdistyksen/Carl Gottlob Ganszaugen se
kä eräissä muissa maamme kaupungeissa järjestetyissä musiikkikapelleihin
liittyneissä musiikkikoulutustoiminnoissa.
Orkesterikoulun perustamiseen mahdollisesti vaikutti myös se, että Robert
Kajanus muun muassa Leipzigiin, Pariisiin ja Dresdeniin vuosien 1877–1882
kuluessa suuntautuneiden opintomatkojensa6 kuluessa oli perehtynyt näiden
kaupunkien konservatorioiden opetusjärjestelyihin. Viimeistään keväällä 1882
hän tuli tietämään Leipzigin konservatoriossa syksystä 1881 käynnistetyn ”or
kesterikoulun”. Hän johti tällöin konsertissa 28.5.1882 Leipzigissä sävellyksen
sä Suomalainen rapsodia Gewandhaus-orkesterin esittämänä.7 Voitaneen pitää
myös todennäköisenä, että Kajanus tiesi, että Franz [Ferenc] Lisztin tekemi
en aloitteiden pohjalta hänen oppilaansa Carl Müllerhartung [Müller-Hartung
(1834–1908)] oli vuonna 1872 perustanut Weimarissa orkesterikoulun nimel
tään Weimarer Orchester-Schule, nykyisin Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar.
Jo uuden oppilaitoksen nimestä voidaan havaita, että tämän musiikki
oppilaitoksen tavoitteena ei ollut laaja-alaisen musiikkikoulutuksen antaminen,
vaan ainoastaan niiden valmiuksien antaminen, mitkä välttämättömimmin
tarvitaan orkesterisoittajan jokapäiväisessä työssä ”käytännössä”. Käytännöl
lisellä Orkesterikoululla oli siten alusta alkaen hyvin rajallinen, mutta pää
määrähakuinen strategia. Se oli orkesterisoittajia kouluttava musiikkialan
ammattikoulu. Käytännöllisen Orkesterikoulun pedagogiset prinsiipit poikke
sivat ratkaisevasti Helsingin Musiikkiopistossa toteutetuista Martin Wegeliuk
sen musiikkipedagogisista näkemyksistä. Tältä osin Karl Flodin on kirjannut
Martin Wegeliuksen mielipiteitä, mitkä tulevat esiin jäljempänä (ks. s. 404).
Oppilaitoksen toiminnan aloittamista koskevissa sanomalehti-ilmoituksis
sa lueteltiin opetusaineet ja ilmoitettiin oppilaitokseen otettavan ainoastaan
miespuolisia oppilaita.
6. Robert Kajanus teki vielä syksyllä 1889 opintomatkan Berliiniin, missä hän opiskeli kont
rapunktia prof. [Ludwig] Busslerin (1838–1900) ja orkesterinjohtamista uudelleen [Hans]
von Bülowin johdolla. Samalla Kajanuksen tarkoituksena oli rekrytoida soittajia orkeste
riinsa Helsinkiin (NPr 264A/29.9.1889: 3; WS 251/27.10.1889: 3; PU 252/29.10.1889: 3; S-o
127/29.10.1889: 2; US-r 252/29.10.1889: 3).
7. HD 161/17.6.1882: 3; Mbl 138/17.6.1882: 3; FAT 140/20.6.1882: 1; BjTng 48/21.6.1882:
3; WaTng 50/23.6.1882: 2.
Jo edellisenä vuonna (30.3.1881) Kajanus oli johtanut Leipzigissä sävellyksensä Kullervon kuolema Gewandhaus-orkesterin esittämänä (US-r 83/11.4.1881: 2; Mbl 89/20.4.1881:
3; ÖF 44/20.4.1881: 2; H:fors 90/21.4.1881: 1; ÅU 107/22.4.1881: 2).
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Käytännöllisen
Orkesterikoulun
avaa täällä lokakuun 1 pnä Helsingin orkesteriyhdistys: Koulussa
opetetaan käyttämään kaikkia orkesteri-soittokoneita (viulua, violon
selliä, huilua, oboeta, klarinettia, fagottia, torvea, trumpetia, pasuunaa
y.m.) sekä musiikin teoriaa y.m.
Vuosimaksu 100 mk. Varattomille lahjakkaille oppilaille annetaan
opetusta maksutta.
Ainoastaan miespuolisia oppilaita vastaanotetaan lokakuun 1 päi
vään saakka, ja lähempiä tietoja antaa
R o b e r t K a j a n u s,
[- -].8

Sanomalehti-ilmoituksesta on nähtävissä, että pianonsoitto ei kuulunut
koulun opetusaineisiin edes tukioppiaineena. Oppilaiden vuosimaksuksi il
moitettu määrä, 100 markkaa on 486 euroa. Vertailun vuoksi on mainittavis
sa, että Helsingin Musiikkiopistossa varsinaisen oppilaan lukuvuosimaksu oli
samaan aikaan 250 markkaa, 1 216 euroa.
Ainoastaan miespuolisten oppilaiden hyväksyminen orkesterikouluun perus
tui aikakauden yleiseen käytäntöön. Orkesterisoittajat ovat olleet perinteisesti
ainoastaan miespuolisia, mikä asia on muuttunut vasta vähitellen ja joissakin
maailman parhaimpina yleisesti pidetyissä orkestereissa vasta 1990-luvulla.9 Or
8. US-r 209/10.9.1885: 4 (ks. myös toimituksen tiedote, ibid.: 3) ja 213/15.9.1885: 4;
S-ta 75/22.9.1885: 1; ks. myös vastaavat ruotsinkieliset ilmoitukset sanomalehdissä HD
245/10.9.1885: 1, 247/12.9.1885: 1, 249/14.9.1885: 1 ja 265/30.9.1885: 4; Hbl 210A/11.9.1885: 4;
212/13.9.1885: 3, 214/16.9.1885: 4 ja 226A/30.9.1885: 4; NPr 246/11.9.1885: 1, 248/13.9.1885: 1
(ks. myös toimituksen tiedote, ibid.: 2), 250/15.9.1885: 1 ja 265/30.9.1885: 1; ÖF 210/11.9.1885:
2; Fi 214/16.9.1885: 1 ja 226/30.9.1885: 1; Fw 209/10.9.1885: 1 (ks. myös toimituksen tiedo
te s. 3), 211/12.9.1885: 1 ja 213/15.9.1885: 1; ks. myös Ringbom, N.-E. 1932: 68/69 ja Mar
via 1993: 109.
Edellä mainittujen sanomalehti-ilmoitusten lisäksi sanomalehdet tiedottivat Käytän
nöllisen Orkesterikoulun alkamisesta myös niiden toimitusten laatimilla uutisilla. Koulua
koskevia tiedotteita julkaisivat lisäksi muutkin sanomalehdet eri puolilla maatamme, mm.
Viipurissa I-n (107/12.9.1885: 3) ja Joensuussa Ka-r (38A/15.9.1885: 2).
Lahjakkaita varattomia oppilaita koskeva maksuton opetus kohdennettiin Käytännölli
sessä Orkesterikoulussa sittemmin 8–15-vuotiaisiin oppilaisiin (esim. Hbl 216/13.9.1889: 1).
9. Berliinin ja Wienin Filharmoniset Orkesterit ovat viimeisimmät merkittävimmät orkes
terit, mihin myös naispuoliset muusikot pääsivät soittajiksi.
Rinnasteisena asiana kirkkomusiikin alalla urkureiden virat tulivat avoimiksi Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa myös naispuolisille henkilöille vuonna 1909 ja kanttori-ur
kureiden virat vasta vuonna 1963, kuten alaluvussa 4.6. on jo esiin tuotu.
Niin sanotun viihdemusiikin esittämiseen keskittyneitä ulkomaisia, enimmäkseen Wienistä
saapuneita, naisorkestereita tai -yhtyeitä oli runsaasti jo 1800-luvun lopulta lähtien. Ravin
tolat kiinnittivät niitä suorastaan kilpaa palvelukseensa myös meillä Suomessa viimeistään
vuodesta 1895 lähtien (kvartetti-kokoonpanossa jo vuodesta 1889 lähtien, Hä 94/23.11.1889:
1, 96/30.11.1889: 1 ja 98/7.12.1889: 1). Nämä orkesterit tai yhtyeet olivat suosittuja esiintyjiä
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kesterikouluun otettiin sittemmin myös naispuolisia oppilaita, ja ruotsinkielisen
sanomalehti-ilmoituksen ilmauksen (ks. alaviitteessä 8 mainitut ruotsinkieliset
sanomalehti-ilmoitukset) ”Endast manliga elever mottagas” ymmärrettiin var
sin pian tarkoittavan muuta kuin miehekkääseen ikään jo ehtineitä hakijoita.
Musiikkikriitikko Bis [Karl Fredrik Wasenius] kirjoitti Käytännöllisestä
Orkesterikoulusta otsikolla ”En praktisk orkesterskola” heti koulun alkamis
vaiheessa hyvin innostuneen ja kannustavan sanomalehtiartikkelin, missä hän
toi esiin muun muassa seuraavaa:
Företaget är ej nytt, utan endast en utveckling i större skala af den för lan
det nödvändiga och nyttiga sidoverksamhet, som man redan tillförene påbe
gynt vid orkestern genom att söka uppsamma praktiska musiker.
Behofvet af musikkapell äfven i landsortsstäderna har år från år tillta
git; den staden efter den andra annoncerar efter orkestermusici, hvilka man
mestadels sedan nödgats emottaga från utlandet med naturligtvis mer eller
mindre vanskliga chanser för en tillfredställande och solid grundläggning af
företaget. Men hvarken kan ett sådant förfarande vara egnadt att verkligen
betrygga musikens framtid hos oss, eller gå och gälla för att i nationelt intres
sa ha tillgodogjort sig det inhemska materialet.
Vår nation har på flerfaldigt sätt visat sig vara musikalisk, och kunde vi
engång i de skilda orkestrarne inom landet uppställa finnar, [- -].
Vi våga uttala detta hopp med så mycken större tillförsigt som ledaren af
den nuvarande orkestern och denna dess utvidgade undervisningsverksamhet
redan visat så tillförlitliga prof på handlingskraft, och musikalisk kompetens,
samt intresse och talang i fråga om den inhemska tondiktningen. [- -] Och an
se vi oss på grund af ofvansagda omständigheter kunna och böra tillönska det
utvidgade företaget all den framgång, som det förtjenar genom försöket att
uppamma praktiska musiker, af hvilka musiklifvet i landet så vidt det gäller
det vigtigaste, orkestern. har ett stort behof.10

Huomionarvoista on, että kirjoittaja ei lainkaan viitannut siihen, että pu
heena oleva koulutus olisi voitu järjestää Helsingin Musiikkiopistossa, vaan
ravintolakonserteissa ja tanssiaistilaisuuksissa sekä iltamissa ja monissa muissa tilaisuuksis
sa pääkaupungin lisäksi eri puolilla maatamme (mm. HAbl 4/5.1.1895: 2; Hbl 247/12.9.1895:
2, 257/22.9.1895: 2, 320/24.11.1895: 3, 275/26.11.1895, L-o-u: 2, 9/11.1.1896: 1, 15/17.1.1896:
1, 321/ 24.11.1896: 2, 295/31.10.1901: 2; TaU 64/24.4.1896: 1 ja 2; W-si 40/7.4.1898: 4; WN
250/26.10.1901: 1, 136/16.6.1902: 2, 153/7.7.1902: 1, 202/1.9.1904: 2; WS 55/9.7.1902, Supis
tus: 2; K-a 75/31.3.1905: 2 ja 78/4.4.1905: 2; U-aa 75/5.7.1905: 1).
Tapahtuipa niinkin, että joku valitsijamies antoi Viipurissa kahdeksan ääntä seura
huoneella esiintyneelle naisorkesterille vuoden 1898 väliaikaisissa valtiopäivämiesvaaleissa
(W-i 250/29.10.1898: 3; Waasan Sanomat 87/1.11.1898: 3).
Mikkelissä ilmestyneessä sanomalehdessä (M-i 14/5.2.1906: 2) olleesta artikkelista ei
selviä, koostuiko 4.2.1906 Mikkelissä esiintynyt naisorkesteri ulkomaisista vai kotimaisis
ta soittajista.
10. HD 247/12.9.1885: 3–4.
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artikkelissa toistuvasti esiintyvä ilmaus praktiska musiker ja tarve heidän
saamiseksi eri puolille maatamme ilmeisesti kirjoittajan käsityksen mukaan
edellytti pääkaupunkiin toisen oppilaitoksen perustamista ”käytännön” muu
sikoiden kouluttamiseksi.

6.2. Koulun oppilasmääriä ja opetus
Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilasmäärä oli aluksi 26, mutta toisen lu
kuvuoden syksyllä lokakuisen sanomalehtitiedon mukaan 16, vaikka ilmoit
tautuneita oli ollut 23.11 Nils-Eric Ringbomin mukaan oppilaita oli mainittuna
lukuvuonna 18,12 kuten myös keväällä 1887 pidetystä oppilaskonsertista kir
joitetun ja jäljempänä siteeratun arvostelun mukaan. Oppilasmäärän vähene
misestä ensimmäiseen lukuvuoteen verrattuna on tehtävissä Einari Marvian
mukaan johtopäätös, että ruotsinkielisten sanomalehti-ilmoitusten ”manliga”
oli käsitetty virheellisesti, ja jo miehekkääseen ikään varttuneet oppilaat oli
vat huomanneet olevansa väärässä paikassa.13 Mahdollisesti oppilaaksi hyväk
symisessä käytettiin myös karsintaa musiikkitaitojen perusteella.
Jo koulun toisen toimintavuoden päätteeksi Kajanus järjesti koulunsa op
pilaskonsertin. Siitä kirjoitettiin muun muassa seuraavasti:
Tämä koulu aloitti waikutustoimensa syksyllä 1885, ja eilen oli hra Kaja
nus kutsunut yleisöä kuulemaan, mitä siinä tämän ajan kuluessa on aikaan
saatu. Koulun 18 oppilaasta esiintyi 14 erilaisilla soittokoneilla, sekä yksityi
sesti että yhteisesti, ja hawaittiin heidän, oppiajan lyhyyteen katsoen, edisty
neen warsin kiitettäwällä tawalla. Kolme heistä oli Helsingistä kotoisin, muut
kaikki eri paikkakunnista maaseuduilla.
Samalla kuin onnittelemme hra Kajanusta siihen kauniiseen menestyk
seen, jolla hän on tehtäwänsä suorittanut, toiwotamme hänelle hywää jatkoa
tähän tärkeään työhön, jonka lopputarkoituksena on olewa oman kotimaisen
orkesterin aikaan saaminen, siis uuden ansiolähteen awaaminen oman maan
miehille tälläkin alalla. Suljemme ”Käytöllisen orkesterikoulun” yleisön suo
sioon ja kannatukseen.14

Konsertissa esiintyneistä 14:stä koulun oppilaasta oli siten suurin osa, 11,
muualta kuin Helsingistä. Tämä osoittaa koululla olleen alusta alkaen pääkau
punkia paljon laajempi oppilasrekrytointialue, mistä osoituksena ovat myös pää
kaupungin lisäksi eri puolilla maatamme ilmestyneissä sanomalehdissä olleet
koulua koskeneet lukuisat ilmoitukset.15
11.
12.
13.
14.
15.

FAT 228/2.10.1886: 3; Hbl 228/2.10.1886: 2; NPr 267/2.10.1886: 2; Fi 229/3.10.1886: 3.
Ringbom, N.-E. 1932: 69/70; Dahlström, F. 1982: 48/50.
Marvia 1993: 109.
US-r 113/18.5.1887: 2.
Esimerkiksi puheena olevaa oppilaskonserttia edeltävänä syksynä (1886) Robert Ka
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Koulun kolmantena toimintavuotena oppilasmäärä oli 27 ja soitonopiske
lun kohteena olleiden orkesterisoittimien edustus ”fagottia lukuun ottamatta”
sinfoniaorkesterin soittimet kattava.16 Neljännen toimintavuoden alussa sano
malehdet kertoivat kouluun ilmoittautuneen 33 oppilasta,17 mutta uutisissa ei
mainittu, kuinka monta heistä oli kouluun hyväksytty. Mahdollisesti kyseinen
lukumäärä tarkoittaa myös hyväksytyiksi tulleita. Oppilasmäärä kohosi sit
temmin siten, että se oli Nils-Eric Ringbomin mukaan 1890-luvulla vuosittain
50–80.18 Nimet sisältäviä tilastoja koulun oppilaista ja opettajista mainitaan
säilyneen ainoastaan lukuvuodelta 1895–1896,19 jolloin oppilaita oli Ringbomin
mukaan ennätykselliset 87.20 Einari Marvia ilmaisee, että oppilaita ei ehkä ollut
sitä määrää, mikä edellä on sanottu, vaan 83, vaikka ”virallisesti ilmoitettiin
oppilasmääräksi tuolloin 87”. Opettajia koulussa oli mainittuna lukuvuotena
14. Oppilaista 55 opiskeli viulunsoittoa neljän eri opettajan johdolla.21 Orkeste
risoittimien soittoa opiskelleita oli yhteensä kuusi, heistä viulunsoittoa opiskel
leita kolme, sellonsoittoa opiskelleita kaksi oppilasta ja yksi vaskipuhaltimien
soittoa opiskellut oppilas.22
Oppilas sai Käytännöllisessä Orkesterikoulussa valita itselleen kaksi oppiai
netta, pääsoittimensa soiton ja musiikinteorian opiskelun. Näistä jälkimmäinen
oli kuitenkin vapaaehtoinen. Soitonopetusta annettiin henkilökohtaisena ope
tuksena kaksi 30 minuutin oppituntia viikoittain. Lisäksi oppilas voi seurata
jonkun toisen, samalla koulutusasteella olevan, oppilaan oppitunteja.23 Taito
jen edistyttyä riittävästi Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilas sai osallistua
janus ilmoitti Käytännöllisen Orkesterikoulun toiminnasta Helsingissä ilmestyneiden sano
malehtien lisäksi ainakin Turussa (ST 210/11.9.1886: 1 ja 216/18.9.1886: 1), Kuopiossa (So 107/14.9.1886: 1 ja 110/21.9.1886: 1), Hämeenlinnassa (Hä 74/15.9.1886: 1), Jyväskylässä
(K-S 37/16.9.1886: 1 ja 38/23.9.1886: 1), Vaasassa (Wabl 75/18.9.1886: 1, 76/22.9.1886: 1 ja
77/25.9.1886: 1), Oulussa (UT 73/20.9.1886: 1, 74/23.9.1886: 1 ja 75/27.9.1886: 1), Viipuris
sa (WS 148/21.9.1886: 1), Joensuussa (Ka-r 75/22.9.1886: 1), Porissa (S-ta 75/22.9.1886: 1;
BjTng 77/29.9.1886: 1) ja Tampereella (Tammerfors Aftonblad 77/23.9.1886: 1) ilmestyneis
sä sanomalehdissä.
16. HD 256/21.9.1887: 3; US-r 219/22.9.1887: 3; ks. myös Ringbom, N.-E. 1932: 69/70.
Fagotinsoiton opetuksen lisäksi ilmeisesti sinfoniaorkesterin soittimista ainakin har
punsoiton opetus oli järjestämättä, koska orkesteriin näyttää palkatun harpunsoittaja vas
ta vuonna 1899. Sitä ennen harpun korvasi klaveeriharppu soittajanaan Robert Kajanuk
sen sisar Selma Kajanus (1860–1935) vuodesta 1895 alkaen (Ringbom, N.-E. 1932: 90/92).
17. NPr 264A/29.9.1889: 3.
18. Ringbom, N.-E. 1932: 69/70.
19. Marvia 1993: 115.
20. Ringbom, N.-E. 1932: 69/71; ks. myös Dahlström, F. 1982: 48/50 ja Marvia 1993: 115.
21. Marvia 1993: 116.
Vertailun vuoksi ilmaistuna samana lukuvuonna Helsingin Musiikkiopistossa oli muita
kuin alkeiskoulun oppilaita yhteensä 65 eli vain 10 enemmän kuin Käytännöllisessä Orkes
terikoulussa pelkästään viuluoppilaita.
22. Dahlström, F. 1982: 69/71.
23. Marvia 1993: 111.
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yhtyesoittoon. Orkesterikoulutusta palveli oppilasorkesteri, ja pisimmälle kou
lutuksessaan ehtineet saivat osallistua myös orkesteriyhdistyksen orkesterin
toimintaan,24 jolloin heille maksettiin pientä palkkaa.25 Monipuoliselle musiikin
yleissivistävälle oppiainekselle koulutukseen kuuluvana ehdottomana osiona ei
ollut sijaa tässä päämäärähakuisessa käytännön ammattikoulutuksessa, vaan
musiikinteorian opiskelu jäi opiskelijan omasta suuntautuneisuudesta riippu
vaiseksi. Tämä asiaintila ja myös pianonsoitonopetuksen puuttuminen opetus
ohjelmasta aiheuttivat sittemmin myös julkisuudessa esitettyä arvostelua (ks.
jäljempänä siteeratut luvun 7 alaviitteiden 55 ja 56 tarkoittamat kirjoitukset).
Käytännöllisen Orkesterikoulun opetustyön tuloksellisuudesta on osoi
tuksena muun muassa se, että syksyllä 1896 sanomalehti kertoi ”Filharmooni
sen Seuran” orkesterissa olevan yhteensä 47 soittajaa, joista 26 suomalaisia.26
Sittemmin vuonna 1913, jolloin puheena olevan orkesterikoulun toiminta oli
jo pian päättyvä, Filharmoonisen Seuran orkesterin noin 50 soittajasta 38 oli
kotimaisia muusikoita ja heistä suurin osa Käytännöllisessä Orkesterikoulus
sa koulutettuja.27
Käytännöllisessä Orkesterikoulussa samoin kuin muissakaan jäljempä
nä esiin tulevissa orkesterikouluiksi määritettävissä oppilaitoksissa ei näy
tä olleen käytössä oppilaiden edistymistä mittaavia opintosuorituksia samaan
tapaan kuin Helsingin Musiikkiopistossa, vaan edistyminen todettiin soitto
taidon kehittymisestä, mikä tuotiin julkisesti esiin oppilasnäytteissä, orkeste
rin solistina ja orkesterisoitossa. Erityisen merkittävää tämä käytäntö ja sen
tuloksellisuus oli siksi, että Käytännöllisessä Orkesterikoulussa opiskelleista
moni eteni urallaan konsertoivaksi taiteilijaksi saakka. Heitä olivat esimerkik
si viulistit Heikki Halonen (1882–1932), Heikki Kansanen (1887–1932) ja Ant
ti Väänänen, sellistit Albin Öfverlund (1883–1971) ja Lennart von Zweygberg
(1874–1960)28 sekä puhallinsoittajista Wäinö/Väinö Hollt (1879–1907) ja Gus
taf/Kusti Aerila (1876–1959).

6.3. Oppilasorkesteri
Käytännöllisen Orkesterikoulun toiminnan keskeistä tehtävää, orkesterisoitta
jien kouluttamista, varten kouluun perustettiin jo vuonna 1887 oppilasorkeste
ri. Sen toiminnasta mainitaan tässä joitakin varhaisimpia julkisia esiintymisiä
ohjelmistoineen. Niistä ensimmäinen oli koulun oppilasnäytteessä 16.5.1887,
24. Ibid.: 112.
25. Ringbom, N.-E. 1932: 70/72.
26. US-r 228/1.10.1896: 3.
27. Marvia 1993: 113.
28. Lennart von Zweygberg kutsuttiin sittemmin vuonna 1928 Indianan yliopiston School
of Musicin sellonsoiton professoriksi.
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jolloin se esitti 14 soittajaa käsittävänä ja Robert Kajanuksen johtamana Jo
seph Haydnin Sinfonian G.29 Vuotta myöhemmin (15.5.1888) se esitti 11 soit
tajan jousiorkesterina Robert Kajanuksen johdolla Edward Griegin sävellyksen
Våren ja puhallinsoittajilla 20-jäseniseksi soittajistoksi täydennettynä alkusoi
ton Wofgang Amadeus Mozartin oopperaan Don Giovanni.30 Seuraavan vuoden
oppilasnäytteessä 18.5.1889 oppilasorkesteri soitti Robert Kajanuksen johta
mana Pjotr Tšaikovskin Andanten jousiorkesterille sekä puhallinsoittajilla ja
orkesteriyhdistyksen orkesterin joillakin puhallinsoittajilla ja patarumpalil
la täydennettynä toisen ja neljännen osan Ludwig van Beethovenin Sinfoniasta C [N:o 1].31 Samana keväänä 19.5.1890 pidetyssä toisessa oppilasnäytteessä
Robert Kajanuksen johtama oppilasorkesteri soitti Wolfgang Amadeus Mozar
tin Sinfonian Es.32 Kevään 1892 oppilasnäytteessä (13.5.1892) oppilasorkesteri
esitti Anton Sittin johtamana [Edvard Griegin näytelmämusiikista Peer Gynt]
osat Åses död ja Anitras dans.33 Oppilasnäytteessä 14.5.1895 oppilasorkeste
ri esitti Robert Kajanuksen johtamana August Södermanin (1832–1876) sävel
lyksen Ett bondbröllop.34
Alkuvuodesta 1890 Käytännöllisen Orkesterikoulun 20-jäseninen oppila
sorkesteri sai myös koulun ulkopuolisia esiintymisiä. Tästä asiasta sanomaleh
det tiedottivat seuraavasti:
— Uusi orkesteri, jossa on 20 miestä on perustettu täällä, ja sen jäseninä
yksinomaan kotimaisen orkesterikoulun oppilaita. Johtajansa G. A. Dahlströ
min johdolla tulewat he esiintymään tänä näytäntökautena suomalaisessa te
aatterissa, jossa he ensikerran soittawat tulewana keskiwiikkona.35
29. Fi 112/17.5.1887: 3; HD 132/17.5.1887: 3; NPr 132/17.5.1887: 2; ks. myös US-r
113/18.5.1887: 2.
30. Fi 112/16.5.1888: 4; HD 44/16.5.1888: 3; Hbl 112/16.5.1888: 3.
31. Hbl 119/19.5.1889: 3; NPr 134A/19.5.1889: 3; Fi 116/20.5.1889: 3; ks. myös US-r
116/19.5.1889: 3.
Pjotr Tšaikovskin Andante jousiorkesterille on alun perin osa Andante cantabile Jousikvartetosta N:o 1, D, op. 11, mistä on säveltäjän itsensä laatima sovitus edellä mainitulla ni
mellä sellolle ja jousiorkesterille.
32. NPr 134/20.5.1890, M-n: 3; Hbl 134/20.5.1890: 2; ks. myös US-r 114/20.5.1890: 3.
33. NPr 130/14.5.1892: 2.
34. Hbl 130/15.5.1895: 3; NPr 129/15.5.1895: 3.
35. Pl 25/31.1.1890: 2; S-n 11/6.2.1890: 3; ks. myös Fw 26/1.2.1890: 2, NPr 30/1.2.1890: 2 ja
Fi 30/6.2.1890: 3 sekä Marvia 1993: 113.
Gustaf Adolf Dahlström oli opiskellut viulunsoittoa Helsingissä Gustaf Niemannin joh
dolla ja täydentänyt opintojaan Leipzigin konservatoriossa. Hänet valittiin Jyväskylään mu
siikinjohtajaksi vuonna 1883 (HD 131/17.5.1883: 3; ÅTng 131/18.5.1883: 2). Hän toimi Kaja
nuksen orkesterissa ensiviulun soittajana vuosina 1882–1883 ja 1887–1890 (Ringbom, N.-E.
1932: 85/87), amatööriorkesterin johtajana Helsingissä (Helsingfors handelsgilles orkester)
vuonna 1896 (Tammerfors 21/22.2.1896: 2), Tampereen Orkesteriyhdistyksen orkesterin joh
tajana vuodesta 1897 (TN 14/6.2.1897: 2) ja Mikkelin Musiikin Ystäväin orkesterin johtaja
na soitantokauden 1903–1904 (M-i 34/23.3.1904: 3).
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Einari Marvia näyttää käsittäneen, että puheena oleva vuonna 1890 teat
terinäytäntöjen väliajoilla esiintynyt orkesteri oli vasta mainittuna vuonna
Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilaista koottu orkesteri. Koulun lyhyen toi
minta-ajan johdosta oppilasorkesterin aikaan saamista Marvia pitää yllättävänä.
Melko varhaisessa vaiheessa orkesterikoulun oppilaiden sallittiin, kuten
sanottu, osallistua orkesterityöhön. Vuonna 1890 laadittuun orkesterin jäsen
luetteloon sisältyi kaikkiaan 45 nimeä, joista 36 oli vakinaisia muusikoita ja
kokonaista 9 oppilasta. Saman vuoden tammikuulta on jo yllättävä tieto sii
tä, että yksinomaan orkesterikoulun oppilaista oli perustettu 20-miehinen or
kesteri, jonka johtajana toimi Kajanuksen kokenut ensi viulun soittaja Gustaf
Adolf Dahlström. Uuden orkesterin tarkoituksena oli huolehtia väliaikamusii
kista Suomalaisessa eli Arkadia-teatterissa alkaneena näytäntökautena. Koska
Dahlström jätti Kajanuksen orkesterin jo saman kevätkauden lopussa, lienee
hänen teatteriorkesterinsa samalla sammahtanut. Joka tapauksessa tällainen
julkisesti toimivan orkesterin perustaminen pelkästään oppilaspohjalle osoit
taa, että orkesterikoulussa oli lyhyessä ajassa päästy lupaaviin tuloksiin.36

Einari Marvian mainitsema ”teatteriorkesteri” oli suurella todennä
köisyydellä Käytännöllisen Orkesterikoulun jo keväällä 1887 julkisesti esiinty
nyt oppilasorkesteri muutamine opiskeluaikaan liittyvine soittajamuutoksineen.
Edellä siteerattu sanomalehtitieto on ilmauksen ”Uusi orkesteri” osalta har
haanjohtava ja ilmeisesti aiheutti Marvian käsityksen. Puheena olevan orkes
terin hän otaksuu virheellisesti ”sammahtaneen” Gustaf Adolf Dahlströmin
jätettyä Kajanuksen orkesterin.

6.4. Solistiesiintymisiä
Keväisin järjestetyissä koulun oppilasnäytteissä esitettyjen lukuisien pieni
muotoisten sävellysten ja kamarimusiikkisävellysten lisäksi niissä esitettiin
jo oppilaitoksen toiminnan varhaisessa vaiheessa myös soitinkonserttoja. Niitä
tuotiin yleisön kuultaviksi sekä pianosäestyksellisinä että orkesterin avustami
na. Oppilasorkesterin solisteina, sittemmin myös Robert Kajanuksen johtaman
Filharmoonisen Seuran orkesterin solisteina oppilasnäytteissä ja myös populaa
rikonserteissa, esiintyi lukuisia koulun oppilaita. Koska ei ole tarpeen luetella
kaikkia solistiesiintymisiä, esiin tuodaan niistä lähinnä varhaisimmat osoituk
sena oppilaiden soittotasosta.37 Toisaalta oppilasnäytteitä koskevista sanoma
lehtiarvosteluista ei monestakaan selviä, oliko esitetyt konsertot, useimmiten
36. Marvia 1993: 112–113.
37. Kaikki oppilasnäytteet arvosteltiin sanomalehdissä. Ilmaukset olivat kauttaaltaan
erittäin myönteisiä ja oppilaitoksen antaman opetuksen laadukkuutta kiittäviä. Jos joilta
kin osin oli esityksissä arvostelijan käsityksen mukaan puutteita tai huomauttamista, esiin
tuotiin kyseisen oppilaan lyhyt opiskeluaika.
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viulu- ja sellokonsertot, mutta myös puhallinsoitinkonsertot, toteutettu orkes
terin vai pianistin avustamina. Pianistiakaan ei monesti arvosteluissa mainita,
joten on mahdollista, että oppilasorkesteri toimi useamman oppilasnäytteen so
listinumeroiden avustajana kuin puheena olevista arvosteluista ilmenee. Tältä
osin on erikoisinta, että Hufvudstadsbladetin arvostelija nimimerkki Bis [Karl
Fredrik Wasenius], Nya Pressenin arvostelija nimimerkki A. U. [Alarik Uggla],
Uuden Suomettaren arvostelija nimimerkki E. K. [Evert Katila] ja Suomalaisen
Kansan arvostelija nimimerkki O. K. [Otto Kotilainen] eivät mainitse Käytän
nöllisen Orkesterikoulun oppilasnäytteestä 13.5.1908 kirjoittamissaan arvoste
luissa lainkaan edes sitä, että jousisoitinsolistien konserttojen esityksissä avusti
Robert Kajanuksen johtama Sinfoonisen Seuran orkesteri. Ainoastaan Helsin
gin Sanomien arvostelija ilmaisee asian. Edellä tarkoitetussa oppilasnäytteessä
Heikki Kansanen soitti Felix Mendelssohnin Viulukonsertosta [ilmeisesti Viulukonsertosta e opus 64] ensimmäisen osan ja H. Jäger (ent. Kuittinen) ensim
mäisen osan Carl Reinecken (1824–1910) Sellokonsertosta.38 Oppilasnäytteessä
14.5.1908 Eero Lappalaisen kokonaan soittama Wolfgang Amadeus Mozartin
Viulukonsertto D esitettiin Otto Kotilaisen kirjoittaman arvostelun mukaan
pianon säestyksellä. Muissa arvosteluissa ei tätä asiaa mainittu, joten lienee
ymmärrettävä, että toinen kyseisen tilaisuuden konserttoesitys, Albin Öfver
lundin soittama ensimmäinen osa Joseph Haydnin Sellokonsertosta, esitettiin
orkesterin, joko oppilasorkesterin tai myös edellisen päivän oppilasnäytteessä
mukana olleen Sinfoonisen Seuran orkesterin avustamana.39
Sanomalehdissä olleista arvosteluista ei ilmene, avustiko oppilasorkesteri
jo kevään 1889 oppilasnäytteissä konserttoja esittäneitä koulun oppilaita vai
korvasiko pianisti orkesterin. Mahdollisia orkesterisäestyksellisiä konsertto
ja olivat oppilasnäytteessä 17.5.1889 Wanja Aleksejeffin esittämä Charles Au
guste Bériot´n (1802–1870) Viulukonsertto D [ilmeisesti N:o 1 opus 16] ja Antti
Niklanderin (1867–1951) esittämä Giovanni Battista Viottin (1755–1824) Viulukonsertto a [sanomalehtitiedoista ei selviä, mikä Viottin neljästä sävellajissa
a olevasta viulukonsertosta oli kysymyksessä].40 Samoin on epävarmaa, avus
tiko oppilasorkesteri oppilasnäytteessä 18.5.1889 oppilas Enholmia, joka esitti
ensimmäisen osan Felix Mendelssohnin Viulukonsertosta. Tämänkään sävellyk
sen osalta ei sanomalehtitiedoista ilmene, mikä Mendelssohnin viulukonsertois
ta oli kysymyksessä, mutta mahdollisesti se oli suurimpaan suosioon noussut
Viulukonsertto e, opus 64.41 Sama oppilasorkesterin osuuteen liittyvä epävar
38. Hbl 131/14.5.1908: 7; NPr 129/14.5.1908: 4; HS 110/14.5.1908: 6; US-r 110/14.5.1908:
5; SuK 112/16.5.1908: 3.
39. Hbl 132/15.5.1908: 6; NPr 130/15.5.1908: 4; HS 111/15.5.1908: 6; US-r 111/15.5.1908:
5: SuK 112/16.5.1908: 3.
40. Hbl 118/18.5.1889: 3.
41. Muut Felix Mendelssohnin viulukonsertot ovat vuonna 1822 sävelletty orkesterisäes
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muus koskee mainitussa oppilasnäytteessä Juho Leinon (1867–1945) esittämää
Georg Goldermannin (1824–1898) Sellokonserttoa G, opus 65. Ainakin alun pe
rin se on sävelletty sellolle ja pianolle, joten oletettavaa on, että teos esitettiin
pianosäestyksellisenä. Sen sijaan oppilas Nybergin soittama Carl Maria von We
berin (1776–1824) Concertino on sävelletty klarinetille ja orkesterille, joten on
mahdollista, mutta epävarmaa, että oppilasorkesteri avusti tässä esityksessä.42
Ensimmäinen varma tieto siitä, että Käytännöllisen Orkesterikoulun op
pilasorkesteri avusti koulun omia kasvatteja, näyttää olevan keväältä 1890,
jolloin se esiintyi julkisessa oppilasnäytteessä 17.5.1890 koulun kolmen oppi
lassolistin kanssa. Heihin kuului ainakin Antti Niklander, joka esitti Charles
Auguste Bériot´n (1802–1870) Viulukonserton N:o 7. Muut kaksi solistia olivat
ilmeisesti sukunimiltään Nordberg ja Grönroos. Ensin mainitun esittämä sä
vellys oli Wilhelm Poppin (1828–1903) Konzertstück für Flöte. Jälkimmäinen
esitti Theodore Hochin (1842–1906) sävellyksen Fantasi för cornet à piston op.
20 [sävelletty alun perin kornetille ja pianolle].43 Sen sijaan ei näytä olevan tie
toa siitä, avustiko orkesteri Wanja Alexejeffiä, joka mainitun kevään toisessa
oppilasnäytteessä (19.5.1890) soitti ensimmäisen osan Giovanni Battista Viot
tin Viulukonsertosta a [ilmeisesti N:o 22].44
Oppilassolistiesiintymisiä oli kuultavina keväisin järjestetyissä oppilas
näytteissä. Mahdollinen oppilasorkesterin avustaminen niissä on jäänyt sa
nomalehtiarvosteluissa usein mainitsematta. Ilmeisesti monissa esityksissä
orkesterin kuitenkin korvasi piano. Esimerkiksi oppilasnäytteessä 13.5.1892
esiintyi edellä mainitun mukaisesti oppilasorkesteri, mutta ei ole mainintaa,
avustiko se John Alexejeffiä, joka tässä oppilasnäytteessä soitti kaksi osaa Hen
ri Vieuxtempsin (1820–1881) Viulukonsertosta fis.45
Käytännöllisen Orkesterikoulun orkesteri sai tehtäväkseen esittää myös
koulun oppilaiden sävellyksiä. Mahdollisesti tämä aiheutti sen, ettei sen kapa
siteetti riittänyt läheskään kaikkien esitettyjen konserttojen säestystehtäviin,
vaan orkesterin korvasi usein piano. Esimerkiksi kevään 1895 oppilasnäytteis
sä kaikki sävellykset esitettiin pianistin avustuksella, vaikka niissä esiintyi
myös yli 30 soittajaa käsittäväksi kasvanut koulun oppilasorkesteri. Ensim
mäisessä mainitun kevään tilaisuuksista (13.5.1895) Hjalmar Roos soitti en
simmäisen ja toisen osan Max Bruchin (1838–1920) Viulukonsertosta g, Arthur
Weisman ensimmäisen osan Charles Auguste Bériot´n Viulukonsertosta N:o 7

tyksellinen Viulukonsertto d ja vuonna 1823 sävelletty Konsertto viululle ja pianolle.
42. Hbl 119/19.5.1889: 3; NPr 134A/19.5.1889: 3; Fi 116/20.5.1889: 3; US-r 116/19.5.1889: 3.
43. Hbl 132/18.5.1890: 4; NPr 132A/18.5.1890: 2; ks. myös US-r 113A/18.5.1890: 3. Puhal
linsoittajien esittämien sävellysten nimet mainitaan ainoastaan Hbl:n artikkelissa.
44. Hbl 134/20.5.1890: 2; NPr 134/20.5.1890, M-n: 3; ks. myös US-r 114/20.5.1890: 3.
45. Hbl 130/14.5.1892: 3; NPr 129/13.5.1892: 2.
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ja B. Skurnik Theodore Hochin sävellyksen Fantasi för cornet à piston op. 20.46
Toisessa kevään oppilasnäytteessä (14.5.1895) J. [John] Alexejeff soitti Ludwig
Spohrin Viulukonserton N:o 8 (”In Form einer Gesangscene”), Viktor Johans
son Anton Sittin sävellyksen Konsertstyck för altviolin ja Kusti/Gustaf Aerila
(1876–1954) jonkin klarinettisoolon, minkä säveltäjää ja nimeä ei sanomaleh
tiarvosteluissa mainita.47
Lukuvuoden 1895–1896 oppilasnäytteessä 13.5.1896 oli seuraava ohjelma:
Arthur Weisman soitti Charles Auguste Bériot´n Viulukonsertosta N:o 8 ensim
mäisen osan, klarinetisti Gustaf/Kusti Aerila Carl Gottlieb Reissigerin (1798–
1859) sävellyksen Introduction und Polacca, Lennart von Zweygberg Charles
Camille Saint-Saënsin (1835–1921) Sellokonserton, Leonard Roos ensimmäisen
osan Felix Mendelssohnin Viulukonsertosta [ilmeisesti konsertosta e opus 64]
ja Carl Lindelöf (1877–1956) Henri Vieuxtempsin sävellyksen Rëverie sekä B.
Skurnik Theodore Hochin sävellyksen Variationer för kornett.48
Kun vielä edellä olevaan lisätään kevään 1897 oppilasnäytteissä esitetyt
sävellykset, on Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilaiden sooloesityksistä tuo
tu esiin kohtuullisen suuri otanta 1890-luvun loppupuolelta ja samalla saatu
sävellysten edellyttämän teknisen ja musiikillisen vaatimustason välityksel
lä suuntaa antava käsitys oppilassoittajien kyvykkyydestä. Edellä tarkoitetut
esitykset olivat seuraavat: Carl Lindelöf: Henri Vieuxtempsin Balladi ja Poloneesi G, Henri Bonnevie: Charles Auguste Bériot´n Viulukonsertto N:o 9, Viktor
Johansson: Ferdinand Davidin sävellys alttoviululle Concertino, Gustaf/Kusti
Aerila (klarinetti): Carl Maria von Weberin Fantasia Taika-ampujasta, Len
nart von Zweygberg: [Johann August] Lindnerin (1829–1894) Sellokonsertto,
Leonard Roos: Henri Vieuxtempsin Viulukonsertto d, Heikki Halonen: Giovan
ni Battista Viottin Viulukonsertto a ja Evert Kosonen: [Carl Joachim] Anderse
nin (1847–1909) huilusävellys Tema med variationer.49
Oppilaiden soittovalmiuksien saavutettua riittävän kypsyysasteen Robert
Kajanus otti heitä solisteiksi myös Helsingin Sinfoonisen Seuran orkesterin po
pulaarikonsertteihin. Ainakin kuusi Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilasta
esiintyi solisteina näissä konserteissa [tässä ei tarkoiteta opiskeluajan jälkeen
solistina esiintyneitä]. Luettelona esitettyinä nämä solistiesiintymiset olivat
seuraavat: Wanja Alexejeff esitti populäärikonsertissa Ludwig Spohrin Viulukonserton N:o 8 a [”In Form einer Gesangscene”] 5.12.1896,50 Lennart von Zwey
46. Hbl 129/14.5.1895: 3; NPr 129/15.5.1895: 3; US-r 110/14.5.1895: 3; ks. myös Pl
110/14.5.1895: 2.
47. Hbl 130/15.5.1895: 3; NPr 129/15.5.1895: 3; US-r 111/15.5.1895: 3; Pl 112/16.5.1895: 3.
48. NPr 130/14.5.1896: 3; US-r 111/14.5.1896: 3; Hbl 130/14.5.1896: 3, 112/16.5.1896, L-o-u: 2.
49. Hbl 130/15.5.1897: 4, 132/17.5.1897: 3; NPr 131A/16.5.1897: 2; US-r 129/17.5.1897: 4.
50. Hbl 332/5.12.1896: 4; NPr 332/5.12.1896: 2; Pl 284/5.12.1896: 2 ja Pl 285/6.12.1896: 3;
Hbl 333/6.12.1896: 8; US-r 285A/6.12.1896: 3.
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gberg Jules de Swerten (1843–1891) Sellokonserton 22.4.189751 ja Carl Reinecken
Sellokonserton ensimmäisen osan 17.2.1898,52 Henry Bonnevie (1878–1951)53
Henri Vieuxtempsin Balladin ja Poloneesin 31.3.1898 ja Felix Mendelssohnin
Viulukonserton ensimmäisen osan 21.1.1899,54 Gustaf/Kusti Aerila Bernhard
Henrik Crusellin Klarinettikonserton 13.3.1899,55 Carl Lindelöf Karol Lipińs
kin (1790–1861) Viulukonserton 21.4.189856 ja Ernest Guiraud´n (1832–1892)
Capriccion 6.10.190357 ja Albin Öfverlund Édouard Lalon (1823–1892) Sellokonserton d 27.2.1908.58
Koska opettajina toimineet orkesterin muusikot olivat alansa ammattilaisia,
edellä oppilasnäytteissä ja populaarikonserteissa olleita ohjelmistovalintoja voi
daan pitää perusteltuina. Ne osoittavat sen, että opetus oli tuottanut merkittäviä
tuloksia. Ne saivat aikaan pian myös ongelmia. Jotkut lähinnä puhallinsoittimien
soiton opettajat kieltäytyivät opettamasta pisimmälle edistyneitä oppilaitaan,
koska pelkäsivät näitä kouluttamalla menettävänsä omat asemansa orkesteris
sa, joten kyseisten henkilöiden oli hakeuduttava opiskelemaan ulkomaille. Orkes
teriyhdistys myös antoi apurahoja joidenkin oppilaiden opiskelemiseksi ainakin
Leipzigissa, Pariisissa ja Prahassa.59 Käytännöllisen Orkesterikoulun kasvatteja
tiedetään kiinnitetyn sittemmin myös ulkomaisiin orkestereihin, muun muassa
Venäjän eri kaupunkeihin sekä Leipzigiin ja Prahaan.60 Yksi näistä Filharmoo
51. US-r 105/23.4.1897: 4
52. Hbl 108/23.4.1897: 5; NPr 47/18.2.1898: 2.
53. Henry Honoratus Bonnevie oli syntyperältään norjalainen. Käytännöllisessä Orkeste
rikoulussa suorittamiensa opintojen jälkeen hän opiskeli Frankfurtin ja Pariisin konserva
torioissa, toimi Helsingin Filharmoonisen Seuran orkesterin viulistina vuosina 1897–1899
ja 1901–1904 sekä Helsingin kaupunginorkesterin viulistina vuosina 1915–1917 (orkeste
ritoiminnan osalta Ringbom, N.-E. 1932: 85/87) ja viimeksi Bergenin sinfoniaorkesterin ka
pellimestarina.
Einari Marvia (1993: 116) käyttää Henry Bonneviestä nimeä Henry Bonuvie.
54. NPr 88/1.4.1898: 2; Pl 75/1.4.1898: 3; US-r 75/1.4.1898: 3; Ap 18/23.1.1899: 2 ja
18/23.1.1899, Stadsupplagan: 2; NPr 20A/22.1.1899: 3.
55. Hbl 99/13.4.1899: 4; Pl 96/13.4.1899: 3.
Sanomalehtitiedoista ei selviä, mikä Crusellin kolmesta klarinettikonsertosta oli kysees
sä. Ilmeisesti se oli Klarinettikonsertto f. Sen Aerila esitti seuraavana vuonna Helsingin lau
lujuhlilla (mm. Pl 141/20.6.1900: 3). Aerila esiintyi Kajanuksen orkesterin solistina tämän
jälkeen hyvin useasti. Koska hän päätti opintonsa Käytännöllisessä Orkesterikoulussa ke
väällä 1899 ja aloitti orkesterissa ammattimuusikkona ja opettajana entisessä opinahjos
saan, mainitun vuoden jälkeen olleita solistiesiintymisiä ei ole otettu tähän mukaan. Sama
asia koskee Heikki Halosen ja Heikki Kansasen opiskeluajan jälkeisiä solistiesiintymisiä.
56. Hbl 106/22.4.1898: 4 (artikkelissa virheellisesti ”konsert för violin af Sapinski”); NPr
107/22.4.1898: 2; Pl 91/ 22.4.1898: 3; US-r 91/22.4.1898: 3.
57. H-P 273/7.10.1903: 3; Hbl 269/7.10.1903: 5; Pl 232/7.10.1903: 3; SK 226/7.10.1903: 2–3;
US-r 232/7.10.1903: 4.
58. Hbl 57/27.2.1908: 8 ja 58/28.2.1908: 7; HS 48/27.2.1908: 7 ja NPr 58/29.2.1908: 4.
59. Ringbom, N.-E. 1932: 70/71–72; Marvia 1993: 112.
60. Marvia 1993: 112.
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niselta Seuralta (Helsingin Orkesteriyhdistyksen nimi muutettiin vuonna 1895
tähän muotoon) ulkomaisia opintoja varten stipendin saaneista ja ulkomaisiin or
kestereihin soittajiksi tai solisteiksi päässeistä oli nuorena kuollut oboisti Wäinö
Johannes Hollt (ks. s. 425 ja kyseisen luvun 8 alaviite 47).

6.5. Sävellystoimintaa
Sen lisäksi, että Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilailla oli mahdollista pääs
tä oppilasorkesterin ja Filharmoonisen Seuran orkesterin solisteiksi, koulun sä
vellysoppilaat saivat teoksiaan julkisuudessa esiin oppilasorkesterin ja myös
Sinfoonisen Seuran orkesterin esittäminä. Mahdollisesti tämä oli yksi tekijä,
joka sai sävellyksen opiskelusta kiinnostuneet hakeutumaan tähän oppilaitok
seen ja jopa siirtymään siihen Helsingin Musiikkiopistosta, missä tätä mahdol
lisuutta orkesterin puuttuessa ei ollut. Esimerkiksi Otto Kotilainen (1868–1936)
siirtyi yhden lukuvuoden Helsingin Musiikkiopistossa61 opiskeltuaan saman
opettajan, Jean Sibeliuksen, oppilaaksi Käytännölliseen Orkesterikouluun.
Tämän koulun julkisissa oppilasnäytteissä esitettiin ainakin koulun seuraavi
en oppilaiden orkesterisävellyksiä, ja jotkut heistä myös itse johtivat orkeste
ria: Georg von Wendt (1876–1954),62 Harald Hedman 1874–1902),63 Ida Moberg

61. Dahlström, F. 1982: 427/435.
62. Sibeliuksen oppilaan Georg von Wendtin sävellys Ingeborgs klagan sopraanolle ja jousior
kesterille esitettiin oppilasnäytteessä 13.5.1893 (Hbl 127/14.5.1893: 4, NPr 128/14.5.1893: 3).
Georg von Wendt opiskeli sittemmin fysiologiksi, tuli lääketieteen ja kirurgian tohtorik
si vuonna 1905 ja filosofian tohtoriksi Leipzigin yliopistossa vuonna 1908. Hän toimi Hel
singin yliopistossa kotieläinopin professorina vuosina 1910–1943 ja osallistui lukuisiin yh
teiskunnallisiin toimintoihin (Heikinheimo 1957: 814).
63. Sibeliuksen oppilaan Harald Hedmanin sävellys Landtligt bröllop, sarja jousiorkeste
rille, esitettiin oppilasnäytteessä 15.5.1893 (Hbl 129/16.5.1893: 2: NPr 130/16.5.1893: 3) ja
samoin hänen jousiorkesterille säveltämänsä Suru (”till Edelfelts tafla Sorg”) oppilasnäyt
teessä 13.5.1895 (NPr 127/13.5.1895: 3; Hbl 129/14.5.1895: 3; NPr 129/15.5.1895: 3; Hbl
112/16.5.1895, L-o-u: 3) ja Tre skisser jousiorkesterille oppilasnäytteessä 15.5.1897 (NPr
131A/ 16.5.1897: 2; Hbl 132/17.5.1897: 3; US-r 129/17.5.1897: 4).
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(1859–1947),64 John Järnefelt, Otto Kotilainen,65 Armas Launis (1884–1959),66
Heino Kaski (1885–1957),67 Kalle Väänänen,68 Eero Lappalainen ja Paavo Asi
kainen.69 Orkesterisävellysten lisäksi Käytännöllisen Orkesterikoulun oppi
laat sävelsivät runsaasti laulumusiikkia ja jonkin verran soolosoitinmusiikkia.
Laulusävellyksiä esitettiin julkisissa oppilasnäytteissä seuraavasti: Otto Koti
laisen kolme laulua pianon säestyksellä, Nauti!, Sortunut ja Kyyhkynen kylpee
8.5.1899,70 Jean Sibeliuksen ja Ilmari Krohnin johdolla opiskelleen Toivo Herck
manin, vuodesta 1906 Saarenpään (1882–1948), säveltämät kolme laulua se
kakuorolle, Kalevalan kuolinvirsi, Nuorten marssi ja Ikuinen suru, 7.5.1904,71
64. Jean Sibeliuksen oppilaan Ida Mobergin jousiorkesterille säveltämä Tema med variationer esitettiin oppilasnäytteessä 13.5.1895 (NPr 127/13.5.1895: 3; Hbl 129/14.5.1895: 3:
NPr 129/15.5.1895: 3).
Einari Marvia (1978, 4: 273) mainitsee virheellisesti, että ”ensimmäinen suomalainen
naissäveltäjä” Ida Moberg sai Helsingin Filharmoonisen Seuran orkesterikoulussa kontra
punktin opettajakseen R. Faltinin. Richard Faltin ei opettanut puheena olevassa koulussa.
Marvian esittämä virheellinen tieto on sittemmin kopioitunut mm. Pentti Kuulan väitöskir
jaan (2006: 140, alaviite 52).
Ida Moberg ei ollut ainoa ”ensimmäinen suomalainen naissäveltäjä”, koska Helsingin
Musiikkiopistossa opiskellut Agnes Tschetschulin oli hänen ikätoverinsa, jonka nimi esiin
tyi julkisuudessa säveltäjänä huomattavasti ennen Ida Mobergia (ks. s. 326 ja luvun 5 ala
viite 32). Mobergin ensimmäiset sävellykset ovat 1800-luvun viimeisiltä vuosilta (Moisio &
Valkeila 1994: 209–211). Myös Greta von Klosse (M-ki 7/1948: 83–84, 86) nimeää Ida Mo
bergin maamme ensimmäiseksi naissäveltäjäksi.
65. Sibeliuksen oppilaan John Järnefeltin sävellys Romanssi jousiorkesterille ja samoin Jean
Sibeliuksen oppilaan Otto Kotilaisen sävellys Legenda jousiorkesterille, klarinetille ja käyrätorvelle esitettiin oppilasnäytteessä 22.5.1900 (Hbl 137/23.5.1900: 5; NPr 137A/23.5.1900:
3; Pl 119A/23.5.1900: 4).
66. Sibeliuksen oppilaan Armas Launiksen säveltämät kaksi fuugaa orkesterille esitettiin
Sibeliuksen johtamina oppilasnäytteessä 12.5.1903 (Hbl 125/13.5.1903: 4; Pl 109/13.5.1903:
3; Marvia 1993: 117–118). Launiksen Jousikvartetosta C esitettiin osat Andante ja Scherzo
oppilasnäytteessä 7.5.1904 (H-P 124A/8.5.1904: 3; Hbl 124A/8.5.1904: 6) ja Pianokvartetto
oppilasnäytteessä 17.5.1907 (NPr 131/18.5.1907: 6).
67. Krohnin oppilaan Heino Kasken sävellys Iltatunnelma jousiorkesterille säveltäjän it
sensä johtamana esitettiin Sinfoonisen Seuran jousiston soittamana oppilasnäytteessä
13.5.1908 (HS 110/14.5.1908: 6; ks. myös Hbl 131/ 14.5.1908: 7; NPr 129/14.5.1908: 4; US-r
110/14.5.1908: 5; SuK 112/16.5.1908: 3).
68. Krohnin oppilaan Kalle Väänäsen sävellys Humoreski orkesterille ja jousiorkesterille
säveltämä Romanssi esitettiin oppilasnäytteessä 13.5.1908 säveltäjän itsensä johtamina ja
Sinfoonisen Seura orkesterin soittamina (HS 110/14.5.1908: 6; ks. myös Hbl 131/14.5.1908:
7; NPr 129/14.5.1908: 4; SuK 112/16.5.1908: 3) ja Harjoitelma orkesterille samoin säveltäjän
itsensä johtamana oppilasnäytteessä 13.5.1909 (Hbl 128/14.5.1909: 7; HS 110/15.5.1909: 6
ja SuK 110/15.5.1909: 4–5).
69. Krohnin oppilaan Eero Lappalaisen sävellys Adagio puhallinsoittimille säveltäjän it
sensä johtamana samoin kuin myös Krohnin oppilaan Paavo Asikaisen pienelle orkesteril
le säveltämä Idylli säveltäjän itsensä johtamana esitettiin oppilasnäytteessä 13.5.1910 (HS
108/14.5.1910: 7; Hbl 129/14.5.1910: 10).
70. Hbl 124/9.5.1899: 4; ks. myös Pl 121/9.5.1899: 3 ja Ap 272/22.12.1899: 3.
71. Hbl 124A/8.5.1904: 6; H-P 124A/8.5.1904: 3; ks. myös Pl 83A/8.5.1904: 3.
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hänen säveltämänsä kaksi laulua pianon säestyksellä ja myös hänen sekakuo
rolle ja orkesterille säveltämänsä Kalevankansan laulu 11.5.1906 (orkesterin
korvasi tässä esityksessä piano),72 Heino Kasken kaksi laulua pianon säestyk
sellä samoin 11.5.1906,73 Heino Kasken yksinlaulut pianon säestyksellä, Joululaulu ja Yössä, 17.5.190774 ja samoin pianosäestykselliset yksinlaulut Syksy,
Aurinko laskee ja Haaveet 13.5.190875 sekä Lauri Ikosen yksinlaulut pianon
säestyksellä Neidon kukkanen, Rannalla ja Ihme 13.5.1909.76
Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilaiden sooloinstrumentille säveltä
miä ja julkisesti oppilasnäytteissä tai populäärikonserteissa esitettyjä teoksia
ei näytä olleen kovinkaan monta. Niistä on mainittavissa Oskar Merikannon
15.5.1893 oppilasnäytteessä esittämä Axel Törnuddin pianosävellys Rondo,77
saman säveltäjän sellolle säveltämä ja Alfred Martinin populäärikonsertissa
28.4.1894 esittämä Romanssi78 sekä Kalle Väänäsen sooloviululle säveltämä ja
oppilasnäytteessä 17.5.1907 esittämä Melodi.79

6.6. Oppilaina sittemmin kuuluisiksi tulleita
musiikkielämämme vaikuttajia
Orkesterisoittajakoulutuksen lisäksi Käytännöllisen Orkesterikoulun antaman
opetuksen pohjalta nousi esiin monia maamme musiikkielämään voimakkaasti
vaikuttaneita henkilöitä,80 kuten Georg Schnéevoigt (1872–1947), Heikki Kle
metti, Toivo Haapanen (1889–1950), Armas Otto Väisänen (1890–1969), Ot
to Kotilainen, Heino Kaski (1885–1957), Otto Ehrström (1891–1978), Armas
Maasalo, Väinö Pesola (1886–1966), Lauri Ikonen (1888–1955), Erik Gustaf
Furuhjelm (1883–1964), Armas Launis (1884–1959)81 ja Axel Olof Törnudd
(1874–1923). Viimeksi mainittu toimi sittemmin muun muassa Rauman semi
naarin musiikin lehtorina, Helsingin Musiikkiopiston musiikinteorianopettajana
72. Hbl 128/12.5.1906: 6; NPr 127/12.5.1906: 3.
73. Ibid.
74. NPr 131/18.5.1907: 6. Laulujen nimet mainitaan saman sanomalehden numerossa
323/28.11.1907: 3.
75. HS 110/14.5.1908: 6; SuK 112/16.5.1908: 3; ks. myös Hbl 131/14.5.1908: 7, NPr
129/14.5.1908: 4 ja US-r 110/ 14.5.1908: 5.
76. Hbl 128/14.5.1909: 7; HS 110/15.5.1909: 6 ja SuK 110/15.5.1909: 4.
77. Hbl 129/16.5.1893: 2: NPr 130/16.5.1893: 3.
78. Hbl 113/28.4.1894: 5.
79. Hbl 133/18.5.1907: 7; NPr 131/18.5.1907: 6.
Kalle Väänäsen veli Antti Väänänen teki vuonna 1910 konserttimatkan Yhdysvaltoihin,
minkä aikana konsertoi 7.5.1910 New Yorkissa ja esitti muun muassa Kalle Väänäsen sä
vellyksen Melodi (Hbl 143/29.5.1910: 8).
80. Puheena olevien henkilöiden toiminnat maamme musiikkielämässä ovat yleisesti tie
dossa, joten tässä ei ole katsottu aiheelliseksi niitä esiin tuoda.
81. Marvia 1993: 118.
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ja kouluhallituksessa ensimmäisenä koulujen laulunopetuksen tarkastajana.82
Luetelluista henkilöistä Kotilainen jo edellä mainitun mukaisesti opiskeli yh
den lukuvuoden (1894–1895) Helsingin Musiikkiopistossa ennen siirtymistään
Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilaaksi. Kaski, Maasalo, Pesola ja Furuh
jelm opiskelivat eripituisia, mutta yleensä melko lyhyitä, aikoja myös Helsin
gin Musiikkiopistossa, Ehrström sittemmin Käytännöllisen Orkesterikoulun
toiminnan päättymisen jälkeen.83 Törnudd opiskeli Helsingin Musiikkiopistos
sa vuosina 1894–1897 ja 1898.84 Muut kuusi edellä mainittua saivat musiikki
koulutuksensa kokonaan Käytännöllisessä Orkesterikoulussa ja jotkut heistä
lisäksi ulkomaisilla opintomatkoillaan. Haapanen, Kotilainen ja Launis toimi
vat myöhemmin myös oppilaitoksessaan musiikinteorianopettajina ja Schnée
voigt sellonsoitonopettajana.85
Edellä mainittu nimiluettelo oppilaitoksen 30-vuotisen toiminnan ajalta
osoittaa, että ilman pakollisina kuuluvia musiikin yleisten oppiaineiden opin
toja Käytännöllisellä Orkesterikoululla oli erittäin suuri vaikutus maamme
musiikkielämään laajemminkin kuin orkesterisoittajien ammattikoulutuksen
kannalta. Tähän vaikutti se, että Robert Kajanuksen jälkeen, joka luopui mu
siikinteorian opetuksen antamisesta koulussaan vuonna 1892, koulun musii
kinteorian ja sävellyksen opettajina toimivat Jean Sibelius ja Ilmari Krohn.86
Heidän opetustyönsä edisti tulevan säveltäjäsukupolven esiin tulemista. Kroh
nin sijaisena hänen ulkomaisten opintojensa aikana toimi Otto Kotilainen,87 joka
oli opiskellut Sibeliuksen ja sittemmin myös Krohnin oppilaana tässä oppilai
82.
83.
84.
85.

Salmenhaara, E. 1995: 527–528.
Dahlström, F. 1982: 401–451/409–459.
Ibid.: 475/480.
Ringbom, N.-E. 1932: 70/71.
Käytännöllisessä Orkesterikoulussa opintojensa jälkeen Georg Schnéevoigt täydensi
niitä Saksassa Sondershausenin konservatoriossa (NPr 13/15.1.1891: 3; ÅU 14/16.1.1891: 4).
Käytännöllisessä Orkesterikoulussa sellonsoitonopettajana toimimisen ohella hän oli myös
Helsingin Musiikkiopiston sellonsoiton ”ensimmäisenä opettajana” vuosina 1896–1903 (Dahl
ström, F. 1982: 334/342; vrt. alaviite 96).
Arvi Karvonen (1957: 283) mainitsee Georg Schnéevoigtin toimineen sellonsoitonopet
tajana Helsingin Musiikkiopistossa v. 1896–1902 ja oppilaitoksen jousikvartetin jäsenenä
v. 1896–1903 (ibid.: 275). Mainittu opettajana toimimisen päättymisvuosi on virheellinen,
koska vuosikertomuksen (HMÅ 1902–3: 4) mukaan Schnéevoigt oli opettajana vielä kevää
seen 1903 saakka, kuten myös Fabian Dahlström (ks. ed. kappale) on asian ilmaissut.
86. Ringbom, N.-E. 1932: 70/71; Dahlström, F. 1982: 48/50.
Einari Marvian (1993: 109) mukaan Sibelius oli musiikinteorianopettajana Käytännöl
lisessä Orkesterikoulussa vuodesta 1892 vuoteen 1900, jolloin hänen seuraajakseen Marvi
an ilmauksen mukaan tuli Ilmari Krohn. Sibelius oli kuitenkin opettajana Käytännöllisessä
Orkesterikoulussa vielä lukuvuonna 1902–1903. Einari Marviakin (ibid.: 117–118) lainaa
12.5.1903 olleesta Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilasnäytteestä kirjoitettua arvostel
ua (Hbl 125/13.5.1903: 4), missä mainitaan Sibeliuksen johtaneen oppilaansa Armas Lau
niksen kaksi fuugaa jousiorkesterille.
87. US-r 301/30.12.1908: 5.
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toksessa. Muita Käytännöllisessä Orkesterikoulussa koulutuksensa saaneita
musiikinteorianopettajia, joista ainakin kolmella ensin mainitulla oli osuuten
sa myös luovan säveltaiteen edistämiseen, olivat Armas Launis, Heikki Klemet
ti, Axel Törnudd ja Toivo Haapanen.88 Siten Martin Wegeliuksen näkemyksenä
Käytännöllisen Orkesterikoulun toiminnasta Karl Flodinin käyttämä ilmaus
”Här hade man ej bruk för teoretiker. Här gällde det blott att kunna spela sitt
instrument”,89 vaikka se Käytännöllisessä Orkesterikoulussa pakollisten opin
tojen osalta pitää paikkansa, on oppilaitoksen opetustyön tulosten perusteella
erittäin pahasti ontuva.

6.7. Opettajisto
Käytännöllisen Orkesterikoulun opettajina lukuisista eri sanomalehtiartik
keleista ja sanomalehti-ilmoituksista90 koottuina toimivat ainakin seuraavat
muusikot:91
Oscar Köhler, A. Fey (opetti myös muiden
puupuhaltimien soittoa), Albert Ahbe, Lorenz
Koch, Daniel Horst, O. Braun
oboensoitto:
Anton Modl, Albert Holz, Wäinö J. Hollt, Anton
Jandourek
klarinetinsoitto:
Anton Modl, Gustaf/Kusti Aerila
fagotinsoitto:
Ernst Kotte, Karl Lier
käyrätorvensoitto:
Christian Haupt, Willy Brandt, Georg Kaetch,
Hermann G. Haftmann
trumpetinsoitto:
Willy Brandt, Hermann G. Haftmann
kornetinsoitto:
Willy Brandt, John Lewermann
pasuunansoitto:
Otto Thierbach, Josef Hilmer
tuubansoitto:
Theodor Mannerström, Gustaf Hoppendorff
lyömäsoittimien soitto: Otto Rössel
huilunsoitto:

88. Ringbom, N.-E. 1932: 70/71.
89. Flodin 1922: 380.
90. Mm. HD 132/17.5.1887: 3; Fi 208/6.9.1888: 1; Hbl 119/19.5.1889: 3; NPr 134A/19.5.1889:
3; Fi 116/20.5.1889: 3; WaTng 72/10.5.1891: 2; Hbl 129/13.5.1892: 2 ja 130/14.5.1892: 3; NPr
241/6.9.1893: 18; Hbl 236/3.9.1893: 2, 231/ 4.10.1894: 2, 130/15.5.1895: 3 ja 112/16.5.1895,
L-o-u: 3; HäS 109/26.9.1895: 1; US-r 228/1.10.1896: 3; Ap 210/10.9.1896: 3; Hbl 125/13.5.1903:
4; S-n 46/26.4.1897: 2–3; US-r 91/22.4.1898: 3; SK 107/14.5.1903: 3; WN 113/18.5.1904: 3;
Hbl 128/12.5.1906: 6; NPr 127/12.5.1906: 3; Hbl 133/18.5.1907: 7; NPr 131/18.5.1907: 6; Hbl
128/14.5.1909: 7; Östra Nyland 38/16.5.1908: 2; SuK 110/15.5.1909: 4–5.
91. Einari Marvia (1993: 116) nimeää tekstissä luetelluista soitonopettajista (yht. 42) seu
raavat yhdeksän: Anton Sitt, Wilhelm Sante, Josef König, Antti Niklander, Georg Schnée
voigt, Daniel Horst, Albert Holz, Anton Jandourek ja Anton Modl.
Nils-Eric Ringbom (1932: 70/71) mainitsee puheena olevat musiikinteorianopettajat.
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viulunsoitto:

alttoviulunsoitto:
sellonsoitto:
kontrabassonsoitto:
musiikinteoria:

Anton Sitt, Gustaf Adolf Dahlström, J. Arthur
W. Lindfors, Wilhelm Sante, Josef König, Antti
Niklander, Charles Gregorowitsch, Arve Arvesen,
Elis Jurva, Leo Funtek
J. Arthur W. Lindfors
Otto August Ferdinand Hutschenreuther, Max
Eisenberg, Georg Schnéevoigt, Alfred Martin,
Ossian Fohström, Théo van Hamberg
Georg Haun, [?] Teyner, Richard Poppig
Robert Kajanus, Jean Sibelius, Ilmari Krohn,
Otto Kotilainen, Heikki Klemetti, Axel Törnudd,
Armas Launis ja Toivo Haapanen

Soitonopettajina Käytännöllisessä Orkesterikoulussa toimi suurella toden
näköisyydellä huomattavasti edellä mainittuja useampi orkesterin muusikko,
vaikka julkisuudessa heidän nimiään ei opetustehtävissä mainita. Erityisesti
kysymykseen tulevat orkesterissa soolopuhallinsoittajina toimineet muusikot,
joiden vaihtuvuus näyttää olleen merkittävää.92

6.8. Toimitilasuunnitelma vuonna 1906
Tässä tutkimuksessa ei erityisesti tuoda esiin musiikkioppilaitosten toimiti
la-asioita. Hyvin yleisesti toimitilat olivat vuokratiloja ja Käytännöllisen Or
kesterikoulun antaman soitonopetuksen osalta opettajien asuntoja, mutta on
tuotavissa esiin, että mainitulle oppilaitokselle oltiin varaamassa toimitiloja
vuonna 1906 suunniteltuun konserttitaloon. Se oli määrä saada aikaan raken
tamalla Helsingin palokunnantalon tiloista 41 metriä pitkä ja 18 metriä leveä
konserttisali, mihin olisi tullut asianmukaisten estraditilojen ohella noin 1 200
istumapaikkaa. Lisäksi näihin arkkitehti Lars Sonckin (1870–1956) laatimiin
suunnitelmiin sisältyi kolmanteen kerrokseen muun muassa pieni konserttisa
li, jonka pituus oli 23 ja leveys yhdeksän metriä.93 Senaatille alkuvuodesta 1906
jätetty suunnitelma ja valtionavustushakemus hankkeen toteuttamiseksi eivät
tuottaneet myönteistä tulosta. Koska Finlandia-taloa ei voida pitää konserttita
lona konserttisalinsa täysin epäonnistuneen akustiikan vuoksi, kului 105 vuot
ta ennen kuin Helsinkiin saatiin jo vuonna 1906 suunniteltu konserttisali.94

92. Ks. Ringbom, N.-E. 1932: 88–90/90–92.
93. Hbl 110/24.4.1906: 4.
94. Mahdollisesti suunnitelmat Käytännöllisen Orkesterikoulun toimitiloiksi saivat aikaan
sen, että samana vuonna myös Helsingin Musiikkiopistolle propagoitiin omia toimitiloja. Ot
to Andersson kirjoitti tätä tarkoittavan artikkelin ”Eget hem för Helsingfors Musikinstitut”
aikakausjulkaisun Finsk Musikrevy vuoden 1906 lokakuun ensimmäisessä numerossa, ja
sitä referoitiin Hbl:n numerossa 282/16.10.1906: 4.

6. Käytännöllinen Orkesterikoulu

387

6.9. Toiminnan päättyminen
Käytännöllinen Orkesterikoulu lakkasi vuonna 1914 niin sanotun orkesteriso
dan tuloksena toteutetun pääkaupungin orkestereiden uudelleen organisoinnin
yhteydessä, jolloin Helsingin Filharmoonisen Seuran ylläpitämästä orkesterista
tuli Helsingin Kaupunginorkesteri. Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilaista
28 siirtyi opiskelemaan Helsingin Musiikkiopistoon. Myös kolme soitonopet
tajaa, viulistit Carl Lindelöf ja Elis Jurva, jotka olivat saaneet koulutuksensa
Käytännöllisessä Orkesterikoulussa,95 sekä sellisti Ossian Fohström (1870–
1952) ja musiikinteorianopettaja Armas Launis, joka edellä mainittujen viu
lunsoitonopettajien tavoin oli Käytännöllisen Orkesterikoulun entinen oppilas,
siirtyivät opettajiksi Helsingin Musiikkiopistoon, viimeksi mainittu kuitenkin
ainoastaan lukuvuodeksi 1914–1915.96 Viulunsoitonopettaja ja Kajanuksen or
kesterin konserttimestari Anton Sitt aloitti toimintansa uudelleen Helsingin
Musiikkiopistossa vuonna 1916 ja oli opettajana vuoteen 1923 saakka.97 Edellä
mainittujen lisäksi Helsingin Musiikkiopistossa/Helsingin Konservatoriossa/Si
belius-Akatemiassa toimivat viulunsoitonopettajina Käytännöllisessä Orkeste
rikoulussa pääasiallisen koulutuksensa saaneet Heikki Halonen syksystä 1910
vuoteen 1932, Heikki Kansanen vuodesta 1919 vuoteen 1932, Henry Bonnevie
syksystä 1916 syyslukukauden 1917 loppuun ja Antti Väänänen vuosina 1917–
1928, sellonsoitonopettajana Albin Öfverlund vuodesta 1919 kevääseen 1954 ja
Gustaf/Kusti Aerila klarinetinsoitonopettajana lukuvuoden 1911–1912 ja syk
systä 1914 kevätlukukauden 1948 loppuun saakka.98
95. Tuula Kotilainen (2009: 34) mainitsee virheellisesti Carl Lindelöfin ”opiston” [Helsin
gin Musiikkiopiston] entiseksi oppilaaksi. Elis Jurva (1873–1934), jonka Tuula Kotilainen
samassa yhteydessä myös ilmaisee ”opiston” entiseksi oppilaaksi, oli ollut Helsingin Musiik
kiopiston alkeiskoulun oppilas vuosina 1889–1893 (Dahlström, F. 1982: 418/426: Jurwa), mut
ta oli sen jälkeen saanut koulutuksensa Käytännöllisessä Orkesterikoulussa, minkä myös
Tuula Kotilainen (209: 25) mainitsee. Sen sijaan Tuula Kotilaisen antama tieto (ibid,), jon
ka mukaan Jurva olisi opettanut samanaikaisesti sekä Käytännöllisessä Orkesterikoulussa
että Helsingin Musiikkiopistossa, on virheellinen.
96. Dahlström, F. 1982: 99/103.
Jo ennen tässä mainittuja opettajia Helsingin Musiikkiopistossa vuosina 1896–1903 sellon
soiton ”ensimmäisenä opettajana” toimi Käytännöllisessä Orkesterikoulussa ja lisäksi Saksassa
Sondershausenin konservatoriossa koulutuksensa saanut Georg Schnéevoigt (vrt. alaviite 85).
97. Ibid.: 333/340.
98. Dahlström, F. 1982: 332/340, 334/342.
Sen lisäksi, että Heikki Halonen, Heikki Kansanen ja Antti Väänänen olivat saaneet pää
asiallisen koulutuksensa Käytännöllisessä Orkesterikoulussa ja olivat opiskelleet Pietarissa
Leopold Auerin johdolla (ks. s. 124 ), Heikki Halonen opiskeli Gèneven konservatoriossa Henri
Marteaun (1874–1934) johdolla noin kahden vuoden ajan päätettyään opiskelunsa Käytännöl
lisessä orkesterikoulussa (HS 38/8.2.1932: 2). Marteaun mainittiin olevan tulossa Kajanuksen
johtaman orkesterin konserttimestariksi soitantokaudeksi 1895–1896 jo noin kymmenen vuot
ta ennen Halosen opiskelua hänen johdollaan, mutta ilmaistiin asiaa koskevien neuvottelujen
olevan vielä kesken (NPr 127/13.5.1895: 3). Marteau ei tullut mainittua tehtävää hoitamaan.
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7. Helsingin Musiikkiopiston ja
Helsingin Orkesteriyhdistyksen/
Sinfoonisen Seuran/Käytännöllisen
Orkesterikoulun välinen
problematiikka
7.1. Saatteeksi
Kahden tärkeän musiikki-instituution, musiikkiopiston ja orkesterin, tultua
vuonna 1882 pääkaupungissa perustetuiksi ja kummankin toimintojen jatku
misen edellytettyä valtionavustuksia esiin nousi pian vastakkainasettelua. Kilpailuasetelma ilmeni myös henkilöstön rekrytoinnissa, mistä toisaalta näyttää
esiintyneen myös olettamuksiin perustuvia tosiasioina esitettyjä näkemyksiä,
ja lisäksi julkisten konserttitilaisuuksien päällekkäisyytenä. Käytännöllisen
Orkesterikoulun perustamisesta ja erityisesti toiminnasta aiheutui lisää kitkatekijöitä puheena olevien laitosten välille.

7.2. Valtionavustukset kitkatekijöinä
Helsingin Musiikkiopiston ja Helsingin Orkesteriyhdistyksen saamista valtionavustuksista käynnistyi julkinen polemiikki keväällä 1885 julkaistuissa sanomalehtikirjoituksissa. Aiheena vastakkainasetteluun oli se, että jo noin puoli
vuotta ennen kuin asiaa koskeva päätös tehtiin,1 sanomalehdessä mainittiin, että senaatti tullee myöntämään Helsingin Musiikkiopiston ylläpitämiseen [vuosittain] 12 000 markkaa tarkoitukseen haetun 20 000 markan sijasta.
Musiikkiopiston vaikeutuneesta taloudesta, jopa kyseenalaisesta mahdollisuudesta jatkaa toimintaansa, tiedotti sanomalehti seuraavasti:
— Musikinstitutet härstädes synes hafva ringa utsigt att fortsätta sin
verksamhet. Senaten torde nemligen i stället för det för institutet begärda anslaget 20,000 mark beslutat att bevilja endast 12,000 mark, hvarmed denna
konstanstalt ej lär kunna komma tillrätta.2
1.. Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri III vahvisti muutokset ja lisäykset maamme menosääntöön 13.11.1885 (FAT 277/28.11.1885: 1–2; SWL 278/30.11.1885: 1).
2. HD 126/11.5.1885: 3.
Kirjoituksessa mainitut rahamäärät ovat noin 97 290 ja 58 370 euroa.
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Seuraavan päivän sanomalehdessä oli osastossa ”Från allmänheten” ilman
allekirjoitusta artikkeli, missä vertailtiin Helsingin Musiikkiopiston saamaksi ennalta, puoli vuotta ennen asiaa koskevan päätöksen tekemistä, mainittua
vuotuista 12 000 markan3 valtionavustusta pääkaupungin orkesterin saamaan
vuotuiseen valtionavustukseen, miltä osin ei myöskään ollut vielä päätöstä tehty. Viimeksi mainitun todisteltiin olevan yhteensä 37 000 markkaa, noin 180 000
euroa (”årligt anslag af 25 000 mk,4 utom de 12,000 mk hvilka sedan lång tid
tillbaka årligen utbetalas till teaterhusbolaget såsom orkesterbidrag”). Tekstissä ilmaistiin kursiivia käyttäen, että orkesterin toiminta koskee pääkaupunkia ja musiikkiopiston toiminta koko maata.5
Allekirjoituksella ”W. K–ch.” [Walter Klärich] varustetussa vastineessa oikaistiin edellä tarkoitetussa kirjoituksessa oleva orkesterin valtionavustusta
koskeva tieto mainitsemalla, että artikkelissa orkesterin valtionavustukseksi
mainittu 12 000 markan erä ei ole orkesterin valtionavustus, vaan Nya teaternille osoitettu valtionavustus teatterinäytäntöjen väliaikamusiikin esittämisestä orkesterille suoritettavaa korvausta varten.6
Beträffande kursiveringen af ordet ”hufvudstaden” då det gäller orkestern,
och ”hela landet” i fråga om musikinstitutet, hemställa vi till hvarje rätt- och
fördomsfritt tänkande musiker och musikvän, huruvida en orkester, sådan vi
senast haft den, verkligen kan betraktas som en till sin uppgift så inskränkt
institution i jämförelse med musikinstitutet, som man med omnämda kursivering velat låta påskina.
Huru tror den namnlöse insändaren att vårt land skall kunna följa med
och tillgodogöra sig den musikaliska bildningen i de stora kulturländerna utan en orkester! Och det kan ej vara ins:s allvarliga öfvertygelse att eleven vid
institutet nått sin musikaliska fulländning då han exempelvis lärt sig piano
spel och sång, och förmår skilja mellan den Doriska eller Frygiska tonarten. Ty
skall han lära känna tonkonstens förnämsta verk, på deras rätta område, måste han inhemta det genom orkestern. Häraf orkesterns ofantliga betydelse både
i pedagogiskt syfte och med hänsyn till hela den redan bildade, stora publiken.
Vårt lands tillgångar äro väl sådana, att måhända icke alltför stora belopp
kunna utdelas i understöd; och om vår styrelse under sådana förhållanden funnit skäl att något litet koncentrera dessa understödsmedel, torde sådant hafva
skett med full hänsyn till tillgångar och vinnandet af största möjliga, praktis3. Helsingin Musiikkiopiston ylläpitämiseksi alaviitteessä 1 tarkoitetussa päätöksessä
määrättiin 1.7.1885 alkaen vuosittain 16 000 markkaa, n. 77 830 euroa, kolmeksi vuodeksi.
4. Orkesteriyhdistys oli saanut valtionavustusta 15 000 markkaa soitantokaudeksi 1884–
1885. Siihen tehtiin edellä alaviitteen 1 osoittamassa päätöksessä 10 000 markan lisäys
1.9.1885 alkaen yhdeksi vuodeksi ja edelleen mainitulla päätöksellä myönnettiin 25 000 markan, noin 134 200 euron, vuotuinen avustus kolmeksi vuodeksi 1.9.1886 alkaen.
5. HD 127/12.5.1885: 4.
6. Nya teaternin orkesterille maksama korvaus väliaikamusiikin esittämisestä teatterinäytännöissä oli orkesterin kiinteä tulonlähde.
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ka nytta. Och det vore väl till allmän båtnad om de två musiklägren likaledes
ville mera koncentrera och sammanföra sina krafter och sträfvanden, i stället för att framkasta anonyma anspelningar på den eller den partens förmenta företräden.7

Mahdollisesti kirjoituksessa esiin tuotu ironinen viittaus doorisen ja fryygisen sävellajin tuntemiseen muusikon mittana [tuskin tämä ilmaus oli kauppias
Walter Klärichin oma8], millä selvästi viitattiin Helsingin Musiikkiopiston johtajaan Martin Wegeliukseen, sai hänet kirjoittamaan nimellään varustetun vastakirjoituksen. Siinä hän toi esiin, että musiikkiopiston saama valtionavustus
on 8 000 markkaa, 38 920 euroa, liian pieni tarvittavaan avustukseen verrattuna.9 Walter Klärichin nimellä varustetussa kirjoituksessa esitetyn musiikinteoriaan liittyvän huomautuksen Wegelius mainitsi ohittavansa kirjoituksessaan,
mutta toi esiin musiikkiopiston ja orkesterin välistä yhteistyötä rajoittavaksi tulleen henkilöstöongelman. Lisäksi Wegelius laskelmin (25 000 + 12 000 =
37 000 markkaa) pyrki edelleen osoittamaan, että orkesteri saa valtionapua
yhteensä 37 000 markkaa, jo edellä mainitun mukaisesti noin 180 000 euroa.

7. NPr 129/14.5.1885: 4.
Fabian Dahlström (1982: 49/50–51) mainitsee puheena olevan kirjoituksen liittyneen
Helsingin Musiikkiopiston ja Käytännöllisen Orkesterikoulun väliseen polemiikkiin. Perusteilla olleella orkesterikoululla ei kuitenkaan julkisuudessa olleiden tietojen valossa näytä
olleen mitään osuutta asiassa, vaan ainoa syy polemiikkiin oli ilmeisesti puheena oleva valtionavustusongelma.
8. Kyseinen lausuma antaa aiheen kysymykseen, oliko Robert Kajanuksella osuutensa allekirjoituksella W. K—ch varustetuissa sanomalehtikirjoituksissa. Kiistatonta vastausta
asiaan ei liene saatavissa. Omalla nimellään Kajanus ei kuitenkaan näytä valtionavustuksia koskeviin kirjoituksiin osallistuneen.
Olettamusta siitä, että Robert Kajanus oli vähintäänkin taustavoimana mukana puheena olevissa kirjoituksissa, puoltaa se, että hän keväällä 1884 ”otti yksinään johtaakseen koko yrityksen [orkesteriyhdistyksen ja sen orkesterin] ja lisäksi vastatakseen sen taloudesta”,
koska kukaan [ei siis W. Klärichkään] ei ollut suostunut tulemaan jäseneksi orkesteriyhdistyksen johtokuntaan. Kajanus kantoi yksin talousvastuun viiden vuoden ajan (Ringbom,
N.-E. 1932: 21–22/21–22; ks. myös Marvia 1993: 80–81).
9. Julkisuuteen saatetut Helsingin Musiikkiopiston talousvaikeudet saivat jotkut yksityiset
muusikot lahjoittamaan konserttiensa ja muiden taidetilaisuuksiensa tulot oppilaitokselle.
Muun muassa laulajatar Naëmi Ingman lahjoitti Tampereella järjestämänsä seuranäytelmän tulot, 400 markkaa, 1 946 euroa, Helsingin Musiikkiopistolle (Fw 232/7.10.1885: 2; HD
272/7.10.1885: 3), ja Viipurissa Theodor Sörensen järjesti konsertin Helsingin Musiikkiopiston hyväksi 13.1.1886. Konsertissa esiintyi Sörensenin johtaman jousiorkesterin lisäksi muun
muassa Helsingin Musiikkiopiston entinen oppilas Bertha Lindwall/Lindvall ja myös oppilaitoksen silloinen viuluoppilas, jonka nimeä ei julkisuudessa mainittu. Konsertissa oli noin
200 kuulijaa, joten kahden markan, koululaisten osalta yhden markan, pääsylippuhintojen
perusteella (ÖF 8/12.1.1886: 1, 10/14.1.1886: 2; WS 7/15.1.1886: 2) konsertin tuotto oli ilmeisesti likimain sama kuin edellä mainittu Naemi Ingmanin musiikkiopistolle lahjoittama.
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— Åtminstone har institutets framstående violinlärare, för hvars anställande äfven vid orkestern (för nästa spelår) jag efter förmåga arbetat, helt nyss
meddelat mig att hans nya befattning torde förhindra honom att kvarstå vid
institutet. Detta är visserligen också ett sätt att „koncentrera och sammanföra
krafter” — nbene [notabene] vid orkestern, som således äfven i detta fall har
fördelen af ”koncentrationen”, medan musikinstitutet får nöja sig med nackdelen deraf.
På öfriga oegentligheter i herr W. K—ch’s uppsats — så t. ex. hans egendomliga reflexioner öfver den teoretiska undervisningen vid institutet och hans
försök att bortresonera nya teaterns orkesteranslag — kan jag icke närmare
ingå. Endast om den senare punkten vill jag tillägga, att inga sofismer i verlden kunna öfverskyla det klara faktum, att dessa 12,000 mk utbetalas af regeringen för att komma en orkester i hufvudstaden till godo, och att statsverkets
årliga utgifter för orkestern således enligt det nya förslaget komme att blifva
25,000 + 12,000 = 37,000 mk.
För öfrigt bör jag till undvikande af missförstånd på förhand förklara, att
min strängt upptagna tid icke tillåter mig att deltaga i någon vidare polemik
i ofvanberörda frågor. Helsingfors den 14 maj 1885.10

7.3. Opetus- ja esitystoimintaan liittyneitä
kitkatekijöitä
Jo edellä tarkoitetussa Martin Wegeliuksen sanomalehtikirjoituksessa, missä
valtionavustusasiat olivat päällimmäisinä, tuotiin esiin myös esiin puheena olevien laitosten välinen henkilöstöongelma. Edellisen alaluvun lopussa siteerattua Wegeliuksen sanomalehtikirjoitusta tarkoittaen Fabian Dahlström ilmaisee
Anton Sittin opetusoikeudesta Helsingin Musiikkiopistossa seuraavaa: ”Men
Wegelius nämner i insändaren även, att Anton Sitt, lärare vid musikinstitutet
1882–85, då han nu blivit utsedd till orkesterns konsertmästare, av orkesterns
ledning förmenades rätten att vidare undervisa vid institutet.”11 Puheena ole10. NPr 131/17.5.1885: 3–4.
Helsingfors Musikföreningin tilikirjoissa on ilmaus ”Övertimmar”, mikä ohjaa ajatukset siihen, että Helsingin Musiikkiopistossa sen ”ensimmäisille” ja ”toisille” opettajille olisi maksettu ylituntikorvauksia. Ilmeisesti kysymyksessä kuitenkin olivat jotkin muut kulut, koska Arvi Karvosen (1957: 107) kirjaamista summista laskettuna kyseiset ”ylitunnit”
olivat Wegeliuksen viimeisenä johtajavuotena 76,46 prosenttia oppilaitoksen varsinaisista
palkkakuluista.
11. Dahlström, F. 1982: 49/51.
Puheena olevaa Fabian Dahlströmin esittämää näkemystä lähteenään käyttäen Einari Marvia (1993: 55) on kirjoittanut tämän asian seuraavaan muotoon: ”Orkesterin ja musiikkiopiston tulehtuneita suhteita kuvaa se, että orkesterin taholta Sittiä kiellettiin opettamasta musiikkiopistossa sen jälkeen, kun hänet oli kiinnitetty orkesteriin – mihin [- -].”
Karl Flodin (1922: 387) ei kajoa tässä käsiteltävään ongelmaan lainkaan, mutta sitä koskevaa aikaa tarkoittaen ilmaisee virheellisesti, että Anton Sitt oli toiminut opettajana Helsingin Musiikkiopistossa neljä vuotta.
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vasta sanomalehtiartikkelista on nähtävissä, että näin suoraa ilmausta siitä,
että orkesterin johto olisi kieltänyt Anton Sittin toimimisen edelleenkin Helsingin Musiikkiopiston viulunsoitonopettajana, Wegeliuksen sanomalehtikirjoitukseen ei sisälly. Wegelius ilmeisesti kuitenkin itse oletti, että Anton Sittin
hänelle antamaan vastaukseen, ”hans nya befattning torde förhindra honom
att kvarstå vid institutet,” sisältyi orkesterin johdon kielto.
Wegeliuksen sanomalehtikirjoitukseen tuli vielä allekirjoituksella ”W. K—
ch.” varustettu vastine. Tuotuaan muun muassa näkemyksenään esiin sen, että Wegelius ei tunnusta orkesterin pedagogista merkitystä, ja lausuman: ”För
öfrigt torde den närmaste framtiden utvisa, huruvida det är musikskolan eller orkestern, som skall utbilda praktiska orkestermusiker”, kirjoittaja jatkaa
seuraavasti:
Det torde ej vara ur vägen att i sammanhang härmed erinra om ett uttalande, som för tre år sedan offentliggjorts af en musikskolans bestyrelsemedlem och varmaste ifrare.
Han yttrade bl. a. följande: “Man har till en början bestämt en treårig kurs,
emedan den torde räcka till, icke blott för att pröfva föreningens hållbarhet,
utan äfven för att uppnå resultat. Om dessa resultat skulle utfalla gynsamt, så
är den första grunden till en inhemsk orkester lagd*).
Nu frågar jag och många andra med mig, hvar finnes denna första grund
till en inhemsk orkester, hvarmed musikskolan bort begåfva landet? Att denna fråga måste besvaras med att en sådan icke finnes, är lika klart, som att
följden deraf blir, att musikskolan trots regerigens och allmänhetens rikliga
understöd uppnått ogynsamma resultat. I anledning af hr Wegelius’ klagan öfver att orkestern fått, hvad den behöfver, under det att musikskolan icke fått,
hvad den behöfver, vill jag trösta hr W. med att, om senaten skulle hafva beslutat att hemställa om ett årligt understöd af 25,000 mk åt orkesterföreningen, hade densamma dermed icke fått “hvad den behöfver” utan endast hvad
den begärt, ity att orkesterföreningen trott sig hvarken kunna eller böra, i likhet med musikskolan, hos regeringen anhålla om ett understöd motsvarande
alt hvad den behöfver, utan är orketterföreningen fortfarande beredd att göra sådana uppoffringar för företaget, som blifva nödvändiga, såvida de icke öfverstiga möjlighetens gräns.
Angående hr Sitt’s engagement vid orkestern får jag göra hr W. uppmärksam på, att man vid besättandet af sådana vigtigare platser får se sig om i god
tid, och då föreningen vecka efter vecka väntat på svar från hr S. och han slutligen gör oss det meddelandet, att han är tvungen att taga det säkra framför
det osäkra genom att antaga engagementet vid orkestern, kan man rimligtvis
ej finna något klandervärdt hvarken i hr Sitt’s eller föreningens handlingssätt.
Om hr S. anser sin nya befattning komma att förhindra honom att kvarstå vid
institutet, är det hans ensak. Att föreningen vid uppgörandet af detta engagement icke ansett sig kunna såsom vilkor för detsamma uppställa, att hr Sitt
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tillika borde förbinda sig att kvarstå vid institutet, är helt naturligt då föreningen af musikinstitutet icke fått sådant i uppdrag.
Hvad slutligen hr Wegelius’ additions exempel vidkommer har ingen bestridt att 25,000 + 12,000 = 37,000. Att hr W. icke kan eller icke vill i detta fall
göra skilnad emellan understöd och arbetsförtjenst, kan jag endast beklaga.
*) Kursiveringen gjord af insändaren.12

Tämän kirjoituksen sisältämän tiedon perusteella (”Om hr S. anser sin nya
befattning komma att förhindra honom att kvarstå vid institutet, är det hans
ensak”) Anton Sitt itse ei katsonut voivansa enää toimia Helsingin Musiikkiopistossa viulunsoitonopettajana eli tehdä uutta sopimusta päättyneen kolmivuotisen sopimuskauden jälkeen. Sama tulkinta on tehtävissä myös edellä
siteerattuun Wegeliuksen kirjoitukseen sisältyvän osittain kursiivissa olevan
ja siten lainaukseksi katsottavan ilmauksen perusteella. Orkesteriyhdistys sen
enemmän kuin orkesterin johtajakaan ei ollut tähän asiaan sanomalehtikirjoituksen mukaan osallinen. Siten vastakkaiset näkemykset, niin sanotusti rivien välistä luetut tulkinnat ja toisaalta W. Klärichin asiasta esittämät tai hänen
nimissään esitetyt näkemykset, eivät mahdollisesti tuo asiaan täysin aukotonta selvitystä.13 Kuitenkin on todettavissa, että esitetty näkemys siitä, että orkesterin johto olisi kieltänyt Anton Sittiä toimimasta syksystä 1885 lähtien eli
päättyneen kolmivuotisen määräaikaisen työsuhteen jälkeen edelleen Helsin12. NPr 134/20.5.1885: 4.
13. Anton Sittin lausumaksi W. Klärichin allekirjoittamassa sanomalehtiartikkelissa ilmaistu ”tvungen att taga det säkra framför det osäkra” viittaa Helsingin Musiikkiopiston
vuonna 1885 päättyneen kolmivuotisjakson jälkeen vastassa olleisiin talousvaikeuksiin ja
siten oppilaitoksen epävarmaan tulevaisuuteen. Näitä asioita oli käsitelty Helsingfors Musikföreningin kokouksessa 1.4.1885 eli vain noin 1,5 kuukautta ennen esiin noussutta kärhämää (Fi 76/2.4.1885: 2; FAT 76/2.4.1885: 1; ks. myös alaviitteen 2 tarkoittama sanomalehtiuutinen). Oltuaan julkisuuteenkin saatetulla (HD 128/ 13.5.1882: 3; SWL 111/15.5.1882: 1;
FAT 112/16.5.1882: 1) määräaikaisella kolmen vuoden sopimuksella opettajana Helsingin
Musiikkiopistossa Anton Sitt edellä siteeratun ilmauksen perusteella koki Helsingin Sinfoniayhdistyksen orkesterin konserttimestarin tehtävän ja perusteilla olleessa Käytännöllisessä Orkesterikoulussa opettamisen itselleen varmemmaksi vaihtoehdoksi kuin opetustehtävän talousvaikeuksiin joutuneessa Helsingin Musiikkiopistossa.
Mahdolliset muut syyt Anton Sittin siirtymiseen orkesteriyhdistyksen palvelukseen jäävät arvailujen varaan. Asiaan liittyviä tekijöitä voi olla muun muassa Helsingin Musiik
kiopistossa viulunsoittoa opiskelleiden lukumäärissä ja oppilasrakenteessa. Tässä oppilaitoksessa opiskeli lukuvuonna 1882–1883 kuusi, lukuvuonna 1883–1884 kolme ja lukuvuonna
1884–1885 neljä oppilasta viulunsoittoa (Dahlström, F. 1982: 69–70/71–72). Koulutettavien
vähäinen määrä ja se, että viulunsoitonopetusta annettiin ainoastaan yhdelle luokalle lukuvuonna 1883–1884 (FAT 234/8.10.1883: 2; NPr 274/8.10.1883: 2; US-r 234/8.10.1883: 2;
ÅTng 274/9.10.1883: 2; Helsingin Wiikko-Sanomia 41/12.10.1883: 2) saattoivat olla edellä tarkoitettuja tekijöitä. Syksystä 1884 lähtien Anton Sittillä oli lisäksi viisi alkeiskoulun
viuluoppilasta, joten viuluoppilaiden yhteismäärä oli yhdeksän (HD 343/16.12.1884: 3; SWL
294/16.12.1884: 1). Opetus painottui tällöin vasta-alkajien opettamiseen.
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gin Musiikkiopistossa viulunsoiton ”ensimmäisenä opettajana”, on tuotu esiin
löyhin perustein.
Puheena olevassa kirjoituksessa on ensimmäistä kertaa julkisuudessa orkes
teriyhdistyksen ja orkesterin puolestapuhujan toimesta ilmaus ”praktiska orkestermusiker”, mikä mahdollisesti viittaa perusteilla olleeseen Käytännölliseen
Orkesterikouluun. Tultaessa syksyyn 1885 Käytännöllisen Orkesterikoulun perustaminen sai Martin Wegeliuksen aiheellisesti entistä enemmän huolestumaan Helsingin Musiikkiopiston tulevaisuudesta. Siitä ovat osoituksena hänen
allekirjoituksellaan varustetut johtamansa oppilaitoksen toimintaa ja samalla
opetuksen laajentamista (lisäyksenä vaskipuhaltimien soitto) koskevat 50 sanomalehti-ilmoitusta aikavälillä 7.8.–14.9.1885 (ks. luvun 5 alaviite 48). Näin
laaja oppilaitoksen mainostaminen lyhyellä aikajaksolla oli ja on tiettävästi
edelleenkin ylittämätön maassamme.
TAULUKKO 4. Orkesterisoittimien soittoa pääaineenaan opiskellei
den lukumäärät Käytännöllisessä Orkesterikoulussa ja Helsingin Mu
siikkiopistossa lukuvuodesta 1885–1886 lukuvuoteen 1905–1906
K = kork. os., A = Alkeiskoulu, vl = viulu, vlc = sello, ott (ottone) = vaskipuhaltimet
Lukuvuosi
				
1885–1886
1886–1887
1887–1888
1888–1889
1889–1990
1890–1891
1891–1892
1892–1893
1893–1894
1894–1895
1895–1896
1896–1897
1897–1898
1898–1899
1899–1900
1900–1901
1901–1902
1902–1903
1903–1904
1904–1905
1905–1906

Käytännöllinen
Orkesterikoulu15
26					
18					
27 1)					
36 2)					
33 3) 35 4) 			
?						
?						
56					
60					
80 5) 				
87 6) 				
?						
?						
68 7)					
52 8)					
?						
52 9)		 			
56 10)		 			
58 11)					
63 12)		 			
?						

Helsingin Musiikkiopisto14
K							 A
8 (4 vl, 2 vlc, 2 ott) ?
5 (3 vl, 1 vlc, 1 ott)		
8 ( 6 vl, 2 vlc)
7 (3 vl, 3 vlc, 1 ott)		
11 ( 9 vl, 2 vlc)
7 (2 vl, 1 vlc, 4 ott)		
8 ( 7 vl, 1 vlc)
4 (3 vl, 1 vlc)			
11 ( 9 vl, 2 vlc)
7 (5 vl, 2 vlc)			
7 ( 5 vl, 2 vlc)
8 (5 vl, 2 vlc, 1 ott)		
9 ( 8 vl, 1 vlc)
8 (4 vl, 1 vlc, 3 ott)		
11 (10 vl, 1 ott)
8 (3 vl, 2 vlc, 3 ott)		
13 (11 vl, 2 ott)
9 (5 vl, 2 vlc, 2 ott)		
11 (10 vl, 1 vlc)
6 (3 vl, 2 vlc, 1 ott)		
11 (10 vl, 1 vlc)
5 (3 vl, 2 vlc)			
11 (11 vl)
5 (2 vl, 2 vlc, 1 ott)		
12 (12 vl)
5 (3 vl, 2 vlc)			
14 (14 vl)
5 (3 vl, 2 vlc)			
18 (18 vl)
6 (4 vl, 1 vlc, 1 ott)		
15 (15 vl)
8 (7 vl, 1 vlc)			
17 (16 vl, 1 vlc)
9 (9 vl)					
13 (13 vl)
11 (9 vl, 2 vlc)			
19 (16 vl, 3 vlc)
9 (7 vl, 2 vlc)			
25 (23 vl, 2 vlc)
11 (7 vl, 4 vlc)			
32 (29 vl, 3 vlc)

vain fagotinsoiton [ja harpunsoiton] opetus puuttui, 2) Hbl 119/19.5.1889: 3, 3) NPr
264A/29.9.1889: 3, 4) Hbl 134/ 20.5.1890: 2, 5) suurin osa vapaaoppilaita, 6) oppilaiden
nimiä 83, yhteensä 55 viulunsoittoa opiskelevaa, 7) 16 maksavaa, 8) 23 maksavaa, 9) 25
maksavaa, 10) 20 maksavaa, 11) 37 maksavaa, 12) 23 maksavaa.
1)
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Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilailla oli suurena etuna se, että he
voivat päästä julkisesti esittämään taitojaan oppilasorkesterin ja kaikkein
pisimmälle edistyneet myös Helsingin Orkesteriyhdistyksen, vuodesta 1895
lähtien Helsingin Sinfoonisen Seuran, orkesterin solisteina ainakin yhdessä
oppilasnäytteessä ja useissa populaarikonserteissa (ks. alaluku 6.4.). Helsingin Musiikkiopistossa ei ollut oppilasorkesteria, joten oppilasnäytteissä esitetyt
soitinkonsertot ja muut orkesterisäestykselliset teokset esitettiin pianon edustaessa orkesteria. Tämä asia ei ole voinut olla vaikuttamatta puheena olevien
laitosten välisiin asioihin varsinkin, kun Helsingin Musiikkiopiston puutteelliset käytännöt tuotiin esiin julkisuudessa.
Och ännu mindre will en musikpublik nu för tiden finna sig i att åhöra en Liszts
pianokonsert, wid hwilken ett annat pianos relativt magra klang skall föreställa ”Zukunftsmusikens” saftiga, färgpräktiga orkester. Eller då en stor förträffligt inöfwad kör — i den wägen har musikinstitutet werkligen med heder
bestått profwet — ackompagneras af en, eller låt wara twå flyglar. Publikens
pretensioner ha stigit, den fordrar nu engång mera, och därför må det ifrågasättas, huruwida dessa musikaftnar i stort motswara de offer i tid och annat,
som de owilkorligen kräft.14

Voitaneen olettaa, että jo vuodesta 1893 lähtien julkisuudessa Helsingin
Musiikkiopiston ja Käytännöllisen Orkesterikoulun (ja myös Helsingin Lukkari- ja urkurikoulun) yhdistämiseksi esitettyjen näkemysten (ks. alaluku 7.5.4.)
yhtenä vaikuttimena oli oppilasorkesteritoiminnan edistäminen, vaikka sitä
aluksi ei selvästi perusteluksi mainittukaan. Tämän asian toi sittemmin julki Robert Kajanuksen orkesterin soittaja nimimerkillä ”Eräs Filh. Ork. jäsen”
ehdottaessaan Käytännöllisen Orkesterikoulun ja Helsingin Musiikkiopiston
yhdistämistä muun muassa täydellisen konservatorion ja oppilasorkesterin aikaan saamiseksi.15
Helsingin Musiikkiopiston oppilas oli kaksi kertaa Martin Wegeliuksen
johtajakautena Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin solistina. Näistä ensimmäinen konsertti oli 28.10.1887. Siinä musiikkiopiston ”akatemialuokan”
oppilas Karl Sjöblom (s. 1861) esitti Josef Rheinbergerin (1839–1901) Urkukonserton Robert Kajanuksen johtaman Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin
solistina.16 Tämä konsertti oli Karl Sjöblomin järjestämä, joten se ei ollut varsinaisesti musiikkiopiston ja orkesteriyhdistyksen välistä yhteistyötä.
14. Hbl 272/23.11.1887: 2.
15. S-tär 22/1908: 238–241.
16. Fi 249/27.10.1887: 1 ja 250/28.10.1887: 1; Fw 249/27.10.1887: 1; NPr 293/28.10.1887:
2; Hbl 251/29.10.1887: 3.
Sanomalehdissä julkaistusta konsertin ohjelmasta, kuten myöskään konserttiarvosteluista, ei selviä, kummanko Josef Rheinbergerin kahdesta urkukonsertosta Karl Sjöblom esitti.
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Toinen puheena olevista tilaisuuksista oli Helsingin Orkesteriyhdistyksen ja Helsingin Musiikkiyhdistyksen yhteisesti järjestämä Mozart-konsertti 3.12.1891. Siinä Helsingin Musiikkiopiston oppilas Gerda Wendell/Vendell
(s. 1870) soitti Mozartin Pianokonserton Es. Solistin opettaja, William Humprey Dayas, johti orkesteriyhdistyksen orkesteria. Musiikkiopiston kuoro Arbetets vännerin kuoron jäsenten avustamana esitti tässä konsertissa Mozartin
sävellyksen Ave verum corpus Martin Wegeliuksen johdolla. Robert Kajanuksen konsertissa johtamat Mozartin sävellykset olivat Sinfonia C, N:o 41 (Jupiter) ja alkusoitto oopperaan Taikahuilu.17
Jo edellä esiin tuodun Anton Sittin opettajana toimimista Helsingin Musiikkiopistossa koskevan ongelman lisäksi vuonna 1885 esiin nousi toinenkin
mainitun oppilaitoksen ja Helsingin Orkesteriyhdistyksen välinen ongelma.
Se johtui siitä syystä, että Helsingin Musiikkiopisto järjesti samana iltana
(14.12.1885) musiikki-illan, missä kaikki esiintyjät olivat oppilaita,18 kuin pianotaiteilija Nathalie Kalinowskyllä oli konsertti.19 Hän esitti siinä muun muassa Pjotr Tšaikovskin Pianokonserton b Robert Kajanuksen johtaman Helsingin
Orkesteriyhdistyksen orkesterin avustamana. Toinen laajamuotoinen pianosävellys tässä konsertissa oli Robert Schumannin Études symphoniques.20 Koska
Helsingin Musiikkiopiston oppilaita sitoi määräys olla kuulijoina oppilaitoksen
musiikki-illoissa, he eivät voineet olla kuulemassa kuuluisaa pianistia. Tähän
asiaan puututtiin sanomalehtiartikkeleissa. Valitettuaan aluksi sitä, että Nathalie Kalinowsky oli saanut soittaa lukuisille tyhjille penkkiriveille, ja otaksuttuaan joulun läheisyyden olleen yksi yleisön vähyyteen vaikuttanut tekijä Karl
Flodin kirjoitti asiasta seuraavasti:
17. Hbl 329/3.12.1891: 2 ja 330/4.12.1891: 2; Fi 282/4.12.1891: 3; NPr 330/4.12.1891: 2; Pl
282/4.12.1891: 2; US-r 283/5.12.1891: 3.
Karl Flodin (NPr 330/4.12.1891: 2) mainitseen Gerda Wendellin esittämän pianokonserton
sävellysvuodeksi 1777, joten sen perusteella kysymyksessä on Pianokonsertto N:o 9 KV 271
(”Jeunehomme”). Flodin huomauttaa, että olisi ollut eduksi, jos esimerkiksi ensimmäinen
osa olisi jätetty esittämättä, koska konserton kolossaalinen pituus väsytti. Nykyisin tällainen sävellysten torsona esittäminen ihmetyttää, mutta puheena olevana aikana se oli hyvin
yleistä.
18. Fi 290/13.12.1885: 1; Hbl 290A/13.12.1885: 4 [tässä mainitaan virheellisesti, että kysymyksessä on viides musiikki-ilta]; HD 340/14.12.1885: 1; NPr 340/14.12.1885: 1; US-r
290/14.12.1885: 1.
Fabian Dahlströmin (1982: 341–386/349–394) laatimissa luetteloissa ei ole puheena oleva Helsingin Musiikkiopiston musiikki-ilta päivämäärällä 14.12.1885.
19. Ks. alaviitteessä 20 mainitut sanomalehdet.
Nathalie Kalinowsky oli ollut edellisellä viikolla 10.12.1885 Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin konsertin solistina ja oli soittanut tässä konsertissa muun muassa Robert
Schumannin Pianokonserton a (NPr 334/8.12.1885: 3; FAT 286/9.12.1885: 3; Fi 287/10.12.1885:
3: US-r 287/10.12.1885: 1; ks. myös Fi 285/8.12.1885: 2 ja SWL 286/ 9.12.1885: 2).
20. HD 340/14.12.1885: 1; NPr 340/14.12.1885: 1; US-r 290/14.12.1885: 1.
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På vissa håll har man velat finna en annan förklaring till publikens fåtalighet vid fru Kalinowskys konsert. [- -] Och att musikinstitutets i måndags inträffade elevuppvisning skulle ha varit en händelse så god som en tanke, är en
förmodan som jag ej skyr att relatera, blott för att kunna vederlägga den som
fullkomligt ogrundad och sanningslös. Det är mig bekant att elevuppvisningen hvarken kunde framskjutas eller försiggå tidigare, på grunder, hvilka här
vore onödiga att upprepa. Dagen för uppvisningen var dessutom längesen bestämd, innan annonsen om fru Kalinowskys konsert blef synlig i tidningarna.
Hela denna musikaliska angelägenhet är visserligen en bagatell, men den
karaktäriserar fullkomligt den animositet, som råder mellan företrädarne för
våra två främsta musikföretag, orkesterföreningen och musikinstitutet. Det
är en högst beklagansvärd sak, denna animositet, och det är med föga glädje jag denna gång tagit saken till tals. Men en öppen hemlighet är redan känd
sak och underkastad diskussion. Med den kännedom jag har af förhållandena tror jag mig dock våga påstå att söndringen mellan de båda intressenterna
snarare ligger utom dem själfva, d. v. s. hos publiken, än hos respektive målsägare. Representanterna för orkestern och musikinstitutet, hrr Kajanus och
Wegelius, äro bägge altför musikaliska, altför intresserade af sin konsts ans
och vård hos oss och slutligen altför upptagna af sina praktiska värf för att ge
sig tid till småaktig täflan, den der medför endast förargelser och ledsamheter.
Direktorn för musikinstitutet vet mer än väl, att alumnerna i skolan ej kunna nog ofta höra orkestermusik och att hvar förlust i det hänseendet är dryg
tillräckligt. Han är själf för moderat anlagd för att ej på det högsta intressera sig för de moderna tendenser, som besjäla orkestern och dess unge ledare,
och hvar seger som denna kohort tillkämpar sig, måste äfven han glädja sig åt
och anse som liktydig med en ny landvinning på det allmänt-musikaliska området hos oss. Om orkesterns eller de af orkesterns ledare hit engagerade artisternas konserter någon gång konkurrera med musikinstitutets egna, så är
detta en tillfällighet, som väl måste beklagas, då vår publik är så liten och antalet konserter så stort, men ingalunda en af tänkande vilja föranledd kollision.
Det rena, ärliga arbetet, som adlar sig själft och bär sin egen välsignelse inom sig, det oblandade konstintresset, den redliga viljan och det oaflåtliga sträfvandet framåt — alt detta finnes såväl inom musikskolans väggar som
uppe i repetitionssalen i teatern, der orkesteröfningarna försiggå. Och så länge
detta är fallet, kunna de två musikhärdarna obekymradt existera vid sidan af
hvarandra, partigängare och välvilliga vänner till trots.21
21. NPr 344/18.12.1885: 3.
Einari Marvia (1993: 161) epäilee Flodinin ilmaisun oikeutusta siitä, ettei laitosten välinen kilpailuasetelma olisi peräisin Wegeliukselta ja Kajanukselta sekä mainitsee ilmeisen oikeaan osuvasti, että se syntyi jo vuonna 1882 puheena olevien laitosten perustamisen aikaan.
Hän kuitenkin ilmaisee virheellisesti (ibid.: 159), että vuonna 1885 sanomalehdistössä olleeseen mainittujen laitosten väliseen polemiikkiin osallistuivat kumpikin osapuoli omilla nimillään. W. Klärich, jonka nimissä nimimerkillä ”W. K—ch.” sinfoniayhdistyksen kirjoitukset julkaistiin, ei mainittuna aikana ollut kuitenkaan sinfoniayhdistyksen hallinnossa mukana, vaan
yhdistys oli kokonaan Robert Kajanuksen henkilökohtaisella vastuulla (vrt. alaviite 8).
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Uudessa Suomettaressa samasta asiasta kirjoitettiin seuraavasti:
Walitettawaa waan, että ympäristö tällä kertaa ei ollut likimainkaan niin suuri
kuin tila olisi myöntänyt ja konsertin arwo ansainnut. Waikkapa onkin wiime
aikoina ollut konserttein tulwa suuri, ei tämänlaatuisen tilaisuuden odottaisi jääwän niin wähäisen huomion alaiseksi. Paljon lienee yleisön harwalukuisuuteen tällä kertaa waikuttanut se seikka, että samana iltana tapahtui
musiki-yhdistyksen edistysnäyte, joka kaiketi jo kauan sitte oli määrätty juuri siksi päiwäksi eikä laitoksen lukukausijärjestelmä sallinut siinä muutosta.
Niin muodoin oli wahinko kahdenpuolinen, waan sittekin suurempi niille, jotka eiwät woineet konsertissa saapuwilla olla, niiden joukossa musiki-oppilaitoksen niinhywin oppilaille kuin opettajille, joille se myöskin epäilemättä olisi
ollut terweelliseksi ja wirkistäwäksi nautinnoksi.22

Noin kaksi vuotta edellisiä kirjoituksia myöhemmin Ernst Fabritius kirjoitussarjansa ”Våra musikförhållanden” toisessa osassa käsitteli Helsingin Musiikkiopistoa. Jo edellä esiin tulleen opettajiston vaihtuvuuden lisäksi keskeistä
mainitussa kirjoituksessa oli musiikkiopiston suhde Orkesteriyhdistykseen. Artikkelissa tuotiin esiin musiikkiopiston antaman koulutuksen puutteellisuus siitä syystä, etteivät oppilaat perehdy orkesterimusiikkiin. Sen kirjoittaja ilmaisi
tarpeelliseksi, vaikka musiikkiopisto ”endast will wara en pianoskola”. Asian
hoitamiseksi Fabritius antoi malliksi ulkomaisissa konservatorioissa toteutetut järjestelyt selvästi lähtökohtanaan Leipzigin konservatorion ja Gewandhaus-orkesterin yhteistyö. Lisäksi hän mainitsi musiikkiopiston järjestämien
tilaisuuksien päällekkäisyyden orkesterin sinfoniakonserttien kanssa.
Hwad åter beträffar musikinstitutets isolerade ställning, om hwilken wi
tidigare talat, så mena wi därmed främst det afstånd, som skiljer detsamma
från orkesterföreningen. Skulle det ena af dessa musiksamfund wara i Petersburg, det andra i Stockholm, så kunde de icke gärna stå mera främmande för
hwarandra, än hwad nu är fallet. Wi wilja dock uttryckligt nämna, att wi härför ej wilja skylla den ena eller andra parten. Wi endast påpeka äfwen här ett
ganska beklagligt missförhållande. Ty äfwen om musikinstitutet endast will
wara en pianoskola, så tillkommer det detsamma att göra pianisteleven, som
skall wara musikaliskt bildad, hälst något förtrogen med orkestermusik. I utländska konservatorier besöka de flesta elever generalrepetitionerna till de
förnämsta sinfonikonserter i samma stad, medan något mera försigkomna violin- och violoncellelever deltagit i samma orkesters öfningar, någongång äfwen i
själfwa konserterna. Hos oss däremot har under flera år musikskolans adepter
hållit sig fjärran från orkesterkonserterna; ja icke sällan har inträffat, att repetitioner i musikskolan infallit på samma afton, då sinfonikonserten egt rum. —
Emellertid äro få saker såsom orkestermusik egnade att bewara pianister för
den ensidighet, hwilken som oftast will blifwa en följd af det godtyckliga spel,
22. US-r 294/18.12.1885: 3.
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hwilket en pianist kan utlåta sig, då han alltid får råda sig själf, oberoende af
andra medspelande. Och skall orkestermusikens, denna musikens kulminationspunkt förbli ett terra incognita för flertalet af musikskolans elever, så kan
detta ej anses förenligt med en grundlig musikalisk bildning.23

Musiikkiopiston järjestämiä ja Filharmoonisen Seuran samanaikaisia musiikkitilaisuuksia oli, kuten edellä siteeratussa Ernst Fabritiuksen kirjoittamassa
artikkelissa ilmaistiin, mutta Fabritius kuitenkin mainitsi virheellisesti, että
ne koskivat sinfoniakonsertteja. Päällekkäisyydet osuivat musiikkiopiston musiikki-iltojen ja orkesterin puolelta populaarikonserttien samoihin ajankohtiin.24
Siten myös Einari Marvian käyttämä ilmaus ”Jostakin syystä tapahtui esimerkiksi yhtenään yhteentörmäyksiä sinfoniakonserttien ja musiikkiopiston tilaisuuksien välillä”25 sen lisäksi, että se on liian yleistävä, se on myös epätarkka.
Vuoden 1887 jälkeen päällekkäisiä musiikkiopiston ja orkesterin järjestämiä
musiikkitilaisuuksia ei näytä olleen.26 Oletettavasti päällekkäisyydet loppuivat jäljempänä esiin tulevan opettaja- ja muusikkorekrytointiin liittyneen asian
saaman ratkaisun tuloksena.
Puheena olevat päällekkäisyydet eivät koskeneet Käytännöllisen Orkesteri
koulun oppilasnäytteitä. Ilmeisesti 1880-luvun alun orkesterikonserttien ja Helsingin Musiikkiopiston järjestämien musiikkitilaisuuksien päällekkäisyyksien
johdosta Robert Kajanus järjesti ne perinteisestä konserttien alkamisen kellomäärästä poiketen jo kello 17 tai viimeistään kello 18 alkaviksi.
Muusikko- ja opettajarekrytointiongelmista musiikkiopiston ja orkesterin
välillä on jo edellä mainittu Anton Sittiä vuonna 1885 koskenut asia. Seuraava
vastaava ongelma tuli esiin vuonna 1889. Robert Kajanuksen orkesterin soolosellistinä ja Käytännöllisen Orkesterikoulun sellonsoitonopettajana vuodesta
23. Hbl 272/23.11.1887: 2.
24. Ennen Ernst Fabritiuksen artikkelin julkaisemista päällekkäisyyksiä oli seuraavasti:
Syksyllä 1883 lyhyen ajanjakson sisällä kolme (13.11., 20.11. ja 24.11.), joten ne eivät ilmeisesti olleet tahattomia. Myös vuonna 1885 niitä oli kolme (24.1., 5.12. ja tekstissä mainittu 14.12.). Vuonna 1886 samanaikaisia tilaisuuksia oli kaksi (6.3. ja 23.10.) ja v. 1887 yksi (20.10.). Syksyllä 1884 ilmoitettiin, että Helsingin Musiikkiyhdistyksen konsertit tulevat
vastaisuudessa olemaan torstaisin ja musiikki-illat lauantaisin (Hbl 235/8.10.1884: 2). Orkesteriyhdistyksen orkesterin sinfoniakonsertit olivat olleet mainittuun ajankohtaan mennessä ja olivat sen jälkeenkin yleensä torstaisin, joten päällekkäisyyksiltä Helsingin Musiikkiopiston konserttien kanssa vältyttiin.
25. Marvia 1993: 155.
Einari Marvia käyttää lähteenään Karl Flodinin (1922: 380) ilmausta ”Orkesterns konserter kolliderade gång på gång med Musikföreningens eller musikaftnarna i institutet”,
missä orkesterin konserteiksi ei mainita Marvian esittämiä sinfoniakonsertteja.
26. Nils-Eric Ringbomin (1932: 94/96 ja 100/102) Robert Kajanuksen johtaman orkesterin
konserttipäiviksi mainitsemat päivämäärät 6.12.1891 ja 19.4.1903, jolloin kumpanakin päivänä musiikkiopistolla oli musiikki-ilta, ovat virheelliset. Orkesterin konsertit olivat 7.12.1891
ja 20.4.1903 (mm. Hbl 331/5.12.1891: 1, 332/6.12.1891: 1 ja 101A/19.4.1903: 3).
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1885 sekä kevätlukukauden 1889 Helsingin Musiikkiopiston sellonsoitonopettaja toiminut Otto Hutschenreuther [nimi esiintyy myös muodossa Hutschenreuter] (s. 1862)27 tultuaan syksystä 1889 nimitetyksi Helsingin Musiikkiopiston
sellonsoiton ”ensimmäiseksi opettajaksi” sai Helsingin Musiikkiopiston johtokunnalta kiellon opettaa Käytännöllisessä Orkesterikoulussa.28
Otto Hutschenreuther toimi kuitenkin saamansa kiellon jälkeen Käytän
nöllisessä Orkesterikoulussa opettajana lukuvuonna 1889–1890. Hänen oppi
laitaan esiintyi Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilasnäytteessä 17.5.1890.
Siinä hän johti yhden orkesterisäestyksen ja soitti selloterzetin pianosäestyksen.29 Sen jälkeen (lv. 1890–1891) hänen Käytännöllisen Orkesterikoulun opettajana toimimisestaan ei näytä löytyvän tietoa,30 mutta jälleen lukuvuonna
1891–1892 hänet mainitaan Käytännöllisen Orkesterikoulun opettajana tämän
koulun oppilaskonserteista kirjoitetuissa arvosteluissa.31 Kyseisenä aikana hän
ei enää ollut Helsingin Musiikkiopiston sellonsoiton ”ensimmäinen opettaja”.
Se, että syksystä 1889 Helsingin Musiikkiopiston sellonsoiton ”ensimmäi
seksi opettajaksi” kiinnitetty Otto Hutschenreuther toimi mainitun oppilaitoksen johtokunnan hänelle keväällä 1889 antaman kiellon vastaisesti vielä
syksystä 1889 edelleenkin Käytännöllisen Orkesterikoulun sellonsoitonopettajana, antaa aiheen otaksua, että Martin Wegeliuksen ja Robert Kajanuksen
kesken oli saatu aikaan kiellon kirjaamisen jälkeen asiassa sopuratkaisu, mistä
ilmeisesti ei ole kirjallisia dokumentteja. Se on voinut liittyä Helsingin Musiikkiopiston toiseen keskeiseen tehtävään opetuksen ohella eli julkiseen konserttitoimintaan. Helsingin Musiikkiopiston opettajistosta ei ollut muodostettavissa
esimerkiksi jousikvartettia, joten ulkopuolisia voimia tarvittiin sen kokoamiseksi ja oppilaitoksen kamarimusiikkikonserttitoiminnan toteuttamiseksi. Todennäköisesti se, että juuri syksystä 1889 lähtien Helsingin Musiikkiopiston
musiikki-illoissa esiintyneen jousikvartetin alttoviulunsoittajana toimi Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin soittaja Josef Schwarz [Fabian Dahlström
käyttää hänen nimestään muotoa Schwartz] ja vuodesta 1890 samoin orkesterista puheena olevan jousikvartetin toisen viulun soittajana Wilhelm Sante, oli
27. Otto Hutschenreuther toimi Kajanuksen johtaman orkesterin soolosellistinä ja Käytännöllisen Orkesterikoulun sellonsoitonopettajana syksystä 1885 kevääseen 1886 ja uudelleen syksystä 1887 alkaen soolo-sellistinä kevääseen 1891 ja vielä vuonna 1899 (Ringbom, N.-E. 1932: 87/89).
28. Dahlström, F. 1982: 50/51.
29. NPr 132A/18.5.1890: 2; Hbl 132/18.5.1890: 3–4 ja 134/20.5.1890: 2.
30. Sanomalehdet (NPr 13/15.1.1891: 3 ja ÅU 14/16.1.1891: 4) mainitsivat, että vuoden 1891
alusta Sonderhausenin konservatoriossa opiskelunsa professori Schroederin johdolla aloittanut Georg Schnéevoigt oli sitä ennen ollut Hutschenreutherin oppilaana Käytännöllisessä Orkesterikoulussa, mikä tarkoittanee viimeisimpänä lukuvuotta 1890–1891, koska syksyllä 1891 Schnéevoigt opiskeli Sonderhausenissa yksityisesti Fr. Grützmacherin johdolla,
mikä myös edellä tarkoitetuissa sanomalehtiartikkeleissa mainitaan.
31. Hbl 129/13.5.1892: 2 ja 130/14.5.1892: 3.
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ratkaisu siihen, että Otto Hutschenreuther voi jatkaa toimimistaan Käytännöllisen Orkesterikoulun sellonsoitonopettajana. Kuten jo edellä on ilmaistu, tämä
on ainoastaan olettamus. Toisena, mutta erittäin epätodennäköisenä, vaihtoehtona on se, että Otto Hutschenreuther rohkeni vastoin hänelle annettua kieltoa
edelleenkin toimia Käytännöllisen Orkesterikoulun opettajana.
Kolmas henkilöstön rekrytointiin liittyvä asia nousi esiin, kun Robert Kajanus toukokuussa 1892 ehdotti, että Pietarista Aquarium-orkesterin konserttimestari Willy Burmester (1869–1933) palkattaisiin orkesterin konserttimestariksi
ja Helsingin Musiikkiopiston viulunsoitonopettajaksi syksystä 1892 alkaen.
Tästä yhteistyöstä ei kuitenkaan tullut mitään, vaan Helsingin Orkesteriyhdistys palkkasi yksin Burmesterin.32 Helsingin Musiikkiopiston viulunsoiton
”ensimmäisenä opettajana” lukuvuonna 1892–1893 toimi André Spoor.33 Jäänee selvittämättä, oliko Burmesterin kiinnittämättä jättämisen syynä asenne
vai se, että Martin Wegelius oli mahdollisesti jo ennättänyt sopia Kajanuksen
johtaman orkesterin soittajana kauden 1890–1891 toimineen Andrè Spoorin
kanssa puheena olevasta tehtävästä. Ehkäpä hänen siirtymisensä Helsingin
Musiikkiopiston opettajaksi pidettiin tuossa vaiheessa tarkoituksellisesti Wegeliuksen ja Spoorin välisenä tietona. On myös mahdollista, että Wegelius arveli Burmesterin kiinnittämisestä tulevaksi vastaava ongelma kuin pari vuotta
aikaisemmin Otto Hutschenreutherin kanssa tuli eli Burmester toimisi opettajana myös Käytännöllisessä Orkesterikoulussa, mikä ei olisi ollut eduksi Helsingin Musiikkiopiston oppilasrekrytoinnille. Edellä esiin tuodut Wegeliuksen
ja Kajanuksen väliset ongelmatilanteet opettaja- ja muusikkorekrytoinneissa
näyttävät jääneen ainoiksi sen lisäksi, että Helsingin Musiikkiopiston yhteen
konserttiin lukuvuonna 1882–1883 oli ollut hankittava konsertissa avustaneeseen jousiorkesteriin kontrabasisti Turusta.34
Martin Wegeliuksen kielteistä suhtautumista siihen, että Helsingin Musiikkiopiston viulun- ja sellonsoitonopettajat olisivat opettaneet myös Käytännöllisessä Orkesterikoulussa, voidaan pitää hänen ja hänen johtamansa
oppilaitoksen kannalta katsoen täydellä syyllä perusteltuna. Samojen opettajien toimiminen kummassakin oppilaitoksessa olisi vaikuttanut ratkaisevasti
vähentävästi viulunsoittoa ja sellonsoittoa Helsingin Musiikkiopistossa opiskelleiden oppilaiden muutoinkin vähäisiin määriin,35 olisi jopa voinut saada näiden
32. Dahlström, F. 1982: 50/53.
33. Ibid.: 333/340.
34. HMÅ 1882–1883 siten kuin se on referoitu sanomalehdissä Hbl 245/19.10.1883: 2 ja
Mbl 245/20.10.1883: 2; ks. myös Marvia 1993: 156.
35. Esimerkiksi Otto Hutschenreutherin aloittaessa toimintansa syksyllä 1889 sellonsoiton
”ensimmäisenä opettajana” Helsingin Musiikkiopistossa [hän oli toiminut opettajana jo kevätlukukauden 1889] oppilaitoksessa oli vain yksi sellonsoiton oppilas musiikkikoulussa ja kaksi oppilasta alkeiskoulussa. Viulunsoitossa oppilastilanne oli vastaavasti kolme ja yhdeksän
(Dahlström, F. 1982: 69/71; ks. myös taulukko 4 sivulla 395). Syksyllä 1893 ei ollut ilmoittau-
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oppiaineiden oppilaat kokonaan loppumaan. Tähän asiaan olisivat ratkaisevasti
vaikuttaneet oppilasmaksut. Käytännöllisessä Orkesterikoulussa oppilasmaksu oli 100 markkaa ja Helsingin Musiikkiopistossa 250 markkaa lukuvuodelta.
Esimerkiksi vuonna 1890 edellä mainitut maksut olivat nykyrahaksi muutettuina Käytännöllisessä Orkesterikoulussa 494 ja Helsingin Musiikkiopistossa 1 235 euroa, joten merkittävästä erosta oppilaitosten lukuvuosimaksuissa
oli kysymys. Jos samalta opettajalta olisi ollut mahdollista saada opetus Käytännöllisessä Orkesterikoulussa, voidaan kysyä, kuka olisi hakeutunut kaksi
ja puoli kertaa kalliimmilla maksuilla saamaan saman opetuksen Helsingin
Musiikkiopistosta. Siksi spekulointi sillä, että Robert Kajanus olisi kieltänyt
orkesterinsa soittajien opettamisen Helsingin Musiikkiopistossa, on käytännössä täysin hedelmätöntä. Edullisten oppilasmaksujen ja määrältään runsaiden
vapaaoppilaspaikkojen ohella Käytännöllisessä Orkesterikoulussa musiikinteorian opiskelun vapaaehtoisuus, solististen oppiaineiden valikoiman monipuolisuus, mahdollisuus päästä orkesterin solistiksi ja saada orkesteri sävellysten
esittäjäksi tekivät tästä oppilaitoksesta Helsingin Musiikkiopistoa houkuttelevamman opiskelupaikan. Siten Wegeliuksen suhtautumisessa johtamansa oppilaitoksen opettajien opettamiseen myös Käytännöllisessä Orkesterikoulussa
oli kysymys Helsingin Musiikkiopiston toiminnan säilymisestä. Sehän oli ollut
rahoituksen osalta julkisuuteen saatettujen tietojen perusteella vaakalaudalla jo vuonna 1885, kuten edellä on esiin tuotu. Siten 1890-luvun alkuvuosista lähtien Wegeliuksen omaksumaa aikaisempaan väljempää suhtautumista
yhteisten opettajien käyttöön voidaan pitää jopa jossakin määrin yllättävänä,
Se selittynee jäljempänä esiin tulevan perusteella sillä, että Helsingin Musiikkiopisto sai konserttitoimintansa toteuttamiseen muusikoita Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterista.
Edellä esiin tuodun perusteella näyttää vahvasti siltä, että Musiikkiopiston [Martin Wegeliuksen] ja toisena osapuolena Helsingin Filharmoonisen Seuran ja Käytännöllisen Orkesterikoulun [Robert Kajanuksen] välisiä ongelmia
on liioiteltu alan kirjallisuudessa. Niitä kiistämättä oli, ja ne edellä mainitun
mukaisesti tulivat julkisuudessakin esiin, mutta nämä asiat on virheellisesti
yleistetty käsittämään koko Wegeliuksen johtajakauden. Jo edellä esitettyjen
opetustoimintaa koskevien syiden lisäksi ongelmat ilmeisesti alun perin johtuivat siitä, että Wegeliuksen visiot musiikkiyhdistyksen julkisten konserttien
järjestämiseksi pääkaupungin muita musiikkivoimavaroja hyväksi käyttäen
Kajanuksen perustaman orkesterin johdosta kokivat haaksirikon. Mainitut
Wegeliuksen aikomukset ilmenevät Helsingfors Musikföreningin organisaatiosuunnitelmassa vuodelta 1881 ja sittemmin oppilaitoksen järjestyssäännöstunut yhtään sellonsoiton opiskelijaa varsinaisen musiikkikoulun oppilaiksi (alkeiskoulussa ei edellisen lukuvuoden tavoin ollut yhtään sello-oppilasta) ennen kuin oppilaitos lupaamalla maksuttoman opetuksen sai kaksi oppilasta ilmoittautumaan (ks. s. ? ja alaviite 60).
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sä, missä pykälässä 50 julkinen konserttitoiminta muun muassa vuotuisine
kolmine suurine orkesterikonsertteineen oli merkittävässä asemassa.36 Lisäksi Kajanuksen perustama Käytännöllinen Orkesterikoulu mitätönsi Wegeliuksen mahdolliset suunnitelmat asteittain laajentaa Helsingin Musiikkiopiston
opetustoiminta käsittämään toteutunutta laajemmassa määrin orkesterisoittimien soitonopetus ja samalla esti mahdollisuuden voida perustaa Helsingin
Musiikkiopistoon sen yli 20 vuoden toiminnan aikana oppilasorkesteri. Ilmeisesti nämä asiat saivat Wegeliuksen suhtautumaan kielteisesti sekä Kajanuksen johtamaan orkesteriin että Käytännöllisessä Orkesterikoulussa annettuun
opetukseen. Karl Flodin on tuonut esiin tältä osin seuraavaa:
Men Martin såg i hela orkesterföretaget, sådant det praktiskt gestaltade sig,
och i de principer, enligt vilka det länge och leddes, en negation av de grundsatser, vilka han hade uppställt för sig såsom bestämmande i fråga om en sann
musikalisk uppfostran. I lära och gärning hade han ständigt hävdat nödvändigheten av en omfattande bildning även för musikens adepter. För den utövande
musikern fordrade han åtminstone ett grundligt teoretiskt vetande i allt, vad
till facket hörde. Allmän bildning kunde ytterligare fördjupa och förädla den
konstnärliga yrkesskickligheten. Gentemot detta betraktelsesätt stod orkestern som en levande protest. Här hade man ej bruk för teoretiker. Här gällde
det blott att kunna spela sitt instrument. Denna rena empiri stod i bjärt kontrast mot Martins kunskapsfordran. För honom var invasionen av ett fyrtiotal
tyska yrkesmusiker, för vilka rutinen och den mekaniska färdigheten spelade huvudrollen, som ett slag i ansiktet, som en personifierad förfrängning av
hans bärgfasta övertygelse.37

Flodinin ilmaukset Wegeliuksen ja Kajanuksen musiikkikoulutuksen pedagogisten tavoitteiden eroista olivat oikeat, mutta niissä ei ollut otettu huomioon Kajanuksen kiireellisimpänä pitämää tarvetta kotimaisten soittajien
saamiseksi orkesteriin ulkomaisten soittajien määrän vähentämiseksi eikä sitä, että vaikka Helsingin Musiikkiopiston tavoin Käytännöllisessä Orkesterikoulussa opiskeluun kuuluvina asioina ei vaadittu musiikin tukioppiaineiden
opiskelua, lukuisista oppilaitoksessa koulutuksensa saaneista tuli maamme
musiikkielämän kehittäjiä.

36. HMÅ 1882–1883 siten, kuin se on referoitu sanomalehdissä Hbl 245/19.10.1883: 1 ja
Mbl 245/20.10.1883: 2; Wegelius 1902; 5; Karvonen 1957: 33; Dahlström, F. 1982: 23/24; ks.
myös Marvia 1993: 155.
37. Flodin 1922: 380–381.
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7.4. Yleistettyjä ja suurelta osin virheellisiksi
osoittautuneita väitettyjä henkilöstöongelmia
Edellä sivuilla 400 mainitun liian yleistävän ja lisäksi sinfoniakonserttien osalta virheellisen lausuman ”Jostakin syystä tapahtui esimerkiksi yhtenään yhteentörmäyksiä sinfoniakonserttien ja musiikkiopiston tilaisuuksien välillä”
jälkeen Marvia tuo esiin kirjoituksessaan seuraavaa: ”Kajanus taas ei luovuttanut muusikoitaan sen enempää kuin solistejaankaan esiintyjiksi musiikkiopiston konsertteihin; muusikkosopimuksissa oli nimenomainen kielto esiintyä
ilman kapellimestarin lupaa muiden järjestämissä musiikkitilaisuuksissa.38
Matti Vainio puolestaan ilmaisee, että orkesterin soittajien työsopimuksissa
oli suoranainen kielto toimia opettajina Helsingin Musiikkiopistossa.39 Mainittujen väittämien selvittäminen, Robert Kajanuksen johtaman orkesterin muusikoiden työsopimusten sisällön yksityiskohtainen tarkastelu, ei kuulu tähän
tutkimukseen, mutta niitä voidaan lähestyä aivan yleiseltä työsuhteita koske38. Marvia 1993: 155.
Tältä osin Einari Marvia ilmoittaa lähteekseen Karl Flodinin (1922: 379) ilmauksen.
Marvian käyttämät lausumat ovat hyvin erikoisia, koska Flodin ei mainitse orkesterin
muusikkosopimuksista edellä tarkoitetulla kirjan sivulla eikä muillakaan puheena olevan
kirjan sivuilla yhtään mitään. Koska puheena olevassa Flodinin kirjassa ei ole muuta yksilöityä mainittujen instituutioiden yhteistoiminnan puutetta osoittavaa asiaa, Marvian esittämä
käsitys perustuu ilmeisesti Flodinin seuraavaan lausumaan: ”Försök till ett sammangående
i så måtto, att de vid orkestern engagerade solisterna skulle medverka vid musikföreningens
konserter, ledde till intet resultat, likaså andra mått och steg till ett ömsesidigt närmande.”
Siten Marvia näyttää lisänneen tekstiinsä orkesterin soittajat, vaikka Flodinin ilmaisussa
ovat ainoastaan orkesteriin solisteiksi kutsutut ulkopuoliset muusikot. Karl Flodin (1922:
380) mainitsee lisäksi seuraavaa: ”Särskilt tog sig Martin [Wegelius] illa vid orkesterledarens [Kajanus] vägran att ställa sitt kapell eller sina solister till musikförenings förfogande,
naturligtvis mot ersättning eller i utbyte mot institutets artistiska krafter.” Tässä ilmaisussa puhutaan koko orkesterista ja edellisellä sivulla esitetyn mukaisesti uudelleen orkesteriin
kutsutuista solisteista, ei orkesterin varsinaisista soittajista. Mainitessaan Kajanuksen johtaman orkesterin soittajien osallistumattomuudesta musiikkiyhdistyksen konserttitoimintaan Flodin tarkoittanee ainakin lukuvuonna 1882–1883 suunniteltua Matteus-passion esitystä. Se oli Sångföreningenin aloite. Esitykseen Helsingfors Musikförening pyrki saamaan
Kajanuksen orkesterin mukaan. Tämä yhteishanke kuitenkin kariutui, ja passio esitettiin
Sångföreningenin toimesta. Jää arvailujen varaan, kariutuiko yhteistoimintahanke esityksen johtajakysymykseen, vai oliko syinä muita tekijöitä.
Karl Flodin (ibid.) kirjoittaa yllättävästi lainausmerkeissä Martin Wegeliuksen (1902:
5) ilmaisusta seuraavasti: ”Orkesterföreningen fann icke med sin fördel förentligt att lämna musikföreningens konserter sin medverkan.” Wegeliuksen itsensä kirjoittamana asia on
ilmaistu hieman edellä mainittua laajemmin näin: ”Emellertid organiserades några månader efter musikföreningen en ’orkesterförening’, som äfven den, begynte med en duppel årlig
konsertserie, och som icke fann med sin fördel förentligt att lämna musikföreningens konserter sin medvärkan.” Siten Wegeliuksen lausumasta voidaan tehdä tulkinta, jonka mukaan orkesteriyhdistyksen oma kaksinkertainen konserttisarja oli vähintäänkin osasyynä
siihen, ettei orkesteriyhdistys osallistunut musiikkiyhdistyksen konserttitoimintaan.
39. Vainio, M. 2002: 239.
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valta kannalta. Päätoimisia työntekijöitä on jo ennen Kajanuksen johtaman
orkesterin muusikoitakin sitonut yleisesti määräys, jonka mukaan sivutoimen
vastaanottamiseen on saatava päätoimen työnantajalta suostumus sen varmistamiseksi, ettei ensin mainittu haittaa jälkimmäisen hoitamista. Siten Marvian
esittämän ilmauksen mukainen Kajanuksen toiminta oli täysin asianmukaista, kuten se on tämänkin päivän työelämässä.
Edellä mainittu Marvian ilmaus joutuu kuitenkin perusteiltaan vähintäänkin kyseenalaiseksi, koska Helsingin Musiikkiopiston jousikvartetin jäsenistä oli syksystä 1889 lähtien Wegeliuksen johtajakautena yleensä puolet
Helsingin Orkesteriyhdistyksen/Filharmoonisen Seuran orkesterin muusikoita
ja samalla Käytännöllisen Orkesterikoulun opettajia. Tätä ”muusikkolainausta” oli vielä Wegeliuksen johtajakauden jälkeenkin (esim. Carl Lindelöf alttoviulun soittajana vuoteen 1911 saakka). Kajanuksen johtamasta orkesterista
Helsingin Musiikkiopiston jousikvartettiin tai muuhun esityskokoonpanoon Wegeliuksen johtajakaudella ”lainatut” muusikot (joskus vain yksi, enimmillään
kahdesti neljä, mutta yleisimmin kaksi tai kolme), joista 18 oli jousi- ja neljä
puhallinsoittajia, olivat edellä tarkoitettuna aikana yhteensä ainakin 184 Helsingin Musiikkiopiston järjestämässä musiikki-illassa tai konsertissa esiintymässä.40 Tämä osoittaa sen, että Kajanus ei ainakaan syksystä 1889 lähtien
estänyt muusikoitaan osallistumasta Helsingin Musiikkiopiston järjestämään
konserttitoimintaan, joten näiden tietojen perusteella julki tuodut ilmaukset
Robert Kajanuksen orkesterimuusikoilleen esittämistä kielloista ovat vahvasti liioiteltuja ja virheellisiä. Myös Fabian Dahlström mainitsee oppilaitoksen
ulkopuolisista musiikkiopiston jousikvartetin jäsenistä, lähinnä toisen viulun
ja alttoviulun soittajista, seuraavaa: ”Oftast kom de från Helsingfors orkesterförening.”41
Wegeliuksen ja Kajanuksen välillä 1880-luvulla vallinneiden asenteiden
muuttumista ja samalla sekä Einari Marvian että Matti Vainion esittämien
näkemysten virheellisyyttä osoittavat myös eräät muut opettaja- ja orkesterimuusikkoratkaisut 1890-luvulta lähtien. Esimerkiksi Kajanuksen johtaman
orkesterin soolosellistinä vuosina 1892–1895 toiminut Alfred Martin42 hoiti samaan aikaan Helsingin Musiikkiopistossa sellonsoiton ”ensimmäisen opettajan”
tointa.43 Käytännöllisessä Orkesterikoulussa ja sittemmin myös Helsingin Musiikkiopistossa opiskellut Georg Schnéevoigt sai ulkomaisten opintojensa jälkeen
40. Asia selviää Helsingin Musiikkiopiston musiikki-iltojen ohjelmista (Dahlström, F. 1982:
349–382/341–391) ja Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin soittajaluetteloista (Ringbom, N.-E. 1932: 85–90/87–92).
41. Dahlström, F. 1982: 62/65.
42. Ringbom, N.-E. 1932: 87/89.
43. Dahlström, F. 1982: 333/341. Myös sanomalehdessä vuonna 1892 mainittiin, että ”[-] hr Martin samtidigt tagit emot lärareplatsen wid denna musikaliska läroanstalt” (Hbl
142/22.6.1892, L-o-u: 3).
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kiinnityksen Kajanuksen johtaman orkesterin sellistiksi vuonna 1895 ja toimi
Helsingin Musiikkiopistossa sellonsoiton ”ensimmäisenä opettajana” samaan
aikaan vuodesta 1896 vuoteen 1903. Hän opetti sellonsoittoa tällöin myös Käytännöllisessä Orkesterikoulussa (ks. s. 386 ja luvun 6 alaviitteet 85, 91 ja 96).
Kolmas vastaava yhteinen muusikko musiikkiopiston ja orkesterin kesken oli
Emil Corbach. Hän toimi orkesterissa sellistinä vuosina 1899–1901 ja 1903–
190444 sekä oli Helsingin Musiikkiopistossa sellonsoitonopettajana lukuvuonna
1900–1901 ja ”ensimmäisen opettajan” asemassa lukuvuonna 1903–1904,45 siis
samaan aikaan, kun toimi Robert Kajanuksen orkesterin soittajana. Myös esimerkiksi Jean Sibeliuksen toimiminen samaan aikaan musiikinteorianopettajana sekä Helsingin Musiikkiopistossa että Käytännöllisessä Orkesterikoulussa
osoittaa sen, etteivät asenteet samojen opettajavoimien käytön osalta olleet puheena olevien oppilaitosten välillä täysin lukkiutuneet ainakaan enää 1890-luvun alkuvuosista lähtien.

7.5. Kannanottoja Helsingin Musiikkiopiston ja
Käytännöllisen Orkesterikoulun yhdistämiseksi
On mahdollista, jopa oletettavaa, että 1880-luvulla olleet kitkatekijät Martin
Wegeliuksen ja Robert Kajanuksen välillä sekä Käytännöllisen Orkesterikoulun opetuksen keskittyminen pakollisena osiona ainoastaan soittamiseen, olivat vähintäänkin osatekijöitä, jotka saivat Oskar Merikannon jo vuonna 1893
kirjoittamaan artikkelin Käytännöllisen Orkesterikoulun, Helsingin Musiikkiopiston ja lisäksi kaikkien lukkari- ja urkurikoulujen yhdistämiseksi ”Helsingin Musiikki-konservatoorioksi”.
Meillä on musiikkiopisto, jossa kehitytään laulajiksi, soittajiksi, säveltäjiksi,
orkesterikoulu, jossa tehdään työtä tulevan kotimaisen orkesterin eteen, lukkari- ja urkurikouluja, joissa kirkkomusiikin ylläpitämisestä ja kehittämisestä
pidetään huolta. Ja että opinhaluisia ja asiasta innostuneita kyllä löytyy, sitä
todistaa yllämainittujen opistojen runsas oppilasmäärä. Että myöskin työssä
mennään eteenpäin, sitä todistavat mainittujen opistojen vuotuiset näytteet.
Mutta tämä työ, joka yhdellä nimellä nimitettynä on musiikkityötä, on tällä
tapaa jaettu eri tahoille ja eri pienten opistojen kesken, kun se aivan hyvin
voisi lähteä yhdestä paikasta, olla yhden suuren ja arvokkaan opiston työtä.
Ja ne valtion varat, jotka nyt ovat jaettuna monelle taholle (musiikkiopistolle 20,000, orkesteriyhdistykselle ja sen ylläpitämälle orkesterikoululle 25,000
ja Helsingin urkurikoululle 8,500 mk), voisivat kannattaa yhtä opistoa, joka
vastaisi kaikkia näitä. Orkesteriyhdistyksen kannatus olisi tietysti eri asia silloinkin. Tällaisessa ”musiikki-konservatooriossa” olisi ensinnäkin kaikki mu44. Ringbom, N.-E. 1932: 87/89.
45. Dahlström, F. 1982: 333/341.
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siikkiopiston oppiaineet ohjelmassa, siihen olisi yhdistettynä n. s. oopperakoulu
ooppera-alalle antautuvia laulajia ja laulajattaria varten (tietysti oletetaan, että silloin olisi jo niin onnellinen aika koittanut, että kotimainen ooppera olisi
olemassa ja eläisi!), sen lisäksi saisi opetusta kaikissa orkesterin soittokoneissa ja oppilaista kokoonpantu orkesteri harjoittelisi yhteissoittoa (siis orkesterikoulu), ja eri luokat löytyisivät opistossa lukkareiksi ja urkureiksi aikovia
varten (= lukkari- ja urkurikoulut). Tämän lisäksi olisi eri luokat säveltäjiä ja
kapellimestareita varten ja tilaisuutta säveltäjillä esittämään teoksiaan ja kapellimestareilla johtamaan opiston orkesteria.46

Helsinkiläisten musiikkioppilaitosten yhdistämistä ehdottivat sittemmin,
tosin vasta Martin Wegeliuksen kuoleman jälkeen, ensin Eino Leino (1878–1926)
ja häntä myöhemmin Heikki Klemetti. Eino Leino ehdotti, että yhdistettävään
oppilaitokseen, ”Suomalaiseen konservatorioon”, liitettäisiin myös teatterikoulu ja ilmaisi, että mahdollisesti siinä voisi olla sijaa myös lukkarikoululle.
Suomalainen teatterikoulu, joka nykyisessä muodossaan, Kansallisteatterin välittömässä yhteydessä, ei suinkaan vastaa tarkoitustaan ja jonka synkkä tulevaisuus nykyään niin monen taiteen ystävän ajatuksia askarruttaa, on johtanut
näiden rivien kirjoittajaa tähän jo joskus ennenkin julkisuudessa esiintyneeseen hurskaaseen toivomukseen. Teatterikoulun luonnollinen paikka olisi epäilemättä Suomalainen konservatorio, erityisenä draamallisena osastona siitä,
nauttien samaa valtioapua ynnä erinäisissä aineissa myöskin samojen opettajien ohjausta ja huolenpitoa. Asia olisi siten erittäin mukavasti järjestetty,
jos meillä vaan olisi tuo Suomalainen konservatorio.
Meillä on Musiikkiopisto ja meillä on Philharmonisen seuran orkesterikoulu. Näyttää syrjästäkatsojasta aivan käsittämättömältä, miksi nämä taidelaitokset, jotka kumpikin tarvitsevat toisiaan ja molemmat toimivat pääasiassa
samojen tarkoitusperien saavuttamiseksi, eivät liity yhteen. Siinä meillä olisi heti suuri Suomalainen konservatorio. Mahdollisesti voisi siinä olla sijaa
myöskin lukkarikoululle, vaikka mielelläni tunnustankin, etten tunne tarpeeksi pääkaupungin soitannollisia olosuhteita voidakseni jo edeltäpäin kumota kaikkia niitä vastaväitteitä, joita tämänsuuntaiset ehdotukset synnyttävät.
Mutta vaikeuksien, jos sellaisia, kuten luonnollista, esiintyisikin, ei pitäisi olla voittamattomia, kun yhteinen hyvä on kysymyksessä silloin, jos me monen
pienemmän taidelaitoksen sijasta saisimme yhden suuren, joka kokoisi kaikki tähänkuuluvat kotimaiset voimat ja kaikki kansallisen musiikki- ja näyttämötaiteen kehitystä tarkoittavat harrastukset.47
46. Nuori Suomi 1893: 140. Sanomalehtiartikkeli on kokonaisuudessaan liitteenä 5.
Kirjoituksessa mainitut vuoden 1893 rahasummat, 20 000, 25 000 ja 8 500 markkaa ovat
nykyrahassa edellä mainitussa järjestyksessä noin 87 710, 109 600 ja 37 280 euroa.
47. Päivä 8/28.11.1907: 71; ks. myös L. Onerva [Lehtinen, O.] 1932, I: 311.
Puheena oleva musiikki- ja teatterikoulutuksen järjestämistä käsittelevä Eino Leinon
kirjoitus on kokonaisuudessaan liitteenä 8.
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On todennäköistä, että kirjailijatyönsä ohessa sanomalehtimiehenä tuol
loin toiminut Eino Leino oli saanut mainitun konservatorio-käsityksensä ulkomaanmatkoiltaan. Hän oli oleskellut Berliinissä vuonna 189848 ja uudelleen
vuonna 1906 Pariisiin suuntautuneella matkallaan.49 Näissä kaupungeissa oli
teatteritaiteen opettaminen sisällytetty konservatorioiden toimintaan jo vuosikymmeniä, Pariisissa lähes vuosisata, tätä ennen. Leino sai ajatukselleen mahdollisesti lisäksi vahvistusta yhteisissä ”istunnoissaan” muun muassa ravintola
Kämpissä Oskar Merikannolta, Jean Sibeliukselta ja Robert Kajanukselta,50 jonka hän ehdotti mainitun oppilaitoksen johtajaksi, koska hänen mielestään Kajanus ”harvinaisessa määrässä omaa kaikki siihen tarpeelliset ominaisuudet:
koetellun järjestämiskyvyn, korkean taiteellisen tasapinnan, hehkuvan isänmaanrakkauden ja kaikkien eri taidepiirien luottamuksen.”51
Vajaa vuosi Leinon kirjoitusta myöhemmin Heikki Klemetti, joka oli saanut
koulutuksensa muiden muassa Jean Sibeliuksen oppilaana Käytännöllisessä
Orkesterikoulussa ja sittemmin Berliinin Musiikkiakatemiassa ja Sternin konservatoriossa, toi esiin hyvin kärkeviä näkemyksiä musiikin tukioppiaineiden
opetuksen laiminlyömisestä entisessä opinahjossaan kirjoituksessaan ”Pianonsoitto-opetusta Helsingin Filharmooniseen Orkesterikouluun!”52 Hänen ilmauksensa mukaan koulutettavien soittajien muusikon taidot jäävät vajavaisiksi.
Käytännöllisen Orkesterikoulun ja Helsingin Musiikkiopiston yhdistäminen tulee esiin kirjoituksen loppupuolella. Klemetti samalla ilmaisee, että yhdistettävän oppilaitoksen tulee olla valtion ylläpitämä.
Helsingin filharmoonisen seuran orkesterikoulu on menestyksellä toiminut jo
pitkät ajat käytännöllisen orkesterisoiton opetusahjona. Useat kotimaisista
viulutaitureistamme esimerkiksi ovat siellä perustavan alkuopetuksen saaneet, puhumatta monen monista harrastajista. Teoriankin opetus, mikä tosin,
ikävä kyllä, ei edes ammattisoittajiksi aikoville ole pakollista, on tunnollisen ja kokeneen opettajan käsissä. Yksi puute, ja se sangen tuntuva, on tällä
48. L. Onerva 1932, 1: 169.
49. Ibid.: 279–286.
50. L. Onerva (1932, II: 313) mainitsee Eino Leinon saamista vaikutteista puheena olevan
ehdotuksensa tekemiseen seuraavaa: ”Asiaa on tietenkin valmistettu musikaalisissa piireissä, joissa Leinolla paitsi Kajanusta on lukuisia läheisiä ystäviä samoin kuin muidenkin
taiteiden edustajain piirissä. Ennen aikaan olivat helsinkiläisten musiikkimiesten, kuvaamataiteilijain ja kirjailijain välit melkoista läheisemmät ja tuttavallisemmat kuin nykyään
riippuen heidän pienemmästä lukumäärästään ja taiteilijayhtymien vähemmän ammatillisesta järjestelystä. He olivat yhtä mittaa kanssakäymisessä keskenään, tavaten toisiaan
etenkin iltaisin päivätyönsä suoritettuaan ravintoloissa ja kahviloissa, joista etenkin Catani, Kämp ja Kappeli olivat suosittuja kohtauspaikkoja.”
51. Päivä 8/28.11.1907: 72; ks. myös L. Onerva [Lehtinen, O.] 1932, I: 313.
52. Tämän huutomerkillä varustetun ilmaisun Matti Vainio (2002: 250) mainitsee olleen
kysymys. Hän kirjoittaa siitä seuraavaa: ”Otsikko kysyi provosoivasti, tarvitaanko pianonsoiton opetusta Kajanuksen orkesterikoulussa.”
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opistolla kumminkin, se nimittäin että tilaisuus pianonsoiton opiskelemiseen
puuttuu tykkänään. Emme oikein tiedä mistä tämä seikka riippuu, huonoista raha-asioistako, tilanahtaudesta vai mistä, monta kertaa, mikäli olemme
kuulleet, on ainakin filharmoonisen seuran johtohenkilöitä yksityisesti huomautettu, mutta parannusta ei vaan kuulu. Tällä välin kasvatetaan laitoksessa yhä soittajia, joiden soitannollinen sivistys jää aivan vaillinaiseksi, heiltä
kun taitureiksi tultuaan puuttuu jokaiselle soitannonharjoittajalle aivan välttämätön pianonsoittotaito, ja useissa tapauksissa lisäksi tietopuolisen, teoreettisen sivistyksen alkeetkin.
[- -] Pianonsoitto-opetuksen ottaminen orkesterikoulun ohjelmaan lähentäisi sitä paitsi orkesterikoulua ja musiikkiopistoa toisiinsa. Jos pianonsoitto
tulee orkesterikoulun oppiaineeksi, niin sopii syystä kysyä mikä näitä oppilaitoksia sitten enää toisistaan eroittaa. Niin, mikä niitä eroittaa? Katto vaan
tätä nykyä ja eri johtokunnat. Miksi nekään? Tulevaisuudessa, ja toivottavasti jo sangen läheisessä, nämä laitokset epäilemättä, kuten luonnollista on, yhdistetään valtion konservatoorioksi.53

Vuonna 1908 kirjoitti nimimerkki Eräs Filh. Ork. jäsen artikkelin otsikolla ”Varoittava sana”. Artikkelissaan kirjoittaja tuo esiin Käytännöllisen Orkesterikoulun lukuvuosimaksun, 100 markkaa, ja Helsingin Musiikkiopiston
vastaavat maksut, 125–250 markkaa, ja mainitsee, että edellisessä on helpompi saada vapaaoppilaspaikka. Kirjoittaja tuo esiin Helsingin Musiikkiopiston
opetuksesta oppilasorkesterin puuttumisen ja Käytännöllisen Orkesterikoulun
opetuksesta pianonsoiton opetuksen puuttumisen kokonaan ja musiikinteorian
opiskelun vapaaehtoisuuden sekä jatkaa artikkeliaan ilmauksilla
[- -], mutta kuinka moni nuorukainen osaa käsittää sen arvon. Nämä molemmat
ovat aineita joiden taidonpuute tulee jälestäpäin tuntumaan hyvinkin painostavalta. [- -] Nämä puutteet olisivat helposti poistettavissa siten, että molemmat laitokset yhdistyisivät ja siten saisimme täydellisen konservatoorion kuten
muuallakin maailmassa, joissa, — ainakin suuremmissa, — on oppilasorkesteri harjoituksia vähintäin kerran viikossa, sekä pakollisina oppiaineina pia53. S-tär 17/1908: 179–180. Kirjoitus on kokonaisuudessaan liitteenä 9.
Pianonsoitonopettajaa ei kenties olisi ollut tarpeen palkata orkesterin ulkopuolelta, koska
orkesterissa oli muusikoita, jotka olisivat soveltuneet orkesterisoittajien pianonsoitonopettajiksi mahdollisesti yhtä hyvin kuin erikseen palkatut pianistit. Esimerkiksi klarinetistina
vuosina 1894–1897 ja 1898–1901 orkesterissa toiminut Richard Schida näyttää oppilaskonserteista kirjoitetuissa arvosteluissa mainitun mukaisesti hoitaneen erittäin ansiokkaasti
pianosäestyksiä. Nimimerkki Bis eli Karl Fredrik Wasenius kirjoitti vuonna 1895 hänen toiminnastaan 13.5. ja 14.5. pidettyjen oppilasnäytteiden pianistiavustajana seuraavasti: ”Vid
de båda uppvisningarna har pianoackompagnementet benäget omhänderhafts af förste klarinettisten vid hr Kajanus´ orkester hr R. S c h i d a, som ehuru icke pianist till professionen ackompagnerat särdeles aktningsvärdt väl, med musikalisk aktsamhet och påpasslighet” (Hbl 130/15.5.1895: 3 ja 112/16.5.1895, L-o-u: 3).
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nonsoitto ja teoria. Ja sehän ei voisi olla muuta, kun onneksi ja kehitykseksi
koko musiikkielämällemme.54

Kirjoituksen keskeisin sanoma on kuitenkin otsikossa mainittu varoittava sana. Sillä tarkoitetaan sitä, että on tarkoin harkittava ennen kuin ryhtyy
kouluttautumaan orkesterimuusikoksi, koska tämä ala yksinään ei tarjoa läheskään riittäviä toimeentulomahdollisuuksia. Kirjoituksessa on siten sama
mielipide kuin 1890-luvun alussa Heinrich Ehrlichin Saksassa esiin tuomassa
artikkelissa (ks. alaluku 2.9.4.).
Helsingissä oli 1880-luvun alussa likimääräisesti ilmaistuna 43 000 asukasta. Tämän jälkeen väestömäärä kasvoi voimakkaasti. Vuonna 1900 se oli
vastaavasti 79 000 ja vuonna 1910 jo lähes 119 000. Nykyisen musiikinopiskelun laajuuden perusteella mainitut asukasmäärät olisivat olleet riittävät kahden musiikkioppilaitoksen toiminnalle, mutta puheena olevana aikana opiskelu
oli lähinnä musiikkialan ammattiin tähtäävää, ei harrastustavoitteista. Tästä
johtuen Helsingin Musiikkiopiston ja Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilasmäärät olivat hyvin rajalliset. Syntyneessä kilpailuasetelmassa koulutettavien
rekrytoinnissa Käytännöllinen Orkesterikoulu menestyi Helsingin Musiikkiopistoa paremmin monipuolisemman solististen oppiaineiden valikoimansa ja suurella todennäköisyydellä hyvin ratkaisevasti myös Helsingin Musiikkiopistoa
selvästi alhaisempien oppilasmaksujensa ansiosta, kuten jo edellä on ilmaistu.
Tämä johti siihen, että Helsingin Musiikkiopistosta tuli Käytännöllisen orkesterikoulun toiminnan aikana käytännössä pianokoulu, missä muita solistisia oppiaineita opiskelevien oppilaiden osuus jäi lähes marginaaliseksi pianonsoittoa
opiskelleiden osuuteen verrattuna. Käytännöllinen Orkesterikoulu siten vesitti
Helsingin Musiikkiopiston kehittymisen monipuolista musiikkikoulutusta antavaksi oppilaitokseksi. Vasta syksystä 1914 lähtien Käytännöllisen Orkesterikoulun toiminnan siirryttyä Helsingin Musiikkiopistoon tämä oppilaitos sai
mahdollisuudet kehittyä todelliseksi musiikkioppilaitokseksi.

54. S-tär 22/1908: 239.
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8. Muut musiikkioppilaitokset
8.1. Lyhytaikaiset orkesterikoulut
8.1.1. Orkesterikoulutoimintaa avarassa merkityksessä
Luvussa 3 mainitut tämän tutkimuksen ajanjaksoa edeltäneet orkesterikouluiksi luokiteltavat musiikkioppilaitokset saivat 1800-luvun lopulta alkaen useita
seuraajia. Niistä monien historia jäi erittäin lyhyeksi ja joidenkin perustaminenkin vaati useita yrityksiä. Puheena oleva koulutustoiminta liittyi kiinteästi samojen paikkakuntien soitannollisten seurojen ylläpitämien orkestereiden
toiminnan turvaamiseen kotimaisin soittajavoimin.
Avarasti termiä tulkittaessa orkesterikouluksi on määriteltävissä myös eri
puolilla maatamme toimineiden puhallinyhtyeiden soittajilleen antama koulutus, vaikka virallisesti orkesterikoulusta ei niiden yhteydessä puhutakaan, vaan
ne mainitaan ainoastaan joissakin tapauksissa musiikkikouluiksi. Näissä yhtyeen/orkesterin johtaja antoi koulutuksen mahdollisesti yhden tai sitä useamman
soittajan avustamana. Näitä harrastustoimintaan pohjautuvia soitinyhtyeitä
jo edellä esiin tuotujen eri ammattikuntien, vapaapalokuntien ja työväenyhdistysten soittokuntien lisäksi perustettiin 1800-luvun loppupuolella ympäri
Suomea, ei ainoastaan kaupunkeihin vaan myös pienille paikkakunnille.1 Ne
olivat tärkeässä asemassa monenlaisten tilaisuuksien ohjelmansuorittajina.
Laajimmin eri puolilla maatamme puhallinyhtyekoulutusta näyttää antaneen kapellimestari Severin Sörensén/Sörensen (1836/1837–1897), joka aloitti
tämän toimintansa Kristiinassa/Kristiinankaupungissa2 ja jatkoi sitä sen jälkeen Kuopiossa (v. 1880–1882), mistä hän siirtyi puhallinkapellin harjoittajaksi
Kotkaan vuodesta 18823 lähtien ja toimi mainitussa tehtävässä Tammisaaressa
1. Sanomalehtitiedon mukaan puheena olevia torvisoittokuntia oli vuoden 1882 lopussa
maassamme ”neljättäkymmentä, siihen yhteen luettuna Sotawäenkin soittokunnat” (US-r
269/18.11.1882: 1).
2. Kristiinassa perustamansa nuorista pojista koostuneen puhallinyhtyeen, Finskt gosskapelletin/Suomalaisten Poikain-soittokunnan, kanssa Severin Sörensen kävi konserttija esiintymismatkoilla Helsingissä (HD 176/3.7.1880: 1, 177/4.7.1880: 1, 182/9.7.1880: 1,
183/10.7.1880: 1, 196/23.7.1880: 1, 198/25.7.1880: 1 ja 199/26.7.1880: 1; Hbl 151A/3.7.1880:
4 ja 152/4.7.1880: 4; Mbl 151/3.7.1880: 1), Kuopiossa (T-o 64/14.8.1880: 2, 65/18.8.1880: 4 ja
66/21.8.1880:4; S-o 63/20.8.1880: 3 ja 66/24.8.1880: 1), Savonlinnassa (Sl 33/28.8.1880: 1) ja
Viipurissa (Wbl 100/31.8.1880: 1, ÖF 101/30.8.1880:1, 102/1.9.1880: 1 ja 103/3.9.1880: 1; Hä
72/8.9.1880: 1;TaS 72/8.10.1880: 2).
3. Kotkassa moitittiin nimeä mainitsematta Severin Sörenseniä koululaisten käyttämisestä
soittokunnassaan muun muassa seuraavasti: ”Soittokunnan johtaja, joka jo pitemmän aikaa on täällä elinkeinoaan harjoittanut, käytti ensimältä täysi-ikäisiä ja osaksi jo ennen
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syksystä 1884 kevääseen 1887.4 Tämän jälkeen hän oli Billnäsin tehtaan puhallinorkesterin johtajana ja vuoden 1889 lopusta lähtien jälleen nuorten puhallinsoittajien kouluttajana Raahessa.
Raahen kaupungin soittokunnaksi nimitetyn puhallinyhtyeen johtokunta
tiedotti vuoden 1890 alussa perustaneensa mainitussa kaupungissa musiikkikoulun. Siinä ilmoitettiin annettavan maksutonta opetusta ”etupäässä torvensoittamisessa ja nuotinluvussa.” Lisäksi mainittiin, että ”soittokalut, nuotit,
huone ja valaistus kaikki annetaan ilmaiseksi.”5 Tämä musiikkikoulu, oikeastaan puhallinmusiikkikoulu, ei näytä toimineen kuin lyhyen ajan, koska siitä ei ole julkisuudessa muita tietoja kuin se, että kouluun oli ilmoittautunut
parikymmentä oppilasta ja että ”musiikkikoulu on myöskin täydessä työssä”.6
Severin Sörensen siirtyikin jo vuonna 1891 Kokkolaan kouluttamaan ja johtamaan puhallinorkesteria.7 Syksystä 1893 kevääseen 1895 hän oli mainitussa
tehtävässä Maarianhaminassa. Hän ilmoitti sanomalehdissä samaan tapaan
kuin muillakin paikkakunnilla ottavansa opettaakseen ilmaiseksi 10–16-vuotiaita poikia ja antavansa soittimet käyttöön ilmaiseksi. Hän käytti opetustyönsä yhteydessä termiä skolan.8 Severin Sörensenin kouluttama ja johtama
”Gosskapell” esiintyi lukuisia kertoja Maarianhaminassa ja sen lähikunnissa.
Kesäisin 1894 ja 1895 se oli kiinnitettynä musiikin esittäjäksi Heinolan kylpylässä. Tällöin soittajiston, sekstetin, ikä näyttää vaihdelleen kahdeksan ja 14
vuoden välillä.9 Nuorten soittajien kouluttamisen ohella Severin Sörensen toimi useimmilla edellä mainituilla paikkakunnilla myös Vapaan palokunnan puhallinorkesterin ja kuoron johtajana.
Musiikkikoulutusta annettiin yleisesti kaikissa puhallinorkestereissa,
edellä mainittujen paikkakuntien lisäksi jo 1870-luvun lopussa ja 1880-luvulharjaantuneita ’musikantteja’ soittokunnassaan, waan syystä tai toisesta mikähän sitten
lienee ollutkana, kuuluwat ne luopuneen johtajastaan, joka heti ryhtyi hankkimaan uusia
sijaan ja onnistui kun onnistuikin saamaan muutamia kansakoulumme oppilaita, jotka kaiketi wanhempainsa luwalla, owat soittaa rymyyttäneet joka tilaisuudessa myöhään yöhön,
laiminlyöden näin koulu-työnsä, josta heille kieltämättä on suurempi hyöty tulewaisuudessa” (KoS 22/30.5.1883: 1).
Severin Sörensen toimi Kotkassa myös Vapaan palokunnan kuoron johtajana (KoS
18/2.5.1883: 2).
4. Ennen Tammisaareen siirtymistään Severin Sörensen tuomatta esiin sitä, että kysymys oli hänestä itsestään, ilmoitti palstalla ”Tjenstsökande” kokeneesta muusikosta, joka
on perustanut useita puhallinorkestereita, jolla on parhaat todistukset ja joka soittaa mitä
tahansa instrumenttia (HD 37/8.2.1884: 4, 41/12.2.1884: 4 ja 45/16.2.1884: 4). Toisesta mainituista ilmoituksista on jäänyt allekirjoitus pois. Tammisaaressa Severin Sörensén tiedotti myös jousiorkesterin perustamisesta (Ekenäs Notisblad 67/28.8.1885: 4).
5. RS 1/4.1.1890: 4.
6. RS 2/11.1.1890: 1 ja 6/8.2.1890: 1; OI 7/22.1.1890: 3.
7. Norra Posten 45/6.6.1891: 1 ja 49/20.6.1891: 4.
8. Å-d 72/8.9.1894: 4.
9. Å-d 69/29.8.1894: 1 ja 3 sekä 37/8.5.1895: 3.
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la muun muassa Jyväskylässä, missä vuonna 1877 perustetun puhallinyhtyeen musiikinjohtajana toimi Edvard Gustaf Koch. Hän siirtyi vuonna 1883
Vaasan pataljoonan musiikinjohtajaksi. Tällöin yhtyeen kouluttajaksi ja johtajaksi valittiin Gustaf Adolf Dahlström, joka sittemmin siirtyi Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin viulistiksi10 ja Käytännöllisen Orkesterikoulun
opettajaksi (ks. alaluvut 6.3. ja 6.7. sekä kyseisen luvun 6 alaviite 34). Sanomalehtiartikkeleissa ilmaistaan, että Gustaf Adolf Dahlström on tullut tunnetuksi erityisesti hyvänä opettajana.11 Jyväskylän torvisoittokunnan johtajaksi
valittiin keväällä 1891 Theodor Mannerström (1854–1918), joka toimi sitä ennen Helsingissä Robert Kajanuksen johtaman Helsingin Orkesteriyhdistyksen
orkesterin tuubansoittajana ja lyömäsoittimien soittajana sekä Käytännöllisen
Orkesterikoulun opettajana.12 Mannerström siirtyi kuitenkin jo vuonna 1892
Mikkelin pataljoonan soittokunnan johtajaksi. Hänen seuraajakseen Jyväskylän torvisoittokunnan johtajaksi tuli Käytännöllisessä Orkesterikoulussa Helsingissä koulutuksensa saanut ja Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterissa
soittajana toiminut Thure Nordin (s. 1853), joka Robert Kajanuksen antaman
lausunnon perusteella oli ollut järjestyksessä Mannerströmin jälkeen toisena
Mikkelin pataljoonan soittokunnan johtajaksi.13
8.1.2. Viipuri
Orkesterikoulujen perustamishankkeisiin ryhdyttiin 1880-luvulla useilla eri
paikkakunnilla. Asiaan vaikutti esimerkkinä Käytännöllisen Orkesterikoulun
perustaminen ja sen toiminnan aloittaminen Helsingissä syksyllä 1885 (ks.
alaluku 6.1.). Robert Kajanuksen Helsingissä antaman esimerkin tavoin myös
Viipurissa perustettiin ensiksi orkesteri ja parin vuoden kuluttua sen jälkeen
pyrittiin perustamaan oppilaitos kotimaisten orkesterimuusikoiden kouluttamiseksi paikkakunnan orkesterin jatkuvuuden turvaamista varten. Orkesteri perustettiin vuonna 188314 kaupungin myöntämän 16 000 markan, 72 140
euron, vuotuisavustuksen turvin, minkä yhtenä ehtona oli orkesterin kokoonpano, kaksi ensimmäisen viulun soittajaa, yksi toisen viulun soittaja, yksi alttoviulun, yksi sellon, yksi kontrabasson, yksi huilun ja yksi klarinetin soittaja,
kaksi käyrätorven soittajaa, yksi trumpetin, yksi pasuunan ja yksi patarum10. Ringbom, N.-E. 1932: 85/87.
11. HD 131/17.5.1883: 3; ÅTng 131/18.5.1883: 2.
12. Mm. S-n 41/21.5.1891: 2; Fi 116/23.5.1891: 3; Hbl 136/23.5.1891: 5; NPr 136A/23.5.1891:
3; KoS 39/ 39/26.5.1891: 2). Hakijoita mainittuun tehtävään oli yhteensä 14, joista nimien perusteella noin puolet oli suomalaisia (S-n 36/4.5.1891: 3; K-S 51/5.5.1891: 2; TaU 70/8.5.1891:
3; TaS 55/11.5.1891: 4; Sl 20/14.5.1891: 3).
13. K-S 84/16.7.1892: 2.
14. ”Kaupunginkapellina” tätä ennen Viipurissa toiminut Ernst Schnéevoigtin soittajisto
oli jo syksyllä 1878 siirtynyt Tampereelle.
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pujen soittaja. Orkesterinjohtaja Theodor Sörensenin15 kanssa solmitun sopimuksen mukaan orkesterin kaikkien soittajien tuli olla taitavia muusikoita.16
Saatuaan orkesterin toimintaan Theodor Sörensen ryhtyi hankkeisiin ”käytännöllisen orkesterikoulun” perustamista johtamansa orkesterin tulevaisuuden
turvaamiseksi kotimaisin soittajin ja orkesterin laajentamiseksi täysimittaiseksi
sinfoniaorkesteriksi. Hän jätti tämän johdosta valtionapuhakemuksen alkukesästä 1886. Hakemusta koskeva tieto uutisoitiin helsinkiläisessä sanomalehdessä näin:
— Ansökan om statsbidrag för Wiborgs orkester. Kapellmästaren
Th. Sörensen, som wid sin i Wiborg upprätthållna orkester från höstens början kommer att inrätta en praktisk orkesterskola enligt samma plan som den i
Helsingfors, har på grund däraf för afsigt att ansöka om bidrag för sin orkester.
För enhwar, som något känner till musikförhållandena i wåra städer, är
det wäl bekant att Wiborgs orkester är den andra i ordningen af stråkorkestrar i landet.
Kapellmästaren Sörensen wistas f. n. på orten och hans ansökan inlemnas i dessa dagar.17

Pian tämän jälkeen propagoitiin hankkeen puolesta viipurilaisessa sano
malehdessä otsikolla ”Soitantokoulu Wiipuriin”. Kirjoituksessa tuotiin esiin
oppilaitoksesta saatavia myönteisiä vaikutuksia. Niitä ei kirjoituksen mukaan olisi ainoastaan Viipurissa, vaan myös laajalti Itä-Suomessa. Lisäksi
mainitussa kirjoituksessa ilmaistiin seuraavaa: ”Kansassa muodostuisi soittokuntia yhä enemmän ei ainoastaan kaupungissa waan myös maalla ja nämä
15. Carl Theodor Sörensen toimi vuodesta 1867 alkaen kolmessa maamme kaupungissa
(aluksi Turussa, sitten Porissa ja lopuksi Viipurissa) pianonsoitonopettajana, urkurina, laulunopettajana, kuoronjohtajana ja orkesterinjohtajana. Viipurissa hän perustamansa orkesterin orkesterinjohtajan tehtävän ohessa toimi vuodesta 1883 alkaen Viipurin ruotsalaisen
ja saksalaisen seurakunnan urkurina. Hän joutui vuonna 1889 luopumaan orkesterinjohtajan tehtävästään sävellysplagiaattiskandaalin seurauksena, mikä syntyi hänen yrityksestään väittää Emil/Emilius Hartmannin (1836–1898) viulusävellys omaksi sävellyksekseen
(mm. NPr 10/12.1.1889: 2; Hbl 11/13.1.1889: 2 ja 14/17.1.1889: 3; Wibl 11/13.1.1889: 3; ÅU
11/13.1.1889: 2 ja 16/18.1.1889: 2; Fi 13/16.1.1889: 3; ÖF 11/14.1.1889: 3 ja 13/16.1.1889:
2; Wibl 12/15.1.1889: 3; Hä 8/26.1.1889: 3). Urkurin tehtävien sekä yksityisen pianonsoiton-, musiikinteorian- ja musiikinhistorianopettajan tehtävien lisäksi hän näyttää syksyllä 1889 suunnitelleen urkurikoulun perustamista (ÖF 213/13.9.1889: 1; Wibl 221/22.9.1889:
1). Urkurikoulusta ei kuitenkaan ole mitään tietoja julkisuudessa mainittujen sanomalehti-ilmoitusten jälkeen. Ilmeisesti Theodor Sörensenin tärkein ammatti vuodesta 1889 lähtien urkurin tehtävänsä ohella oli piano- ja urkuharmonikauppiaana toimiminen Viipurissa
(mm. Wibl 14/17.1.1889: 4, 18/22.1.1889: 4, 20/24.1.1889: 4, 30/5.2.1889: 4, 48/26.2.1889: 4,
114/17.5.1889: 4, 247/23.10.1889: 4 ja 268/16.11.1889: 3; WS 232/7.10.1890: 1, 298/22.12.1890:
1, 12/ 16.1.1891:1 ja 21/27.1.1891: 2).
16. ÖF 75/29.3.1884: 1 ja 76/31.3.1884: 1–2.
17. Hbl 132/10.6.1886: 2.
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taas waikuttaisiwat siwistyttäwästi ympäristöön.” Mikäli kirjoituksen laatija
oli perillä orkesterikoulua koskevista yksityiskohtaisista suunnitelmista, sille
oli suunniteltu laajempikin musiikkikoulutustehtävä kuin orkesterisoittajien
kouluttaminen, koska kirjoituksen alussa tuotiin esiin, että ”haluawaiset oppilaat saawat tilaisuuden oppia soittamaan kaikilla tawallisilla soittokoneilla.
Sitä paitse saisiwat he opetusta soitannon teoriassa, niin kuin Helsingissä ja
Turussa on laita”. Musiikkikoululle suunniteltu keskeisin tavoite, kotimaisten
orkesterisoittajien kouluttaminen, tuotiin kuitenkin selvästi esiin viipurilaisen
sanomalehden kirjoituksessa.
Tunnettu on, että hra Sörensen on menestyksellä säweltänyt useampia
arwokkaita säwelteoksia ja harrastaa innolla ihanteellista taidetta, jonka wuoksi on syytä uskoa, että waltionapu puheenlaisessa suhteessa olisi paikallaan.
Sen myöntämisestä seuraisi myös että kelpaawia, kotimaisia oppilaita etupäässä otettaisiin orkesteriin, joka myös kuuluu olewan hra Sörensenin aikomus,
ja yleensä että harrastettaisiin soitantotaiteen lewittäminen kaupungissamme ja Itä-Suomen maakunnissa, jotka toisella tahi toisella tawalla woiwat tulla täkäläisen soitantokoulun waikutuksen kanssa yhteyteen.18

Puheena oleva yritys valtionavustuksen saamiseksi ei johtanut toivottuun
tulokseen, mistä johtuen Theodor Sörensen joidenkin muiden Viipurin musiikki
toiminnoista kiinnostuneiden henkilöiden kanssa jätti senaatille vuoden 1888
keväällä uuden hakemuksen valtionavustuksen saamiseksi tällä kertaa sekä
lukkari- ja urkurikoulun että käytännöllisen orkesterikoulun perustamiseksi.
– Musikplaner. Kapellmästar Th. Sörensen jämte några andra för det
musikaliska lifvet i vår stad intresserade personer komma att i dagarna till
senaten ingå med ansökan om understöd för en tilltänkt klockare- och orgelnistskola äfvensom för en praktisk orkesterskola.19

Tämäkään Theodor Sörensenin hanke ei toteutunut, mutta lukkari- ja urkurikoulu perustettiin sittemmin Viipurissa viisi vuotta edellä mainittua hanketta myöhemmin (ks. alaluku 4.6.). Theodor Sörensenin jälkeen käytännöllisen
orkesterikoulun kotimaisten soittajien kouluttamiseksi yritti perustaa Viipurissa kapellimestari Robert Moser. Siitä tiedotti sanomalehti seuraavasti:
18. WS 94/18.6.1886: 1.
Kirjoituksessa siirrytään ilman kappalejakoa ehdotukseen, joka koskee Laatokan alueen
kauppiaiden kokousta, joten kirjoittaja ilmeisesti tarkoittaa sitä, että kauppiailta odotettiin rahatukea vireillä olleeseen musiikkikouluhankkeeseen, mikä asia on nähtävissä myös
tekstin ilmauksessa ”Sillä wähäiseksi ei suinkaan ole arwattawa se niin sanoaksemme ylentäwäisyys ja ajatusten kääntäminen yhteistä hywää tarkoittawiin tuumiin, kuin tälläisella
kokouksella olisi.”
19. Wibl 68/21.3.1888: 2.
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— En praktisk orkesterskola har kapellmästaren herr Moser för afsigt
att inrätta härstädes. Ändamålet med ifrågavarande anstalt är att utbilda goda
inhemska orkestermusiker samt sålunda arbeta på att de inhemska orkestrarna småningom må kunna sammansättas af infödde finske medlemmar och ej,
såsom hittils varit och alt fortfarande är fakket, dylika till största delen måste
engageras från utlandet. Dessutom är meningen att, såsnart eleverna uppnått
en viss grad af utbildning, låta desamma medvärka i orkestern samt sålunda å
ena sidan bereda eleverna tillfälle att förskaffa sig nödig praktisk rutin samt
å andra sidan möjliggöra uppförandet af större musikvärk än med den fåtaliga orkestern eljes låter sig göra. Undervisning kommer att meddelas i alla orkesterinstrument äfvensom piano och musikens teori. Vid anstalten intagas,
mot en måttlig årsafgift, ynglingar mellan 14 och 17 år, hvilka förpligta sig att
kvarstå såsom elever minst 4 år.
Då herr Moser gjort sig känd som en gedigen musiker och insigtsfull orkesterledare, samt själf praktisk känner de flesta orkesterinstrument, kan man
hoppas på goda resultat af det nya företaget, hvilket vi önska all möjlig framgång.
Närmare angående skolan kommer att genom annons bekantgöras.20

Kapellimestari Robert Moserin suunnitelma orkesterimuusikkojen kou
luttamiseksi näyttää olleen hyvin pitkälti samanlainen kuin Robert Kajanuksen toteuttama koulutus Käytännöllisessä Orkesterikoulussa Helsingissä. On
kuitenkin huomattava, että Moser suunnitteli opetusaineeksi otettavaksi myös
pianonsoiton, mikä puuttui Käytännöllisen Orkesterikoulun opetusohjelmasta.
Kapellimestari Robert Moserin hanke orkesterikoulun perustamiseksi mainit
tuna vuonna ei toteutunut, koska hän ilmoitti orkesterikoulun perustamisesta
seuraavan kerran vuoden 1891 alussa, otsikossa ilmauksella ”Orkesterskola” ja
tekstissä ilmauksella ”praktisk orkesterskola”.21 Perustettavaksi ilmoitettuun
kouluun ei todennäköisesti ilmoittautunut ehdoksi asetettua riittävää määrää
oppilaita, koska siitä ei tämän jälkeen ollut minkäänlaisia tietoja julkisuudessa.
Eräät Viipurin musiikista kiinnostuneet henkilöt perustivat kokouksessaan 25.1.1894 yhdistyksen Wiborgs Musikwänner/Wiipurin Musiikinystäwäin
Yhdistys. Tehdyn päätöksen mukaan sen tehtäväksi tuli muun muassa 21 soit-

20. Wibl 63/16.3.1890: 3; ks. myös Fi 63/17.3.1890: 3; Hbl 74/17.3.1890: 3, NPr 74/17.3.1890.
M-n: 3; WS 64/18.3.1890: 3; WaTng 44/20.3.1890: 3; Hä 23/22.3.1890: 2 ja S-ta 35/22.3.1890:
3. Hieman erikoista on, että sanomalehtien toimitukset reagoivat kapellimestari Robert Moserin hankkeeseen vasta yli kuukausi sen jälkeen, kun hän oli tiedottanut siitä julkisesti sanomalehti-ilmoituksellaan (Wibl 33/10.2.1890: 1).
21. ÖF 33/10.2.1891: 1 ja 38/16.2.1891: 1. Lisäksi asiasta oli sanomalehden toimituksen
tiedote (ÖF 33/ 10.2.1891: 3).
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tajaa käsittävän orkesterin ”kannattaminen”.22 Lääninhallitus vavisti yhdistyksen säännöt helmikuun alussa mainittuna vuonna 1894.23
Viipurin kaupungin valtuusmiehet päättivät kokouksessaan 23.2.1894
myöntää yhdistykselle 14 000 markan, 67 960 euron, vuosittaisen avustuksen
ajaksi 1.10.1894–1.5.1896 sillä ehdolla, että se sitoutuu ylläpitämään 20-miehistä orkesteria soitantokausittain 1.10.–30.4. Asiaa valmistellut valiokunta24
oli kirjannut esitykseensä seuraavan ehdotuksen: ”Waliokunta lausui myös toivomuksen, että yhdistys perustaisi tänne orkesterikoulun, joten saataisiin kotimaisia taiteilijoita ja kaupungille siten wastaisuudessa käwisi huokeammaksi
orkesterin kannattaminen.”25
Vuoden 1898 alussa sanomalehdessä annettiin ohjeita puheena olevalle
yhdistykselle. Tuotuaan esiin sen, että paikallisen musiikkiseuran orkesterissa on ainoastaan ulkomaisia muusikoita ja ilmaistuaan, ”ettei ijankaiken saa
jättää musiikin harjoittamista maassamme yksistään ulkomaalaisten käsiin”,
kirjoittaja antoi yhdistykselle musiikkikoulutuksen järjestämistä koskevia seuraavia toimintaohjeita:
Ehdottaisimme wain, että kuin seura ryhtyy puuhiin orkesterin uudistamiseksi ensitulewaa soittokautta warten, silloin kontrahdilla welwoitettaisiin
orkesteri, tai waikkapa wain yksin sen johtaja, soittokauden kuluessa ottamaan joku tai joitakuita kotimaisia oppilaita orkesteriin ja niitä asianmukaisesti harjoittamaan.
Niinkuin näkyy, tarkoitamme pientä alkua wastaiselle orkesterikoululle tällä paikkakunnalla kotimaisten soittoniekkain kehittämistä warten. Se
22. Mm. Wibl 4/6.1.1894: 3; NPr 6/8.1.1894: 3; ÖF 5/8.1.1894: 2; W-i 21/27.1.1894: 2.
Toivo Rasilainen (1968: 8) ja Antti Häyrynen (2008: 11) mainitsevat virheellisesti Viipurin
Musiikinystäväin Yhdistyksen perustamisajankohdaksi vuoden 1895.
Viipurissa perustettiin samoihin aikoihin myös Wiipurin musiikkiyhdistys. Toimenpiteet tämän yhdistyksen perustamiseen saivat alkunsa ”Paulus-köörin” harjoituksissa
7.11.1893 maisteri Karl Höckertin (1858–1945) pidettyä asiaa koskevan puheenvuoron (WS
260/8.11.1893: 2). Lääninhallitus vahvisti yhdistyksen säännöt tammikuussa 1894 laulunopettaja Anna Forsténin, maisteri Karl Höckertin, hovioikeudenneuvos D. W. [Daniel Woldemar]
Åkermanin (1843–1919) ja kansakoulunopettaja Anton Rikströmin (1850–1931) hakemuksesta (WS 22/28.1.1894: 2; W-i 22/28.1.1894: 3).
Sekaantumista edellä tarkoitettujen yhdistysten kesken aiheuttaa mm. se, että niistä
käytettiin julkisuudessa samaa nimeä (W-i 32/9.2.1894: 1). Se, että edellä tarkoitetussa sanomalehti-ilmoituksessa on kysymys orkesteritoimintoja edistävästä yhdistyksestä, ilmenee
sen tekstistä ”[- -], josko yhdistykselle voi tulla mahdolliseksi, kuten aikomus on ollut, lisätä
kaupungin orkesterin jäsenlukua, [- -].”
23. W-i 31/8.2.1894: 2; WS 31/8.2.1894: 2; LU 10/10.2.1894: 3.
24. Kaupungin valtuusmiehet olivat asettaneet kyseisen valiokunnan 9.1.1894 (ÖF
7/10.1.1894: 2), mikä osoittaa sen, että orkesterin ylläpitämiskysymys oli ollut esillä kaupunginvaltuustossa jo yhdistyksen ollessa perustamisvaiheessaan.
25. WS, Supistus 45/24.2.1894: 3.
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kylwö, joka siten ulkomaisen orkesterin turwin pantaisiin alulle, toisi warmaan läheisessä tulewaisuudessa rikkaan sadon kansalliselle taiteellemme.26

Yhdistys Wiborgs Musikvänner/Wiipurin Musiikinystävät sai orkesteri
koulun perustetuksi ja toiminnan käynnistetyksi syksyllä 1898 senaatin päätettyä mainitun vuoden kevättalvella myöntää yhdistykselle vuosittaisen 5 000
markan, 22 850 euron, valtionavustuksen toimintaansa varten kolmen vuoden
ajaksi.27 Soitonopetuksen koulussa antoivat orkesterin muusikot ja musiikinteorian opetuksen Armas Järnefelt, joka syksyllä 1898 tuli yhdistyksen orkesterin kapellimestariksi. Orkesterikoulusta tiedotettiin sanomalehdissä mainitun
vuoden marraskuun alussa.28 Lisäksi koulusta oli tietoja sanomalehdissä jo sitä
ennen.29 Käynnistynyt orkesterikoulu sai oppilaikseen kuitenkin vain vähän oppilaita. Syyslukukauden oppilaiksi ilmoittautui marraskuun alkuun mennessä
ainoastaan viisi. Osittain syynä vähäiseen määrään saattoi olla koulusta annettu tieto, jonka mukaan siihen oppilaiksi ”otetaan lähinnä sellaisia, jotka aikovat antautua etupäässä taiteilijoiksi.” Lukukausimaksun, 50 markkaa30 (228,50
euroa), mahdollista vaikutusta vähäiseen oppilasmäärään on vaikea määrittää.
Edellä mainitun perusteella useissa yhteyksissä esitetyt tiedot orkesteri
koulun perustamisesta Viipurissa vasta vuonna 191731 ilman minkäänlaisia
mainintoja koulun edeltävistä vaiheista ovat vähintäänkin puutteelliset. Sen
lisäksi, että vuonna 1898 perustettu orkesterikoulu poti alkuvaiheissaan oppilasvähyyttä, sen toiminta ilmeisesti mainitusta syystä ei jatkunut kevättä
1899 pitemmälle. Sen jälkeen tuli noin 10 vuoden katkos koulun toimintaan.
Armas Järnefeltin jäätyä pois kapellimestarin tehtävästään vuoden 1903 alussa hänen sijaisekseen mainitun vuoden kevätkaudeksi ja sittemmin tehtävään
26.
27.
28.
29.
30.

W-i 23/29.1.1898: 2.
Wibl 73/30.3.1898: 2; WS 119/5.5.1898: 2 ja 140A/27.5.1898: 2.
Wibl 259/8.11.1898: 2 ja 260/9.11.1898: 1; W-i 258/8.11.1898: 1 ja 259/9.11.1898: 1.
Wibl 255/3.11.1898: 2; WS 298/3.11.1898: 2.
WS 298/3.11.1898: 2; S-ta 255/3.11.1898: 2; TaU 175/5.11.1898: 3.
Sanomalehden (Wibl 255/3.11.1898: 2) artikkelissa lukukausimaksuksi mainitaan määrätyn 40 markkaa [183,20 euroa]. Tässä artikkelissa ei ilmaista sitä, että oppilaiksi otetaan
lähinnä niitä, jotka aikovat antautua etupäässä taiteilijoiksi.
31. Mm. Mäkinen & Virtamo & Marvia 1979, 5: 621; Häyrynen 2008: 11.
Harhaanjohtava ilmaus orkesterikoulun perustamisesta vasta vuonna 1917 lienee peräisin Toivo Rasilaiselta (1968: 9), joka mainitsematta mitään edeltävistä vuosista siteeraa
jäljempänä esiin tulevia vuonna 1917 viipurilaisissa sanomalehdissä olleita orkesterikoulun
alkamista koskeneita ilmoituksia ja mainitsee seuraavaa: ”Orkesterikoulun toiminta kuitenkin keskeytyi alkuunsa, [- -]”.
Einari Marvia puolestaan mainitsee Erkki Melartinia koskevassa artikkelissaan (1978,
4: 215) hänen perustaneen Viipurissa orkesterikoulun toimiessaan Viipurin Musiikinystäväin yhdistyksen orkesterin johtajana vuosina 1908–1911. Tähänkin sisältyy epätarkka tieto, koska mainitun orkesterin johtajana ja myös orkesterikoulun johtajana toimi Leo Funtek
orkesterin soitantokauden 1909–1910 aikana.
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nimitettynä vuosiksi 1903–1908 tuli Helsingistä Kansallisteatterin kapellimestari Juho Leino (1867–1945). Hän oli saanut koulutuksensa Käytännöllisessä
Orkesterikoulussa Helsingissä ja oli valtiolta saamansa 2 000 markan (vuoden
1901 rahanarvon mukaan 8 752 euron) apurahan turvin tehnyt opintomatkan
Saksaan ja suorittanut Sondershausenissa konsertti- ja oopperakapellimestarin tutkinnon vuonna 1902.32 Hänen toimiessaan Viipurissa orkesterin johtajana orkesterikoulusta ei näytä olevan julkisuudessa tietoja.
Todellinen menestyskausi yhdistyksen Wiborgs Musikvänner/Wiipurin
Musiikinystävät orkesterikoululle alkoi syksyllä 1908, jolloin Erkki Melartin
tuli mainitun yhdistyksen orkesterin ja samalla orkesterikoulun johtajaksi.
Yhdistyksen johtokunnan allekirjoituksella varustetulla sanomalehtitiedotteella ilmoitettiin koulun toiminnasta hyvin yksityiskohtaisesti.
Viipurin orkesterikoulu.
Viipurin musiikin ystäwät toimeenpanewat kohta alkawan soittokauden
kuluessa paikkakunnalla orkesterikoulun, jossa wasta-alkawille ja ennen soittoa harjoittaneille oppilaille annetaan opetusta kaikkien orkesterisoittotoneiden soittamisessa.
Opetusaika on 1 p:stä lokakuuta seuraawan joulukuun 15 päiwään sekä 15 p:stä tammikuuta seuraawan toukokuun 1 päiwään, jona aikana oppilas saa kahdesti wiikossa opetusta walitsemansa soittokoneen soittamisessa,
tilaisuuden kuunnella jonkun toisen oppilaan opettamista sekä seurata luentoja musiikin teoriassa, joita annetaan keskimäärin kerran wiikossa. Opetusta annetaan iltapäiwillä ja asetetaan tunnit oppilaille soweliaimmiksi ajoiksi.
Opettajina owat yhdistyksen orkesterin soittajat ja teorian luennot pitää orkesterin johtaja, säweltäjä Erkki Melartin, joka myös tarpeen mukaan ohjaa
kehittyneimmille oppilaille yhteissoittoa.
Oppilaat owat wakinaisia, jotka nauttiwat soitto- ja teoriaopetusta sekä
ylimääräisiä, jotka ainoastaan seuraawat teorian luentoja.
Wakinaisten oppilaitten oikeutena on wapaasti käydä kansankonserteissa sekä sinfoniakonserttien pääharjoituksissa.
Maksut owat: 1) wakinaisilta oppilailta syyskaudelta 35 mkaa ja kewätkaudelta 45 mkaa, waan warattomat lahjakkaat oppilaat pääsewät kouluun
ilman maksua tahi alennetulla maksulla; 2) ylimääräisiltä oppilailta 10 mkaa
syyskaudelta ja 15 mkaa kewätkaudelta.
Ilmoittaminen tapahtuu suomalaisella yhteiskoululla syyskuun 29 ja 30
pnä klo 5–7 ip., jolloin myös annetaan lähempiä tietoja.
Toiwoen orkesterikoulun herättäwän harrastusta musiikin harjoittamiseen sulkee yhdistys hankkeen kaikkien musiikkia harrastawan nuorison ja
asianomaisten wanhempien huomioon.33
32. Mm. US-r 295/18.12.1901: 3; U-aa 148/20.12.1901: 2; Lahden Lehti 101/28.12.1901: 2;
Pl 119/27.5.1902: 3.
33. W-i 210/12.9.1908: 5.
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Puheena olevan sanomalehtiartikkelin sisältämien tietojen mukaan vuonna 1908 Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterikoulu organisoitiin
täsmälleen Robert Kajanuksen Helsingissä johtaman Käytännöllisen Orkes
terikoulun mallin mukaiseksi. Musiikinteorian opiskelu määrättiin oppilaiden
omasta halusta riippuvaksi. Pianonsoitonopetusta ei mainittu annettavan, vaan
keskityttiin Robert Kajanuksen johtaman Käytännöllisen Orkesterikoulun mallin mukaisesti ainoastaan orkesterisoittimien soitonopetukseen.
Orkesterikouluun ilmoittautui nyt yhteensä 66 oppilasta, joista kuitenkin viisi lopetti opintonsa pian aloitettuaan. Opiskeluaan jatkaneita olivat 30
viulun-, kaksi alttoviulun-, seitsemän sellon-, yksi kontrabasson-, yksi oboen-,
kolme huilun-, kaksi klarinetin-, yksi fagotin-, kolme käyrätorven- ja neljä trumpetinsoittajaa, joiden lisäksi seitsemän osallistui ainoastaan musiikinteorian
opintoihin.34 Koulutuksen menestyksellisyyttä, mikä lienee johtunut siitä, että useat oppilaat olivat saaneet edeltävää yksityisopetusta, osoittaa se, että
Erkki Melartin järjesti jo ensimmäisen lukukauden lopuksi johtamansa koulun oppilasnäytteet 11., 12. ja 14.12.190835 sekä kevätlukukaudella 29.3.1909
ja 26.4.1909. Kyseisen lukuvuoden — sen kokonaisoppilasmääräksi mainitaan
tällöin 68 oppilasta — päättyessä orkesterikoululla oli jo 32 soittajaa käsittänyt
oppilasorkesteri. Se esitti viimeksi mainituissa kahdessa julkisessa tilaisuudessa Wolfgang Amadeus Mozartin ja Ludwig van Beethovenin pienimuotoisia sävellyksiä sekä Melartinin sovittamia kansanlauluja.36
Sanomalehti-ilmoituksessa mainitut vuoden 1908 oppilasmaksut lukukaudelta, 35, 45,
10 ja 15 markkaa, ovat mainitussa järjestyksessä 136,20, 175,10, 38,90 ja 58,36 euroa.
Asiasta tiedotti orkesterikoulun alkaessa 1.10.1908 lähes edellä siteeratun tekstin mukaisesti myös K-a (226/1.10.1908: 5) ja lyhyesti Lappeenranta (104/15.9.1908: 3). Lisäksi koulun
ylläpitäjä tiedotti orkesterikoulusta vielä erikseen (ÖF 223/28.9.1908: 1 ja K-a 224/29.9.1908:
1).
34. ÖF 289/14.12.1908: 2.
35. W-i 289/13.12.1908: 6; ÖF 289/14.12.1908: 2.
Pentti Kuula (2006: 153) mainitsee virheellisesti, että orkesterikoulun ”ensimmäinen oppilasnäyte oli maaliskuun lopussa 1909 ja toinen huhtikuun lopussa”. Lisäksi Kuulan lausuma ”Myös Emil Sivorilla oli musiikkikoulu, joka oli toiminut jo vuosia, mutta se oli keskittynyt erityisesti laulunopetukseen” (ibid.), on vähintäänkin harhaanjohtava, koska Sivorin
opistossa annettiin myös pianon- ja harmoninsoitonopetusta”. Mainitussa ilmaisussa on sekoitettu Emil Sivorin perustamien ja ylläpitämien useiden eri musiikkikoulujen toiminnot.
36. K-a 72/28.3.1909: 2, 74/31.3.1909:4, 95/27.4.1909:6, 96/28.4.1909: 5; Hbl 129/15.5.1909:
8; WN 224/ 29.9.1909: 2.
Tekstissä mainittujen Viipurin orkesterikoulun oppilasnäytteiden (myös nimillä ”Oppilasiltama”, ”Oppilaskonsertti”, ”Oppilas-Näytekonsertti” tai ”näyte”) lisäksi niitä oli ainakin 28.4.1910 (K-a 96/29.4.1910: 5, 98/ 30.4.1910: 4), 14.12.1910 (K-a 290/14.12.1910: 2 ja 4),
28.4.1911 (K-a 97/28.4.1911: 2, 98/29.4.1911: 2 ja 4), 29.4.1911 (K-a 99/30.4.1911: 6), 16.4.1912
(K-a 85/15.4.1912: 2, 88/18.4.1912: 4), 18.12.1912 (K-a 293/ 18.12.1912: 2, 294/19.12.1912: 3),
15.4.1913 (K-a 85/15.4.1913: 2. 86/16.4.1913: 3), 22.4.1913 (K-a 91/ 22.4.1913: 1, 92/23.4.1913:
4), 22.4.1915 (K-a 90/21.4.1915: 1, 92/23.4.1915: 5) ja 29.4.1917 (K-a 97A/ 29.4.1917: 2.
98/1.5.1817: 4).
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Erkki Melartinin pyydettyä terveyssyistä tehtävistään vapautusta ajaksi
1.10.1909–1.5.1910 orkesterin kapellimestariksi ja orkesterikoulun johtajaksi
mainituksi ajaksi kiinnitettiin Leo Funtek (1885–1965). Erkki Melartin luopui
kapellimestarin tehtävästään vuonna 1911, jolloin hänet nimitettiin Helsingin Musiikkiopiston johtajaksi. Hänen jälkeensä kapellimestareina ja orkesterikoulun johtajina toimivat Ilmari Weneskoski (v. 1911–1914), Leevi Madetoja
(v. 1914–1916) ja Toivo Kuula (v. 1916–1918).37
Sillä ehdolla, että varat riittävät, senaatin päätöksellä huhtikuussa 1910
Viipurin Musiikinystävät -yhdistykselle ilmoitettiin myönnettäväksi vuodeksi
1911 valtionavustusta 9 000 markkaa, siitä 3 000 markkaa orkesterikoululle38
(vuoden 1911 rahan arvon mukaan noin 11 390 euroa). Koululle luvattu avustussumma oli kolme kertaa suurempi kuin millekään muulle orkesterikoululle tuolloin alustavasti myönnetty, joten se osoittaa tämän koulun merkityksen
ja myös senaatin taholta kevättalvella 1910 nauttiman arvostuksen. Syksyllä
1910 asia kääntyi toiseksi. Valtionavustusta ei myönnetty, kuten ei myönnetty
Turun Soitannollisen Seuralle orkesterin ja orkesterikoulun ylläpitämiseen eikä jäljempänä esiin tulevalle Porin Soitannolliselle Seurallekaan samaan tarkoitukseen. Kyseisen valtionapupäätöksen johdosta oli paljon kirjoituksia eri
puolilla maatamme ilmestyneissä sanomalehdissä.39
Sittemmin vuoden 1917 alussa viipurilaisissa sanomalehdissä oli seuraava
ilmoitus, mikä osoittaa orkesterikoulun toimineen myös syyslukukaudella 1916:
Orkesterikoulu alkaa kevälukukautensa keskiviikkona tammik. 17 p:nä.
Oppilaat kokoontuvat orkesterin harjoitushuoneistolle klo 7–8 saamaan tietoja uudesta työjärjestyksestä. Uusia oppilaita otetaan vastaan samalla kertaa. — Johtaja.40
37. Maasalo, K. 1978, 3: 583; Virtamo & Marvia 1978, 4: 152; Koskimies 1979, 5: 594; Mäkinen & Virtamo & Marvia 1979, 5: 621; Kuula [2006]: 168–233.
38. Hbl 113/28.4.1910: 6; TS 95/28.4.1910: 2; W-i 96/28.4.1910: 5; ÖF 96/28.4.1910: 2; ÅU
114/28.4.1910: 3; FAT 98/30.4.1910: 1; SWL 98/30.4.1910: 1; Ilkka 48/30.4.1910: 2; IS-S
49/3.5.1910: 2.
39. Al 244/21.10.1910: 2; BjTng 81/21.10.1910: 2; HS 243/21.10.1910: 3; Hbl 286/21.10.1910:
4; NPr 243/ 21.10.1910: 3; SaS 120/21.10.1910: 2; WN 244/21.10.1910: 2; ÅU 287/21.10.1910:
3; ÖF 243/21.10.1910: 2; I-SS 120/22.10.1910: 2; K-va 244/22.10.1910: 2; Raja-Karjala
121/23.10.1910: 2; Savolainen 119/22.10.1910: 2; W-i 123/23.10.1910: 2; S-S 122/24.10.1910:
2; Keski-Savo 120/25.10.1910: 2; L-Su 121/25.10.1910: 2; Parikkala 43/26.10.1910: 2.
Valtionapujen menettäminen ei koskenut ainoastaan mainittuja musiikkialaa edustaneita toimintoja. Esimerkiksi Svenska teatern ei saanut pyytämäänsä korotusta valtionapuun, vaan sai tyytyä entistä pienempään avustukseen (mm. Hbl 286/21.10.1910: 4). Myös
Suomen Maaseututeatteri jätettiin samana vuonna ilman sen ylläpitäjän välttämättömäksi hakemaa lisättyä valtionapua (mm. Savolainen 119/22.10.1910: 2; R-K 121/23.10.1910: 2;
Parikkala 43/26.10.1910: 2).
40. W-i 11/16.1.1917: 1 [ilmauksessa ”kevälukukautensa” on kysymyksessä painovirhe] ja
toimituksen artikkeli 12/17.1.1917: 4; ks. myös WN 12/16.1.1917: 1 ja Rasilainen 1968: 9 [ky-
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Saman vuoden syksyllä kerrottiin sanomalehdessä orkesterikoulusta seuraavaa:
Orkesterikouluun, joka alkoi toimintansa eilen, ilmottautui kaikkiaan 60 oppilasta. Suosituin soittokone on viulu, jota opiskelemaan tuli 44 oppilasta, viulunsello 6 oppilasta, huilu 2, klarinetti 2, oboe 1 ja paukut 1 oppilas. Sitä paitsi
ilmottautui 4 musiikin teoriaoppilasta.41

Orkesterikoulun toiminta kuitenkin lakkasi jo noin kuukauden kuluttua
14.11.1917 alkaneen yleislakon ja sitä seuranneiden tammikuun lopulla 1918
puhjenneiden yhteiskunnallisten levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien takia.
Tällöin orkesterikoulun johtajana, kuten Viipurin Musiikinystäväin yhdistyksen
orkesterin johtajanakin, oli Toivo Kuula (1883–1918). Orkesterisoittajien koulutus Viipurissa, vaikkakaan ei orkesterikoulun nimellä, ei kuitenkaan loppunut tähän, vaan oppilasorkesteritoiminta ja samalla orkesterisoittajakoulutus
tuli pian kokemaan Viipurissa todellisen kukoistuskauden (ks. alaluku 8.4.2).
Viipurissa oli musiikinystäväin yhdistyksen perustamana 1900-luvun
alkuvuosista lähtien myös Johan Willgrénin (1859–1931) johtama torvisoittokunta.42 Se sai vuodesta 1904 alkaen kaupungin taholta virallisen aseman
siten, että kaupunki maksoi Willgrénin palkan. Samana vuonna perustettiin
Viipurin Musiikinystäväin yhdistyksen orkesterikouluun nähden erillinen
Hornorkesterskola/Torvisoittokoulu. Tässä koulussa annettu opetus oli ilmaista, mikä perustui siihen, että Viipurin kaupunki maksoi edellä mainitun mukaisesti opettajana toimineen Johan Willgrénin palkan. Koulusta käytettiin
tästä johtuen nimeä Viborgs Hornorkesterskola/Viipurin Torvisoittokoulu ja
Willgrénin nimikkeenä ilmausta ”Kaupungin Torvisoiton opettaja”. Koulun
aloittaessa toimintansa oppilaita ilmoittautui yli 20. Samassa yhteydessä perustettuun puhallinorkesteriin saatiin 15 soittajaa.43 Willgrénin opetus- ja
puhallinorkesteritoiminnan tuloksena Viipuriin ja sen lähiseuduille perustettiin sittemmin lukuisia sekä hänen itsensä että useiden muiden henkilöiden johtamia puhallinorkestereita. Niillä oli merkittävä asema seutukunnan
musiikkitarjonnassa.
seinen ilmoitus hieman virheellisesti siteerattuna].
41. K-a 198/9.10.1917: 5.
42. Tämä soittokunta oli ilmeisesti tasokas, koska se kutsuttiin vuonna 1902 Helsinkiin
viihdyttämään yleisöä Kaartin soittokunnan sijaisena Kappelissa viime mainitun soittokunnan matkustettua esiintymään Krasnoje Seloon. Kutsua ei kuitenkaan voitu noudattaa, joten soittokunnaksi Kappeliin esiintymään tuli Turun torvisoittokunta (WN 157/11.7.1902: 2).
43. WN 124/1.6.1904: 3 ja 128/6.6.1904: 2; Hbl 147/2.6.1904: 6.
Puheena olevaa toimintaa koskevissa syksyllä 1904 olleissa sanomalehti-ilmoituksissa (WN
204/3.9.1904: 1; W-i 204/3.9.1904: 1; K-a 205/4.9.1904: 1) mainitaan, että Johan Willgréniltä puolen vuoden maksuajalla ostettavista soittimista myönnetään 50 prosentin alennus.
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Puheena olevan Torvisoittokoulun käynnistämiseen liittyi Johan Willgrénin kilpailu Viipurin musiikkielämän monitoimimiehen Emil Sivorin kanssa.
Viimeksi mainittu olisi halunnut torvisoittokoulun vuonna 1903 perustamansa
Kansan Laulukoulun (sen nimi esiintyy sanomalehdissä myös harhaanjohtavassa muodossa Kansanlauluopisto) yhteyteen. Asiasta käytiin julkinen debatti, mikä käynnistyi otsikolla ”Intet musikmonopol”44 kirjoitetussa artikkelissa.
Se julkaistiin myös helsinkiläisessä sanomalehdessä ja siinä paheksuttiin sitä, että Emil Sivori pyrki samaan kaikki kaupungissa käytettävissä olevat musiikkitoimintoihin osoitettavat avustusmäärärahat omiin hankkeisiinsa. Emil
Sivorin vastaus sisälsi tiedon, ettei hänen tarkoituksenaan ole yksin huolehtia
puheena olevasta opetuksesta, vaan aikomus on saada mukaan päteviä opettajavoimia.45 Paikallinen sanomalehti asettui asiassa Johan Willgrénin kannalle
ilmeisen huolellisesti valmistetulla ilmauksellaan ”Med all respekt för hr Sivoris musikaliska kompetens i öfrigt, kan ju hr. S. näppeligen sägas vara fackman i egentlig mening då det gäller hornmusik” ja maininnalla, että Willgrén
voi kokonaan omistautua puheena olevaan tehtävään vastakohtana ”Sivoris
egenskap af klockarefar som skall allting bestyra.”46
Emil Sivori kirjoitti seikkaperäisen selostuksen omasta suunnitelmastaan
ja sen toteuttamiskelpoisuudesta otsikolla ”Den tilltänkta hornorkesterskolan
för folket”. Siinä tuotiin esiin, että pääopettajaksi (”Såsom öfverledare”) hänen
suunnittelemaansa kouluun oli lupautunut Helsingissä Käytännöllisessä Orkesterikoulussa ja Prahassa professori Königin johdolla opiskellut W. [Wäinö
Johannes] Hollt, joka oli toiminut Helsingissä Filharmoonisen Seuran orkesterin ensimmäisenä oboistina ja Käytännöllisen Orkesterikoulun opettajana
(ks. alaluku 6.7.). Hän oli voittanut orkesterisoittajan koesoiton Glasgowin
orkesteriin (”i Basel undergått godtkändt inträdesförhör som oboe solist i en
af Englands största orkestrar, nämligen ’The Choral and Orchestral Union of
Glasgow’”). Hollt oli suorittanut lisäksi Viipurin Lukkari- ja urkurikoulussa
yhden lukuvuoden opintojen perusteella lukkari-urkurin tutkinnon ja toiminut vuonna 1903 mainitussa oppilaitoksessa pianonsoitonopettajana.47
Viipurin kaupunginvaltuusto päätti 18.5.1904 eli samana päivänä, jolloin
Emil Sivorin edellä tarkoitettu sanomalehtikirjoitus julkaistiin, myöntää Johan Willgrénille 3 000 markan, 13 160 euron, vuotuisen avustuksen kahdeksi
44.
45.
46.
47.

WN 98/29.4.1904: 2; Hbl 117B/1.5.1904: 4.
WN 99/30.4.1904: 3.
WN 113/18.5.1904: 3.
WN 113/18.5.1904: 3.
Wäinö Johannes Holltista kirjoitetuissa kolmessa nekrologissa (ÖF 93/23.4.1907: 2; Pohjan Poika 49/ 26.4.1907: 3; W-i 93/24.4.1907: 2 ja 46/26.4.1907, 3-p. pain.: 2) mainitaan, että Hollt valittiin yhteensä 80 hakijan joukosta puheena olevan englantilaisen orkesterin
soolo-oboistiksi. Sanomalehdessä US-r olleessa nekrologissa (94/25.4.1907: 3) asiaa ei näin
tarkasti mainita, vaan ilmaistaan, että hän ulkomailla kuului ”etewiin orkestereihin”.

426

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

vuodeksi ”för upprätthållandet härstädes af en hornorkesterskola.” Kaupunginvaltuuston varovaisuutta julkisen debatin alaiseksi tulleen asian ratkaisemisessa osoittaa se, että Emil Sivorin suunnitelman osalta valtuusto jätti asian
vielä avoimeksi mahdollistamalla lisäselvitysten antamisen ”Kansanlauluopiston” yhteyteen suunnitellun vastaavan koulutuksen järjestämiseksi.48 Siltä osin
puheena oleva asia näyttää kuitenkin tämän jälkeen rauenneen. Vaikka Emil
Sivori ei saanutkaan Kansan Lauluopistonsa yhteyteen haluamaansa puhalliorkesterikoulua, hänellä oli sen yhteydessä Viipurin kaupungin avustuksillaan tukemaa puhalliorkesteritoimintaa.49
8.1.3. Vaasa
Vaasassa oli musiikkiyhdistys (Musikaliska föreningen) jo 1870-luvulla. Se teki saksalaissyntyisen Arno Lohsen kanssa helmikuussa 1879 sopimuksen siitä,
että Lohse sitoutui perustamaan Vaasassa musiikkikapellin ja johtamaan sitä
kolmen vuoden ajan. Mainittu muusikko oli toiminut tätä ennen Kristiinankaupungissa vuodesta 1854 ilmeisesti 1860-luvun puoliväliin saakka ja sittemmin Vaasassa vuoden 1869 lopusta syksyyn 1870 nuorista pojista kokoamiensa
kapellien kouluttajana ja johtajana ja sen jälkeen Viipurissa kahdeksan vuoden ia Porissa yhden soitantokauden ajan orkesterimuusikkona. Sittemmin 10
vuotta edellistä myöhemmin (1889) Vaasassa pyrittiin perustamaan orkesteritoimintaa tukemaan musiikkikoulu. Asiaa pohjusti luutnantti A. [Axel] Steniuksen (1857–1928)50 kirjoitus ”Ett förslag till lösning af orkesterfrågan”.51
Sitä seurasivat perustettavaksi suunnitellun musiikkikoulun sääntöehdotusta
koskevina kaksi kirjoitusta otsikolla ”Förslag till Stadgar för Wasa Musikskola”.52 Yhdistys Wasa Musikaliska Förening käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan
11.5.188953 musiikkikoulun säännöt.54 Niiden ensimmäisen pykälän mukaan
koulu suunniteltiin monipuolista musiikkikoulutusta antavaksi.

48. WN 114/19.5.1904: 2.
49. Esimerkiksi vuonna 1909 Viipurin kaupunki myönsi vuodeksi 1910 puheena olevaan
tarkoitukseen 6 000 markkaa, 23 580 euroa, pyydetyn 8 000 markan, 31 440 euron, sijasta
(ÖF 292/17.12.1909: 3).
50. Axel Stenius muutti sittemmin Helsinkiin ja toimi muun muassa Muntra Musikanter -kuoron johtajana vuosina 1903–1910. Kuoro teki hänen johdollaan kaksi konserttimatkaa Tanskaan. Hän toimi myös NPr:n musiikkiarvostelijana (Heikinheimo 1958: 712–713).
51. Wabl 30/13.4.1889: 3.
52. Wabl 34/27.4.1889: 2–3 ja 37/8.5.1889: 3. Viimeksi mainitussa sanomalehdessä sivuilla 2–4 on sanomalehden numeroksi ilmaistu virheellisesti 36.
53. Wabl 38/11.5.1889: 1.
54. NPr 129A/14.5.1889: 3; WL 39/15.5.1889: 2.
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Wasa musikskola har till ändamål att utgöra en musikundervisningsanstalt
för orten och närmast liggande landsdel och sammanfattar följande afdelningar:
1) afdelning för allmän sång- och musikundervisning,
2) afdelning för klockare- och orgelnistutbildning samt
3) praktisk orkester-afdelning med orkesterskola.55

Yhdistyksen hyväksymät säännöt lähetettiin senaatin vahvistettavaksi ja
samalla pyydettiin valtionapua 1.9.1889 lähtien kolmeksi vuodeksi, 8 000 markkaa, 40 840 euroa, kullekin vuodelle.56 Senaatti vahvisti musiikkikoulun säännöt, mutta valtionavustusta se ei myöntänyt.57 Vaasan kaupungin avustuksena
musiikkikoulua varten yhdistykselle Wasa Musikaliska Föreningen oli myönnetty 2 000 markan, 10 210 euron, avustus yhdistyksen ylläpitämän orkesterin
vuotuisen avustuksen, 6 000 markkaa, 30 630 euroa, lisäksi sillä ehdolla, että musiikkikoululle saadaan myös valtionavustus.58 Koska valtionavustusta ei
saatu, myös kaupungin ehdollisesti myöntämä avustus jäi musiikkikoulun ylläpitämiseksi saamatta. Tämä puolestaan johti siihen, että musiikkikoulun toimintaa ei tuolloin saatu käyntiin, vaan se siirtyi kymmenellä vuodella aiottua
myöhäisemmäksi, vuoteen 1899. Opetustoiminta alkoi helmikuussa mainittuna vuonna orkesterin ylläpitäjäksi syksyllä 1898 perustetun Vasa Orkesterföreningin/Vaasan Orkesteriyhdistyksen saatua soitantokauden 1898–1899 alusta
5 000 markan, 22 900 euron, valtionavustuksen ja mainitun yhdistyksen ryhdyttyä musiikkikoulun/orkesterikoulun ylläpitäjäksi. Annettava koulutus supistui alkuperäisestä suunnitelmasta orkesterisoittimien soitonopetukseen ja
musiikinteorian opetukseen sekä yhteissoittoon. Koulusta käytettiin nimeä Wasa Orkesterförenings Orkesterskola.
Oppilaitoksessa näyttää olleen hyvin vähän oppilaita. Vuonna 1899 mai
nitaan huilun-, klarinetin-, käyrätorven- ja viulunsoittoa opiskelleita oppilaita
olleen yhteensä yhdeksän.59 Tämän orkesterikoulun toiminnasta ei ole julkisuudessa tietoja enää syksyn 1903 jälkeen. Mainitun syksyn sanomalehti-ilmoituksessa koulun ilmoitetaan aloittavan toimintansa 15.11. Opetusaineiksi
tällöin ilmaistaan orkesterikoulua koskeneiden sitä aikaisempien tietojen tavoin kaikkien orkesterin soittimien soitto sekä musiikinteoria ja yhteissoitto.
Syyslukukauden oppilasmaksuksi ilmoitetaan 15 markkaa, 65,78 euroa, ja kevätlukukauden maksuksi 25 markkaa, 109,60 euroa.60

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Wabl 37/8.5.1889: 3.
US-r 112/15.5.1889: 2; WL 40/18.5.1889: 1.
NPr 140A/25.5.1889: 2; PU 122/26.5.1889: 3; WL 43/29.5.1889: 2.
WL 38/11.5.1889: 2.
Wabl 130/31.10.1899: 2.
Wasa Posten 88/4.11.1903: 1.
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8.1.4. Turku
Turun Soitannollisen Seuran orkesterin kapellimestariksi vuonna 1895 nimi
tetty saksalainen viulutaiteilija ja kapellimestari José Eibenschütz (1872–1952)
perusti vuonna 1901 soitannollisen seuran toimitiloissa opetusta antaneen musiikkikoulun. Jo koulun toimiminen soitannollisen seuran toimitiloissa osoittaa, että keskeisenä pyrkimyksenä oli orkesterikouluna toimiminen, vaikka se
ei koulun nimessä ilmenekään ja vaikka se ei opetustoiminnassa käytännössä
noussut korostetun keskeiseen asemaan.
Jäljempänä esiin tulevissa Turun ruotsinkielisten sanomalehtien ilmoi
tuksissa puheena olevasta koulusta käytettiin nimeä Åbo Musikskola61 ja joissakin suomenkielisissä sanomalehti-ilmoituksissa Soittokoulu.62 Yleensä kuitenkin
käytettiin pelkästään termiä musikskola. Koulun perustamista edelsi sanomalehdessä julkaistu kirjoitus ”Ett musikaliskt spörsmål”, missä propagoitiin musiikkikoulun perustamisen puolesta ja lueteltiin sille myös opetusaineita sekä
mainittiin, että jos soitannollisen seuran orkesterin johtavat henkilöt kiinnostuisivat asiasta, koululla olisivat täysin pätevät opettajat. Myös viimeksi mainittu ilmaus osoittaa, että haluttiin perustettavaksi juuri orkesterikoulu.
— Afsigten med dessa rader är att fastslå vigten af en musikolas inrättande på vår ort. Undervisningen i denna skola borde omfatta bl. a. musikhistoria
och teori, dirigentkurser, solo- och körsång, solo- och ensemblespel för olika instrumenter äfvensom en orkesterafdelning för elever. [- -] Om de ledande personerna i musikaliska sällskapets orkester befunnes intressera sig för företaget,
skulle den föreslagna skolan i dem hafva fullt kompetenta lärare.63

Kirjoitus tuotti tulosta hyvin pian, koska Turun Soitannollisen Seuran orkes
terin johtajan José Eibenschützin johtamasta perustettavasta musiikkikoulusta
ilmoitettiin sanomalehdissä jo 10 päivää edellä mainittua propagointikirjoitusta
myöhemmin. Tämä antaa aiheen olettaa, että propagointikirjoituksen kirjoittaja tiesi suunnitteilla olleen musiikkikoulun asioista. Sanomalehti-ilmoituksessa julkistettiin yksityiskohtaisesti musiikkikoulun monipuolinen opetusohjelma
ja opetushenkilöstö. Ilmoitettujen opetusaineiden monipuolisuus ja samalla lukumäärä ylittivät sekä Helsingin Musiikkiopiston että Käytännöllisen orkesterikoulun opetustarjonnan. Opetusaineiksi ilmoitettiin
a) Pianospel, b) Solosång, c) Solfege (tonträffning) och körsång, d) Musikens
teori (på svenska och finska språket), e) Violinspel, f) Violoncell, g) Contrabas,
h) Orkesterspel, i) Ensemblespel, k) Alla slag af blåsinstrument, l) Deklama61. ÅU 130/16.5.1902: 2, 242/7.9.1902: 1, 13/15.1.1903: 1 ja 239/4.9.1903: 1.
62. UA 5/8.1.1902: 1 ja 3/9.1.1902, 3-päiv. painos: 1, 7/10.1.1902: 1 ja 9/12.1.1902: 1.
63. ÅU 275/10.10.1901: 2.
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tion, m) Föreläsningskurs i musikens historia, n) Dirigentkurs – samt italienska språket.64

Kohdassa c) oleva ilmaus antaa aiheen olettaa, että säveltapailu kuului
Helsingin Musiikkiopiston alkuvuosikymmenen käytännön ja Viipurissa Anna
Forsténin musiikkikoulun (ks. s. 457–458) käytännön mukaisesti kuorolaulun
yhteydessä opittavaksi. Ensimmäiset musiikkikoulua koskevat sanomalehti-ilmoitukset sekä lokakuussa 1901 että tammikuussa 1902 olivat ruotsin- ja
suomenkielisiä, mutta niissä mainittiin ainoastaan musiikinteorianopetusta
annettavan sekä ruotsiksi että suomeksi. Kaikki muu opetus toteutettiin siten
ruotsin kielellä. Tämän musiikkikoulun ilmoitetut lukukausimaksut, syyslukukaudelta 75 markkaa ja kevätlukukaudelta 120 markkaa ja siten lukuvuodelta
yhteensä 195 markkaa, ovat yhteensä 855 euroa (329 + 526 euroa).
Musiikkikoulun ilmoitettiin jakautuvan vasta-alkajille tarkoitettuun esi
kouluun ja varsinaiseen musiikkikouluun. Esikoulun oppilaat voivat valita
edellä luetelluista oppiaineista yhden kohdista a), c), e) tai f) eli samat solistiset oppiaineet (pianon-, viulun- tai sellonsoitto) kuin Helsingin Musiikkiopiston alkeiskoulussa sen ensimmäisinä toimintavuosina. Opetuskertoja Turun
oppilaitoksessa ilmoitettiin olevan kaksi viikoittain. Varsinaisen musiikkikoulun oppilas voi osallistua kahden oppiaineen opetukseen, minkä lisäksi opintoihin kuului pakollisena musiikinteorian kurssi, mikä osoittaa sen, että José
Eibenschütz piti musiikinteorian mukana olemista koulutuksessa välttämättömyytenä. Oppilailla oli lisäksi maksuista vapaa mahdollisuus osallistua
musiikinhistorian luentojen seuraamiseen ja vapaa pääsy oppilaitoksen oppilaskonsertteihin. Edelleen opetusjärjestelyistä mainittiin, että musiikinteoriaa,
yhtye- ja kamarimusiikkia sekä kuorolaulua lukuun ottamatta kuhunkin oppituntiin osallistuu enintään kolme oppilasta, joten solististen oppiaineidenkin
opetus oli ryhmäopetusta.
Koulun toiminta ilmoitettiin jakautuvaksi syyslukukauteen 1.10.–15.12.
ja kevätlukukauteen 15.1.–15.5. Ensimmäinen lukukausi oli kuitenkin 1.11.–
15.12.1901. Kunnianhimoisesta opetustarjonnasta huolimatta tämä musiikkikoulu ei päässyt käytännössä lähellekään sitä, mitä ilmoitettujen oppiaineiden
määrästä voisi päätellä, koska koulu poti alusta alkaen oppilasvähyyttä.
Oppilaitos jakautui kahteen osastoon, alkeiskouluun ja varsinaiseen musiikkikouluun (vrt. Helsingin Musiikkiopisto). Alkeiskoulun oppilas voi valita
oppiaineekseen joko pianon-, viulun- tai sellonsoiton tai yhteisesti kuorolaulun
ja säveltapailun. Opetusta oli kaksi oppituntia viikoittain. Musiikkikoulun oppilas voi valita kaksi oppiainetta. Niiden lisäksi yksi musiikinteorian kurssi
64. ÅU 285/20.10.1901: 1 ja 290/25.10.1901: 1 sekä ÅTng 225/20.10.1901: 1; ks. myös suomenkielinen sanomalehti-ilmoitus (UA 250/26.10.1901: 1) ja tiedotteet (UA 246/22.10.1901:
2 ja TaU 204/23.10.1901: 3).
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oli pakollinen. Kaikki oppilaat voivat halutessaan osallistua musiikinhistorian opetukseen. Lukuun ottamatta laulun, säveltapailun, lausunnan ja suomen
kielellä annettavan musiikinteorian opetusta opettajiksi ilmoitettiin José Eibenschützin lisäksi pääasiassa soitannollisen seuran orkesterin saksalaissyntyiset soittajat, joista koulua koskevissa sanomalehti-ilmoituksissa65 mainittiin
nimeltä 13. Koulun lukukausien alkamisesta tiedotettiin sanomalehti-ilmoituksilla,66 mutta oppilasmäärä jäi jatkuvasti opetustarjontaan nähden pieneksi.
Sanomalehti-ilmoituksissa nimeltä mainituista opettajista ja lisäksi puhallinsoittimien soitonopettajiksi ilmaistuista henkilöistä (”[- -] och solister vid Musik. Sällsk. orkester”) vain muutamat orkesterisoittajat toimivat tosiasiallisesti
opettajina, koska esimerkiksi lukuvuonna 1901–1902 yhteensä 39 oppilaasta
vain viisi opiskeli viulunsoittoa ja yksi sellonsoittoa. Pianonsoiton, soololaulun ja lausunnan oppilasmäärät olivat mainitussa järjestyksessä 22, 11 ja 4.67
Syksyllä 1902 oppilaita oli yhteensä 38. Sello-oppilas oli jäänyt pois eikä uusia ollut tullut tilalle. Edelliseltä lukuvuodelta jatkoi yhteensä 18, joista kuusi
musiikkikoulun, yhdeksän alkeiskoulun oppilasta ja kolme vapaaoppilasta.68
Opetustarjonta ylitti seuraavinakin lukuvuosina kysynnän. Lukuvuonna
1902–1903 viulunsoittoa opiskeli kuusi, pianonsoittoa 21 ja laulua yhdeksän
oppilasta, minkä lisäksi kapellimestari José Eibenschützin ja maisteri Emil Ekmanin (1862–1949) opettamaa musiikinteoriaa opiskeli 10 ja ensin mainitun
opettamaa musiikinhistoriaa yhdeksän oppilasta. Pianonsoittoa opettivat koulussa Sigrid Löfholm ja Edith Procopé (s.1870). Laulunopettajana toimi vuoden
1903 helmikuun loppuun saakka Emma [Engdahl]-Jägerskiöld (1852–1930) ja
13.1903 alkaen Sigrid Ilmoni (1847–1935).69
Koska Turun Soitannollisen Seuran jousiorkesteri tarvitsi esityksiinsä myös
puhallinsoittajia, seuran johtokunta ilmoitti, että trumpetinsoittajia ja pasuunansoittajia otetaan oppilaiksi orkesteriin oikeudella saada ilmaista opetusta
Turun Musiikkikoulussa ja velvollisuudella tarvittaessa palvella [soittaa] orkesterissa.70 Musiikkikoulun oppilasmääriä oppiaineittain sanomalehtikirjoituksissa luetellessa ei näitä oppilaita kuitenkaan mainita, joten näyttää siltä,
että ilmaisesta opetuksesta huolimatta puhallisoittimien soittoa opiskelemaan
ei tullut kouluun oppilaita.

65. ÅTng 225/20.10.1901: 1 ja ÅU 285/20.10.1901: 1.
66. Mm. ÅU 6/8.1.1902: 1 ja 242/7.9.1902: 1; ÅTng 13/15.1.1903: 1, ÅU 13/15.1.1903: 1,
239/4.9.1903: 1 ja 12/14.1.1904: 1.
67. ÅU 123/8.5.1902: 2.
68. ÅTng 268/3.10.1902: 2.
69. ÅU 115/30.4.1903: 2 (korjaus tässä sanomalehtiartikkelissa ilmoitettuun virheelliseen lauluoppilaiden määrään (viisi) oli saman sanomalehden numerossa 117/2.5.1903: 2).
70. ÅU 284/19.10.1902: 4.
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Koulun opetustyön tuloksina järjestettiin kaksi julkista oppilasnäytettä,
16.5.190271 ja 28.4.1903.72 Ensimmäisen toimintavuoden päätteeksi järjestetystä
oppilasnäytteestä kirjoitettu sanomalehtiarvostelu antaa ymmärtää, että opetus oli tuottanut hyvin vaihtelevia tuloksia. Erityisen ilahduttavia edistymisiä
oli kuitenkin kirjoituksen mukaan havaittu laulun- ja viulunsoitonopetuksen
tuloksina. Pianonsoitto-oppilaat eivät kirjoittajan mukaan olleet edenneet vasta-alkajien alkuvaihetta pidemmälle [tuskinpa muutaman kuukauden opetuksen tuloksena mainittua pitemmälle olisi voitu ainakaan juuri aloittaneiden
osalta päästäkään!]. Musiikkikoululle menestystä ja oppilasmäärän lisäystä
toivova kirjoitus toi esiin opettajistolle ohjeeksi vielä nykyisinkin tarpeellisen
pedagogisen neuvon, mihin lienee antanut aiheen oppilaille esitettäviksi annetut artikkelin kirjoittajan mielestä soittotekniseltä vaativuudeltaan ylivoimaiset sävellykset.
Vare det sagdt att många – om också långt ifrån alla – elever besitta anlag, som
under god ledning och med stöd af egen energi böra kunna utvecklas. Framför
allt hafva resp. lärare att vinnlägga sig om strängt metodisk utbildning, som
utestänger all överskattning af elevens förmåga.73

Toisesta oppilasnäytteestä kirjoitetusta arvostelusta ilmenee, että koulussa oli ollut lukuvuoden 1902–1903 aikana yhteensä 37 oppilasta (33 maksavaa
ja neljä vapaaoppilasta), joista ilmaistun erittelyn (21 oli alkeiskoulun ja 15
varsinaisen musiikkikoulun oppilaita) mukaan tulee kuitenkin määräksi yhteensä 36. Opetusaineina olivat olleet pianonsoitto, laulu, viulunsoitto, musiikinteoria ja musiikinhistoria.
Koulun toiminta päättyi syksyllä 1904. Sanomalehdissä syyksi ilmoitettiin oppilaiden vähyys,74 Turussa oli tuohon aikaan noin 40 000 asukasta, joten
väestöpohjan olettaisi olleen riittävä jatkuvalle musiikkioppilaitostoiminnalle. Oppilasmäärän vähyyden lisäksi koulun toiminnan loppumiseen vaikutti
ilmeisesti ratkaisevasti se, että senaatti ei myöntänyt koulun ylläpitämiseksi José Eibenschützille valtionavustusta.75 Tuolloisissa oloissa, jolloin senaatti
oli edellisenä vuonna evännyt valtionavustukset jo sitä aikaisemmin valtionavustusta saaneilta useilta muilta musiikkilaitoksilta ja esittävää säveltaidetta
ylläpitäneiltä yhdistyksiltä, muun muassa Viipurin Lukkari- ja Urkurikoululta, Tampereen Orkesteriyhdistykseltä, Porin Soitannolliselta Seuralta ja Tu71. ÅU 130/16.5.1902: 2.
72. ÅU 115/30.4.1903: 2.
73. / ÅU 131/17.5.1902: 2.
74. H-P 237/2.9.1904: 4; ÅTng 237/2.9.1904: 2; US-r 204/3.9.1904: 5; Al 178/4.9.1904: 3; ks.
myös Kvist 1986: 54–55.
75. H-P 20/22.1.1904: 2; Hbl 20/22.1.1904: 3; ÅTng 20/22.1.1904: 2; ÅU 20/22.1.1904: 1; BjTng 8/23.1.1904: 2; WN 18/23.1.1904: 2; VFi 7/28.1.1904: 1.
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run Soitannolliselta Seuralta (ks. s. 278–279 ja luvun 4 alaviitteissä 229 ja 230
tarkoitetut sanomalehtiartikkelit) sekä monilta muilta kulttuurilaitoksilta, ei
uusien kulttuurilaitosten jäämiseen ilman valtionavustusta liene ollut erityisiä niiden toimintaan liittyneitä syitä.
José Eibenschützin johtajakausi Turun Soitannollisen Seuran orkesterissa
päättyi vuoden kuluttua musiikkikoulun toiminnan lakkaamisesta. Tanskalainen Frederik Schnedler-Petersen (1867–1938) aloitti soitannollisen seuran orkesterinjohtajana hänen jälkeensä vuonna 1906. Musiikkioppilaitostoimintaa
ei Turussa ollut kuitenkaan ennen kuin 1920-luvulla. Sanomalehtikirjoituksessa vuonna 1908 tosin mainittiin, että Turkuun on perusteilla musiikkiopisto.76
Asia täsmennettiin sittemmin niin, että oli perusteilla orkesterikoulu.77 Siitä ei
näytä kuitenkaan olevan sen jälkeen julkisuudessa mitään tietoja.
Noin puoli vuotta edellä tarkoitetun orkesterikoulua koskevan täsmennyksen
jälkeen propagoitiin sanomalehdessä kotimaisen orkesterinjohtajan valitsemiseksi Turun Soitannollisen Seuran orkesteriin muun muassa sillä perusteella,
että kotimainen orkesterinjohtaja pysyisi [ulkomaista orkesterinjohtajaa] paremmin perustamaan myös orkesterikoulun. Niitä kirjoittajan mukaan oli jo
useissa maamme pienimmissäkin kaupungeissa. Esikuvaksi Turkuun mainittiin Viipurin orkesteri- ja orkesterikoulutoiminta Erkki Melartinin johdolla ja
tuotiin julki, että Selim Palmgren (1878–1951) olisi tämän johdosta valittava
Turun Soitannollisen Seuran orkesterin johtajaksi.78 Selim Palmgren toimikin
mainitun orkesterin johtajana vuosina 1909–1912, mutta orkesterikoulusta ei
näytä olevan tältä ajalta minkäänlaisia tietoja julkisuudessa, joten koulu jäi
perustamatta.
José Eibenschützin johtaman musiikkikoulun jälkeen Turussa toimi Jean
Niwinskin johtama Turun musiikki- ja orkesterikoulu vuosina 1924–1928. Jo
ennen koulun varsinaista käynnistymistä sitä edelsi Jean Niwinskin johtama
ja organisoima oppilasorkesteri,79 minkä vuonna 1923 alkanutta toimintaa hän
näyttää pitäneen musiikkikoulun perustamisena sanomalehtihaastattelussaan
vuoden 1929 alussa (ks. s. 434). Koulun perustaja Jean Niwinski oli talousvaikeuksien vuoksi vuonna 1924 toimintansa lakkauttamaan joutuneen Turun Soitannollisen Seuran orkesterin konserttimestarina muutamiin otteisiin.80 Hänen
päämääränään oli järjestää mahdollisuus ensiluokkaisen opetuksen saamiseen
76. TS 298/24.12.1908: 3.
77. TS 302/31.12.1908: 2.
78. TS 147/1.7.1909: 3.
79. Kvist 1986: 56–58.
80. Jean Niwinski oli ollut soitantokauden 1908–1909 Helsingissä Filharmoonisen Seuran
orkesterin ensimmäisen viulun soittajana (Ringbom, N.-E. 1932: 86/88). Turun Soitannollisen Seuran orkesterin konserttimestarin tehtävän hän otti vastaan lokakuussa 1915 ja hoiti
sitä kolme vuotta, minkä jälkeen hän toimi muusikkona Ranskassa. Vuonna 1921 hän palasi
takaisin konserttimestariksi Turun Soitannollisen Seuran orkesteriin (ÅU 10/10.1.1929: 4).
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alhaisin maksuin, jopa ilmaiseksi. Soitonopetusta järjestettiin henkilökohtaisen opetuksen lisäksi myös 3–4 oppilaan ryhmissä. Jo oppiainevalikoiman ja
koulun nimen perusteella pääteltävän mukaan toiminnassa oli alusta alkaen
keskeisellä sijalla yhtye- ja orkesterisoitto, mihin koulu otti mukaan myös ulkopuolisia musiikinharrastajia kootakseen yhteen mahdollisimman laajasti paikkakunnan musiikkivoimavarat.81 Sanomalehti-ilmoituksen mukaan koulussa
opetettiin alusta lähtien kaikkien eri orkesterisoittimien soittoa ja musiikinteoriaa sointuoppi mukaan lukien, mutta ei lainkaan laulua eikä pianonsoittoa
(vrt. Helsingissä Käytännöllisen Orkesterikoulun toiminnan aloittamista koskeva sanomalehti-ilmoitus, s. 370, ja vastaava Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterikoulua koskeva tiedote, s. 421).82
Pianonsoitto tuli kuitenkin koulun opetusaineeksi vuonna 1926 ja samalla
opintoihin kuuluvaksi sivuoppiaineeksi kaikille oppilaille.83 Tämä osoittaa sen,
että musiikkikoulussa pyrittiin edistämään oppilaiden sointutajun ja samalla
muusikkouden kehittymistä laaja-alaisesti. Sen sijaan pääaineenaan pianonsoittoa opiskelevien määrä pidettiin erittäin vähäisenä.
Koulun toiminnan painottumista orkesterisoittimien soitonopetukseen ja
orkesterisoittoon osoittaa muun muassa se, että lukuvuonna 1927–1928 pääaineenaan pianonsoittoa opiskelleita oli noin 10, mutta pääaineenaan viulunsoittoa opiskelleita kolme kertaa tätä enemmän. Koulun orkesterin soittajamäärä
oli yleensä 20–30.84 Vuosittaisista kokonaisoppilasmääristä ei ole tarkkoja tietoja, ja niitä on edellä mainittujen yksittäisten oppiaineiden oppilasmäärien
perusteella vaikea määrittää, mutta ottaen huomioon lisäksi orkesterin soittajamäärä ja se, että laulunopetusta ei annettu ja pianonsoittoa opiskelleiden määrä pidettiin erittäin rajallisena, voidaan olettaa oppilaitoksessa olleen enintään
50–60 oppilasta. Vielä syksyllä 1928 näyttää pyrityn saamaan lisää oppilaita
oppilaitokseen tiedottamalla, että on järjestetty iltakurssit piano- ja sello-oppilaille sekä erikseen musiikinteorianopetusta aloittelijoille. Lisäksi tiedotteessa
mainitaan, että orkesteriin otetaan soittajiksi myös oppilaitoksen ulkopuolisia
soittajia,85 kuten oli otettu jo toiminnan alkuvaiheista alkaen.
Turun musiikki- ja orkesterikoulun julkisista oppilasnäytteistä kirjoitetut arvostelut86 osoittavat koulussa annetun menestyksellistä opetusta.
Näissä tilaisuukissa esitettiin solisti-, yhtye- ja orkesterimusiikkia, muun
muassa Pjotr Tšaikovskin Elegia jousiorkesterille ja Wolfgang Amadeus
81. ÅU 244/7.9.1924: 1; ks. myös Kvist 1986: 56.
82. ÅU 244/6.9.1925: 2; ks. myös Kvist 1986: 56.
83. ÅU 248/12.9.1926: 2; ks. myös Kvist 1986: 56.
84. ÅU 10/10.1.1929: 4; ks. myös Kvist 1986: 56.
85. ÅU 253/14.9.1928: 4; ks. myös Kvist 1986: 57.
86. ÅU 131/15.5.1927: 6, 134/18.5.1927: 4, 131/13.5.1928: 5 ja 134/16.5.1928: 6; ks. myös
Kvist 1986: 57.
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Mozartin Sinfonia g [ilmeisesti N:o 40, koska sanomalehtiartikkelissa käytetään ilmaisua ”odödliga g-moll symfoni”]. Oppilaitoksen toiminta kuitenkin
päättyi jo syyslukukauden 1928 lopussa.87 Jean Niwinski siirtyi Danzigin/
Gdanskin konservatorion88 johtajaksi vuoden 1929 alussa ilmaistuaan ennen lähtöään tyytymättömyytensä siihen riittämättömään huomioon, minkä
oli saanut osakseen Turussa tekemäänsä musiikinviljelytyöhön ja mainittuaan lopuksi ”Jag kan emellertid trösta mig med att jag icke ensam fått erfara samma förhållanden.”89 Niwinskin esittämään tyytymättömyyteen oli
ilmeisesti erittäin pätevät syynsä, koska maassamme tuona ajankohtana ainoastaan Viipurin Musiikkiopisto pystyi opetustyönsä tuloksina saamaan
aikaan vastaavanlaisia näyttöjä orkesterimusiikin esittämisessä kuin Jean
Niwinskin johtama oppilaitos Turussa.
8.1.5 Tampere
Näyttää siltä, että eri kaupunkien musiikkijärjestöt seurasivat hyvin tarkoin
toistensa hankkeita. Viipurissa (ks. alaluku 8.1.2.) ja Vaasassa (ks. alaluku
8.1.3.) perustettujen orkesterikoulujen jälkeen samana syksynä (1901) Turussa José Eibenschützin perustaman orkesterikoulun kanssa käynnistyi orkesterikoulu myös Tampereella Tampereen Orkesteriyhdistyksen toimesta. Koulun
toiminnan alkamiseen mahdollisesti vaikutti ainakin jossakin määrin Robert
Kajanus, joka oli vuonna 1885 perustanut Helsingissä Käytännöllisen orkesterikoulun (ks. alaluku 6.1.) ja joka johti Helsingin Filharmoonisen Seuran orkesterin lisäksi myös Tampereen Orkesteryhdistyksen orkesteria vuosina 1897–1899
(syksystä 1898 orkesterin taiteellisena johtajana)90 ja johti lisäksi kevätkaudella
1900 ”Suomen säweltaiteen edustamisen hywäksi Pariisin maailman-näyttelyssä” järjestetyn juhlakonsertin91 sekä soitantokaudella 1900–1901 sunnuntaisin
helppotajuisia konsertteja.92 Käytännöllisen Orkesterikoulun opetusvalikoimasta poiketen Tampereen Orkesteriyhdistyksen orkesterikoulussa kuitenkin
orkesterisoittimien soitonopetuksen ja musiikinteorianopetuksen lisäksi ilmoitettiin annettavan myös pianonsoitonopetusta. Koulun pääsyvaatimuksiksi ilmoitettiin ”y:kansakoulun todistus eli vastaavat tiedot sekä soitannollinen
taipumus,” missä ilmauksessa tarkoitettiin ylemmän kansakoulun oppimää-

87 Musiikkikoulu toimi vielä syyslukukaudella 1928 (ÅU 244/5.9.1928: 4).
88. Jean Niwinski oli vuonna 1929 perustetun Danzigin/Gdanskin konservatorion ensimmäinen johtaja. Oppilaitos muuttui sittemmin vuonna 1947 musiikkiakatemiaksi.
89. ÅU 10/10.1.1929: 4; Kvist 1986: 58.
90. Mm. TaS 6/12.1.1897: 3, 65/18.3.1899: 3, 267/16.11.1899: 1–2 ja 270/19.11.1899: 2.
91. TaU 68/6.4.1900: 3.
92. TaU 101/30.5.1901: 3.
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rää. Lukukausimaksu oli 50 markkaa, 219,30 euroa.93 Oppiaineeksi ilmoitettu
”äänen tapaaminen” tarkoitti säveltapailua.
Syyslukukaudella 1901 sanomalehti tiedotti Tampereen Orkesterikoulusta seuraavaa:
— Orkesterikoulussa on nykyään oppilaita 16, joista wapaita on 5. Opettajina wiulunsoitossa on konserttimestari Braun sekä hrat Breuss ja Burmester;
alttowiulussa hra Schuster, bassowiulussa hra Mödler, klarinetissa hra Gunther, oboissa hra Löbel, trumpetissa hra Albes. pasuunassa hra K. Willman,
musiikin teoriiassa kapellimestari A. Liljeström ja maisteri A. Dahlberg (edellinen nuottisysteemissä ja myöskin äänentapaamisessa ja jälkimmäinen harmoniaopissa). Oppilaat nauttiwat opetusta opettajain kotona paitsi ensimmäinen
teorialuokka orkesteriyhdistyksen huoneustossa maanantai- ja perjantai-iltoina. Kullekin oppilaalle on musiikinteoria pakollinen aine, waan soitikon saa
itse walita. Wiikkotunteja on kaksi soitannossa ja kaksi teoriiassa.94

Kevätlukukauden 1902 oppilasmäärä oli 15,95 joten kovinkaan laajasta opetustoiminnasta ei ollut kysymys. Näyttää siltä, että orkesterikoulun toiminta
päättyi jo syyslukukauden 1902 lopussa, koska tämän lukukauden alkamista
koskevien sanomalehti-ilmoitusten96 jälkeen orkesterikoulusta ei ole julkisuudessa enää minkäänlaisia mainintoja. Myös sitä ylläpitäneen Tampereen Orkesteriyhdistyksen orkesterin toiminta lakkasi kolmeksi vuodeksi vuonna 1904
talousvaikeuksien takia, koska yhdistys ei saanut valtionapua. Orkesterisoittoa oli kuultavissa Tampereella sittemmin soitantokauden 1907–1908 ajan97

93. Al 236/10.10.1901: 1 ja 238/12.10.1901: 1; KanL 117/10.10.1901: 1 ja 118/12.10.1901: 2;
TaU 195/10.10.1901: 1 ja 197/12.10.1901: 2; ks. myös asiaa koskevat artikkelit: Al 218/19.9.1901:
2; US-r 219/ 20.9.1901: 4; TaU 180/19.9.1901: 2 ja 195/10.10.1901: 3.
94. TaU 209/30.10.1901: 2–3.
Sanomalehtiuutisesta selviää, että Tampereelle olivat siirtyneet tätä aikaisemmin Robert Kajanuksen Helsingissä johtamassa orkesterissa toimineet muusikot O. Braun (Kajanuksen orkesterissa vuosina 1899–1900), Willy Burmester (Kajanuksen orkesterissa vuosina 1892–1895) ja Karl Wilkman (Kajanuksen orkesterissa vuosina 1884–1892). Tekstissä
mainitun nimen ”Gunther” oikea muoto on Günther.
95. KanL 6/18.1.1902: 2.
96. TaU 175/11.9.1902: 1; TN 139/12.9.1902: 1, (ks. myös toimituksen tiedote sivulla 3),
140/13.9.1902: 2, 141/ 15.9.1902: 2, 148/27.9.1902: 1.
97. US-r 114/22.5.1907: 5; TS 128/12.6.1907: 3; S-tär 18/1907: 245.
Edellä tarkoitetussa Turun Sanomien artikkelissa mainitaan, että orkesterinjohtajaksi
”on ajateltu jotakuta herroista [Erkki] Melartin, O. [Ossian] Fohström ja Selim Palmgren.”
Sävelettären artikkelissa kerrotaan, että orkesterinjohtajaksi on valittu Ossian Lindström,
joka oli saanut koulutuksensa Käytännöllisessä Orkesterikoulussa Helsingissä ja joka oli
jatkanut opiskeluaan Dresdenin konservatoriossa ja toiminut soittajana ulkomaisissa orkestereissa, viimeksi [Georg] Schnéevoigtin johtamassa Kaim-orkesterissa Münchenissä.
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ja jälleen uudelleen syksystä 1909,98 mutta orkesterikoulua ei ainakaan julkisuudessa tällöin mainita.
Vuonna 1917 käynnistyi Tampereella Ilmari (1882–1976) ja Gerda (1892–
1984) Weneskosken johtama Tampereen musiikkikoulu, missä oli keskeistä yhtye- ja orkesterisoitto,99 joten tämä koulu voidaan luonnehtia orkesterikouluksi,
vaikka se ei ollutkaan paikallisen orkesteriyhdistyksen ylläpitämä eikä sen nimessä ollut termiä orkesterikoulu.
Koulun aloittaessa toimintansa syksyllä 1917 oppilaita oli yhteensä 113.100
Kun verrataan tätä oppilasmäärää muiden tätä ennen toimintansa aloittaneiden musiikkioppilaitosten ensimmäisen lukukauden oppilasmääriin, Helsingin
Musiikkiopistossa 31,101 Käytännöllisessä Orkesterikoulussa 26,102 Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterikoulussa 66 koulun aloittaessa toimintansa
10 vuoden tauon jälkeen toisen kerran vuonna 1908,103 voidaan todeta Tampereen musiikkikoulun aloittaneen toimintansa Suomen oloissa ennen näkemättömällä oppilasmäärällä. Se ei suinkaan lähtenyt liikkeelle ”vaatimattomasta
alusta”, kuten Tampereen konservatorion historiateoksessa mainitaan.104 Tampereen musiikkikoulua vuotta myöhemmin musiikkikoulu-nimisenä perustetussa Viipurin Musiikkiopistossakin oli aluksi ainoastaan 45 oppilasta (ks. s. 479).
Tampereen musiikkikoulun suuntautumista erityisesti yhtye- ja orkesterisoittoon edisti se, että Ilmari Weneskoski oli ollut vuosina 1911–1914 Viipurin
Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterin kapellimestarina, mihin tehtävään
sisältyi orkesterikoulun johtaminen. Soitantokauden 1914–1915 hän oli Oulun
orkesterin kapellimestarina ja oli vuosina 1917–1922 Tampereen Orkesteriyhdistyksen orkesterin kapellimestarina oltuaan soitantokauden 1916–1917 sen
konserttimestarina.
Koulun johtaja Ilmari Weneskoski opetti viulunsoittoa, yhteissoittoa ja musiikinteoriaa. Muita opettajia olivat jo edellä mainittu Gerda Weneskoski, joka
opetti pianonsoittoa, Frans Linnavuori (1880–1926) joka opetti urkujensoittoa,
ja Aarne Wegelius (1891–1957), joka opetti pianon- ja urkujensoittoa sekä musiikinteoriaa.105 Laulunopettajiksi mainitaan Elli Koskinen ja Arvi Lindroos.106
Opettajien nimet osoittavat, että tämä musiikkioppilaitos aloitti toimintansa
ja jatkoi sitä täysin kotimaisin opettajavoimin. Esimerkiksi kevään 1919 oppilasnäytteistä (17.5. ja 18.5.) kirjoitetuista arvosteluista on havaittavissa ilmai98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Mm. Al 222/25.9.1909: 3.
Al 264/1.10.1982: 19.
Pieni musiikkilehti 2/1975: 10; ks. myös Koppinen 2001: 9.
Dahlström, F. 1982: 32/34.
Ibid.: 48/50; Marvia 1993: 109.
ÖF 289/14.12.1908: 2.
Koppinen 2001: 9.
Pieni musiikkilehti 2/1975: 10; ks. myös Koppinen 2001: 9.
Al 114/20.5.1919: 6.
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su siitä, että viulunsoittoa opiskelleet olivat paljon edellä muuta pääainetta
opiskelleita.107
Tampereen musiikkikoulun toiminta hiipui vähitellen muun muassa Weneskoskien monille eri paikkakunnille suuntautuneen konserttitoiminnan johdosta ja siitä syystä, ettei koululla ollut mitään ylläpitäjäjärjestöä, vaan se oli
kokonaan Weneskoskien henkilökohtaisella vastuulla. Asioiden kehitykseen
vaikutti ilmeisesti myös se, että jotkut koulun oppilaista, muun muassa Anja
Ignatius (1911–1995), joka toimi sittemmin Sibelius-Akatemian viulunsoiton
professorina vuosina 1955–1978, siirtyivät paikkakunnalle saapuneen italialaisen muusikon, Gennaro Romanon, oppilaiksi.108 Koulun toiminta loppui vuonna 1924 Ilmari ja Gerda Weneskosken muutettua Helsinkiin.109
8.1.6. Mikkeli
Viipurin Musiikin Ystäväin yhdistyksen orkesterin vuonna 1900 tekemäl
lä kotimaisella konserttikiertueella oli ilmeisesti vaikutuksensa orkesteritoi
mintojen ja niiden yhteydessä soittajakoulutuksen käynnistämiseen eräissä
puheena olevaan kiertueeseen kuuluneissa kaupungeissa. Mikkelin Musiikin
Ystäväin Yhdistys perustettiin kolme vuotta edellä mainitun orkesterivierailun jälkeen vuonna 1903.110 Muiden vastaavien yhdistysten tavoin se käynnisti paikkakunnalla orkesteritoimintaa amatöörisoittajien voimin. Ensimmäinen
orkesterinjohtaja oli Gustaf Adolf Dahlström, joka oli 1880-luvun alussa toiminut Jyväskylässä puhallinorkesterin johtajana ja sen jälkeen ollut Helsingissä
Helsingin Orkesteriyhdistyksen ja sittemmin Filharmoonisen Seuran orkeste107. Al 113/18.5.1919: 8 ja 114/20.5.1919: 6.
108. Eero Nallinmaa/Kuha 5.11.1973.
109. Ilmari Weneskosken mainitaan toimineen Helsingin Kansankonservatorion viulunsoitonopettajana vuodesta 1925 alkaen (MT 7/1942: 107), mutta oikea tieto on, että hän aloitti
Sivistysjärjestöjen Kansankonservatoriossa kyseisessä tehtävässä vasta kevätlukukaudella 1927 (Castrén & Väisänen 1927: 16). Gerda Weneskoski sitä vastoin oli Helsingin Kansankonservatorion pianonsoitonopettajana jo syksystä 1925 alkaen ja siirtyi Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorioon opettajaksi syksystä 1926. Kumpikin heistä toimi mainitussa
oppilaitoksessa opettajina kevääseen 1970 saakka (Aro & Salmenhaara, A. 1972: 140–141).
Jo edellä on mainittu, että kaupunkien avustuksia saaneita musiikkikapelleja kutsuttiin kaupunginkapelleiksi jo varhain 1800-luvulla. On oletettavaa, että MT:n toimitus tiesi,
että 1910-luvulla oli maassamme ainoastaan yksi kaupungin ylläpitämä orkesteri, vuonna
1914 perustettu Helsingin kaupunginorkesteri. Silti mainitun aikakauslehden artikkelissa
(7/1942: 107) Weneskosken ilmaistaan toimineen Viipurin (1911–1914), Oulun (1914–1915)
ja Tampereen (1916–1918) ”kaupunginorkestereiden” johtajana.
110. Orkesteria edelsi pieni musiikkiyhtye. Siinä soittimina olivat piano, viulu, sello, huilu
ja käyrätorvi. Sitä johti Mikkelin puhallinorkesterin kapellimestari [Theodor] Mannerström,
joka vuosina 1882–1891 toimi Helsingissä Robert Kajanuksen johtaman Sinfoonisen Seuran
orkesterin Tuubansoittajana ja lyömäsoittajana (NPr 50/21.2.1908: 5; Ringbom. N.-E. 1932:
90/92) ja opettajana Käytännöllisessä Orkesterikoulussa.

438

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

rin viulunsoittajana sekä Käytännöllisen Orkesterikoulun oppilasorkesterin
johtajana ja viulunsoitonopettajana (ks. alaluvut 6.3. ja 6.7. sekä kyseisen luvun 6 alaviite 34). Hänen johtajakautenaan Mikkelissä orkesteria ylläpitäneen
yhdistyksen johtokunta totesi, ettei ensiviulun soittajan ja orkesterinjohtajan
tehtäviä voida näiden toimintojen kärsimättä yhdistää, joten se palkkasi ensiviulun soittajaksi Hjalmar Brofeldtin111 Hämeenlinnasta. Hänen tehtäväkseen
tuli lisäksi konserttimestarin palkkioon sisältyvänä kouluttaa jousisoittajia 10
tuntia viikoittain maksutta orkesterissa olleille ja siihen pyrkiville. Tämä opetustoiminta oli alku pienelle orkesterikoululle. Vuonna 1907 voitiinkin todeta,
että paikkakunnan orkesterissa oli jo riittävä määrä jousisoittajia, ja pienestä
viisimiehisestä soittajistosta oli Hjalmar Brofeldtin opetustyön tuloksena kasvanut 24-miehinen orkesteri. Sen johtajaa ja ensiviulun soittajaa lukuun ottamatta kaikki muut olivat palkattomia soittajia.112
Gustaf Adolf Dahlströmin jälkeen orkesteria ja orkesterikoulua johti vuodesta 1904 alkaen Lenni Linnala (1878–1947), jonka sukunimenä oli vuoteen 1906
saakka Borgman.113 Mikkelin Musiikin Ystäväin Yhdistyksen orkesterikoulussa
näyttää olleen enemmän oppilaita kuin useimmissa muissa orkesterikouluissa. Vuonna 1919 Lenni Linnalalle esitettiin sanomalehtihaastattelussa ilmaus
”Täällähän on toiminut orkesterikoulukin?” Linnala vastasi siihen seuraavasti:
Ja toimii wieläkin. Kuinka olisi orkesterimme toiminta mahdollista ilman tuota koulua, josta orkesteri aina saa woimia tarpeen waatiessa. Eikä
koulun merkitys rajoitu ainoastaan omaan paikkakuntaan: monina kymmeninä owat laskettawissa ne nuorukaiset, jotka Mikkelin orkesterikoulussa owat
opetuksensa saaneet ja sittemmin joutuneet monissa paikoissa waikuttamaan
musiikkielämän, ennenkaikkea orkesterien aikaansaamisessa. Ja sotilassoittokunnissakin on Mikkelin nuorukaisia, jotka owat orkesterikoulussa soitintaan
oppineet käyttämään, puolisensataa. Yksistään Helsingissä on 26 Mikkelistä
lähtenyttä soittajaa.
Hywiäpä owat tulokset olleet, ja koulu täyttänyt kipeän tarpeen?
Ehdottomasti! Wahinko wain, että rahapuoli tekee kiusaa. Tänä wuonna
toimii koulussa sentään kaksi luokkaa, w i u l u n s o i t t o l u o k k a (opettajana konserttimestari Hj. Brofeldt) ja t o r w i l u o k k a (minun opetettawanani). Kummankin työt owat käynnissä, mutta lopullisesta oppilasmäärästä en
woi wielä antaa tietoja.
111. Hjalmar Brofeldt oli toiminut Helsingissä Robert Kajanuksen johtaman Sinfoonisen Seuran orkesterin ensimmäisen viulun soittajana vuosina 1896–1899 (Ringbom, N.-E.
1932: 85/87).
112. S-tär 17/1907: 222–225.
Puheena oleva Mikkelin amatööriorkesteri teki keväällä 1907 konserttimatkan Kuopioon,
Iisalmelle ja Kajaaniin ohjelmanaan muun muassa Joseph Haydnin Sinfonia N:o 6 G (mm.
Vapaus 51/4.5.1907: 2; Kajaanin Lehti 51/4.5.1907: 2).
113. Kuujo 1971: 411–418.
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Onko wapaaoppilaspaikkoja?
On kuusi kummallakin luokalla, täytetty jo.
Mutta puupuhallussoittimet?
Siinä se onkin ikäwin juttu, P u u p u h a l l i n l u o k k a a ei woi saada, sillä puuttuu waroja opettajan palkkaamiseen. Ja oppilaita kyllä olisi!114

Mikkelin Amatööriorkesterin täyttäessä 20 vuotta Lenni Linnala antamassaan sanomalehtihaastattelussa mainitsi, että Mikkelin Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterikoulussa oli ollut oppilaita vuosittain 25–40.115 Lenni Linnalan
antamat lukumäärätiedot Mikkelin orkesterikoulun kouluttamista soittajista
tuntuvat yllättävän suurilta, mutta mahdollisilta. Puheena olevana vuonna (v.
1924) antamassaan haastattelussa Lenni Linnala mainitsi muun muassa seuraavaa:
Orkesterikoulu tulee jatkamaan toimintaansa entiseen tapaansa ja on nyt koulun kirjoissa 12 wapaaoppilasta. Torwiluokkaa ei tänä wuonna ole. [- -] Yksi
asia, josta wielä haluaisin mainita, on se, että pitäisi wälttämättä paikkakunnalle saada klarinettiopettaja, josta alinomaa on kyllä ollut puhetta, waan joka ei ole rahan puutteessa toteutunut.116

Lenni Linnala siirtyi syksyllä 1925 Helsinkiin Valkoisen kaartin kapelli
mestariksi. Hänen jälkeensä Mikkelin amatööriorkesterin ja orkesterikoulun
johtajana toimi Tiitus Mäntynen (1894–1960) vuoteen 1958 saakka.117 Mik
kelin Musiikin Ystäväin Yhdistyksen amatööriorkesterin toimittua 35 vuotta
mainittiin orkesterikoulun ylläpitämisen kuuluvan edelleenkin yhdistyksen
toimintaan.118 Orkesterikoulun opetus siirtyi sittemmin tämän luvun tarkasteluajanjakson jälkeen vuonna 1960 perustetun Mikkelin Musiikkiopiston vastuulle mainitusta vuodesta lähtien. Näyttää siltä, että Mikkelin Musiikin Ystäväin
Yhdistyksen orkesterikoulu toimi puheena olevista orkesterikouluista kaikkein
pisimpään, 57 vuotta.
Mikkelin Musiikin Ystäväin Yhdistys alkoi saada valtionavustusta orkesterin ylläpitämistä varten vuonna 1905, mutta orkesterikoulua ei mainita
avustuspäätöksissä. Niihin se näyttää ilmestyneen vasta vuonna 1912, jolloin
yhdistykselle ilmaistaan vuodeksi 1913 ehdotetun myönnettäväksi 4 000 markkaa, 14 820 euroa, orkesterin ja orkesterikoulun ylläpitämiseksi.119 Vuoden 1919
114. MiS 109/26.9.1919: 2.
115. Lansi-Savo 33/19.3.1923: 2.
116. MiS 138/28.11.1924: 3.
117. Tiitus Mäntynen oli opiskellut Pietarin konservatoriossa lukuvuoden 1916–1917 (Virtamo 1978b, 4: 395) ja suorittanut Helsingin Konservatoriossa fagotinsoitossa diplomitutkinnon vuonna 1924 (Dahlström, F. 1982: 443/451).
118. US 64/7.3.1938: 5.
119. Mm. Etelä-Suomi 19/17.2.1912: 2 ja Al 42/21.2.1912: 2.
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sanomalehtihaastattelussa Lenni Linnala mainitsee, että vuonna (1913) Mikkelin kaupunki ei ollut avustanut yhdistystä lainkaan.
8.1.7. Oulu
Oulussa perustettiin soitannollinen seura vuonna 1902. Se ryhtyi heti hankkeisiin orkesterin aikaan saamiseksi paikkakunnalle. Orkesteri alkoikin toimia
1.10.1902 saksalaisen kapellimestarin Karl Wesselin ja saksalaisten orkesterisoittajien voimin. Kolmannesta soitantokaudesta lähtien kapellimestarina
oli Johannes Schroeder. Soittajia rekrytoitiin vuonna 1906 Saksasta orkesterin saamiseksi 16-jäseniseksi Schroederin kanssa soitantokaudeksi 1906–1907
solmitun sopimuksen mukaisesti, mutta sanomalehtikirjoituksen mukaan vielä
lokakuussa mainittuna vuonna soittajista puuttui kolme. Orkesteri ei ollut sopimuksen mukaisessa koostumuksessaan edelliselläkään soitantokaudella.120
Edellä mainitusta ilmeisesti suurelta osin johtui, että orkesterin ylläpitäjä ryhtyi toimenpiteisiin orkesterisoittajakoulutuksen organisoimiseksi paikka
kunnalla, joten Oulun Soitannollnen Seura julkaisi vuoden 1906 alussa seuraavan
sanomalehti-ilmoituksen:
Koska
Oulun Soitannollisella Seuralla on tarkoituksena muodostaa orkesterikoulu,
niin kehoitetaan niitä henkilöitä, jotka haluavat tulla oppilaiksi siihen, viimeistään tämän tammikuun 20 p:nä ilmoittautumaan Tohtori Mobergille, joka tässä suhteessa antaa lähempiä tietoja ja tavataan joka päivä klo 6 i. p.
Oulun Soitannollinen Seura.121

Orkesterikouluun ilmoittautui yhteensä 22 oppilasta opiskelemaan viulun-, alttoviulun-, sellon-, kontrabasson-, huilun- tai klarinetinsoittoa. Puolet

Tarkasti ottaen muidenkin orkestereita ja orkesterikouluja ylläpitäneiden yhteisöjen
saama valtionapu oli vuosittain kokonaissumma, mistä senaatin päätöksissä joinakin vuosina mainittiin erikseen osoitetun orkesterikoulun ylläpitämiseen jokin markkamääräinen
summa.
120. L-hi 122/13.10.1906: 3.
Einari Marvia (1993: 119) mainitsee lähdettään ilmaisematta, että Oulussa perustettiin
vuonna 1908 saksalaisista muusikoista koostunut 30-miehinen orkesteri. Tämä on soittajien määrän osalta virheellinen tieto, koska konserttikauden 1909–1910 alussa orkesterissa oli yhteensä 18 soittajaa, minkä sanomalehti ilmaisee lisäyksellä ”Tänä vuonna orkesteri
esiintyy ensi kerran täysilukuisena.” Edellisellä konserttikaudella (1908–1909) orkesterissa
oli ollut 16 soittajaa (K-va 229/4.10.1909: 2).
121. K-va 11/15.1.1906: 1; L-hi 6/16.1.1906: 3 [mainitulla sivulla on päiväyksessä virheellisesti vuosi 1905].
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oppilaista oli vasta-alkajia, ja enimmät oppilaat olivat nuoria, mutta joukossa
oli käsityöläisiäkin.122
Ilman allekirjoitusta Orkesterikoulusta oli syksyllä 1906 sanomalehdessä
seuraava ilmoitus: ”Ne, jotka haluavat oppilaiksi Oulun soitannollisen yhdistyksen o r k e s t e r i k o u l u u n, ilmoittautukoot tohtori Mobergille 15 p:nä
marraskuuta klo 6–7 illalla.123 Tämän sanomalehti-ilmoituksen jälkeisinä aikoina julkisuudessa ei näytä olleen asiasta mitään tietoja ennen kuin vuonna
1907, jolloin nimimerkki Raa — raa kirjoitusartikkelissaan ”Kirje Oulusta” ilmaisi seuraavaa: ”Niin, mutta se orkesterikoulu! Joo, sellainen kuuluu myöskin
olevan. Mutta kun sillä ei ole mitään julkisia näytteitä, en kykene siitä sanomaan sitä en tätä”.124
Orkesterinjohtajana Oulussa oli syksystä 1907 kevääseen 1910 Berliinistä
H. [Hugo] Frischgesell.125 Hänen toimikautenaan järjestettiin kaksi orkesterikoulun oppilasnäytettä. Ensimmäinen niistä oli 27.4.1909 Palokunnantalossa.
Soitantokauden 1908–1909 alussa kouluun oli ilmoittautunut oppilaiksi ”parikymmentä nuorukaista, nuorin wasta 11-vuotias, mutta niistä on osa keskeyttänyt, joten wain, [- -] kymmenkunta eilen oli taitoaan näyttelemässä”.126
Seuraavana vuonna oppilasnäyte järjestettiin 25.4.1910 Palokunnantalossa.
Tästä tilaisuudesta on tietona, että esiintyjinä oli ”wain toistakymmentä oppilasta, niistä yksi wiulu [viulua], yksi torwea ja muut kaikki puusoittimia soitellen.” Orkesterikouluun oli edellisenä syksynä ilmoittautunut 29 oppilasta,
”mutta wuoden kuluessa on osa niistä wäsynyt ja jättänyt opiskelun sikseen.”127
Toivo Kuula aloitti orkesterijohtajana syksystä 1910 lähtien ja oli tässä tehtävässä kevääseen 1911. Tällöin myös koitti lyhyeksi ajaksi jäänyt nousukausi orkesterikoulun toiminnassa. Kouluun mainitaan ilmoittautuneen syksyllä
1910 yhteensä 43 oppilasta. Ilmaistu lukumäärä näyttää kuitenkin tarkoittavan kouluun otettuja, koska sama sanomalehtiuutinen mainitsee, että ”Pyrkijöitä oli kyllä enemmänkin, waan ei heitä opettajawoimien wähyyden tähden
woitu enempää wastaan ottaa.”128

122. L-hi 11/27.1.1906: 2.
123. L-hi 135/13.11.1906: 1.
124. S-tär 7/1907: 161.
125. K-va 207/7.9.1907: 2; US-r 208/10.9.1907: 5; RS 95/14.9.1907: 3; K-va 234/9.10.1907: 2.
Edellä tarkoitettu sanomalehti RS esitti asian uutisoidessaan otsikkona kysymyksen “Eikö
olisi Suomesta löytynyt?”
Kolmivuotisen sopimuksen umpeuduttua vuonna 1910 Oulussa Frischgesell haki orkesterinjohtajaksi Joensuuhun, missä orkesteritoiminnat käynnistettiin mainitun vuoden syksystä. Hän ei tullut valituksi tähän tehtävään (Karjalan Sanomat 43/19.4.1910: 2–3).
126. K-va 96/28.4.1909: 2.
127. K-va 94/26.4.1910: 2.
128. K-va 257/7.11.1910: 2.
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Senaatti myönsi Oulun Soitannollisen Seuran orkesterikoululle vuonna
1910 valtionavustuksena 1 000 markkaa, 3 938 euroa, jo saman vuoden keväällä tekemänsä ennakkopäätöksen mukaisesti.129 Orkesterikoulun toiminta jatkui ilmeisesti kevääseen 1914 saakka. Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä
1.8.1914 saksalaiset muusikot kutsuttiin niin Oulusta kuin muiltakin maamme paikkakunnilta kotimaahansa.
8.1.8. Pori
Porin Soitannollinen Seura perustettiin vuonna 1877. Sen ylläpitämä 10–11
soittajaa käsittänyt orkesteri aloitti toimintansa 15.12. samana vuonna.130 Orkesterin johtajana oli aluksi musiikkikoulutusta paikkakunnalla käynnistämään yrittänyt Carl Theodor Sörensen 1.4.1879 saakka ja hänen jälkeensä
kolme muusikkoa ennen kuin vuonna 1884 tehtävään valittiin Paul Theodor
Wilhelm Fritsch.131
Jäljempänä esiin tulevan sanomalehtikirjoituksen mukaan Wilhelm Fritschin työsopimukseen sisältyi määräys järjestää koulutusta orkesterisoittimien
soitossa kotimaisille nuorukaisille.132 Sitä Wilhelm Fritsch ei kuitenkaan ollut
129. Hbl 113/28.4.1910: 6; TS 95/28.4.8.1910: 2; ÅU 114/28.4.1910: 3; SaS 47/29.4.1910: 2;
FAT 98/30.4.1910: 1; Ilkka 48/30.4.1910: 2; IS-S 49/3.5.1910: 2; SWL 98/30.4.1910: 1.
130. BjTng 88/2.11.1878: 2.
131. Sörensenin jälkeen orkesteria johti kaksi kuukautta viulisti A. [Arno] Lohse (1.6.1879
saakka) ja seuraavana viulisti Carl Gottschalksen kolme vuotta (1.6.1882 saakka). Hänen jälkeensä orkesteria johti professori ja pianisti Adolf Negrin kaksi vuotta ja 1.6.1884 lähtien Paul
Theodor Wilhelm Fritsch (BjTng 43/31.5.1879: 3 ja 137/29.11.1902: 2; Hbl 143/30.5.1909: 11).
Kapellimestarin toimen ollessa vuonna 1884 haettavana sitä haki kahdeksan muusikkoa, joista ainoastaan yksi, Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin ensimmäisen viulun
soittaja Adolf Wikman, oli suomalainen. Muut hakijat olivat silloinen Porin orkesterin viulisti Wilhelm Sante, joka sittemmin toimi Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin viulunsoittajana ja Käytännöllisen orkesterikoulun viulunsoitonopettajana, ensimmäisen viulun soittaja Karl Siegl Pavlovin orkesterista Pietarista, toimeen valittu, ensimmäisen viulun
soittaja Wilhelm Fritsch Dagmarin teatterista Kööpenhaminasta, klarinetisti Eduard Schmidt Kristianiasta (Oslosta), Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin viulisti Ernst Röllig,
muusikko Georgenius Madsen Aarhusista ja Porin orkesterin muusikko Carl Herzog (BjTng 30/12.4.1884: 2).
Kapellimestari Paul Theodor Wilhelm Fritsch oli Tanskan kansalainen. Hän sai Suomen
kansalaisuuden vuonna 1907 (Hbl 43/13.2.1907: 3; FAT 38/14.2.1907: 1 ja TS 33/13.2.1907:
2).
132. Tämä määräys kirjattiin kapellimestari Fritschin sopimukseen viimeistään Porin Soitannollisen Seuran kokouksessa 16.4.1891 ilmauksella ”kapellimestarin on maksuttomasti
annettawa orkesterissa soiton opetusta jollekin lahjakkaalle oman kaupungin nuorukaiselle”
(L-s 29/17.4.1891: 2). Seuraavana vuonna kokouksessa 7.3.1892 uudistetussa sopimuksessa
asia kirjattiin muotoon ”Kontrahtiin päätettiin tehdä se lisäys, että kapellissa on muutamain
kotimaisten lahjakkaiden nuorukaisten saatawa ilmaiseksi soitonopetusta ehdolla että sitoutuwat jäämään orkesteriin ainakin 3 wuodeksi, oppiaika siihen luettuna” (L-s 19/8.3.1892: 3).
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kirjoittajan mukaan tehnyt.133 Orkesterimuusikko Emil Wiinasen/Viinasen (s.
1869)134 ryhdyttyä vaatimaan koulutuksen järjestämistä hänet oli erotettu orkesterista. Jäljempänä esiin tuotavat kirjoitukset eivät ole esillä riitaisuuksien
julkistamiseksi, vaan ainoastaan esimerkkinä siitä, mihin tilanteisiin jouduttiin ulkomaisten kapellimestarien ja orkesterimuusikoiden vallattua maamme
orkesterit, koska kotimaisia muusikoita ei ollut. Samalla esiin tulevat propagoinnit orkesterikoulujen perustamisen puolesta tuovat esiin asioita laajemminkin kuin Porin perspektiivistä.
Porin Soitannollisen Seuran vuosikokouksessa 14.11.1891 ulkomaisten
muusikoiden kiinnittämisestä käytiin keskustelu, missä todettiin, että kotimaisia orkesterimuusikoita, joilla on orkesterin edellyttämä sekä jousi- että
puhallinsoittimien soittotaito, ei ole, joten on olosuhteiden vuoksi palkattava
ulkomaisia soittajia.135 Ongelmat alkoivat, kun nimimerkki ”Musikern” [Emil
Viinanen] kirjoitti vuoden 1905 lopussa sanomalehteen artikkelin ”Musikaliska Sällskapets orkester”, missä hän selväsanaisesti vaati edellä mainitun mukaisesti soittokoulutusta orkesterin järjestämänä. Toisessa, sivuilla 444–445
esiin tulevassa, kirjoituksessaan kirjoittaja käytti nimimerkkiä ”Muusikkeri”
ja jo otsikon perusteella esitti vahvan haasteen paikallista ulkomaista orkesterinjohtajaa kohtaan.
Ensiksi mainitussa kirjoituksessa esitetään kritiikkiä sen johdosta, että
orkesterikoulua suomalaisten soittajien kouluttamiseksi ei ole saatu aikaan,
vaikka orkesterinjohtajan velvollisuuksiin koulutuksen järjestäminen kuuluu.
Man har i längden trott att stads fullmäktiges i tiden uttalade önskningsmål
slutligen skulle hörsammas, men denna förhoppning har icke realiserats, u
 tan
man fortskrider regelmässigt i de gamla gängorna att i stället för inhemska införskifva utländska musiker. Det är visserligen bekvämare för kapellets ledare
att engagera färdigt utbildade utländska musiker än att själf utbilda inhemska dylika. Det har ock gifvits fall att kapellmästaren införskrifvit outbildade
elever från utlandet.136
133. Kirjoituksessa ”Sointua ja epäsointua” vuonna 1890 tuotiin esiin, että kapellimestari
Fritsch oli noin vuosi takaperin kouluttanut yhtä saksalaista nuorukaista, ja, kun tämä erosi, oli ottanut tilalle yhden tanskalaisen oppilaan. Kirjoituksessa tuotiin painokkaasti esiin,
”että orkesterimme oppilaiksi on otettawa oman maan nuorukaisia” (L-s 29A/18.4.1890: 2).
134. Koska ei ole tietoa siitä, miten asianomainen itse kirjoitti sukunimensä, jäljempänä
käytetään muotoa Viinanen. Emil Viinanen oli opiskellut Helsingin Musiikkiopistossa lukuvuoden 1889–1890. Tuolloin mainitun oppilaitoksen viulunsoitonopettajana oli Johan Halvorsen (Dahlström, F. 1982: 51/54, 479/484). Emil Viinanen soitti pianisti
Karl Ekmanin ja sellisti Christian Sibeliuksen (1869–1922) opinahjonsa oppilasnäytteissä keväällä 1890 Beethovenin Trion Es opus 1 ”med god ensemble” (Fi 122/30.5.1890: 3).
135. L-s 90/17.11.1891: 3.
136. BjTng 113/30.12.1905: 4.
Kirjoituksen jälkeen sanomalehdessä on Porin Soitannollisen Seuran johtokunnan esittämä vastine, missä tuodaan esiin, ”att en elevskola icke kan etableras på vår ort med de
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Osasyyksi vallinneeseen olotilaan kirjoittaja mainitsee sen, ettei kapelli
mestari osaa suomen kieltä. Lisäksi kirjoittaja huomauttaa, että oppilaskoulun
perustaminen ei voi olla rahoitusvaikeuksista kiinni, koska kapellimestarilla
on vuosipalkka, ja hänellä on runsaasti aikaa: ”Några ekonomiska svårigheter
att tala om för en elevskolas inrättande torde ej heller förefinnas då kapellmästaren är anstäld på årslön och har godt om tid.”
Toista Emil Viinasen kirjoitusta edelsi maisteri E. [Eeli] Granitin (1866–
1945)137 kirjoitus ”Musikaaliselle Seuralle”. Sen hän aloitti ilmauksella ”Kun
wiime kewäänä kaupungin waltuusto myönsi anniskeluyhtiön woittowaroista
10,000 mk täkäläisen orkesterin ylläpitämiseksi, lausui se samalla sen toiwomuksen, että entistä suuremmassa määrässä annettaisiin maksutonta opetusta musikaalisille nuorukaisille eri soittokoneiden alalla”. Granit jatkoi muun
muassa seuraavasti:
Suomen kansan musikaalisuus on siksi tunnettu, että tarwitaan waan waroja
ja käytännöllisiä toimia suomalaisten musiikerien kaswattamiseksi. Helsingin orkesterikoululle olisi myönnettäwä niin runsas waltioapu, että se woisi
opettaa ja kaswattaa soittajia myöskin maaseudun orkestereita warten. Samoin tulisi waltion antaa riittäwää kannatusta myöskin maaseutuorkesterien ylläpitämiseksi.
[- -]
Kun nyt Musikaalinen Seura pitää wuosikokouksensa, niin lausumme sen
toiwomuksen, että Seura ottaisi keskusteltawaksi, olisiko waltioawun pyyntö
jälleen uudistettawa. Mielestäni sopisi pyytää joku summa, esim. 5000 mk. nimenomaan kotimaisten orkesterioppilasten kaswattamista warten, etenkin siihen nähden, ettei Helsingin orkesterikoulu toistaiseksi kykene tyydyttämään
maaseutuorkesterien tarwetta.138

Emil Viinanen kirjoitti toisessa kirjoituksessaan jo edellä mainitulla otsikolla ”Eikö jo olisi aika saada suomalainen orkesterinjohtaja Poriin?” muun
muassa näin:

medel stadsfullmäktige i våra dagar kunna anslå för ändamål som dessa” ja ”Enstaka elever
(finskatalande stadsbor) hafva dock af kapellmästaren, så långt hans kontrakt med sällskapet det stipulerat, äfvensom efter öfverenskommelse med honom af andra orkestermedlemmar inlärts, [- -].” Ulkomaisten muusikoiden kutsumisesta orkesteriin johtokunta huomauttaa, että kotimaisia muusikoita ei ole riittävästi maamme tarpeisiin. ”Det beklaga vi lika
mycket som vi tro hr Musikern göra det.”
137. Eeli Granit/Granit-Ilmoniemi toimi vuosina 1890–1917 Porissa Klassillisen lyseon
saksan ja ranskan kielen opettajana. Hän näyttää sanomalehtikirjoituksillaan osallistuneen
aktiivisesti moniin kulttuuria edistäviin toimintoihin.
138. K-n 2/5.1.1906: 2.
Kirjoituksessa vuoden 1905 markkamäärä, 10 000, on 43 850 euroa, ja vuoden 1906 summa, 5 000 markkaa, 21 089 euroa.
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Oppilaitten pitäminen orkesterissa ei tuota sen erityisempiä kustannuksia, mutta niiden kanssa on pidettäwä säännöllisesti päiwittäin harjoituksia
samoin kuin ennen pataljoonissammekin, joista ei nyt enää ole toiwoa saada
soittajia. Lukuisat wapaa-ehtoiset soittokunnat, jotka paikkakunnallamme
owat menestyksellä työskennelleet osoittawat, ettei paikkakuntalaisiltamme
puutu taipumusta eikä harrastusta musiikkitaiteeseen jos waan runsasta raha-apua nauttiwa orkesterimme asettuu kansaa kehittäwämmälle kannalle.
Orkesterimme johtajaksi olisi saatawa S u o m a l a i n e n mies, jolla on
tietopuolistakin musikaalista siwistystä. Ainoastaan sellaisella woi olla harrastusta kotimaisten soittajain kaswattamiseen.
Millä tawalla nykyinen orkesterimme johtaja herra Fritsch on harrastanut paikkakuntalaistemme musikaalistuttamista, osoittaa paraiten se kontrahdin pykälä, jonka hän asetti suomalaisten soittajain allekirjoitettawaksi,
tässä heitä suuren sakon uhalla kielletään antamasta opetusta musiikissa.
Minkälaisen wainon alaiseksi johtajan puolelta ne soittokunnan jäsenet joutuiwat, jotka eiwät tätä kontrahdin pykälää ottaneet seuratakseen pitäisi olla
kyllin tunnettua. Noin 15 wuotta takaperin paljastettiin nämät samat epäkohdat paikkakuntamme suomenkielisissä sanomalehdissä ja johtajan toimi julistettiin haettawaksi. Hakijoiksi ilmoittautui etewiksi tunnettuja monipuolisia
suomalaisia soittotaiteilijoita, mutta musikaalinen seura katsoi edelleenkin ainoastaan wiulunsoittotaidon riittäwäksi kapellimestarillemme ja niin jäi Fritsch meidän miehiksemme.
Wiulunsoittajana toiwon kyllä hra Fritschin jääwän orkesteriimme, mutta
johtajana ei hän enää woi wastata ajan waatimuksia, sen owat saksalaisissa
musiikkilehdissäkin julkituoneet täältä lähteneet useat soittajat, waroittaessaan etewiä soittajia tänne siirtymästä.
Eiköhän asianomaisten tulisi wihdoinkin ottaa tämä asia tarkasti punnitakseen ja järjestää asiat Musikaalisen seuran orkesterissa sellaiselle kannalle, että ne wastaisiwat kansan toiwomuksia. Eikö esim. waltuusto apurahaa
antaessaan woisi määrätä ehtona, että kapellimestarin täytyy ottaa huomioon
kansalliset tarpeemme. Musiikkeri.139

Emil Viinasen esittämien mielipiteitten aiheutettua hänen erottamisensa orkesterista asiaan puuttui myös nimimerkki H. K. [Heikki Klemetti], joka toimi Porissa kanttori-urkurina vuosina 1906–1908. Hän kirjoitti aiheesta
muun muassa seuraavaa:
Orkesteria on suurennettu muutamalla saksalaisella ja yhdellä suomalaisella soittajalla. Monivuotinen jäsen, Seikun soittokunnan johtaja hra Viinanen on erotettu orkesterista rettelöimistensä vuoksi.
Syrjäisenä en tunne asian todellista laitaa, mutta sen vaan olen nähnyt
sanomalehdistä, että hän monta kertaa onkin rettelöinyt, vaatien julkisuudessa kotimaisten voimien kasvattamista, siis orkesterikoulun perustamista,
139. K-n 4/10.1.1906: 4.
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syyttänyt kapellimestaria suomalaisten syrjäyttämisestä, suomenkielen taitamattomuudesta j. n. e. Siis todella rettelöinyt. Toinen asia on sitten onko oikein rangaista tämäntapainen rettelöiminen orkesterista pois ajamalla, ellei
muita painavampia syitä ole. Kuten sanottu, en tunne tarkemmin näitä rettelöitä; yhdessä suhteessa olen kuitenkin rettelöitsijän kanssa samaa mieltä,
että orkesterikoulua on ylläpidettävä ei ainoastaan Porissa, mutta jokaisessa
muussakin kaupungissa, jonka orkesterille valtio kannatusta antaa, muuten
saamme aina palkata ulkomaalaisia soittokuntiimme.140

Selvästi Porin orkesteriasioihin ja orkesterikouluun liittyvänä Heikki Kle
metti kirjoitti artikkelin ”Orkesteriemme valtioapu”. Koska se oli tarkoitettu
muitakin kuin Porin orkesteria koskevaksi, tästä kirjoitusartikkelista on ote
alaluvussa 8.1.11.
Jo edellä mainittu Eeli Granit-Ilmoniemi palasi orkesterin koulutustehtävään
vielä vuonna 1907 kaksiosaisessa kirjoituksessaan ”Millä ehdoilla olisi orkesterillemme apuraha annettava”. Tässä kirjoituksessaan hän toi esiin samoja asioita kuin Heikki Klemetti suomalaisten orkesterimuusikoiden kouluttamiseksi.
Olisi wälttämättömästi järjestettäwä soiton opetusta lahjakkaille nuorukaisille. Tietysti on waikeata saada toimeen kunnollista orkesterikoulua, mutta
enemmän olisi tehtäwä kuin nykyään. Soiton opetus olisi niin järjestettäwä, että opetusta annettaisiin 1:sen wiulun, sellon, bassowiulun, huilun ja klarinetin
aloilla. Ei tarwitsisi muuta kuin että niille orkesterin jäsenille, jotka mainittuja soittimia edustawat, pantaisiin welwollisuudeksi antaa opetusta yhdelle
wapaaoppilaalle 2 tuntia wiikossa. Tätä warten olisi kullekin opettajalle annettawa ylimääräisenä palkkiona 100 mk, jotenka soiton opetus maksaisi ainoastaan 500 mk. Lisättäköön tähän, että joskin kapellimestari myöskin on
kontrahtinsa mukaan welwollinen opetusta antamaan yhdelle wapaaoppilaalle, niin ei olenkaan haittaa, että pääsoittimen wiulun alalla on kaksikin opettajaa, sitä suuremmasta syystä kuin kapellimestarin suomenkielen taito on
riittämätön.141

Näyttää siltä, että Porin Soitannollisen Seuran orkesterin ensimmäisen
viulun soittajatehtävästä erotetun Emil Viinasen142 esittämät vaatimukset or140. S-tär 19–20/1906: 208; ks. myös Lä-S 136/27.11.1906: 2.
141. K-n 40/8.4.1907: 2.
Kirjoituksessa mainittu summa 100 markkaa on 409,40 ja 500 markkaa 2 047 euroa.
Ensimmäisessä sanomalehtiartikkelissaan Eeli Granit-Ilmoniemi toi esiin ehdotuksensa
orkesterin konserttien järjestämiseksi. Tärkeänä nuorisoa koskevana asiana niihin kuuluivat koululaiskonsertit. ”On warsin suureksi arwattawa, mikä merkitys sillä on, että musikaalinen harrastus jo koulun penkeiltä saakka pääsee elpymään, ja huomattawaa on, että kun koulu nykyään ei tarjoa oppilaille juuri mitään soiton opetusta, niin on ainakin sen
kuuleminen aiwan wälttämätöntä” (K-n 37/29.3.1907: 2).
142. Emil Viinanen valittiin sittemmin tammikuussa 1909 Kotkan Musiikinystäväin Yhdistyksen ylläpitämän ama- tööriorkesterin ja puhallinorkesterin johtajaksi (mm. FTng
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kesterisoittajien kouluttamiseksi ja samaa tarkoitusta edistäneet ja Eeli Granit-Ilmoniemen sanomalehtikirjoitukset eivät olleet turhia, koska vuonna 1907
Porin Soitannollinen Seura ilmoitti perustavansa orkesterikoulun, missä ”opetusta annetaan kaikkien orkesterisoittimien alalla, kuin myöskin musiikin
teoriassa. Joka soitinta kohti otetaan yksi vapaaoppilas, muut suorittavat opetuksesta 75 mk soittokaudelta, lokakuu–huhtikuun ajalta”. Ilmeisesti orkesterikoulun toimintaa johti konserttimestari [Wiktor/Viktor] Johansson,143 joka
opetti orkesterikoulussa musiikinteoriaa, koska kouluun ilmoittautuminen tuli tehdä hänelle.”144
Orkesterikoulun perustaminen sai Eeli Granit-Ilmoniemen kirjoittamaan
artikkelin otsikolla ”Porin musiikkioloista”, missä hän innoittuneeseen sävyyn
toi esiin muuttuneet asiat myönteisenä kehityksenä. Siihen oli vaikuttanut
kaupunginvaltuuston päätös edellyttää väkijuomien voittovaroista orkesteria
ylläpitävälle Porin Soitannolliselle Seuralle myönnetyn avustuksen, 10 000
markkaa, 40 940 euroa, ehtona muun muassa sitä, että jokaisen soittimen soitossa on annettava maksutonta opetusta yhdelle oppilaalle. Kotimaisten orkesterisoittajien koulutuksen ohella Eeli Granit-Ilmoniemi ilmeisesti ensimmäisenä
toi esiin harrastajakoulutuksen maaseutujen orkesterikoulujen päätehtäväksi.
Teoriaa opettaa konserttimestari Johansson. Oppilaita on joka soittimen alalla, yksinpä rumpalikin, sitä paitsi muutamia maksavia oppilaita joukossa. [- -]
Aluksi pääsivät soittelemaan vain huilu, klarinetti ja kontrabasso, jotka soittimet
saatiin heti paikkakunnalta, mutta viulut ja messinkisoittimet, jotka Saksasta tilattiin, joutuivat soittajille vasta jouluksi. Useimmat oppilaista ovat lyseolaisia, ainoastaan käyrätorven ja pasuunan puhaltajat kansakoululaisia. [- -]
Porin orkesterin toiminnassa on siihenkin seikkaan ruvettu enemmän
huomiota kiinnittämään, että soittajista niin moni kuin mahdollista olisi kotimainen. Mutta tietysti tämä seikka ei ole niinkään helposti korjattu kuin ensi
silmäyksellä näyttää. Orkestereita on maassamme vasta harvoja, ja orkesterikoulutkaan, missä niitä on, eivät ehkä pitkiin aikoihin voi epäkohtia kuin osaksi korjata. Mielestämme ei maaseutujen orkesterikoulujen päätarkoituksena
pitäisi ollakaan ammattisoittajien kehittäminen, vaan yleensä soittotaidon ja
sen harrastuksen levittäminen. Kumminkaan ei liene liikaa vaatia, että pääkaupungin orkesterikoulu järjestetään semmoiseksi, että se kykenee tyydyttä6/23.1.1909: 3 ja K-n 11/27.1.1909: 3).
143. Viktor Johansson oli saanut koulutuksensa Helsingissä Käytännöllisessä Orkeste
rikoulussa. Esimerkiksi oppilasnäytettä koskevassa arvostelussaan Bis [Karl Fredrik Wa
senius] antaa erittäin myönteisen lausunnon hänen soitostaan (Anton Sitt: Konsertstycke
alttoviululle) mainitsemalla, että ainoastaan kahden vuoden opinnoistaan huolimatta hän
soittaa epätavallisen kypsästi, kuin olisi opiskellut jo kuusi vuotta (Hbl 130/15.5.1895: 3 ja
112/16.5.1895, L-o-u: 3).
144. K-n 111/27.9.1907: 1 (ks. myös toimituksen tiedotus s. 3) ja 112/30.9.1907: 1; SaS
111/27.9.1907: 1 ja 112/29.9.1907: 1; BjTng 77/27.9.1907: 1 ja 78/1.10.1907: 1. Orkesterikoulun perustamisesta tiedotti myös Suupohjan Kaiku (111/3.10.1907: 3).
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mään ei ainoastaan paikkakuntansa ja sen orkesterin tarvetta, vaan myöskin
valmistamaan kaikkien maaseutuorkesterien ammattisoittajat, jotka nyt täytyy tuottaa Saksasta, josta saadaan joskus niinkin huonoja soittajia, että ne
täytyy lähettää samaa tietä takaisin.145

Porin kaupunki myönsi hakemuksesta 1 000 markan, 4 094 euron, avus
tuksen kirjoituksessa mainittujen soittimien hankkimiseksi orkesterikoululle.146
Koulun oppilasmäärä näyttää olleen erittäin pieni, koska syksyllä 1908 ilmoittautuneista 15 oppilaasta mainitaan otettavaksi ainoastaan yhdeksän. Oppilaiden lukumäärä vastaa lähes tarkasti paikkakunnan orkesterissa tuolloin
edustettuna ollutta soitinvalikoimaa (huilu, klarinetti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso ja lyömäsoittimet), joten Eeli Granit-Ilmoniemen edellä siteerattu ilmaus siitä, että oppilaita oli jokaisen
soittimen ”alalla”, poikkeaa ainoastaan yhden soittimen osalta orkesterissa
edustettuina olleisiin soittimiin verrattuna. Tämä sama oppilasmäärä oli koulussa myös seuraavana lukuvuonna.147
Jo edellä esiin tuodun pienen oppilasmäärän lisäksi orkesterikoulun toi
minta näyttää olleen alkuvuosista lähtien jonkin verran ongelmallista, koska jo
syksyllä 1909 sanomalehdessä oli koulun opetustoiminnan alkamisen viivästymistä arvosteleva kirjoitus, missä tuotiin esiin, että ei liene taas tarkoitus siirtää orkesterikoulun toiminnan aloitusta jouluun, niin kuin edellisenä vuonna,
tai peräti sitäkin myöhemmäksi.
Jotain welwollisuuksia lienee seuran johtokunnalla orkesterikoulun järjestelystä
sillä uhraahan kaupunki siihen siewän summan, ja kewäällä näkyi lehdissä,
että senaatti on myös myöntänyt 1,000 mk. ehdolla, että orkesterikoulussa
myös teoriaa opetetaan. Mitään alkuwalmistuksistakaan ei ole ainakaan julkisuudessa näkynyt. Muualla esim. Helsingissä owat ne jo täydessä käynnissä.
Toiwottawaa siis olisi, että täkäläinenkin orkesterikoulu jo alkaisi, ja että
täällä, samoin kuin muuallakin oppilaat kewäisin suorittasiwat julkiset näytteet, jotta yleisölläkin olisi tilaisuus tutustua työn tuloksiin. — Eiköhän olisi
aika jo hiukan kiiruhtaa.148

Kirjoittajan kaipaama toimeen ryhtyminen toteutui tämän jälkeen. Sanomalehteen tuli ilmoitus siitä, että orkesterikouluun voivat oppilaat ilmoittautua.149 Ilmoittautuneita oli sittemmin yhdeksän, kuten on edellä esiin tuotu.
Vielä vuoden 1909 lopussa otettiin julkisuudessa kantaa orkesterikoulun
puolesta. Kirjoittaja ehdotti muun muassa, että orkesteri on vapautettava sen
145.
146.
147.
148.
149.

S-tär 2/1908: 15–17.
BjTng 79/4.10.1907: 3; SaS 114/4.10.1907: 2.
SaS 129/1.11.1908: 2 ja 127/3.11.1909: 3.
SaS 119/15.10.1909: 3.
BjTng 80/19.10.1909: 1.
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arvoa alentavasta kapakka- ja tanssiaissoitosta, mikä kirjoittajan mielestä lisäksi on esteenä kunnollisten soittajien saamisessa orkesteriin, ja tuo esiin
seuraavaa:
Toinen seikka taas, joka tähtäisi samaan päämaaliin, olisi orkesterikoulun järjestäminen siten, että se tuottaisi mahdollimman paljon hyötyä. Siinä
woisi ottaa huomioon muutamia seikkoja. Orkesterikoulun alkaminen olisi
järjestettäwä säännöllisesti lokakuun 1 p:ksi, ja oppilasmäärä korotettawa ainakin kaksinkertaiseksi. Nämä toimenpiteet eiwät tuottaisi lisäkustannuksia penniäkään.
Se käwisi päinsä siten, että jokaiselle soittajalle määrättäisiin yhden oppilaan sijasta kaksi. Tunti käy hyvin pitkäksi yhden wasta-alkajan kanssa jauhaa, aiwan hywin siinä ennättäisi kuulustaa ja neuwoa kahtakin. Ja samalla
kertaa kun olisiwat, niin eipä tarwitsisi kahta kertaa samaa asiaa selwittääkään. Tässä seikassa woimme tehdä wertailuja muihin, esim. urkurikouluihin, seminaareihin y. m. Niissä on kolme, jopa neljäkin oppilasta yht´aikaa
samalla tunnilla; kaikki kuulustellaan perätysten ja jokaisella on aina toisistaankin jotain opittawaa.
[- -]
Oppilaiden kanssa olisi wielä johtaja welwoitettawa pitämään yhteisharjoituksia waikkapa esim. kerran tai pari kuukaudessa. Aikaa lienee kyllin; eipä ne konsertit kowinkaan suuria aikoja wie.
Suurissa kaupungeissa on tietysti toista, siellä tuskin orkestereilla iltaakaan wiikossa wapautta, meillä se on tuskin iltaakaan wiikossa soittamassa.
Kallista huwia – hyötyä wähän!
Sitten se teorian opetus olisi saatawa pakolliseksi, aiwan niin kuin senaattikin on rahoja määrätessään ehdoksi pannut. – Ja wielä kewäisin julkiset näytteet siitä mitä on aikaan saatu.
Orkesterimme toiminta olisi siis järjestettäwä harwojen konserttiensa
ohella nuorisoa kaswattawaksi ja sen harrastuksia herättäwäksi laitokseksi.
Silloin olisi työ oikealla tolalla ja alulla oikeasta päästä.150

Orkesterikoulun toiminta ilmeisesti katsottiin julkisen avustuksen arvoiseksi jatkossakin, koska senaatti keväällä 1909 päätti esittää ”korkeimpaan
paikkaan” Porin Soitannolliselle Seuralle orkesterikoulun ylläpitämistä varten 1 000 markan vuotuisen valtionavustuksen viideksi vuodeksi vuodesta 1911
lähtien (mainitun vuoden rahanarvon perusteella vuotuinen avustus olisi ollut
3 798 euroa).151 Senaatti teki sittemmin kevättalvella 1910 ehdollisen päätöksen, jonka mukaan, ”jos valtion varat sallivat”, Porin Soitannollisen Seuran orkesterikoululle myönnetään edellä mainitun mukainen valtionavustus vuodeksi
1911.152 Syksyllä 1910 kuitenkin senaatti epäsi kokonaan Porin Soitannollisen
150. SaS 150/29.12.1909: 2.
151. BjTng 36/14.5.1909: 3; Hbl 128/14.5.1909: 6; FAT 121/29.5.1909: 1; ÅU 143/29.5.1909: 3.
152. Hbl 113/28.4.1910: 6; TS 95/28.4.1910: 2; ÅU 114/28.4.1910: 3; BjTng 34/29.4.1910: 3;
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Seuran valtionavustuksen, kuten menetteli myös Viipurin Musiikin Ystäväin
yhdistyksen orkesterikoululle mainitun vuoden keväällä ehdollisena ennakkopäätöksenä myöntämänsä 3 000 markan, vuoden 1911 rahanarvon mukaan 11
370 euron, valtionavustuksen osalta. Nämä valtionapupäätökset herättivät runsaasti huomiota eri puolilla maatamme, mistä ovat osoituksena lukuisat edellä viitteessä 38 luetellut sanomalehtiartikkelit.
Ensimmäisen maailmansodan syttyminen vuonna 1914 sai aikaan sen, että orkesterin soittajat jo edellä mainitun mukaisesti kutsuttiin kotimaahansa
Saksaan, mistä johtuen niin orkesterin kuin orkesterikoulunkin toiminta tyrehtyi samoin kuin kaikilla muilla paikkakunnilla, missä orkesterin soittajisto
koostui pääasiassa ulkomaisista, lähinnä saksalaisista, muusikoista eikä heidän tilalleen ollut saatavissa kotimaisia soittajia.
8.1.9. Kuopio
Samoin kuin on edellä mainittu Mikkelin osalta myös Kuopiossa orkesteritoi
minnan käynnistämiseen mahdollisesti antoivat impulsseja kaupungissa järjestetyt Viipurin Musiikin Ystäväin orkesterin vierailukonsertit 3.2.1900153 ja
7.3.1910 (sinfoniakonsertti)154 sekä 8.3.1910 ”helppotajuinen” konsertti.155 Orkesterisoiton käynnistämistä todennäköisesti edistivät myös Juho Leinon johtaman Viipurin Musiikin Ystäväin jousiorkesterin konsertit Kuopiossa 23. ja
24.3.1904 (mainittu orkesteri konsertoi samalla matkalla myös Mikkelissä
22.3. ja 25.3.1904)156 sekä vuonna 1903 perustetun Mikkelin Musiikin Ystäväin Yhdistyksen orkesterin, ”Mikkelin amatööriorkesterin”, konsertit Kuopiossa 5.5.1905, 5.5.1907 ja 10.1.1909.157
Kuopion orkesteritoiminnan alkuna pidetään vuonna 1909 toimintansa aloit
tanutta trioa. Siinä soittivat Hannes [Adolf Johannes] Hällström (1869–1947)
viulua, Elias Kahra selloa ja Alice Forstén pianoa. Trio täydentyi pian piano
kvartetiksi musiikinopettaja Ines Durchmanin (s. 1884) tultua yhtyeeseen altSaS 47/29.4.1910: 2; FAT 98/30.4.1910: 1; Ilkka 48/30.4.1910: 2; SWL 98/30.4.1910: 1; I-SS
49/3.5.1910: 2.
153. Nimimerkki Tiitus (W-si 13/3.2.1900: 2) kirjoitti Kuopion konsertista, muun muassa
seuraavasti: ”[- -] lauwantaina taas on suuri taiteellinen juhlapäiwä kaupungissamme, sillä
silloin tulee tänne Wiipurin orkesteri, jota johtaa tunnettu kotimainen säweltäjä hra Armas
Järnefelt. Orkesteria ei kuulemma ole tässä kylässä ennen kuultukaan, [- -].”
154. Konsertti ei ollut sinfoniakonsertti, koska ohjelmaan suunnitellun Mozartin Sinfonian g [ilmoitettujen osien (S-o 27/5.3.1910: 3) perusteella kyseessä oli N:o 40] nuotit olivat
jääneet (tai partituuri oli jäänyt) Viipuriin (S-o 29/10.3.1910: 3; Savotar 28/10.3.1910: 3).
155. S-o 27/5.3.1910: 3–4, 28/8.3.1910: 3, 29/10.3.1910: 3.
156. MiS 11/30.1.1904: 3; O-va 19/22.3.1904: 3; MiS 34/24.3.1904: 3; O-va 21/26.3.1904: 3.
157. MiS 28/9.3.1905: 2; Mi 55/12.5.1905: 2; S-S 51/8.5.1907: 2; MiS 2/9.1.1909: 3; O-va
3/12.1.1909: 2.
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toviulistiksi.158 Kevätkaudella 1910 soittajisto laajeni 11 soittajaa käsittäväksi
”Haus-orkesteriksi” kapellimestarinaan Elias Kahra.159 Kuopion Musiikin Ystäväin Yhdistys sai keväällä kaupungin valtuuston päätöksellä Anniskeluvoittovaroista 1 000 markan, 3 930 euron, avustuksen.160 Lisäksi kaupunginvaltuuston
kesäkuussa samana vuonna tekemä päätös 2 000 markan, 7 860 euron, kaupunginavustuksen myöntämisestä yhdistykselle orkesterin perustamista varten
paikkakunnalle mahdollisti sen, että yhdistys voi ryhtyä suurentamaan orkesterin kokoonpanoa. Myös hakemuksen161 perusteella myönnetty lupa tulevan
vuoden tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana järjestettävistä arpajaisista
orkesterin hyväksi162 antoi ilmeisesti uskoa orkesterin toiminnan tulevaisuuteen. Syksyn 1910 aikana orkesterin kokoonpano kasvoi noin kaksinkertaiseksi
edellisen kevään määrästä (11) ja käsitti nyt myös puhallinsoittimet.163 Tässä kokoonpanossaan orkesteri piti joulukuun 14. päivänä mainittuna vuonna
(1910) ensimmäisen konserttinsa kaupungintalon juhlasalissa.
Keskiwiikkona t. k. 14 p:nä oli kaupungintalon salissa juhlahetki. Kokenut kapellimestarimme E. K a h r a johti ensi kertaa tuleen Kuopion orkesteria. — Merkittäköön se ylpein mielin tämän kaupungin aikakirjoihin, joilla
tältä wuosikymmeneltä muutoin onkin liian wähän kertomista suurisuuntaisemmista henkisen wiljelyksen harrastuksista.164

Heti orkesterin perustamisesta alkaen orkesterin jäsenille antoi soittajakoulutusta orkesterin johtaja Elias Kahra, jonka vuosipalkkioon sisältyi velvollisuus opettaa vähintään 12 tuntia viikossa orkesterin soittajia. Vuodesta
1911 alkaen hän sai opetustoimintaan avuksi orkesterin konserttimestariksi
tällöin tulleen Eero Lappalaisen.165 Hän oli saanut koulutuksensa Käytännöllisessä Orkesterikoulussa Helsingissä.
Muun muassa vuoden 1918 maamme sisäisten levottomuuksien johdosta
pysähtynyt orkesteritoiminta elpyi 1920-luvun alkuvuosina, kun Pohjois-Savon
rykmentin soittokunnan kapellimestari Jalmari Ripatti (s. 1900) kokosi soittajat uudelleen. Sanomalehdessä oli keväällä 1923 tieto, minkä mukaan
158. Hannes Hällströmin muistelmissa (1945: 41) on tältä osin pieni epätarkkuus, koska
hän mainitsee Ines Durchmanin tulleen yhtyeeseen pianistiksi. On toisaalta mahdollista,
että hän soitti yhtyeessä välillä myös pianoa, vaikka Alice Forstén olikin yhtyeen varsinainen pianisti. Kaija Schwankin & Helka Nurmen (1995: 64) mukaan yhtyeessä soitti pianoa
Alice Forsténin lisäksi ajoittain myös maisteri Eino Levón.
159. S-o 43/16.4.1910: 3 ja 46/23.4.1910: 3.
160. S-o 47/26.4.1910: 3.
161. S-o 110/27.9.1910: 3.
162. S-o 138/1.12.1910: 2.
163. S-o 143/13.12.1910: 3.
164. S-o 145/17.12.1910: 2.
165. Hällström, H. 1945: 41.
Hannes Hällström mainitsee muistelmissaan Eero Lappalaisen etunimeksi nimen Eino.
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Kuopion Musiikin Ystäwäin Yhdistys on äskettäin pitämässään kokouksessa päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin pysywäisen orkesterin aikaansaamiseksi
paikkakunnallemme ja anoa kaupungin waltuuston määrättäwistä waroista
10,000 mk. soittokautta warten, joka olisi luettawa syyskuun 1 p:stä 1923 toukokuun 1. p:ään 1924. Mikäli olemme kuulleet, olisi aikomus toimeenpanna 4
sinfoniakonserttia, 6 kansankonserttia ja 8 n.s. helppotajuista konserttia sekä tarjota maksutonta opetusta lahjakkaille soitonharrastajille eri jouhisoittimien alalla.166

Edellä tarkoitetussa sanomalehtiartikkelissa tuotiin käynnistettävän opetuksen malliksi Porissa toteutettu käytäntö,167 minkä mukaan kukin orkesterisoittaja oli velvollinen antamaan oman soittimensa soitonopetusta kahdelle
oppilaalle kaksi tuntia viikoittain palkkionaan kaksi markkaa tunnilta, mikä
määrä vuoden 1923 rahanarvon mukaan on 0,64 euroa. Kaupungilta haettava
avustus on nykyrahassa 3 222 euroa.
Sanomalehden välittämä tieto Kuopion Musiikin Ystäväin Yhdistyksen käynnistämästä soitonopetuksesta toteutui jo syksyllä 1923 yhdistyksen perustettua tarkoitusta varten orkesterikoulun. Ensimmäisenä koulun toimintavuotena
opetusta annettiin sanomalehtiartikkelissa mainitun mukaisesti jousisoittimien, viulun ja sellon, soitossa. Oppilaita oli ”alun kolmattakymmentä”. Opettajina toimivat Pietarin entisen oopperaorkesterin soittajat Aloys (s. 1879) ja
Alexander Harpf, joiden opetustyön tuloksia tuotiin esiin kahdeksan soittajan
toimesta orkesterikoulun ensimmäisessä oppilasnäytteessä 29.4.1924.168 Sittemmin opetusta annettiin kaikkien eri jousisoittimien sekä huilun, klarinetin
ja vaskipuhaltimien soitossa. Kapellimestari Jalmari Ripatin luovuttua orkesterin johtamisesta Elias Kahra ryhtyi uudelleen orkesterin kapellimestariksi
ja orkesterikoulun johtajaksi vuonna 1926. Koulu toimi vaihtelevalla menestyksellä noin 31 vuotta. Se lakkautettiin yhteisymmärryksessä Pohjois-Savon
Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen kanssa sen perustettua keväällä 1954
Kuopiossa ja Iisalmessa toimivaksi suunnitellun Pohjois-Savon Musiikkiopiston. Tämä nimi muuttui hyvin pian, jo muutaman kuukauden kuluttua, Kuopion Musiikkiopistoksi.169

166. S-o 112/19.5.1923: 2.
Myös sanomalehti SavS (136/17.6.1923: 2) kirjoitti puheena olevasta asiasta otsikolla
”Orkesterikysymys”, mutta tässä artikkelissa ei mainittu opetustoiminnasta mitään.
167. Artikkelin kirjoittaja, Eeli Granit-Ilmoniemi, oli hyvin perillä Porin musiikkiasioista, koska oli propagoinut orkesterikoulun perustamisesta mainitussa kaupungissa ja muu
toinkin osallistunut orkesteria koskevaan julkiseen keskusteluun (ks. s. 444–447).
168. S-o 100/30.4.1924: 3; SavS 50/1.5.1924: 3.
169. Musiikkiopiston johtaja Pentti Karjalainen/Kuha 5.11.1973; ks. myös Ahonen 2004: 6.
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8.1.10. Lahti

Vuonna 1904 perustetun Lahden Musiikinystäväin Yhdistyksen ylläpitämää
soittokuntatoimintaa oli Axel Wirzeniuksen johdolla vuodesta 1908 alkaen.
Yhdistys suunnitteli orkesterin valtionavun ehdon (ilmeisesti Heikki Klemetin tekemä ehdotus (ks. s. 454–455) orkestereiden valtionavustusperusteeksi oli hyvin yleisesti otettu huomioon) täyttämiseksi orkesterikoulua vuonna
1910, mutta koulua ei saatu perustetuksi. Tämän jälkeen orkesterikoulutyyppiseen musiikkioppilaitoshankkeeseen ryhdyttiin Lahdessa vasta kuusi vuotta
myöhemmin (1917), jolloin kanttori Artturi Aarnio yritti perustaa musiikki- ja
orkesterikoulun tuloksetta. Sen sijaan Helsingissä Käytännöllisessä Orkesterikoulussa opiskelleen sä- veltäjä Toivo Saarenpään (ent. Herckmanin) hanke orkesterikoulun aikaansaamiseksi Lahden Soitannollisen Seuran nimissä – seura
oli perustettu vuonna 1912 Lahden Musiikinystäväin Yhdistyksen jakauduttua
poliittisista syistä johtuen kahtia – toteutui mainittuna vuonna, jolloin myös
Tampereella Ilmari ja Gerda Weneskosken johtama musiikkikoulu perustettiin
(ks. s. 435). Oppilaitokseen ilmoittautui noin 30 oppilasta pääasiassa viulunsoittoa opiskelemaan Yrjö Suomalaisen (1893–1964) oppilaina. Sellonsoittoa opetti Tauno Hannikainen (1896–1968). Toivo Saarenpää opetti pianonsoittoa170 ja
musiikinteoriaa. Toiminta kuitenkin tyrehtyi yhteiskunnallisten levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien johdosta jo seuraavana vuonna (1918).171
Lahdessa perustettiin kanttori Artturi Aarnion aloitteesta vuonna 1928
– Aarnio oli tehnyt yrityksen musiikkikoulun perustamiseksi edellä kerrotun
mukaisesti jo tätä ennenkin, ks. edellinen kappale – Lahden Musiikkiopiston
Kannatusyhdistys, minkä ylläpitämä musiikkiopisto aloitti toimintansa marraskuussa 1928. Opetusaineina olivat edellä mainitun Toivo Saarenpään johtaman orkesterikoulun oppiaineisiin lisäyksenä myös puu- ja vaskipuhaltimien
soitto, joten oppilaitosta on pidettävä orkesterikouluna. Oppilasmäärä oli suurimmillaan noin 100. Koulun toiminta loppui talousvaikeuksien johdosta edeltäjänsä tavoin jo ensimmäisen lukuvuoden päättyessä.172
Vuonna 1927 oli Lahdessa konsertoinut Viipurin Musiikkiopiston Kama
riorkesteri. Sen korkeatasoisten esitysten mainitaan innostaneen Lahden Orkesteriyhdistyksen perustamiseen jo seuraavana vuonna (1928).173 Voitaneen
perustellusti olettaa, että mainittu orkesterivierailu esimerkillään edisti myös

170. Toivo Saarenpää oli opiskellut Helsingissä Käytännöllisessä Orkesterikoulussa (tällöin sukunimenään Herckman), missä pianonsoitto ei kuulunut opetusohjelmaan. Siten hän
oli hankkinut opetustyöhön tarvittavan pianonsoittotaitonsa muutoin.
171. Pullinen 1968: 118–121.
172. Ibid.: 121.
173. Ibid.: 119–120.
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edellä mainitun Lahden Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen musiikkiopiston perustamista.
Lahden Orkesteriyhdistys järjesti sittemmin jonkin verran orkesterikoulu
tyyppistä opetustoimintaa 1930-luvun alussa. Sellonsoitonopettajana toimi
sellotaiteilija [Nikolai] Dobrohotow, viulunsoitonopettajana Emil Stenbärg ja
pianonsoitonopettajana Veikko Aaltonen. Opetus annettiin opettajien kotona.
Yhdistyksen tärkeimpänä toimintana oli konserttimestari Emil Stenbärgin
johdolla toiminut noin 20 nuoren soittajan orkesteri. Se palveli Lahden Orkesterin kehittymistä muodostamalla kouluttamillaan soittajistolla sille hyvän
kasvualustan.174
8.1.11. Muut kaupungit
Edellä mainittujen orkesterikoulujen lisäksi kaikissa muissakin kaupungeissa,
missä orkesteritoimintaa pantiin toimeen,175 pyrittiin järjestämään orkesterin
jatkuvuuden turvaamiseksi orkesterin ylläpitäjän järjestämää musiikinopetusta,
vaikka siitä ei kaikissa yhteyksissä käytettykään termiä orkesterikoulu. Puheena olevaa koulutusta järjestettiin yleisesti vähintään niin kauan, kunnes
paikkakunnalle perustettiin musiikkikoulu tai musiikkiopisto. Varsinkin yksityisten yhdistysten ylläpitämissä orkestereissa oppilassoittajajärjestelmä säilyi hyvin pitkään.
Orkesterien taholla musiikkikoulutuksen järjestämiseen antoi oman pon
timensa Heikki Klemetin edellä esiin tulleisiin Porin musiikkikoulutusasioihin
liittynyt kirjoitus otsikolla ”Orkesteriemme valtioapu”. Siitä näyttää sittemmin
tulleen jopa virallisluonteinen ohje orkestereiden ylläpitäjille. Klemetti kirjoitti toimittamassaan aikauslehdessä muun muassa seuraavasti:
Kaikkien orkesteriyhdistysten valtioavun saantia varten on pantava ehdoksi o r k e s t e r i k o u l u n p e r u s t a m i n e n j a y l l ä p i t o, muuten
on kylläkin syytä kysyä perään esim. maalaisilla, miksi valtio palkkaa heidän rahoillaan ulkolaisia soittokuntia muutamain kaupunkien huviksi. Mitä
hyötyä heillä on siitä että muutamat kaupunkilaiset saavat kuulla ulkolaisen
soittokunnan esittämää musiikkia silloin tällöin? Onko siitä koko maalle sel174. Ibid.: 122.
175. Tarkasteluajanjakson aikana perustettiin orkestereita ylläpitäneitä muitakin kuin
tekstissä mainittuja musiikkiyhdistyksiä, ja ensimmäisen maailmansodan johdosta orkesteritoimintansa lopettamaan joutuneet yhdistykset käynnistivät toiminnat uudelleen. Esimerkiksi Lappeenrannassa orkesteritoiminta käynnistyi v. 1909. Ensimmäisen maailmansodan takia toimintansa lopettaneen Porin orkesterin uusi tuleminen oli v. 1930. Seinäjoella
orkesteri aloitti toimintansa v. 1936. Porin orkesterin tavoin ensimmäisen maailmansodan
aikana toimntansa lopettaneen Oulun orkesterin uusi toimintakausi alkoi v. 1937. Kaikki
mainitut orkesterit on sittemmin kunnallistettu.
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lainen hyöty, että kannattaa monta kymmentä tuhatta tuohon huviin vuosittain uhrata?
[- -] Jollekulle koululaiselle on joku orkesterin jäsen antanut yksityistunteja, mutta mistään järjestelmällisestä opetuksesta ja ohjauksesta ja paikkakuntalaisen nuorison soitannollisesta kasvatuksesta ei voi olla puhettakaan.
Tulos on sitten tämä, kun yksi saksalainen orkesterista lähtee, niin toinen tulee tilalle, kotimaisia kun ei ole orkesteriin kelpaavia. Ja mistäs niitä tulisi,
kun ei niitä opeteta muualla kuin Helsingissä? Ja kukapa kannustaisi eteenpäin paikkakunnan kasvavia kykyjä, vaikka orkesterikoulu olisikin olemassa,
kun kapellimestarit ja soittajat ovat tavallisesti vieraita, kielentaitamattomia
palkkalaisia, joita liikuttaa ainoastaan oma palkansaantinsa, mutta Suomen
kansan soitannollinen kehitys ei vähääkään. Ja niin jäävät orkesterimme yhä
edelleen ulkolaisiksi, joukossa muutama entinen pataljoonan soittaja.
Tästä täytyy tulla loppu! Pantakoon siis, kuten sanottu, valtioavun saamisen ehdoksi orkesterikoulun perustaminen, ja annettakoon sitten heti enemmän apua kun kerran annetaan. Jos taas tämmöisiä ehtoja on ennenkin pantu,
niin valvottakoon sitten hallituksen puolelta tehokkaasti, että tehtyjä määräyksiä seurataan, että koulut todella ovat olemassa, ja että kunnollista, järjestelmällistä opetusta annetaan kansalaisten o m a l l a k i e l e l l ä. Jos näitä
vaatimuksia järkähtämättä muutaman vuoden kuluessa toteutettaisiin, niin ei
orkestereissamme montakaan ulkolaista hetken perästä istuisi. Ja silloin olisi orkesteriemme asema toinen. Ne kasvattaisivat kotimaisia ammattilaisia ei
ainoastaan omiksi, s. o. nykyisten orkesterien tar- peeksi, vaan yli senkin ulkolaisiin ja vasta perustettaviin uusiin kotimaisiin soittokuntiin. Saataisiinpa
vaan nähdä eikö nousisi neroja meidänkin maastamme, kunhan vaan pääsisivät useammat yrittämään. Jos näin saataisiin asiat järjestetyksi, niin ei olisi
kellään mitään moittimista, ainakaan ei niin aiheutettua ja syystä syntynyttä kuin nyt. Olisihan maalaisvanhemmillakin tilaisuus lähettää lapsiaan soitto-oppiin koulunkäynnin ohessa, varsinkin kun voitaisiin järjestää niin asiat,
että samoilla valtion varoilla voitaisiin kustantaa täydellisiä vapaapaikkoja
muutamille lahjakkaimmille varattomille oppilaille, s. o. vapaa asunto ja hoito niin ja niin moneksi vuodeksi.176

Esimerkkinä orkesterisoittimien soitonopetuksesta orkesterin ylläpitäjän
toimesta ilman nimikettä orkesterikoulu on muun muassa Kotkassa toteutettu koulutus, missä jo edellä esitetyn mukaisesti paikallisen musiikin ystäväin
yhdistyksen toimesta perustettiin orkesteri vuonna 1903.177 Yhdistyksen vuosikokouksessa 29.1.1910 laaditusta pöytäkirjasta sanomalehtien referoimana
selviää, että ”Orkesterikoulua ei ole wielä ollut, mutta johtaja178 on opastanut
176. S-tär 1/1907: 5, 8 ; ks. myös UA 51/1.3.1907: 3 ja TS 22/31.1.1907: 2.
177. ”Täten pyydetään kaikkia niitä, jotka ovat kykeneviä ja haluavia ottamaan osaa täällä perustettuun amatööriorkesteriin ilmoittautumaan V. P. K:n talolla lauvantaina t. k. 22
p:nä” (KoS 92A/15.8.1903: 1).
178. Orkesterinjohtajana Kotkassa toimi vuoden 1909 alkukuukausista lähtien Porissa or-
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2 wapaa-oppilasta wiulunsoitossa sekä useampia maksawia ja klarinetin soittaja on opettanut myöskin 2 wapaa-oppilasta mainitun soittimen käyttämisessä.”179 Vuonna 1912 sanomalehti kertoi orkesterikoulun aloittavan toimintansa
mainitun vuoden marraskuun ensimmäisenä päivänä.180
Toinen esimerkki on Joensuusta, missä vuonna 1908 perustettu Joensuun
Musiikkiyhdistys sai kaupungin valtuustolta ajaksi 1.6.1910–1.6.1911 anniskeluvoittovaroista 5 000 markan, 19 650 euron, avustuksen ehdoilla, että yhdistys
ylläpitää seitsemän soittajan torvisoittokuntaa, 18–20 soittajan jousiorkesteria
ja 30-jäsenistä sekakuoroa ja että mainittujen musiikkiyhtyeiden tuli antaa ”vähintään viisi julkista konserttia ja lisäksi helppohintaisia kansankonsertteja,
varattava vapaa pääsy kansakoululaisille harjoituksiin, annettava 20 vapaata
torvisoittokonserttia kesällä kaupungin puistossa ja kuoro maksutta käytettäväksi ei ainoastaan kaupunkikunnan nimissä pidettävissä muistojuhlissa, vaan
muissakin yleisissä isänmaallisissa juhlissa”.181 Edellytetyt toiminnot eivät voineet toteutua ilman annettua opetusta, vaikka erityisestä orkesterikoulusta ei
näytä julkisuudessa olevan tältä ajalta mainintoja.

8.2. Muut lyhytikäisiksi jääneet musiikkioppilaitokset
ja yritykset niiden perustamiseksi
8.2.1. Taustaa
Sen lisäksi, että maassamme toimi orkesterikouluiksi luonnehdittavia musiik
kioppilaitoksia, joiden toiminnat kestivät muutamasta vuodesta 56 vuoteen
saakka (Mikkelin Musiikin Ystäväin Yhdistyksen orkesterikoulu), tarkasteluajankohtana 1880-luvulta lähtien oli myös lyhytikäisiä muita musiikkioppilaitoksia. Niillä ei ollut orkesterikoulujen tai lukkari- ja urkurikoulujen mukaista
kesterista erotettu Seikun sahan soittokunnan johtaja Emil Viinanen (mm. KoN 6/19.1.1909:
2; SaS 9/20.1.1909: 2; ÖF 15/20.1.1909: 3; FTng 6/23.1.1909: 3; BjTng 7/26.1.1909: 3; L-Su
9/26.1.1909: 4). Hän näyttää aloittaneen opetustoimintansa välittömästi Kotkaan saavuttuaan, koska jo syksyllä 1909 hänen viuluoppilaansa esiintyi orkesterin kansankonsertissa
esittämällä Armas Järnefeltin Berceusen (Ky-o 83/23.10.1909: 3).
Kotkan Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterin johtajaksi haki vuoden 1909 alussa
kuusi muusikkoa, joista viisi oli suomalaisia (mm. Ky-o 3/13.1.1909: 2).
179. Eteenpäin 14/5.2.1910: 2; ks. myös KoN 11/8.2.1910: 1–2.
180. Eteenpäin 121/26.10.1912: 2.
181. MT 9–10/1938: 152.
Kapellimestariksi (orkesterin, kuoron ja torvisoittokunnan johtajaksi) hakijoista edellä
viitteessä 178 mainitun Kotkan Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterinjohtajan toimen
hakijoiden tavoin enemmistö oli suomalaisia.
Orkesterin- ja kuoronjohtajaksi tuli valituksi Taneli Hurri Joensuusta ja orkesterin ”apujohtajaksi, konserttimestariksi, solistiksi ja torwisoittokunnan johtajaksi” Hermann Hitzacker Meiningenistä. Soittajiksi hakijoita oli lähes 40 (Karjalan Sanomat 43/19.4.1910: 2–3).
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johonkin musiikin alaan keskittynyttä profiilia, vaan ne noudattivat useimmiten suppeine opetustarjontoineen lähinnä Helsingin Musiikkiopistosta perittyä
mallia. Jäljempänä ensimmäisenä esiin tuleva viipurilainen Anna Forsténin musiikkikoulu pyrki lisäksi toimimaankin osittain Helsingin Musiikkiopiston esikouluna. Sama pyrkimys oli myös hyvin lyhytaikaiseksi jääneellä lahtelaisella
Erna Vernmayerin ja J. A. Valliuksen johtamalla musiikkikoululla.
Toiminnaltaan eripituisiksi ja yleensä hyvin lyhytaikaisiksi jääneet niin
sanottujen maaseutukaupunkien kansankonservatoriot tuodaan esiin alaluvussa 8.4.3., koska ne olivat Helsingin Kansankonservatorion hallinnon alaisia.
8.2.2. Viipuri
Vuoden 1888 syksyllä aloitti Viipurissa toimintansa ilman julkista rahoitusta Anna Forsténin musiikkikoulu. Siitä oli koulun perustajan allekirjoituksella varustettuja sanomalehti-ilmoituksia ensimmäisen kerran mainitun vuoden
heinäkuussa.
Undertecknad har för afsigt att omkring den 20:de September härstädes
öppna en musikskola, i hvilken undervisning i solo-sång, pianospel, allmän
musiklära och körsång kommer att meddelas. Närmare framdeles.182

Suunnitteilla olleesta musiikkikoulusta sittemmin julkaistuissa sanoma
lehtiartikkeleissa selostettiin yksityiskohtaisesti koulun toimintaa.
— En Musikskola är vår välkända sånglärarinna, fröken Annna [Anna]
Forstén, sinnad att från hösten öppna härstädes. Afsigten är att i skolan meddela undervisning såväl solo- som körsång, allmän musiklära och pianospel.
Idén till denna skolas inrättande har fröken Forstén fått genom sin mångåriga erfarenhet som sånglärarinna, i det hon funnit, att någon grundligare musikalisk bildning ej kan ernås med blotta sångtimmar, utan att dertill erfordras
äfven undervisning i musik både teoretiskt och praktiskt.
Fröken F:s vackra plan med denna sin tillämnade inrättning är, att deraf
bilda en slags filial eller underavdelning till musikinstitutet i Helsingfors, för
att eleverna kunde vinna kompetens till afläggande af kunskapsprof i och för
ansökande af sång- och musikläraretjenster i statens skolor.183

Kaksi helsinkiläisistä sanomalehteä uutisoi asiasta vielä edellä mainittua
uutista huomattavasti laajemmin tuomalla esiin myös koulun opettajien suo
rittamat opinnot.
182. ÖF 155/6.7.1888: 1; 156/7.7.1888: 1 ja 168/21.7.1888: 1.
183. ÖF 155/6.7.1888: 2; HD 94/7.7.1888: 3; NPr 181/7.7.1888: 3; ks. myös Wiipurin Uutiset
154/7.7.1888: 2–3. Sanomalehtiartikkeleissa etunimessä oli virheellisesti kolme n-kirjainta.
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— Musikskola i Viborg. Måndagen den 17 september öppnas i Viborg
en musikskola, hvars föreståndarinna är sångerskan fröken Anna Forstén,
som tillika kommer att meddela undervisning i solosång vid den nya skola. Såsom underwisningens hufvudämnen äro pianospel (lärarinna fröken B. Lindwall) och solosång upptagna; obligatoriska ämnen äro allmän musiklära,
körsång och tonträffningsöfningar. Årsafgiften är för 3 lektioner i veckan i endera hufvudämnet och 1 hvardera af de obligatoriska 225 mk samt för
2 lektioner i endera hufvudämnet och 1 i hvardera af de obligatoriska 175 mk.
Inskrivningsafgiften är 5 mk.
Den nya musikskolan, hvars närmaste uppgift är att utgöra en förskola
till Helsingfors musikinstitut, kommer utan tvifvel att fylla ett behof. För en
metodisk riktig och musikaliskt grundlig sångundervisning borgar tillräckligt
lärarinnans namn. Fröken Anna Forstén, hvilken som bekant är syster till
sångaren Filip Forstén, har själf åtnjutit den förträffligaste sångundervisning
först för fröken Mechelin i Helsingfors samt sedermera för Masset i Paris, fru
Nissen-Saloman i Petersburg och fru Della Valle i Milano. Under en för två år
sedan företagen studieresa till Berlin var Fröken Forstén dessutom i tillfälle
att göra sig förtrolig med den tyska sångkonsten.
Fröken B. Lindvall åter är elev af härvarande musikinstitut och har såsom sådan gjort de framgångsrikaste pianistiska studier.
Vi önska det nya musikaliska företaget den bästa framgång.184
184. NPr 223A/18.8.1888: 3; ks. myös Anna Forsténin ilmoitus sivulla 1; FAT 192/18.8.1888:
1 (ilman siteeratussa artikkelissa olevaa lopputoivotusta); HD 132/14.8.1888: 3; Hbl
193A/19.8.1888: 3 ja PU 192/18.8.1888: 2.
Anna Forsténin opiskelusta on edellä tarkoitettujen sanomalehtiartikkeleiden lisäksi mainintoja seuraavissa sanomalehdissä: Hbl 181/8.7.1890: 3 ja 231/27.8.1890: 2; ÖF 155/9.7.1890:
2; Wibl 155/9.7.1890: 3 ja 196/ 26.8.1890: 2.
Henriette Nissen-Saloman (1819–1879) oli ruotsalainen mezzosopraano, oopperalaulajatar,
joka opiskeltuaan Pariisissa laulua muun muassa Manuel Garcian (1805–1906) johdolla ja
pianonsoittoa Fryderyk Chopinin johdolla, esiintyi eri puolilla Eurooppaa ja toimi Pietarin
konservatorion opettajana vuosina 1859–1873 (Lindgrén, A. 1913: 1057–1058). Suomalaisia
hänen yksityisoppilaitaan olivat Anna Forsténin lisäksi muiden muassa Ida Basilier (Falck
1958: 137, 140) ja Alma Fohström (Ränki 1958b: 207, 213).
Bertha Lindwall/Lindvall oli esiintynyt Helsingin Musiikkiopiston oppilasnäytteissä syksyllä 1884 soittamalla [Carl] Reinecken (1824–1910) Balladin As ”med mycken framgång”
ja [Joachim] Raffin (1822–1882) Tarantellan yhdessä Aline Grönqvistin kanssa nelikätisesti
”Wackert och till belåtenhet” (HD 343/16.12.1884: 3). Hän opiskeli Helsingin Musiikkiopiston jälkeen yksityisesti kahden vuoden ajan Berliinissä Xavier Scharwenkan (1850–1924)
johdolla (HD 132/14.8.1888: 3) ja sittemmin Weimarissa Stavenhagenin (1862–1914) johdolla (US-r 184/10.8.1889: 3). Bernhard Stavenhagen, joka vuodesta 1885 lähtien oli ollut
Franz Lisztin oppilaana, konsertoi Suomessa vuoden 1888 lopulla ainakin Helsingissä 12.,
14. ja 16.12.1888 (HD 247/7.12.1888: 4; US-r 291/12.12.1888: 1; HD 253/13.12.1888: 2; NPr
340A/13.12.1888: 2 ja 344/17.12.1888: 2; ÅU 353/28.12.1888: 1) ja Viipurissa 18.12.1888. (ÖF
295/17.12.1888: 2 ja 296/18.12.1888: 2). Voidaan olettaa, että konsertti Viipurissa sai Bertha Lindvallin hakeutumaan hänen oppilaakseen. Stavenhagen toimi sittemmin Münchenin
konservatorion johtajana vuosina 1901–1904.
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Mahdollisesti Anna Forstén oli antamansa yksityisen laulunopetuksen185
kokemuksen pohjalta todennut, että perusteellista musiikkikoulutusta ei voi
saada pelkästään laulutunneilla, vaan lisäksi tarvitaan musiikin teoreettinen
opetus. Näihin näkemyksiin oli ilmeisesti vaikuttanut hyvin vahvasti myös
Martin Wegelius, joka matkusti yhtä matkaa Anna Forsténin kanssa vuonna
1871 Pietarin kautta ulkomaisia opintojaan harjoittamaan, Forstén Pariisiin ja
Wegelius Leipzigiin. Heidän välillään oli tämän jälkeen pitkään jatkunut kirjeenvaihto. Wegelius antoi kirjeessään 2.12.1871 Anna Forsténille hänen pyynnöstään muun muassa seuraavia neuvoja:
Jag skall också mycket gärna komma din önskan till mötes, i den förhoppning, att min goda genius skall bevara mig från att ge dig något dåligt råd. Ett
skall jag genast stå dig till tjänst med: lämna icke din pianospelning. Låt ingen vecka gå förbi utan att vid pianot (två- eller fyrhändigt) studera igenom något gott större verk, t. ex. en symfoni eller kvartett af Beethoven, Schubert eller
Schumann m. fl. Ser du, jag kan icke lida den tanken, att du skulle bli blott
en sångerska. De rika anlag du har ställda på dig de fordra att du även skall
bliva en duglig musiker. För att vara en dilettant, har du nu redan en ovanlig musikalisk bildning; men en konstnärinna blir du icke därigenom, att du
utbildar din röst och ditt föredrag, om du icke söker att förvärva dig allmänna musikaliska kunskaper därjämte. Och en konstnärinna i ordets sanna, fulla mening måste du bli.186

Martin Wegelius siten korosti, että Anna Forsténin ei tule olla ”vain” lau
lajatar, vaan kelpo muusikko, joten hänen tuli jatkaa pianonsoittotaitonsa kehittämistä ja yleisten musiikkitietojen hankkimista. Viimeksi mainittuun asiaan
liittyy keskeisesti myös Wegeliuksen seuraava ilmaus 21.1.1872 päivätyssä kirjeessään [sitä on kirjoitettu vielä 27.1.] Forsténille: ”Det gläder mig mycket att
det nu börjar gå bra för dig i harmoniläran.”187 On hyvin mahdollista, että Wegelius oli itsenäisesti omaksunut käsityksensä pianonsoiton ja sointuopin tärkeydestä jokaisen muusikon taidoissa, mutta opiskelu Leipzigin konservatoriossa
ilmeisesti vahvisti entisestään näitä käsityksiä (vrt. Karl Flodinin lausuma Wegeliuksen muusikoilta edellyttämistä taidoista, s. 404).
Anna Forsténin musiikkikouluhankkeessa ilmeni ensimmäisen kerran selvä suunnitelma toisaalta Helsingin Musiikkiopistoon oppilaita valmentavana
kouluna ja samalla mainitun oppilaitoksen eräänlaisena filiaalina toimimiseen,
minkä voidaan katsoa lisänneen Forsténin kytkentää Wegeliuksen musiikkipedagogisiin näkemyksiin. Merkittävänä Helsingin Musiikkiopiston kanssa
185. Anna Forstén oli antanut laulunopetusta Viipurissa vuodesta 1873 alkaen, koska sanomalehtitiedon mukaan (Wibl 230/3.10.1889: 2) sitä oli jatkunut jo 16 vuotta. Hän järjesti
ainakin 4.6.1880 oppilailleen julkisen esiintymistilaisuuden (ÖF 65/7.6.1880: 1).
186. Wegelius 1918: 20, 80–81.
187. Ibid.: 96.
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yhteisenä koulun tavoitteena oli saada lauluoppilaille kelpoisuus laulun- ja musiikinopettajan tehtäviin maamme yleissivistävissä kouluissa.
Koska tämän musiikkikoulun käynnistyminen ja suunniteltu kytkentä Helsingin Musiikkiopistoon tuotiin esiin myös pääkaupungin sanomalehdissä, se
sai laajaa huomiota osakseen. Edellä siteerattujen sanomalehti-ilmoitusten mukaisesti solistisina oppiaineina koulussa opetettiin ensimmäisenä lukuvuonna
laulua ja pianonsoittoa. Näiden oppiaineiden opetusta oppilas voi saada oman
ratkaisunsa mukaan joko kaksi tai kolme oppituntia viikossa. Oppilasmaksut,
225 ja 175 markkaa, 1229 ja 956 euroa, vuodessa, porrastettiin mainitun valinnan mukaan. Kaikille oppilaille pakollisia oppiaineita olivat yleinen musiikkioppi ja toisena kuorolaulu ja säveltapailu. Kummankin pakollisen oppiaineen
opetusta oli yksi tunti viikoittain. Sanomalehti-ilmoitusten tekstin ”allmän musiklära och körsång (tonträffningsöfningar)” ja myös oppilasmaksujen perusteella selviää, että säveltapailunopetus oli osa kuorolaulua188 samoin kuin tuolloin
Helsingin Musiikkiopistossa, missä Anna Forsténin musiikkikoulun pianonsoitonopettaja ja sittemmin oppilaitoksen toiseksi johtajattareksi mainittu Bertha Lindwall189 oli opiskellut kevätlukukaudesta 1883 alkaen syyslukukauden
1885 loppuun.190 Hän oli toiminut myös Helsingin Musiikkiopiston alkeiskoulun pianonsoitonopettajana kevät- ja syyslukukauden 1885 (ks. s. 344–345 ja
kyseisen luvun 5 alaviite 98).
Musiikkikoulun toimintaa laajennettiin toisen lukuvuoden alusta jär
jestämällä pianonsoittokurssi koululaisille, käynnistämällä viulunsoitonope
tus opettajana A. [Adolf] Wikman (k. 1902)191 ja järjestämällä kamarimusiikin
opetusta. Sitä antamaan saatiin sellotaiteilija J. [Johan] Seifert192 Pietarin kon188. FAT 192/18.8.1888: 1; NPr 223A/18.8.1888: 1 ja 3; Hbl 193A/19.8.1888: 3.
189. Wibl 213/14.9.1890: 1.
190. Karvonen 1957: 326; Dahlström, F. 1982: 436/444.
191. Adolf Wikman sai vuonna 1877 senaatilta 800 markan, 3 227 euron, matka-apurahan ulkomaisia taideopintoja varten. Tällöin Robert Kajanukselle myönnettiin jo edellä mainitun mukaisesti 700 markan, 2 824 euron, matka-apuraha samaan tarkoitukseen
(US-r 138/16.11.1877, Li: 2; SWL 137/17.11.1877: 1). Adolf Wikman konsertoi muun muassa Porissa 2.9.1880 (S-ta 35/28.8.1880: 1), konsertoi tenorilaulaja Sebastian Åbergin ja pianisti Ida Lindhin kanssa lisäksi vuonna 1880 Uudessakaarlepyyssä 17.10., Pietarsaaressa
19.10., Kokkolassa 21.10., Raahessa 24.10., Oulussa 27.10. (Wabl 82/16.10.1880: 1) ja Kuopiossa 7.11. (T-o 86/30.10.1880: 2 ja 4; S-o 87/5.11.1880: 4), esiintyi Hjalmar Freyn konsertissa 15.10.1882 Helsingissä (ÖF, Extra Blad 35/17.10.1882: 1) ja soitti Viipurissa orkesterin solistina Louis Spohrin Viulukonserton ”In Form einer Gesangsszene” 2.11.1884 (ÖF
255/31.10.1884: 1). Adolf Wikman oli Viipurissa Theodor Sörensenin johtaman [jousi]orkesterin konserttimestari (ÖF 11/15.1.1886: 2).
192. Pietarin konservatorion professori Johan Seifert, joka oli Itävallan kansalainen, sai
ulkomaan kansalaisuudestaan huolimatta vuonna 1892 oikeuden omistaa Kivennavan pitäjässä Terijoen kylässä ¾ rälssitilasta n:o 10 ja asua siinä pysyvästi (Wibl 237/12.10.1892: 2;
Fi 238/13.10.1892: 3; ÖF 238/13.10.1892: 3). Siten hänen matkansa opettamaan Anna Forsténin musiikkikouluun Viipuriin entisestäänkin lyheni.
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servatoriosta kaksi kertaa kuukaudessa. Seifertille oli lisäksi kaavailtu eräänlainen tarkastajan tehtävä musiikkikoulussa, mistä ilmeisesti musiikkikoulun
opetuksen tason todisteeksi kirjoitettiin myös sanomalehdessä. Artikkelissa tuotiin esiin myös Bertha Lindwallin/Lindvallin (jatkossa käytetään jälkimmäistä
sukunimen muotoa) opinnot Bernhard Stavenhagenin johdolla ja tuotiin esiin
musiikkikoulun toimintaprofiili.
[- -] fröken Bertha Lindvall, hvilken i tre år studerat vid musikinstitutet
i Helsingfors samt sedan i 2 år för Xawer Scharwenka i Berlin. Senaste sommar fortsatte fröken L. yttermera sina studier i Weimar hos den celebre unge
pianisten B. Stavenhagen, hvilken på sagde ort om sommaren meddelar undervisning åt pianister från alla delar af verlden, såsom för hans lärare, Liszt.
Musikskolan i Wiborg annonserade denna höst för 1:sta gången om en förskola (pianokurs för skolbarn) samt om en violinklass, der hr A Wikman, den
för Wiborg bekante violinisten och solide läraren, åtagit sig undervisningen.
En ensamble-klass skulle också komma till stånd, och har den unga musikskolan haft den stora lyckan att i den, i hela musikverlden uppburne violoncellisten J. Seifert från S:t Petersburg få en bundsförvandt och klassledare. Herr
Seifert är sinnad, att ett par gånger i månaden illustrera musikskolan med sin
närvaro och sin undervisning. Någongång kommer herr S. äfven att åhöra andra lektioner. Ett sådant tillika utöfvadt öfverinspektorskap af hr S., rutinerad
och erfaren konservatoriilärare som han är, kan ej annat än utöfva ett mycket helsosamt inflytande på studierna i musikskolan och undervisningens gång.
Musikskolan i Wiborg kan utgöra både en filial och en förskola till institutet i Helsingfors. Blifvande sånglärarinnor för statens skolor t. ex. måste efter
genomgången kurs här och annorstädes, t. o. m. i sjelfva institutet, auskultera en termin vid någondera af fruntimmerskolorna, under hvilken tid de yttermera kunna förbereda sig till examen hos direktor Faltin, Af vår här gjorda
framställning af musikskolans idé, lärarekrafter och undervisningsplan framgår, huru vigtigt det är att företaget vinner styrka genom allmänhetens verksamma deltagande och att det alldraminst icke må få aftyna genom brist på
intresse för detsamma.
En intresserad musikvän.193

Toisen lukuvuoden alusta laajennettu opetusohjelma oli lähes sama kuin
Helsingin Musiikkiopistossa. Sen opetusohjelmaan verrattuna Viipurin oppilaitoksesta puuttui vain urkujensoitonopetus, minkä oli määrä tulla opetus193. Wibl 230/3.10.1889: 2; ks. myös Fi 231/4.10.1889: 3.
Ensin mainitussa sanomalehdessä (Wibl 230/3.10.1889: 2), samassa numerossa ja samalla sivulla on kirjoitus Musikföreningenin perustamisesta ja sille suunnitelluista toiminnoista (mm. sellotaiteilija J. Seifert Pietarista mainitaan ”soaréen” esiintyjänä), konsertteihin
ilmaistaan musiikkikoulun oppilailla, ”niin pienillä kuin suurillakin”, olevan vapaa pääsy.
Jälkimmäinen ilmaus antaa aiheen olettaa, että Anna Forsténin musiikkikoulussa oli ilmeisesti hyvin eri-ikäisiä oppilaita.
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ohjelmaan sittemmin syksystä 1893, mutta opettajaksi ilmoitettu Emil Sivori
perusti samana syksynä Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun, joten urkujensoitonopetus järjestettiin siinä (vrt. s. 272–273). Perustellusti voidaan olettaa, että
jo oppilasrakenteestakin johtuen Anna Forsténin musiikkikoulussa huomattavasti suppeampaa kuin Helsingin Musiikkiopistossa.
Anna Forsténin musiikkikoulun antaman opetuksen tavoitteellisuus ilmeni
nyt ensimmäisen kerran musiikkioppilaitoksen toiminnassa konkreettisesti siten, että laulua opiskeleville ilmoitettiin järjestettävän mahdollisuus auskultointiin kaupungin tyttökouluissa, minkä jälkeen he voivat käydä antamassa
näytteen opetustaidostaan ”tirehtööri Faltinille” ja saada sen perusteella kelpoisuuden koulujen laulunopettajiksi. Oppikoulujen laulun- tai musiikinopettajilla ei ollut tuolloin eikä useisiin vuosikymmeniin sen jälkeenkään minkäänlaisia
vahvistettuja kelpoisuusehtoja eikä koulutusohjelmaa,194 vaan vuoden 1872
Koulujärjestyksen pykälän 52 määräyksen perusteella laulunopettajan kelpoisuuden haluavan tuli antaa näyte ”tieteisopillisesta taitavuudesta” yliopiston
musiikinopettajalle ja ”käytännöllisestä kyvystä” normaalilyseon tai kansakoulunopettajaseminaarin musiikinopettajalle.195 Richard Faltin toimi yliopiston musiikinopettajana vuosina 1871–1896 ja Robert Kajanus hänen jälkeensä
vuosina 1897–1927.196
Alaviitteen 193 tarkoittamassa kirjoituksessa (Wibl 230/3.10.1889: 2) mainitaan, että Anna Forstén on ymmärtänyt ottaa opetusohjelmaan tärkeät musiikin tukioppiaineet (vrt. Martin Wegeliuksen kirjeiden sisältämät ohjeet Anna
Forsténille, ks. s. 459), ja huomautetaan, että kahdeksan kuukauden mittainen
lukuvuosi on lyhyempi kuin muissa maissa niin koulu- kuin konservatoriolukuvuotenakin toteutettu. Kirjoittajan näkemyksen mukaan meillä [Suomessa] ei
ole opittu ymmärtämään ajan käytön merkitystä erityisesti musiikinopiskelussa.
Syksyllä 1892 musiikkikoulun pianonsoitonopettajan ilmoitettiin vaihtuvan,
koska avioiduttuaan Bertha Lindvallin oli määrä siirtyä Helsinkiin. Hänen ti194. Helsingin Musiikkiopistossa käynnistettiin mainittu koulutus syksyllä 1888, siis samaan aikaan Anna Forsténin musiikkikoulun perustamisen kanssa, nimellä ”oppikoulujen
tulevien laulunopettajien pedagogiset harjoitukset”. Tämän oppiaineen opetus lakkasi kuitenkin jo vuonna 1890 (Dahlström, F. 1982: 57–58/59–60).
195. Pajamo 1976: 45.
196. Richard Faltinin kilpahakijoina yliopiston musiikinopettajan virkaan olivat ylioppilas Lorenz Nicolai Achté, viulutaiteilija Johan Lindberg, laulunopettaja Gabriel Linsén,
laulunopettaja Carl Gustaf Wasenius ja pianisti Emil Zech (mm. FAT 39/17.2.1870: 1; HD
39/17.2.1870: 2; US-r 14/17.2.1870: 1; SWL 20/19.2.1870: 1).
Robert Kajanuksen kilpahakijoina olivat Jean Sibelius, joka Richard Faltinin jälkeen oli
hoitanut väliaikaisesti puheena olevaa tehtävää lukuvuoden 1896–1897, ja Ilmari Krohn.
Konsistorin enemmistö asettui Sibeliuksen valinnan kannalle, mutta Kajanuksen tehtyä
ehdollepanosta valituksen hänet nimitettiin musiikinopettajaksi (mm. Hbl 182/8.7.1896: 2;
US-r 155/8.7.1896: 2; ÖF 156/9.7.1896: 2; Ap 175/2.8.1897: 2, 176/3.8.1897: 2, 177/4.8.1897:
2; NPr 208/4.8.1897: 2; Hbl 208/4.8.1897: 3).
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lalleen Anna Forsténin musiikkikouluun pianonsoitonopettajaksi mainittiin tulevaksi samasta syksystä (1892) lähtien ”fröken Olga Kjellberg” (s. 1863), joka
välittömästi edellä tarkoitetun tiedon jälkeen omassa sanomalehti-ilmoituksessaan mainitsee olleensa ”Elev af konservatoriet i Stockholm samt af Hr Felix
Dreyschok i Berlin” ja tulevansa opettajaksi, jos tarpeellinen määrä oppilaita
ilmoittautuu 10.9.1892 mennessä.197
Ilmeisesti Bertha Lindvallin jääminen pois oppilaitoksesta koettiin suu
reksi menetykseksi, koska sanomalehdessä oli kirjoitus otsikolla ”Wiborgs
musikskolas framtid”. Tässä kirjoituksessa kuitenkin tuodaan vahvasti esiin
uudeksi opettajaksi ilmoitetun Olga Kjellbergin opinnot mainitsemalla hänen
opiskelleen Tukholmassa konservatoriossa ja Berliinissä Sternin konservatoriossa [Felix] Dreyschokin (1860–1906) oppilaana kaksi vuotta. Artikkelissa
korostetaan, että Olga Kjellbergin kiinnittäminen musiikkikoulun opettajaksi
on erittäin tärkeää.198 Sittemmin, jo ennen kuin mainittu ilmoittautumisajankohta oli umpeutunut, ilman allekirjoitusta olleilla sanomalehti-ilmoituksilla tiedotettiin, ettei Olga Kjellberg tule toimimaan pianonsoitonopettajana
Viipurissa.199 Erikoista on, että mainittujen ilmoitusten ja julkistetun tiedon
Bertha Lindvallin siirtymisestä pois paikkakunnalta jälkeen sanomalehdessä
oli sekä pianonsoitonopetusta edustaneen Bertha Lindvallin että Anna Forsténin [sanomalehdessä Forstán] allekirjoituksin ilmoitus musiikkikoulun toiminnan alkamisesta 15.9.1892.200 Bertha Lindvall siten ilmeisesti oli mainitun
musiikkikoulun pianonsoitonopettajana ainakin vielä syyslukukauden 1892.
Avioiduttuaan hän kuitenkin ilmoitti jo vuoden 1893 alusta lukien yksityisestä opetuksestaan allekirjoituksella Bertha Lindvall-Franck. Hän näyttää saaneen musiikkikoulussa johdollaan pianonsoittoa opiskelleet mukaansa tähän
omissa nimissään antamaansa opetukseen, mikäli sanomalehti-ilmoituksen sanamuoto ”Undertecknads musikelever bedjas anmäla sig måndagen den 16 dennes [- -]” tarkoittaa myös heitä. Samassa sanomalehden viitteessä 200 ensiksi
mainitussa numerossa Anna Forstén ilmoitti samansisältöisesti, mutta aikamäärältään edellisestä poiketen, sanoilla ”Undertecknads elever bedjas anmäla sig lördag den 4:de [- -].”201
Bertha Lindvall-Franck muutti jo ennen syksyä 1893 Helsinkiin, missä antoi yksityistä pianonsoitonopetusta.202 Mahdollisesti pianonsoitto jäi pois Anna
Forsténin musiikkikoulun opetusohjelmasta ainakin kevätlukukaudeksi 1893.
197. Wibl 185/12.8.1892: 1 ja 186/13.8.1892: 1.
198. Wibl 185/12.8.1892: 2.
199. Wibl 190/18.8.1892: 1 ja 196/25.8.1892: 2; WS 192/20.8.1892: 1; ÖF 192/20.8.1892: 2.
200. Ibid.
201. ÖF 11/13.1.1893: 1 ja 12/14.1.1893: 1. Sanomalehdessä Wibl (11/14.1.1893: 1, 2 ja
12/15.1.1893: 1) julkaistiin ainoastaan Bertha Lindvall-Franckin samansisältöiset ilmoitukset.
202. Hbl 236/3.9.1893: 1 ja 3; ÖF 237/3.9.1893: 1.
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Syksyllä samana vuonna musiikkikoulun sanomalehti-ilmoituksessa mainittiin,
että opetusta annetaan soololaulussa, viulunsoitossa, musiikinteoriassa ja säveltapailussa sekä pianonsoitossa, mikäli riittävästi oppilaita siihen oppiaineeseen ilmoittautuu.203 Pianonsoitonopettajaksi tuli tästä syksystä alkaen Aline
Selander (1857–1937),204 jonka mainitaan opiskelleen johtaja Wegeliuksen johdolla [ilmeisesti yksityisesti, koska Aline Selanderin, o. s. Neoviuksen, nimi ei
ole Helsingin Musiikkiopiston oppilasluettelossa]205 ja sen jälkeen Dresdenissä
professori [Adolph] Blassmannin (1823–1891) johdolla ja vielä Geneven konservatoriossa opettajaa mainitsematta.206 Ilmeisesti oppilaita ilmoittautui riittävästi, koska sanomalehti kertoi, että ”Undervisningen i pianospelet vid fröken
A. Forsténs musikskola har fru Aline Selander åtagit sig”.207
Anna Forstén oli itsekin ilmeisen kyvykäs pianisti, koska sanomalehtitietojen
mukaan hän toimi joidenkin laulajattarien pianopartnerina heidän konserteissaan, muun muassa jo vuonna 1877 Ida Basilierin konsertissa Pietarin Suomalaisessa kirkossa208 ja konserttiasteelle nousseen lauluoppilaansa Elsa Norringin
(k. 1929) pianopartnerina ”med säkerhet och finess” hänen konsertissaan Haminassa lokakuussa 1894.209
Syksyllä 1893 musiikkikoulun opetusohjelmaan ilmoitettiin lisättäväksi
urkujensoitto. Sitä opettamaan mainittiin tulevaksi Emil Sivori,210 joka Anna
Forsténin koulun yhteyteen aluksi ilmoitetun vastaisesti perusti heti tämän jälkeen oman yksityisen urkuri- ja lukkarikoulun.211 Emil Sivori kuitenkin opetti
Anna Forsténin musiikkikoulussa ainakin syyslukukauden 1893 ajan musiikinteoriaa ja säveltapailua.212 Rouva Elin Wärnhjelm [o. s. Lönnblad (1866–1935)],

203. Wibl 210/10.9.1893: 2; ÖF 247/13.9.1893: 1.
204. Aline Selander oli antanut yksityisesti pianonsoitonopetusta Viipurissa viimeistään
syksystä 1890 lähtien. Lisäksi hän antoi matematiikan sekä ranskan ja saksan kielten yksityistunteja (Wibl 203/3.9.1890: 1). Hän toimi myös joidenkin Viipurissa vierailleiden taiteilijoiden pianistina heidän konserteissaan (mm. Wibl 96/27.4.1892: 2 ja 98/29.4.1892: 2;
ÖF 96/27.4.1892: 1 ja 98/29.4.1892: 1).
205. Aline Selander olisi ollut 25-vuotias Helsingin Musiikkiopiston perustamisvaiheessa,
joten hän on aloittanut pianonsoiton opintonsa paljon ennen tätä ajankohtaa. Tästä syystä
hänen ensimmäiseksi opettajakseen mainittu ”johtaja Wegelius” ei liene ollut ”johtaja” Aline Selanderin opiskellessa hänen johdollaan.
206. Geneven konservatorion osalta L-a 67/29.8.1894: 3.
207. Wibl 216/17.9.1893: 3.
208. WiTng 54/12.5.1877: 2.
209. Wibl 240/16.10.1894: 3.
210. WS 199/29.8.1893: 2; M-i 70/2.9.1893: 2; LU 70/2.9.1893: 3; Wibl 205/5.9.1893: 3; Sl
36/7.9.1893: 2.
211. Å-d 70/2.9.1893: 2; WS 207/7.9.1893: 2; ÖF 241/7.9.1893: 1; Wibl 208/8.9.1893: 2; Pl
209/9.9.1893: 1.
212. Wibl 205/5.9.1893: 3; ÖF 240/6.9.1893: 2.
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joka oli opiskellut Helsingin Musiikkiopistossa vuosina 1885–1887,213 Tukholmassa ja Dresdenissä, opetti syksystä 1893 lähtien viulunsoittoa.214
Anna Forsténin musiikkikoulu toimi vielä lukuvuonna 1894–1895, ainakin syksyn 1894 ajan, koska viimeisin sanomalehti-ilmoitus koulusta oli syksyn
1894 alussa.215 Sen nimeksi Anna Forsténin musiikkikoulun lisäksi mainitaan
koulun toiminnan viimeisinä aikoina Wiipurin Musiikkikoulu.216 Boris Sirpon
perustettua vuonna 1918 Viipurissa samannimisen musiikkikoulun ja nimen
muututtua Viipurin Musiikkiopistoksi Anna Forstén oli sen laulunopettajana
vuoteen 1925 saakka.217
Puheena olevan musiikkikoulun opetustoiminnan tuloksellisuudesta ovat
esimerkkeinä lauluoppilaiden Elsa Norring ja Matilda Andersin menestyminen
kotimaisten esiintymisten lisäksi ulkomaisilla oopperanäyttämöillä. Jo edellä
mainittujen opettajien lisäksi Anna Forstén oli opiskellut Pauline Luccan (1842–
1908) johdolla Gmundenissa ja mahdollisesti sen johdosta sai myös Elsa Norringin ja Matilda Andersinin hänen oppilaikseen. Heistä Anna Forsténin sisaren
tytär Elsa Norring opiskeli Pauline Luccan johdolla vuosina 1895–1896218 ja oli
lyhyen aikaa myös Désirée Artot´n (1835–1907) oppilaana Pariisissa.219 Elsa
Norring konsertoi Viipurin lisäksi runsaasti kotimaassa, useita kertoja muun
muassa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa, Kotkassa ja Haminassa. Hän esiintyi myös Pietarissa hallitsijasuvun jäsenille vuonna 1898220
ja opiskeli mainitussa kaupungissa italialaista oopperaohjelmistoa Maddalena
Mariani-Masin (1850–1916) johdolla.221 Vuonna 1899 hän lauloi Italiassa Pinerolon oopperassa Violettan osan Giuseppe Verdin oopperassa Traviata.222 Syksyllä 1899 hänet mainitaan kutsutun Pietariin Italialaisen Oopperan jäseneksi.223
Avioiduttuaan vuonna 1900 narvalaisen liikemiehen kanssa Elsa Norring
käytti sukunimeä Norring-Clever. Hänen esiintymisensä näyttävät tämän jälkeen rajoittuneen pääasiassa Venäjälle. Sittemmin hän oli vuosina 1919–1929
213. Dahlström, F. 1982: 438/446.
214. Wibl 205/5.9.1893: 3; ÖF 240/6.9.1893: 2.
215. WS 205/5.9.1894, Supistus: 1; Wibl 210/11.9.1894: 1.
216. L-a 67/29.8.1894: 1 ja 3 sekä 68/1.9.1894: 1.
217. Rasilainen 1968: 25.
218. Pl 273/23.11.1895: 2; WS 274/24.11.1895: 2; W-i 196/25.8.1896: 3; Hbl 229/24.8.1896:
2, 195/25.8.1896, L-o-u: 2, 273/7.10.1896: 4 ja 233/8.10.1896, L-o-u: 2.
219. WaTng 152/6.7.1897: 4.
220. US-r 48/27.2.1898: 4.
221. Hbl 55/26.2.1898: 6; FTng 18/2.3.1898: 3.
222. W-i 77/5.4.1899: 3.
223. Hbl 276/12.10.1899: 4; Ap 211/12.10.1899: 2.
Mahdollinen oopperakiinnitys ei kuitenkaan näytä estäneen Elsa Norringia pitämästä esimerkiksi kaudella 1899–1900 lukuisia konsertteja erityisesti Viipurissa eikä esiintymisiä tai konsertteja myöskään Saksassa (viimeisimmän ilmauksen osalta ks. esim. Hbl
12/14.1.1900: 6).
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laulunopettajana Viipurin Musiikkiopistossa kuolinvuoteensa (1929) saakka,224
kuten myös jo edellä mainitun mukaisesti laulunopettajansa Anna Forstén vuoteen 1925 saakka.
Toinen Anna Forsténin kouluttama ulkomaisilla oopperanäyttämöillä me
nestynyt laulajatar oli Matilda Andersin. Opiskeltuaan kolme vuotta Anna Forsténin johdolla ja Pauline Luccan johdolla Wienissä [Gmundenissa] kahdeksan
kuukautta hän sai kiinnityksen Dresdenin Hovioopperaan. Vuonna 1896 hänelle tarjottiin kolmivuotinen kiinnitys Berliinin Hovioopperaan ilmeisen hyvillä
palkkaehdoilla,225 mutta Matilda Andersin ei kuitenkaan mainittua tarjousta
hyväksynyt, vaan otti vastaan kiinnityksen Düsseldorfin oopperaan 1.9.1896
lähtien. Hänen mainitaan jo tätä ennen esiintyneen Nürnbergin ja Wienin oopperoissa.226
Todennäköisesti Anna Forstén antoi yksityisesti laulutunteja jatkuvasti,
vaikka sanomalehti-ilmoituksia siitä ei ollut sen jälkeen, kun hän siirtyi Emil
Sivorin johtaman Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun opettajaksi. Edellä sanotusta poiketen hän kuitenkin syksyllä 1901 ilmoitti laulutunneistaan (ks. s.
273).227 Näyttää siltä, että Anna Forsténin musiikkikoulu ja hänen merkityksensä maamme varhaisen laulukoulutuksen saralla laulajattarien kouluttajana myös ulkomaisten oopperatalojen tarpeisiin on jäänyt tarpeettoman vähälle
huomiolle.
Emil Sivorin Viipurissa perustamista musiikkikouluista on ilmaistu monia
eri vuosilukuja lähinnä vasta 1920-luvulta. Eriävien tietojen esiintymiseen on
syynä se, että Sivori näyttää ”perustaneen” musiikkioppilaitoksiaan usein. Kuitenkin hänen musiikkikoulunsa, ”Walmistawa musiikkikoulu”, toimi jo viimeistään syksystä 1897 alkaen228 Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulun yhteydessä.
Sen nimenä Sivori käytti jo syksyllä 1898 ruotsinkielisissä sanomalehti-ilmoituksissa termiä Musikskolan.229

224. Rasilainen 1968: 24, 35–36.
225. Matilda Andersenille tarjottiin ensimmäiseltä vuodelta palkaksi 10 000, toiselta vuodelta 12 000 ja kolmannelta vuodelta 15 000 Saksan markkaa (Ap 7/10.1.1896: 3; Pl 7/10.1.1896:
2; Hbl 8/11.1.1896, L-o- u: 1).
226. Hbl 172/28.6.1896: 5 ja 147/30.6.1896, L-o-u: 2; ÅU 174/30.6.1896: 3; ÖF 148/30.6.1896: 3.
227. Sittemmin syksyllä 1906 Anna Forstén ilmoitti lyhyellä ilmauksella ”Laulutunteja
aletaan antaa lokakuun alussa” yksityisistä laulutunneistaan (K-a 204/5.9.1906: 1) ja syksyllä 1908 ruotsinkielisellä ilmoituksellaan ”Undertecknads sånglektioner vidtaga [- -]” (ÖF
223/28.9.1908: 1), minkä sanamuodon perusteella on todettavissa, että hän antoi jatkuvasti
yksityisesti laulutunteja. Vielä Viipurin Musiikkikoulun perustamisen aikoihinkin vuonna
1918, jolloin hän oli jo 72-vuotias ja opetti mainitussa oppilaitoksessa, hän ilmoitti yksityistunteina antamastaan laulunopetuksesta (mm. WN 130/10.9.1918: 1).
228. WS 222/18.8.1897: 1, 225/21.8.1897: 1, 229/25.8.1897: 2, 232/28.8.1897: 2, 239/4.9.1897: 1.
229. Wibl 201/1.9.1898: 2, 204/4.9.1898:2, 206/7.9.1898: 1, 210/11.9.1898: 2 ja 213/15.9.1898: 1.

8. Muut musiikkioppilaitokset

467

Vuonna 1900 Emil Sivori tiedotti musiikkikoulustaan, mihin ilmoitti otettavan sekä mies- että naisoppilaita.230 Seuraavan syksyn sanomalehti-ilmoituksissa, missä koulun nimeksi ilmoitetaan ”Viip. Musiikkikoulu”, opetusta
mainitaan annettavan ”edelleen piano- ja urkurisoitossa, laulussa sekä musiikin
teoriassa”. Erillisellä sanomalehti-ilmoituksella Emil Sivori tuo julki, että ”Lauluopisto, jossa annetaan maksuttomia oppikursseja nuottitaidossa, äänenmuodostuksessa ja suurempien kööriteosten esittämisessä, avataan kohdakkoin”.231
Lauluopiston, Kansan Lauluopiston, toiminta ei käynnistynyt aivan syksyllä
1901 ilmoitetun mukaisesti ”kohdakkoin”, koska se käynnistyi vasta syksyllä
1903, jolloin siihen ilmoittautui välittömästi 152 oppilasta. Siitä käytettiin julkisuudessa myös harhaanjohtavaa nimeä ”kansanlauluopisto”.232
Seuraava Emil Sivorin musiikkikoulu Viipurissa oli hänen yhdessä Torsten Kiljanderin (s. 1879)233 kanssa vuonna 1904 perustamansa ”Musiikkikoulu
Viipurissa”/”Musikskolan i Viborg”. Asiaa koskevissa sanomalehti-ilmoituksissa mainittiin opetusta annettavaksi ”Musiikin teoriassa ja historiassa, soololaulussa, pianon-, urkujen- ja urkuharmoninsoitossa, äänentapaamisessa,
kuorolaulussa, laulunopetuksessa ja johdossa”. Lisäksi tuotiin esiin, että koululaisia ja lapsia varten ”on järjestetty erityinen osasto”.234 Oppilaita ei näytä
ilmoittautuneen ainakaan aluksi kovin paljon, koska sanomalehtitiedon mukaan ”I musikskolan, grundad af hrr E. Sivori och T. Kiljander, ha hittills inskrifvits 20 elever.”235 Puheena olevan musiikkikoulun toiminnasta sittemmin
vuonna 1907 ilmoitettiin, että ”Koulu valmistaa naisurkureita ja laulunopettajia oppikouluihin” (ks. s. 279).
Torsten Kiljander näyttää olleen mukana musiikkikoulun toiminnoissa sanomalehti-ilmoituksien mukaan vielä vuonna 1906. Tällöin hänen nimensä on
koulua koskevissa sanomalehti-ilmoituksissa muodossa Kaukoranta.236 Tämän
jälkeen koulun johtaminen näyttää jääneen yksin Emil Sivorin tehtäväksi. Musiikkikoulua koskeneet sanomalehti-ilmoitukset olivat muutoin sisällöltään samat kuin edellä on ilmaistu.

230. WS 118/1.9.1900: 2 ja 126/9.9.1900: 1.
231. W-i 207/6.9.1901: 1, 72/7.9.1901, 2 päiv. painos: 1; WS 72A/7.9.1901, Supistus: 2.
232. SK 184/19.8.1903: 3.
233. Toivo Torsten Ferdinand Kiljander, vuodesta 1906 Kaukoranta (mm. Hbl 166/21.6.1906:
4; ÅU 164/ 21.6.1906: 2; K-a 204/5.9.1906: 1, 209/11.9.1906: 1), oli opiskellut Helsingin Musiikkiopistossa lukuvuoden 1899–1900 suorittamatta tutkintoa (Dahlström, F. 1982: 423/431).
Kiljander toimi myös Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulussa laulunopettajana. Nimenmuutoksen jälkeen hän oli lisäksi Viipurin suomalaisen reaalilyseon laulunopettaja viimeistään
vuodesta 1908 alkaen (SWL 66/19.3.1908: 1, 67/20.3.1908: 2 ja 68/21.3.1908: 3).
234. WN 204/3.9.1904: 1; W-i 205/4.9.1904: 1; K-a 205/4.9.1904: 1.
235. WN 216/17.9.1904: 2.
236. Mm. K-a 204/5.9.1906: 1 ja 209/11.9.1906: 1.
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Sivorin perustamiin237 musiikkioppilaitoksiin kuuluu myös vuonna 1924
käynnistynyt kansankonservatorio, mikä mitä ilmeisimmin oli käytännössä
Sivorin jo vuonna 1897 toimeen paneman musiikkikoulun osasto ja liittyi toimintaideanaan Armas Launiksen perustamiin kansankonservatorioihin (ks.
alaluku 8.4.3.). Näyttää siltä, että Emil Sivorin johtamat musiikkioppilaitostoiminnat selvän toimintaprofiilin sisältänyttä kirkkomusiikkiopistoa lukuun
ottamatta vähitellen hiipuivat Boris Sirpon johtaman Viipurin Musiikkiopiston
saatua johtavan aseman Viipurin musiikkikoulutuksessa (ks. alaluku 8.4.2.).
Emil Sivorin kuoleman (1929) jälkeen hänen puolisonsa Hellin Sivorin johtamaksi näistä musiikkikouluista jäi kirkkomusiikkiopisto, kuten edellä on jo
mainittu (ks. s. 281).
8.2.3. Kuopio
Vuonna 1898 Kuopion maaseurakunnan lukkariksi valittu Oskar Kruskopf (s.
1866)238 ilmoitti vuonna 1900 perustavansa kaupungissa musiikkikoulun,”jos
tarpeellinen määrä oppilaita ilmoittautuu”. Sanomalehti-ilmoituksessa mainittiin vuotuiseksi opetusajaksi sama kuin muissakin kouluissa. Opetusaineiden
osalta siinä tuotiin esiin, että ”Koulussa opetetaan pianonsoittoa, musiikin teoriaa, solfègea (nuotista laulamisen oppi) ja köörilaulua; kutakin ainetta 2 à 3
tuntia viikossa.”239 Oskar Kruskopfin seuraavat sanomalehti-ilmoitukset koskivat ainoastaan yksityistunteina annettavaa laulun opetusta,240 mutta vuoden
1901 alussa hän ilmoitti vielä musiikkikoulusta mainitsemalla, että opetusta
annetaan ”pianonsoitossa, urkuharmooninsoitossa, laulussa y. m.” ja että ”Lukkari- ja urkurikouluun aikovia valmistetaan kaikissa aineissa.” Opetus oli luokkaopetusta, koska samoissa sanomalehti-ilmoituksissa mainittiin soololaulun ja

237. Ks. esim. Marvia 1979, 5: 255.
Emil Sivorin mainitaan perustaneen vuonna 1921 ”Nuorison musiikkiopiston” (Heikinheimo (1955: 690), mistä näyttää käytetyn myös termiä ”Valmistava nuorison musiikkikoulu” (HS 172/26.6.1924: 4) Viipurin Kirkkomusiikkiopiston yhteyteen (ÅTng 146/2.6.1888: 3;
HD 61/3.6.1888: 3; A-a 45/5.6.1888, M-s-p: 2).
238. Oskar Kruskopf oli suorittanut lukkari-urkurin tutkinnon Turun Lukkari- ja urkurikoulussa keväällä 1888 (ÅTng 146/2.6.1888: 3; HD 61/3.6.1888: 3; A-a 45/5.6.1888, M-s-p: 2)
ja oli opiskellut Helsingin Musiikkiopistossa urkujensoittoa Richard Faltinin johdolla (Hbl
142/28.5.1895: 3; Mbl 48/28.5.1895: 3; US-r 121/28.5.1895: 2) ja Dresdenissä laulua Dresdenin konservatorion professorin Edward Mannin johdolla kahdeksan kuukautta (US-r
279/9.11.1897: 3; WS 160/17.6.1898: 3; Pl 138/18.6.1898: 3 ja 107/11.5.1898: 3 [ilman opettajan nimeä].
239. S-K 85/29.8.1900: 1 ja 2; US-o 104/6.9.1900: 1.
Myös Helsingissä ilmestyvä sanomalehti tiedotti Oskar Kruskopfin mahdollisesta musiik
kikoulun avaamisesta (Pl 203/31.8.1900: 3).
240. S-K 88/5.9.1900: 1; US-o 105/8.9.1900: 1 ja 106/11.9.1900: 1.
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soiton yksityistuntien alkavan samana päivänä kuin musiikkikoulun opetus.241
Syksyllä 1901 Oskar Kruskopf ei enää sanomalehti-ilmoituksissaan maininnut
musiikkikoulua, vaan ilmaisi ainoastaan [yksityisten] laulu- ja soittotuntien alkamisen.242 Samansisältöinen sanomalehti-ilmoitus oli myös syksyllä 1902.243 Siten Kruskopfin musiikkikoulun toimintaa oli ilmeisesti ainoastaan lukuvuonna
1900–1901. Oskar Kruskopf siirtyi vuonna 1904 Helsinkiin Vanhankirkon lukkariksi.244 Sukunimenään Kaakonkalvo (v. 1906 alkaen) hän toimi myös Helsingin Musiikkiopiston laulunopettajana vuosina 1915–1917.245
8.2.4. Lahti
Lahdessa aloitti toimintansa syksyllä 1910 Lahden Musiikkikoulu Oy. Sen tar
koituksena oli toimia yhteistyössä Helsingin Musiikkiopiston kanssa, mistä johtuen mainitun oppilaitoksen silloinen johtaja Karl Ekman vieraili Lahdessa
yhteistoimintaa suunnittelemassa yhdessä Lahden Musiikkikoulun johtajien
Erna Vernmayerin ja J. A. Valliuksen kanssa. Musiikkikoulun opetusaineina
olivat pianon-, urkujen-, ja urkuharmoninsoitto sekä laulu ja musiikinteoria.246
Ilmeisesti tämän koulun ajateltiin tulevan merkittäväksi oppilaitokseksi,
koska sitä koskevassa sanomalehdelle lähetetyssä ja julkaistussa artikkelissa
mainitaan muun muassa seuraavaa:
Keski-Suomen musikaalisena ahjona tulee olemaan Lahden Musiikkikoulu.
Halpojen asuntojensa wuoksi (H:gissä saawat musiikin harjoittajat maksaa
2–3 kertaa enemmän) ja hywän liikeyhteyden wuoksi on Lahti kuten luotu tähän tarkoitukseen. Koulun toiminnan tulee järjestämään H:gin Musiikkiop.
johtaja taiteilija Karl Ekman niin, että kun yleisiä waroja myönnetään, koulu
wuoden parin perästä woidaan muodostaa opistoksi. Opettajina tulewat toimimaan neiti Erna Wernmayer ja opettaja J. A. Wallius, joilla kummallakin
on 6 w. kokemus tällä alalla. Jotta niin moni kuin suinkin woisi tässä koulussa työskennellä owat tunnit saatawina 1–9 i.p. Yksityistunteja annetaan sitä
paitsi. Wielä hankitaan erityinen pianohuone, jossa nekin oppilaat, joilla ei ole
soittokonetta saawat siinä ilmaiseksi harjoitella.247

Musiikkikouluun hyväksyttiin syksyllä 1910 yhteensä 31 oppilasta, jotka
olivat Lahden lisäksi kotoisin hyvin monelta eri paikkakunnalta, Oulua myö241. US-o 1/3.1.1901: 1, 2/5.1.1901: 1 ja 3/8.1.1901: 1; S-K 1/4.1.1901: 1, 2/7.1.1901: 1 ja
3/9.1.1901: 1.
242. US-o 101/3.9.1901: 1, 102/5.9.1901:1 ja 103/7.9.1901: 1.
243. US-o 101/2.9.1902: 2.
244. Jalkanen 1976: 185.
245. Dahlström, F. 1982: 330/338.
246. Pullinen 1968: 120–121.
247. L-i 132/1.9.1910: 1.
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ten, Helsingistäkin kolme oppilasta.248 Tämän musiikkikoulun lukukausimaksut olivat eri oppiaineiden ja niiden yhdistelmien mukaan porrastettuina 30
markasta 75 markkaan, 118 eurosta 295 euroon.249
Musiikkikoulun mainitaan järjestäneen syyslukukaudella 1910 kaksi
(2.10.1910 ja 3.12.1910) ja kevätlukukaudella 1911 kaksi ”musikaalista iltamaa”.250 Kysymyksessä näyttävät olleen Hotelli Lahdessa järjestetyt ”Musiikkikoulun iltama” -tilaisuudet. Ainakin 2.10.1910 esitetyn ohjelman perusteella
niiden päätarkoituksena näyttää olleen varojen kerääminen koululle, ei koulun
antaman opetuksen tulosten esittely. Tällöin ohjelmassa olivat alkusoitto, murrekertomus, melodraama, laulua, runo, näytelmäkappale ”Seinä välillä”, ja lisäksi oli tanssia.251 Koulun toiminta ei jatkunut syyslukukautta 1911 pitempään.252
8.2.5. Helsinki
Kapellimestari Juho Leino (hänen opinnoistaan ja edeltävästä toiminnastaan
ks. s. 421) ilmoitti vuonna 1909 perustavansa Helsingissä Emil Sivorin Kan
san Laulukoulua vastaavan toiminnan. Siitä käytettiin julkisuudessa termejä
Folksånginstitut,253 Kansan lauluopisto,254 Folkhögskola för sångundervisning,255
folkets sångskola,256 folkets sånginstitut257 ja ensin mainitun ruotsinkielisen harhaanjohtavan termin lisäksi vastaavasti myös suomeksi kansanlauluopisto.258
Erikoista on, että samassa sanomalehdessä, missä on Juho Leinon allekirjoituksella varustettu ilmoitus puheena olevan lauluopiston perustamisesta ilmauksella Kansan Lauluopisto, sanomalehden toimituksen laatiman artikkelin
otsikkona on ”Kapellimestari J. Leinon kansanlauluopisto”.259
Perustettavaksi ilmoitetun Kansan Lauluopiston toiminnasta ja opetus
aineista ilmoitettiin seuraavaa:
”Kansan lauluopistossa” tullaan antamaan opetusta ainakin seuraawissa aineissa: a) äänenmuodostuksessa (hengityksen käyttämisessä, tukemisessa

248. L-i 141/17.9.1910: 2.
249. L-i 125/20.8.1910: 3, 128/25.8.1910: 1, 130/28.8.1910: 1, 132/1.9.1910: 1 ja 133/3.9.1910:
1; LS 92/20.8.1910: 1, 95/27.8.1910: 1, 97/1.9.1910: 2 ja 98/3.9.1910: 1.
250. Pullinen 1968: 121.
251. L-i 149/1.10.1910: 1.
252. Pullinen 1968: 121.
253. ÖF 158/14.7.1909: 2.
254. US-r 204/5.9.1909: 7; Hbl 240/6.9.1909: 4.
255. Måndagen 34/6.9.1909: 3.
256. NPr 204/6.9.1909: 4.
257. ÅU 241/6.9.1909: 3.
258. Uusmaalainen 78/14.7.1909: 2.
259. HS 210/12.9.1909: 3 ja 10.
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j. n. e.); b) äänentapaamisessa (jota warten ensin on opittawa interwallituntemusta y. m. musiikin alkeita); c) rytmiikassa; d) musiikin historiassa.
Opetus äänenmuodostuksessa tapahtuu yksitellen, mieskohtaisesti, äänen
tapaamisessa taas joukossa, yhteisesti. Opiston yhteyteen perustetaan kohta
sekakuoro, jotta työn tuloksia woidaan käyttää käytännöllisen laulun hywäksi.
Esimerkkinä, mitä suoranaista hyötyä tällaisesta opistosta on, huo
mautettakoon, että siitä esim. woidaan saada walmis kuoro oopperanäytäntöjä
warten. [- -]
Innostus tällaisen opiston aikaansaamiseen kuuluu työwäestön piireissä
olewan yleinen, niin että on luultawaa, etteiwät mitkään käytännölliset waikeudet tule hankkeen toteuttamista kohtaamaan.260

Huomionarvoista on, että puheena olevan Kansan Lauluopistoon perus
tettavaksi mainittu kuoro suunniteltiin oopperanäytännöissä esiintyväksi. Juho
Leinon Kansan Lauluopistosta oli vielä syksyllä 1910 sanomalehti-ilmoitus,261
joten ilmeisesti mainittu koulu toimi edelleen mainitun vuoden syksyllä. Sen
jälkeen tästä koulusta ei näytä olleen julkisuudessa jo esiin tuotujen sanomalehtitietojen jälkeen mitään tietoa. joten tämä helsinkiläinen lauluopisto ei ilmeisesti menestynyt.
Helmi Krohn (1871–1967), vuosina 1891–1913 Setälä, mainitsee, että Emmy Charlotte Achté perusti Helsingissä vuonna 1910 yksityisen vuoteen 1913
saakka toimineen oopperakoulun, missä Helmi Krohnin mukaan ei annettu laulunopetusta lainkaan, vaan keskityttiin näyttämöilmaisuun. Oppilaat kävivät
laulutunneillaan kukin omalla tahollaan.262 Jäljempänä esiin tulevien sanomalehti-ilmoitusten perusteella Emmy Achté ei näytä käyttäneen tästä opetuksesta termiä oopperakoulu, joten se on Helmi Krohnin antama.
Emmy Achté oli Helsingin Lukkari- ja urkurikoulun laulunopettaja ja miehensä Lorenz Nikolai Achten kuoleman (1900) jälkeen mainitun koulun johtaja.
Hän antoi tämän lisäksi laulun yksityisopetusta, mistä ilmoitti sanomalehdissä.
Vuoden 1909 helmikuussa hänen sanomalehti-ilmoituksiinsa tuli uusi ilmaus
”Mina lektioner i sång och plastik samt instudering af operaroller vidtaga åter.”263 Sanamuodon perusteella vastaavaa opetusta oli ollut jo tätä ennen,
ainakin syksyllä 1908, joten Helmi Krohnin tarkoittama ”oopperakoulu” olisi
käynnistynyt kaksi vuotta hänen mainitsemaansa aikaisemmin.
Sanomalehti-ilmoitusten sanamuoto mahdollistaa sen, että oopperarooleihin kohdistuva opetus oli laulunopetuksesta erillistä opetusta, joten siihen on
voinut osallistua myös muita kuin Emmy Achtén lauluoppilaita. Yhtä hyvin
260. US-r 204/5.9.1909: 7; ks. myös ÅU 241/6.9.1909: 3.
261. US-r 203/4.9.1910: 3.
262. Krohn, H. 1958: 153.
263. NPr 27/3.2.1909: 1, 29/5.2.1909: 1 ja 31/8.2.1909: 1; Hbl 32/3.2.1909: 2, 34/5.2.1909: 2
ja 36/7.2.1909: 4; HS 28/4.2.1909: 1 ja 30/6.2.1909: 1; SuK 29/5.2.1909: 1; US-r 30/6.2.1909: 1.
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voidaan tulkita mainittujen sanomalehti-ilmoitusten ilmaus ”Opetustuntini
laulussa, plastiikassa ja oopperaosien oppimisessa” niin, että kysymyksessä
oli yksi ja sama opetuskokonaisuus, jolloin lauluoppilaat olisivat olleet Emmy
Achtén omia lauluoppilaita.
Keväällä 1910 sanomalehdessä olleessa kirjoituksessa otsikolla ”Emmy
Achtés operaklass” mainittiin, että Emmy Achté perustaa tulevan syyskuun
puolessa välissä oopperaluokan. Artikkelissa tuotiin esiin Emmy Achtén opinnot ja toiminta oopperalaulajattarena ja ilmaistiin, että hänen suunnitelmansa oopperaluokan perustamisesta on kaivattu, ajanmukainen ja tarpeellinen.264
Syksyllä 1910 Emmy Achté ilmoitti sanomalehdissä, että hän avaa oopperaluokkansa 15. syyskuuta ja että sen esikuva on Pariisin konservatorion oopperaluokka.
Siinä harjoitetaan sekä näyttämöllisesti että musikaalisesti kokonaisia näytöksiä ja kohtauksia eri oopperoista. Eri osia opetetaan suomeksi, ruotsiksi,
saksaksi ja ranskaksi oppilaiden oman valinnan mukaan. Opetusta (2 tunnin
harjoitus) annetaan 3 kertaa viikossa. Vuosimaksu on 350 Smk, eli 150 syysja 200 Smk kevätlukukaudelta.265

Erillisessä sanomalehtiartikkelissa tuodaan esiin, että puheena olevaan
koulutukseen sisältyvässä laulunopetuksessa ei kajota äänenmuodostukseen.266
Se lienee saanut Helmi Krohnin ilmaisemaan asian edellä esiin tuodun mukaisesti epätarkasti niin, ettei laulunopetusta lainkaan annettu
Helsingin Musiikkiopistossa käynnistyi oopperaluokka syksyllä 1912 Emmy Achtén toimiessa opettajana, mikä osoittaa musiikkiopiston halua saada
hänen yksityinen oopperakoulutuksensa omien siipinsä suojaan. Tämän toiminnan mainitaan olleen ensin”privat” korkeine oppilasmaksuineen ja Emmy
Achtén olleen musiikkiopiston palveluksessa syyslukukauteen 1922 saakka.267
Tilastotietojen mukaan Helsingin Musiikkiopistossa oli oopperaluokan oppilaita jo vuonna 1912, mutta pääaineisia oppilaita vasta vuodesta 1914 alkaen,
mikä ilmeisesti osoittaa Emmy Achtén koulun oppilaiden siirtyneen juuri tällöin Helsingin Musiikkiopistoon.268
264. Hbl 120/5.5.1910: 10.
265. US-r 204/6.9.1910: 1 ja 206/8.9.1910: 1; SuK 205/7.9.1910: 1; HS 206/8.9.1910: 1; ks.
myös Hbl 239/ 4.9.1910: 4 ja 241/6.9.1910: 2 sekä NPr 203/5.9.1910: 1; Sanomalehti-ilmoitukset olivat samansisältöisiä tämänkin jälkeen (esim. Dagens Tidning 8/10.1.1912: 2 ja HS
8/12.1.1912: 1).
Ilmoitetut maksut edellä lainauksessa mainitussa järjestyksessä ovat 1 248,30, 590,70 ja
759,60 euroa eli korkeammat kuin Helsingin Musiikkiopiston ja erityisen paljon korkeammat kuin Käytännöllisen Orkesterikoulun lukuvuosimaksut.
266. Hbl 246/11.9.1910: 10.
267. Dahlström, F. 1982: 96/101, 323/331.
268. Ibid.: 106–107/110–111.
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8.2.6. Turku
Edellä (ks. luvun 5 alaviite 117) mainittu pianisti Kosti Vehanen ilmoitti syksyllä
1925 perustaneensa Valmistavan pianokoulun, missä hänen lisäkseen opettajina toimivat Liisa Laaksovirta (s. 1905), Agnes Moberg ja Sigurd Hedlöf. Tämän
koulun käynnistymistä edelsi Kosti Vehasen yritys perustaa Turussa ammattikoulutusta antava konservatorio (ks. s. 477–478). Sanomalehti-ilmoitusten perusteella Valmistava pianonsoittokoulu toimi ilmeisesti vuoteen 1929 saakka.269
Lyhytaikaisiin musiikkikouluihin Turussa kuuluu myös edellä Kosti Vehasen Valmistavan pianokoulun opettajana toimineen Sigurd Hedlöfin perustama ja vuosina 1931–1933 toiminut Åbo musikskola/Turun musiikkikoulu.
Tässä koulussa annettiin pianon-, viulun- ja sellonsoitonopetusta, laulunopetusta sekä säveltapailun- ja musiikinteorian- (pakollisena alkeiskurssi) ja yhteissoitonopetusta ilmeisesti syksystä 1933 lähtien. Koulun käynnistymisestä
15.9.1931 ja opetusaineista opettajineen ilmoitettiin sanomalehdessä. Pianonsoitonopettajina toimivat Sigurd ja Helga Hedlöf, viulunsoitonopettajana Viljo
Koskinen, sellonsoitonopettajana Erik Simonsson ja laulunopettajana Lola Elg.
Yhteissoittoa, säveltapailua ja siihen liittyvää diktaattia opetti Helga Hedlöf.270
Kevätlukukauden alusta 1932 musiikinteorianopettajiksi tulivat John Granlund
ja Emil Ekman (1862–1949).271 Syksystä 1932 viulunsoitonopettajaksi tuli Viljo
Nuotio ja toiseksi laulunopettajaksi Signe Vesterlund-Vänninen.272 Viimeisen
tätä koulua koskevan sanomalehti-ilmoituksen273 perusteella koulun toiminta
näyttää loppuneen syyslukukaudella 1933.
Koska Turussa oli samaan aikaan Armas Launiksen perustama Turun
Kansankonservatorio (ks. s. 497 ja 499), missä kansankonservatorioissa yleisesti toteutetun mukaisesti annettiin samojen oppiaineiden opetusta kuin Si
gurd Hedlöfin musiikkikoulussa, on oletettavaa, että viimeksi mainittu koulu
oli jonkinlainen vastaveto opetusjärjestelyiltään negatiivisen arvostelun274 kohteeksi joutuneelle kansankonservatoriolle. Suomen Maaseutukaupunkien Kansankonservatoriot -ryppääseen kuulunut ja Helsingin Kansankonservatorion
alaisuudessa toiminut – ja sen perusteella valtionapua saanut – Turun kan269. ÅU 237/30.8.1925: 1, 251/15.9.1926: 2 ja 248/9.9.1928: 2.
Sanomalehti-ilmoituksesta (ÅU 131/15.5.1927: 2) ei ilmene, oliko ”Kosti Vehanens Elevuppvisning i Brandkårhuset måndagen den 23 maj [- -]” Vehasen Valmistavan pianokoulun
vai hänen yksityisoppilaittensa esiintymistilaisuus.
Kosti Vehasen Valmistavassa pianokoulussa opettanut Sigurd Hedlöf antoi samaan aikaan Kosti Vehasen tavoin pianonsoitossa myös yksityisopetusta (mm. ÅU 244/5.9.1928: 2).
270. ÅU 242/10.9.1931: 2.
271. ÅU 11/12.1.1932: 1.
272. ÅU 246/11.9.1932: 2 ja 6 (Ny följd)/14.9.1933: 2; ks. myös Kvist 1986: 60.
273. ÅU 6 (Ny följd)/14.9.1933: 2; ks. myös Kvist 1986: 60.
274. Alfred Anderssén arvosteli hyvin ankarasti jo vuonna 1929 Turun Kansankonservatorion oppilailleen antamia vain 10-minuuttisia oppitunteja (ÅU 260/22.9.1929: 5).
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sankonservatorio kuitenkin pystyi toimimaan huomattavasti Sigurd Hedlöfin
perustamaa koulua pitempään, vaikka siihen julkisuudessa kohdistettiin tiukkasanaista arvostelua.
Turussa oli vuodesta 1941 alkaen John Rosasin (1908–1984) johtama De
svenska läroverkens i Åbo orkesterskola. Tämän koulun toiminta oli käytännössä koululaitoksen kerhotoimintaa, mihin saatiin rahoitusta Kouluhallitukselta,
Turun Soitannolliselta Seuralta ja yksityisten koulujen ylläpitäjiltä. Soitonopettajina toimivat edellä mainitun seuran ylläpitämän orkesterin muusikot, Rudolf
Nienstedt (viulunsoitto), Erik Simonsson (sellonsoitto) ja Vilho Halme (kontrabassonsoitto). Musiikinteoriaa opetti jo edellä Helsingin Musiikkiopiston alkeiskoulun musiikinteorianopettajana mainittu Greta Dahlström. John Rosas
johti orkesteriharjoitukset ja -esitykset sekä laati erityisesti toiminnan alkuvaiheissa orkesterille tarpeellisia helponnettuja sovituksia jousiorkesteriteoksista.
Myös Greta Dahlström osallistui mainittujen sovitusten tekemiseen. Orkesterikoulun opetus käynnistyi helmikuussa 1941, jolloin kouluun ilmoittautui 34
oppilasta. Tämän koulun toimintaa oli vuodeb 1952 syyskuun loppuun saakka.
Tällöin taloussyyt aiheuttivat orkesterikoulun lakkaamisen.275
8.2.7. Pori
Kyösti Alhon (1875–1962) Porissa vuonna 1931 perustama kansankonservatorio
tuodaan esiin alaluvussa 7.6.3., koska se edelsi sittemmin perustettua ja pysyväksi oppilaitokseksi jäänyttä Porin Musiikkiopistoa ja viimeksi Palmgren-konservatoriota. Muut lyhytikäisiksi jääneet kansankonservatoriot tuodaan esiin
Helsingin Kansankonservatorion yhteydessä, koska ne kuuluivat mainitun oppilaitoksen hallinnon alaisuuteen.
8.2.8. Vaasa
Vaasan Orkesteriyhdistyksen orkesterikoulun toiminnan loputtua ilmeisesti
lukuvuoden 1903–1904 päättyessä (sanomalehti-ilmoituksia koulusta ei näytä
olevan syksyn 1903 jälkeen eikä myöskään valtionavustustietoja) soitonopetus
jäi yksityisopetuksen varaan, kunnes vuonna 1936 Vaasassa perustettiin Marja
Kuutin (1889–1973) johdolla toiminut musiikkiopisto. Se siirrettiin sittemmin
vuonna 1953 Seinäjoelle, ja siitä tuli Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto. Vaasassa toimi jonkin aikaa 1920–1930-lukujen vaihteessa myös Armas Launiksen
perustama kansankonservatorio, mutta se jäi hyvin lyhytaikaiseksi Launiksen
Ranskaan muuttamisen johdosta.

275. Kvist 1986: 61–62.
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Vuonna 1937 Vaasassa perustivat Vaasan Orkesteriyhdistyksen orkesterin
kapellimestari Ernst Franz Hase (1880–1953) ja hänen puolisonsa, kuoronjohtaja ja laulunopettaja Tyyne Kerttu Hase (1884–1959), Vaasan Konservatorio
-nimisen oppilaitoksen. Se sekä sittemmin tämän luvun tarkasteluajanjakson
jälkeen, vuonna 1952, uudelleen perustettu Vaasan orkesterikoulu yhdistettiin
vuonna 1955 Kuula-opistoksi. Sen johtajana toimi vuoteen 1975 saakka kapellimestari Eino Haipus (1910–2004).276

8.3. Tuloksettomiksi jääneitä ehdotuksia
musiikkioppilaitostoiminnan käynnistämiseksi
Edellä mainitut lyhytaikaiset musiikkikoulut ovat esimerkkinä siitä, miten
vaikeaa oli saada aikaan pysyväisluonteista musiikkioppilaitostoimintaa Helsingin Musiikkiopiston lisäksi eri puolille maatamme. Ehdotuksia ja aloitteita,
jotka eivät johtaneet toivottuun tulokseen tehtiin 1900-lun alkuvuosikymmeninä ainakin Turussa ja Oulussa.
Nimimerkki F propagoi erittäin pitkässä sanomalehtiartikkelissaan Åbo
Akademin perustamisen yhteydessä vuonna 1917 konservatorion perustamiseksi
mainitun uuden yliopiston yhteyteen otsikolla ”Ett musikkonservatorium i hägnet av Åbo Akademi”. Tuotuaan muun muassa esiin, että maassamme on lukkari- ja urkurikoulujen lisäksi vain yksi musiikin ammattioppilaitos, Helsingin
Musiikkiopisto, kirjoittaja mainitsee muun muassa seuraavaa:
Överallt annorstädes i vårt land är musikundervisningen icke utan risk
fortfarande anvisad åt den privata företaksamheten, om vars kompetens att i
enlighet med målmedvetna, pedagogiska principer och metoder verka för sin
upgift man ej kunnat bilda sig en stadgad övertygelse. Utan tvivel har denna
privata musikundervisning i de jämförelsevis få brancher, den omfattat, uträttat ofantligt mycket gott och lagt grunden till mången, senare ofta på annat håll kompletterad färdighet i utövningen av en musikart.
Även i Åbo har den med musikaliska anlag begåvade ungdomens musikundervisning i primär- och mellanstadiet varit anförtrodd represantanterna för “privatlektioner i musik”. I tidningarna synas då och då annonser om
att en ger lektioner i pianospel, en annan i sång, en tredje i violinspel. Några av dessa privata musikpedagoger ha årligen genom “uppvisningar” vädjat
till offentligheten och kritiken. Att dessa paradtillställningar i mycket ringa
grad förmå ge underlag för ett objektivt, vederhäftigt omdöme rörande arten
av den metodiska undervisning de ständigt växlande, heterogena och föga uthålliga elevkomplexerna i dessa “olika skolor” åtnjuta, torde utan överdrift
kunna påstås. Att på grund av en inlärd utantillsläxa av det eller det favoritnumret, som bl. a. ofta nog overstiger elevens förmåga, avge ett omdöme om
276. Rewell 1979, 5: 548.
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kärnan i all undervisning — elevens framsteg och studiebegåvning å ena sidan, den pedagogiska kompetensen hos den undervi- sande å den andra — låter sig icke göra. För att rädda dessa uppvisningar från att urarta till tomma
granlåtsparaderingar, borde eleverna å dem — såsom i skolor brukas — uppträda gruppvis, ord nade efter ståndpunkt, röstmaterial o. dyl. och t ä v l a om
samma eller likartade solo- och ensemble uppgifter. Såvida den privata musikunderisningens utövare engång vädja till kritikens målsmän, vilket ju icke
är nödvändigt, ha dessa senare full rätt att hålla inne med sitt omdöme, avgivet blott på grund av de ohållbara argument, vartill dessa årsuppvisningar
tilläventyrs förmå föranleda.277

Tämän jälkeen kirjoittaja tuo esiin sen, että kansainvälisen kulttuu
rinvaihdon ansiosta kotimaisen säveltaiteen kehittymisen myötä [Turussa] alkaa tulla yhä tunnetummaksi pedagogisten periaatteiden mukaan järjestetyn
korkeamman julkisen akateemisen musiikkikoulun puuttuminen seudulta. Kirjoittaja huomauttaa, että maissa, missä kansallinen musiikki ei ole saavuttanut korkeampia päämääriä kuin meillä [Suomessa], on musiikkiakatemioita ja
konservatorioita, mitkä äärimmäisen tieteellisesti ja taiteellisesti koulutetuin
opettajavoimin saavat aikaan intensiivistä ja hedelmällistä kulttuurityötä oppilasjoukkoineen. Kirjoittaja palaa sen jälkeen tekstissään Turkuun.
Ännu har ingen offentligt framkastat tanken att Å b o A k a d e m i, vars
pånyttfödelse tack vare sällsynt frikostiga storsinta donationer inom en snar
framtid blir en verklighet, genom att upplåta några av sina salar för den musikaliska konstens odling i hela dess rika omfattning skulle rödja upp en ny
teg på det hemländska kulturella arbetsfältet, ur vars jordmån kommande
svenskpråkiga släkten i vårt land engång skola inhösta rika skördar. Uppammad och omhuldad av Åbo nya Akademi skulle en estetik musikfakultet eller ett k o n s e r v a t o r i u m i hennes hägn och vård bliva en värdig
adoptivsyster till M u s i k a l i s k a s ä l l s k a p e t i Å b o, som, instiftat
av Franzén, Porthan och Tengström under den minnesvärda tid, då kulturens
morgonrodnad grynde över vårt land, så nära sammanfaller med P e r B r ah e s A k a d e m i.
Vilket härligt arbetsfält med hägrande tonperspektiv skulle ej öppna sig,
om ett blivande musikkonservatorium vid Åbo nya Akademi finge somarbeta
med Musikaliska sällskapet! Vilken fruktbärande uppgift hade ej detta Musernas syskonpar att arbeta för till kommande generationers harmoniska
förädling — till ovansklig ära för de varmhjärtade stiftarena av A k a d em i s k a r e d i s i v a A b o e n s i s!278
277. ÅU 275/25.11.1917: 6.
278. Ibid.
Artikkelin viimeisimmässä kappaleessa oleva painovirheen sisältävä ilmaus “somarbeta” tarkoittaa ilmaisua ”samarbeta”. Kuten alaluvun otsikko jo osoittaa, sanomalehtiartik-
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Toinen musiikkioppilaitoksen perustamista koskeva sanomalehtikirjoitus oli vuonna 1919 otsikolla ”Musiikkikoulu Ouluun”. Kirjoituksen ehdotuksen keskeisenä perusteluna on kaupungin kaukainen asema eteläisen Suomen
kulttuurikeskuksista eli asia, mikä sittemmin 1970-luvulla tuli olemaan vahvana vaikuttimena maamme musiikkioppilaitosverkoston suunnittelussa ja
kehittämisessä.
Kun tämän kirjoituksen otsakkeessa ehdotetaan paikallisen musiikkikoulun perustamista paikkakun- nalle, ei sitä tehdä siinä mielessä että tämän
suunnitelman toteuttaminen juuri tällä hetkellä olisi meille elinehto, waan siitä syystä että meidänkin kaupunkimme siwistyspiireissä warmasti lämmöllä
suhtaudutaan tällaiseen hankkeeseen ja että sen toteuttamiselle nykyään olisi joitakin edellytyksiä.
[- -]
Seikka, joka esiintyy määrääwimpänä Oulun paikallisen kehityksen kulkuun nähden, on kaupunkimme etäisyys ja eristetty asema maan siwistyskeskuksiin nähden. Tälle me emme woi mitään, että kaupunkimme ei tule sen
lähemmäksi etelä-Suomea täältä suunniteltujen uusien rautateidenkään walmistuttua, meidän on waan ajoissa walmistauduttawa siihen welwoittawaan
kunnia-asemaan, joka kaupunkiamme odottaa wataisena Pohjolan liike- ja
siwistyskeskuksena. [- -]
[- -] Tuskinpa wakawaa estettä olisi musiikkikoulun perustamiseksi rajoitetussa muodossa, esim. pianonsoittoa, wiulu-, musiikin teorian ja laulutuntien järjestämisellä aluksi.
On yksi tärkeä seikka, joka tekee nykyisen ajankohdan otolliseksi Oulun
musiikkikoulun perustamiselle. Tämä on Oulun Walistustalo-osakeyhtiö, jonka
lopullinen perustaminen kuuluu pian alkawan syyssesongin tehtäwiimme. Jos
jonkinlaisen kannatusyhtiön saisi musiikkikoulua warten perustetuksi, olisi se
osakkeita merkitsemällä oikeutettu pääsemään uuteen walistustaloon asukkaaksi. Kaupunkimme eristetty asema muusta Suomesta, joka seikka pakoittaa meidät itse turwaamaan siwistyksen kehitystä pohjoisella Pohjanmaalla,
on takeena siitä, että tämän suuntaisille laitoksille on waltion puolesta odotettawissa runsasta rahallista awustusta.279

Kolmas musiikkioppilaitoksen perustamista koskeva hanke ei ollut pel
kästään sanomalehtikirjoitus, vaan konkreettinen aloite musiikkialan ammat
tikoulutusta antavan konservatorion perustamiseksi vuonna 1925 Turussa,
missä asia eteni kahden musiikkimiehen, Kosti Vehasen ja Alexander Nikiforowin, avustushakemuksen jättämiseen Turun kaupunginvaltuustolle. Tästä
kelin ehdotus ei toteutunut.
279. K-u 177/6.8.1919: 4.
Oulussa musiikkioppilaitos joutui kuitenkin odottamaan perustamistaan (v. 1952) yhteensä 33 vuotta.
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myönteiseen tulokseen johtamattomasta hankkeesta Barbro Kvist on kirjoittanut seuraavasti:
Finlands musikerförbunds åboavdelnings styrelse och några medlemmar
ur Musikaliska Sällskapet hade under ett gemensamt möte den 15.2.1925 diskuterat det i Åbo tilltänkta konservatoriet. Pianist Kosti Vehanen och ledaren
för Åbo amatörorkester Alexander Nikiforow hade till Åbo stads fullmäktige
inlämnat en ansökan om medel för grundandet av ett konservatorium (Musikerbladet nr 2 Februari 1925). Diskussionerna och ansökan ledde dock inte
till resultat.280

Koska mainittu konservatoriohanke jäi toteutumatta, Kosti Vehanen perusti edellä (ks. s. 473) esiin tuodun Valmistavan pianokoulun jo samana vuonna. Konservatorio-tyyppinen musiikkioppilaitos, Turun Musiikkiopisto (1962),
sittemmin konservatorio, sai odottaa perustamistaan mainitun aloitteen tekemisen jälkeen 37 vuotta.

8.4. Edelleen toiminnassa olevat 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä perustetut
musiikkioppilaitokset
8.4.1. Saatteeksi
Jäljempänä esiin tulevien oppilaitosten osalta tuodaan esiin lähinnä yleis
luonteisia oppilaitosten perustamiseen ja niiden profiloitumiseen liittyviä asioita. Muutamien oppilaitosten toimintoja tarkastellaan kuitenkin edellä sanottua
enemmän, koska näistä oppilaitoksista tuli sittemmin esikuvia niitä myöhemmin perustetuille musiikkioppilaitoksille ja Viipurin Musiikkiopiston osalta
erityisesti myös siksi, että sen toiminta oli ylivoimaisesti menestyksellisintä
kaikista maamme musiikkioppilaitoksista. Lisäksi on tarpeen korjata sitä koskevissa historiateoksissa esitettyjä joitakin epätarkkoja tietoja.
8.4.2. Viipurin Musiikkikoulu/Viipurin Musiikkiopisto
Edellä on tuotu esiin Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterikoulun toiminnan päättyminen vuonna 1917. Musiikkikoulutuksen organisoijaksi Viipurissa tämän jälkeen tuli Boris Sirpo, oik. Wolfson (1893–1967), joka oli
toiminut Helsingissä Filharmoonisen Seuran orkesterin toisen viulun soittajana vuosina 1912–1914281 ja muuttanut mainitun orkesterisoittajakautensa jäl
280. Kvist 1986: 77.
281. Ringbom, N.-E. 1932: 86/88.
Boris Sirpon mainitaan opiskelleen Moskovan konservatoriossa viulunsoittoa Johann
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keen Viipuriin, missä antoi viulunsoiton yksityisopetusta. Saksalaisperäisen
sukunimensä Wolfson hän oli muuttanut ensimmäisen maailmansodan aikaan
muotoon Sirob ja vuonna 1935 muutti sen muotoon Sirpo, jota nimeä tässä käytetään myöhäisestä muutoksestaan huolimatta.
Uudesta musiikkikoulusta Boris Sirpo ilmoitti syksyllä 1918 seuraavasti:

Wiborgs Musikskola
börjar den 16 sept.

Undervisning meddelas i: Violin, Cello, Piano, Sång,
Teori, Musikhistoria och Ensemble klass.
Terminsafgiften 165:—.
Elever kunna anmäla sig alla dagar å skolan Svartmunksgatan
11 (Arbetets Vänner) mellan 3–5 e. m.
Boris Sirob282

Oppilaita ilmoittautui syyslukukaudella 1918 yhteensä 45 ja kevät
lukukauden 1919 alusta 10 lisää, joten oppilasmäärä oli tällöin 55. Jo ensimmäisen lukukauden lopussa Boris Sirpo järjesti musiikkikoulunsa puolivirallisiksi
mainitut ensimmäiset oppilasnäytteet.283 Niiden toimeenpaneminen mahdollistui suurella todennäköisyydellä sen johdosta, että oppilaiksi tuli jo edellisinä
vuosina Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesterikoulussa opiskelleita ja Sirpon yksityisoppilaita, joille hän oli järjestänyt oppilaskonsertinkin
15.12.1917. Musiikkikoulun perustamisesta alkoi menestykselliseen opetukseen pohjautuva julkinen konserttitoiminta, mikä tuli erityisesti orkesteri- ja
oopperatoiminnan alalla olemaan esikuvana koko maan musiikkikoulutukselle useiden vuosikymmenien ajan.
Toisen lukuvuoden oppilasmäärä oli yli kaksinkertainen ensimmäisen määrään verrattuna, ja opetusaineet olivat lisääntyneet mahdollisuudella opiskella
myös puhallinsoittimien soittamista. Kolmannen lukuvuoden alkaessa oppilaita oli jo 143. Vuonna 1921 koulun toiminnan painopiste siirtyi selvästi orkesterikoulutukseen ja orkesteritoiminnan kehittämiseen Robert Kajanuksen
Hřimalýn (1844–1915) johdolla ja [musiikinteoreettisia oppiaineita] säveltäjä Mihail Ippolitov-Ivanovin (1859–1935) johdolla sekä täydentäneen opintojaan Pietarin konservatoriossa vuosina 1907–1911 ”sekä myöhemmin Berliinissä, Prahassa ja Wienissä mm. Georg Kulenkampfin [Kulenkampffin (1898–1948)], Otakar Sevcikin [Ševčikin (1852–1934)] ja Franz
Schrekerin [1878–1934] oppilaana” (Häyrynen 2008: 15). Esitetty tieto opiskelusta Kulenkampffin johdolla näyttää olevan jo hänen syntymävuotensa johdosta virheellinen.
282. WN 130/10.9.1918: 1; ks. myös suomenkielinen ilmoitus, K-a 111/10.9.1918: 2, missä
ruotsinkielisen sanomalehti-ilmoituksen ”Ensemble klass” on muuttunut ilmaisuksi ”Yhteinen luokka”.
Lukukausimaksuksi ilmoitettu 165 markkaa on 57,64 euroa.
283. Rasilainen 1968: 11–12.
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Käytännöllisen Orkesterikoulun ja Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen
vuonna 1898 käynnistämän ja ylläpitämän orkesterikoulun mallin mukaisesti
(vrt. Viipurissa jo tätä ennen tehdyt aloitteet orkesterikoulun perustamiseksi,
ks. s. 416–420). Edellä mainitun kehityksen selittää Boris Sirpon jo edellä esiin
tuotu orkesterisoittajatausta ja osaltaan myös Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen ylläpitämän orkesterin ja orkesterikoulun toiminnan luoma perinne.
Syksyllä 1923 koulussa oli jo yli 200 oppilasta. Tällöin sen ylläpitäjäksi tuli
Viipurin Musiikkiopiston osakeyhtiö ja oppilaitoksen nimeksi Viipurin Musiikkiopisto.284 Seuraavina vuosina oppilasluku vielä jonkin verran kasvoi, mutta toimitilojen ja rahoitusasioiden takia se ei voinut olla jatkossakaan suurempi kuin
noin 250.285 Vasta opiston 10 vuoden toiminnan jälkeen oppilasmäärä oli 328.286
Johtamalleen oppilaitokselle Sirpon luoma toimintamalli ja sen nopea toteuttaminen käytännössä ilmenivät vahvasti muun muassa siinä, että Viipurin Musiikkikoulun orkesteri teki jo vuoden 1922 alkupuolella konserttimatkan
Lounais-Karjalaan. Orkesteri esiintyi myös mainitun vuoden keväällä Viipurissa musiikkikoulun opettajilla täydennettynä 43-jäsenisenä sinfoniaorkesterikokoonpanona. Orkesteri konsertoi 10. ja 17.12.1922 Erkki Melartinin,
kevätkaudella 1923 Leevi Madetojan, Leo Funtekin ja Jean Sibeliuksen sekä
joulukuussa 1923 Robert Kajanuksen johdolla.287 Nämä orkesterinjohtajavierailut osoittavat Sirpon taitavuutta kompensoida oppilaitoksensa orkesterilla
Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen pysähdyksissä ollutta orkesteritoimintaa ja samalla myös hankkia valtakunnallista kantavuutta omalle työlleen ja
johtamalleen oppilaitokselle.288
Erkki Melartinin vuonna 1921 tekemän tarkastuskäynnin perusteella oppilaitoksen saama tunnustus lienee ollut osatekijä siihen, että Viipurin Musiikkiopisto alkoi vuonna 1923 saada valtionavustusta, mikä mainittuna vuonna
284. Rasilainen 1968:_9–17.
285. Ibid.: 26.
286. HS 272/6.10.1928: 8.
287. K-a 286/12.12.1922: 4 ja 293/19.12.1922: 4; Rasilainen 1968: 18–19.
Oppilaitoksen orkesterin kyvykkyyttä ainakin jossakin määrin osoittavat sen julkisesti
esittämät sävellykset. Erkki Melartinin johtamia sävellyksiä olivat hänen Sinfoniansa N:o
3 ja kantaatti Kysymysten portilla. Leevi Madetojan johtamassa konsertissa esitettiin hänen Sinfoniansa N:o 1, Pastorale ja Sammon ryöstö. Leo Funtekin johtamana orkesteri esitti
mm. Franz Schubertin (1797–1828) Sinfonian C [ei ole selvinnyt, oliko kysymyksessä ”pieni”
N:o 6 vai ”suuri” N:o 9 Sinfonia C] ja Jean Sibeliuksen Historiallisia kuvia. Jean Sibeliuksen johtamiin kahteen konserttiin sisältyivät hänen Sinfoniansa N:o 2 D, sarja Belsazarin
pidot ja Kevätlaulu. Robert Kajanuksen johtaman konsertin ohjelmassa olivat Ludwig van
Beethovenin Sinfonia N:o 4 c, Maurice Ravellin (1875–1937) Introduction et Allegro ja Kajanuksen Berceuse.
288. Erkki Melartinin, Leevi Madetojan ja Leo Funtekin toiminnasta Viipurin Musiikin
ystäväin Yhdistyksen orkesterin johtajina ja orkesterikoulun johtajat ennen nyt puheena
olevia orkesterinjohtajavierailuja on mainittu sivuilla 420–423.
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oli vähäinen, mutta seuraavana vuonna 40 000 markkaa, 12 670 euroa. Viipurin kaupunki antoi avustusta saman verran, mutta lisäsi avustuksen 90 000
markaksi, 28 010 euroksi, vuonna 1926. Kaupunki myönsi vielä mainittuna aikana samansuuruisen lisäavustuksen. Tämän jälkeen (v. 1927) valtionavustuksen määräksi tuli 80 000 markkaa, 24 480 euroa.289
Sinfoniaorkesterikokoonpanon osoittauduttua talouden kannalta raskaaksi Boris Sirpo keskittyi kamariorkesteritoimintaan ja hämmästytti orkesterinsa tasolla myös asiantuntijat vierailukonserteillaan Helsingissä vuodesta 1926
lähtien. Näistä ensimmäinen oli maaliskuussa 1926.290
Oppilaitoksen kamariorkesterin konsertti 17.2.1928 Helsingissä sai pää
kaupungin sanomalehtien musiikkiarvostelijat esittämään erittäin ylistäviä
kannanottoja soiton tasosta. Alla on otteita kahdesta suomenkielisestä sanomalehtiarvostelusta. Myös pääkaupungin ruotsinkielisissä sanomalehdissä oli
ylistäviä arvosteluja.291
Ja minun täytyy sitä paitsi vielä sanoa, että niin oikeatyylistä vanhan musiikin soittoa kuin johtaja B. S i r o b i n johdolla eilen esitettiin aniharvoin
saa kuulla. [- -] Ylimalkaan kaikki soitettiin kiitettävästi, tarkkuudella oivallisen johtajan ohjeita noudattaen, mutta samalla oikealla soittajainnolla ja tehtävän arvon mukaisella hartaudella.
[- -]
Jos taikka k u n hra Sirob orkestereineen taas ensi vuonna tulee Helsinkiin, lienee ehkä sana sen olemassaolosta kulkenut jo Helsingin konservatorioonkin, jonka oppilaista nyt juuri montakaan ei ollut saapuvilla, puhumatta
siitä, että konservatorio olisi ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin kollegainsa
kunnioittamiseksi.292
Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesteri
lujitti eilisellä konsertillaan tuntuvasti entistä hyvää mainettaan. Tämä, noin
viidentoista nuoren soittajan modostama ja B o r i s S i r o b i n johtama oppilasorkesteri on meidän oloissamme todella harvinaisuus, ei ainoastaan soittimelliselta kokoonpanoltaan, vaan ennen kaikkea esityksellisesti korkean
289. Rasilainen 1968: 27.
Sanomalehtihaastattelussa (HS 272/6.10.1928: 8) Boris Sirpo ilmaisi epätarkasti valtionavustuksen nousseen ”puolella”, kun se oli noussut noin kaksinkertaiseksi.
290. Rasilainen 1968: 21.
291. Mm. Hbl 48/18.2.1928: 16; SvPr 41/18.2.1928: 6.
292. US 41/18.2.1928: 15.
Otteita tässä tarkoitetusta Heikki Klemetin kirjoituksesta lainausmerkeissä, mutta alkuperäiseen tekstiin nähden virheitä sisältävänä, on esittänyt Toivo Rasilainen (1968: 22–
23). Antti Häyrynen (2008: 32) on esittänyt samat virheellisyydet.
Jo US:n edellisessa numerossa (40/17.2.1928: 2) oli kirjoitus otsikolla ”Mielenkiintoinen
kamariorkesteri”.
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tasonsa vuoksi. 1700-luvun mestarien ylevää kauneutta henkiviä concerto grossoja soittaa se tavalla, josta vain kiittävät mainesanat ovat paikallaan. Hra
Sirobin ja hänen soittajajoukkonsa tarmokasta ja määrätietoista työtä todistivat ihmeteltävän täsmällinen yhteissoitto, tarkka puhtaus ja laaja, monivivahteinen dynaaminen asteikko.293

Yrjö Suomalainen (1893–1964) on siteerannut Robert Kajanuksen Boris Sirpolle lähettämää kirjettä jonkin Helsingissä Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin pitämän konsertin jälkeen. Kajanus ei ollut voinut olla konsertissa
sairautensa vuoksi läsnä. Kirjeessä vertailu Helsingin oppilaitokseen niukasta ilmauksestaan huolimatta on paljon puhuva.
Sanomalehdistä ja niiltä, jotka olivat läsnä konsertissa, olen saanut kuulla siitä täydellisestä menestyksestä, mikä sinulla oli. Se on minua kovasti ilahduttanut, sen tarmon ja rakkauden, mitä omistat tehtävällesi, tunnustavat kaikki.
Sinun konserttisi kuuluvat olleen todellisena herätyksenä meidän konservatoriollemme. Mutta mitä auttaa hyvä esikuvakaan, kun jokainen edellytys parempaan puuttuu. Toivotan sinulle terveyttä ja voimia kauniin elämäntyösi
jatkamiseen.294

Vuoden 1929 konsertti Helsingissä oli 13. helmikuuta, ja se radioitiin suorana lähetyksenä ja oli siten ensimmäinen suomalaisen musiikkioppilaitoksen
radioitu konsertti [joitakin Helsingin Konservatorion konsertteja, oik. musiikki-iltoja, oli radioitu jo vuodesta 1926 lähtien, mutta niissä eivät oppilaat esiintyneet]. Solistit, Johann Sebastian Bachin Konserton kahdelle viululle soittaneet
Irma Salmela ja Elsa Ristola, olivat oppilaitoksen silloisia omia kasvatteja. Lukuisista vastaavista ylistävistä konserttiarvosteluista lainataan tähän otteita Uuden Suomen arvostelijan, nimimerkki H. K:n [Heikki Klemetin] kirjoittamasta.
En arvele vähääkään sanoessani, että ne esitykset olisi voinut yleisölle tarjota esim. Pleyel-salissa Parisissa ja jossakin kaikkein vaativimmassa tilaisuudessa. [- -] Tämän kirjoittaja ei ainakaan ymmärtäisi enempää vaatia. Mutta
kyllä monesti olen jäänyt yhtä jos toista kaipaamaan kuullessani tämäntapaisia esityksiä toisaalla. Konsertin väliajalla kuulinkin monenmuotoisena tois293. Il 41/18.2.1928: 5.
Sekä Toivo Rasilainen (1968: 23) että Antti Häyrynen (2008:32) mainitsevat virheellisesti puheena olevan Martti Paavolan kirjoittaman artikkelin olleen Iltasanomissa. Se ei vielä
tuona aikana ilmestynyt.
Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin konsertteja oli Helsingissä tämän jälkeen lähes vuosittain, joinakin niistä enemmän kuin yksi.
294. Suomalainen 1952: 250.
Yrjö Suomalaisen mukaan puheena oleva kirje on lähetetty Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin Helsingissä pitämän ensimmäisen [maaliskuussa 1926] konsertin jälkeen.
Kirjeessä kuitenkin käytetään termiä konserteista, joten hänen mainitsemansa ajankohta
ei ole täysin varma.
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tuvan sen yleisen ihmettelyn, jolla nimenomaan juuri tällä kertaa suoritukset
vastaanotettiin. Ja kyllä mielestäni tämä konsertti olikin paras, minkä viipurilaiset ovat täällä antaneet. Vaikka olikin taas uusia soittajia mukana, niin
kuin luonnollista on oppilasorkesterista kysymyksen ollen. Erittäin merkittävää on mainita, että viipurilainen orkesteri t a a s täällä esiintyi. Sen käynnit näyttävät tulevan vuotuisiksi, mistä on oltava sille monessakin mielessä
kiitollisia. Ei vain heidän oivallisesta soitostaan sinään, vaan erityisesti myös
ajatellen m i t ä he soittavat: vanhan ajan musiikin mestarisävellyksiä, joita
emme missään muuten saisi kuulla. Onhan avoimesti tunnustettava, että Helsinki ei tässä suhteessa ylimalkaan pysty rinnalle asettamaan mitään, vielä vähemmän laadultaan lähimainkaan viipurilaisen esityksen tasalle tulevaa. [- -]
[- -] Molemmat soolosoittajat on kasvatettu todellisiksi muusikoiksi ilman
mitään yksilöllistä tärkeäilmeisyyttä, heille on taideteos pääasia. Niin kuin
sitten lopuksi heidän johtajalleen B o r i s S i r o b i l l e, joka on ihmeellinen
mies, yhtä ihmeellinen innokkaana aatteen ihmisenä, kasvattajana ja raatajana korkean asian puolesta kuin johtajana. Sillä hänestähän kaikki riippuu.
Mutta kuullessaan hänen varmaankin kovaa työtä vaatineiden esityksiensä
viimeisteltyä muotoa, ei pakkoharjoittamisesta ole jälkeäkään, kaikki soi kuin
itsestään syntyneenä. Niin luonnollisen musikaalista on kaikki. Otaksun, että yleisemmin ei ole tunnettua, minkäarvoinen johtaja hra Sirob on; osaltaan
melko vajaa salikin oli siitä todistuksena. Säälin häntä, että hänen on työskenneltävä olosuhteissa, joissa hänen työnsä ei saa ansaittua huomiota, mutta kunnioitan samalla siitä, että hän kestää paikallaan ja kasvattaa Suomelle
muusikoita tavalla, jota täällä ei ole ennen nähty.295

Sama ylistävä sävy oli Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin Helsingin
konserttien musiikkiarvosteluissa seuraavinakin vuosina. Jo edellisinä vuosina
Boris Sirpon ansiot musiikkikouluttajana oli tuotu voimakkaasti esiin, mutta
myös konsertin 22.2.1930 arvosteluissa hän sai runsaasti kiitosta. Kapellimestarin ja orkesterin kouluttajan taitojaan hän oli edelleen kehittänyt opintomatkallaan Keski-Eurooppaan kesällä 1929, jolloin oli muun muassa perehtynyt
Berliinissä musiikkikorkeakoulun orkesterikoulun työhön ja seurannut Wilhelm Furtwänglerin (1886–1954) ja Bruno Walterin (1876–1962) toimintaa orkesterin harjoittajina. Edellä mainitusta vuoden 1930 konsertista kirjoitettiin
muun muassa seuraavia ilmaisuja:
Viipurin Musiikkiopiston oppilasorkesterin vuotuiset konsertit ovat muodostuneet jo merkkitapauksiksi Helsingin musiikkielämässä. Johtaja Boris
S i r o b i n, etevän muusikerin ja harvinaisen orkesteripedagogin harjoitustyö
on kantanut tuloksia, joille voi löytyä vertauskohtia ainoastaan suuren maailman musiikkikeskuksista.296
295. US 44/14.2.1929: 7; ks. myös vastaavat konserttiarvostelut sanomalehdissä HS
44/14.2.1929: 8, Hbl 44/14.2.1929: 7, Il 38/14.2.1929: 3 ja SvPr 38/14.2.1924: 4.
296. Il 45/24.2.1930: 3.
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Viipurin musiikkiopiston
K a m a r i o r k e s t e r i n vierailu todisti taas selvästi kuinka määrätietoista
ja tuloksellista työtä mainitussa oppilaitoksessa tehdään jousimusiikin alalla.
Johtaja B o r i s S i r o b on itse viuluniekka, ja hän osaa oivallisella pedagogisella kyvyllään kohottaa soittajistonsa aivan mallikelpoiselle tasolle, äänenantoon, yhteissoittoon y. m. seikkoihin nähden.297
Työ, jonka Boris S i r o b on suorittanut, on siis aivan uraauurtava. Tosiasiallisesti hänen viipurilainen joukkonsa on joutunut ja myös loistavasti pystynyt
täyttämään huomattavan aukon pääkaupungin musiikkielämässä ja tasoittamaan tietä sen kotipaikkaisille yrityksille samassa taidelajissa.298
Jos kysymyksessä oleva orkesteri olisi vakinainen, olisivat sen oivalliset suoritukset sittenkin ihmeteltäviä, sillä semmoinen valmius, jota ohjelma kauttaaltaan osoitti, vaatii paitsi kykyä, myös huolellista, uutteraa harjoitusta, vaikka
keneltä. [- -] Viipurilaisen nuorison soitto antaa aihetta paitsi moneen säveltaiteelliseen mietteeseen, teknilliseltä puolen, mistä riippuu esim. heidän vapaa,
irtonainen soittonsa, mistä tulee heidän laaja dynaminen asteikkonsa, yleinen
intonsa j. n. e. joihinkin muihin ajatuksiin, joista ainakin yksi, käytännöllisen
merkityksensä vuoksi tulkoon sanotuksi: kuinka kauan kestää ennen kuin
ymmärretään semmoisen miehen kuin johtaja S i r o b i n, josta lopulta kaikki
riippuu, merkitys! Merkitys taiteilijana ja kansankasvattajana. Mutta, elleivät asiat olisi niin kuin ne ovat, emmehän sitten olisikaan tavallisia ihmisiä,
lähemmin sanoen suomalaisia. Tervetuloa vasta! Pitäkää päälle viipurilaiset
edelleen, työstänne kostuu koko maan musiikkikulttuuri!299

Sirpo pyrki edelleenkin kehittämään kapellimestarin taitojaan oppi
laitoksensa orkesteritoiminnan ja myös Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen
orkesterin hyväksi. Vimeksi mainitun orkesterin uusi tuleminen koitti vuonna
1929, jolloin Sirpo kutsuttiin sen johtajaksi. Kesällä 1930 hän täydensi taitojaan Saksassa ja Sveitsissä.300 Tämä aktiivinen itsensä kehittäminen oli eduk297. HS 52/23.2.1930: 12.
298. S-aa 45/23.2.1930: 7.
299. US 52/23.2.1930: 12; ks. myös muut konserttiarvostelut, nimimerkki L (Hbl
52/23.2.1930: 9), nimimerkki M. P. [Martti Paavola] (Il 45/24/2.1930: 3) ja nimimerkki P–d.
(SvPr 45/24.2.1930: 4).
Antti Häyrynen (2008: 34–35) on virheellisesti ilmaissut puheena olevan Uuden Suomen
artikkelin, kuten myös viitteessä 297 tarkoitetun Leevi Madetojan (HS 52/23.2.1930: 12) ja
viitteessä 298 tarkoitetun nimimerkki T. K:n [Tauno Karilan] (S-aa 45/23.2.1930: 7) kirjoittamien konserttiarvostelujen koskevan Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin Helsingin
konserttia vuonna 1929. Lähteekseen Häyrysen mainitsemassa teoksessa (Rasilainen-Pullinen 1968: 40–41) vuosi on oikein.
300. Boris Sirpo seurasi Berliinissä Arturo Toscaninin (1867–1957) konsertteja ja matkusti Sveitsiin Baaseliin Felix Weingartnerin (1863–1942) kapellimestarikursseille. Niille pääsi
yhteensä 27 osanottajaa 63 hakijasta. Kuukauden mittaisella kurssilla tutkittiin perusteellisesti 21 sinfoniaa. Kurssin päätteeksi 12 osallistujaa valittiin päätöskonsertteihin johta-
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si Boris Sirpon tulevia orkesterinjohtajatoimintoja ajatellen. Pääkaupungissa
niistä keskeisiä olivat 1930-luvulla vuosittain järjestetyt Viipurin musiikin viikot. Niiden konserttien välityksellä sekä Boris Sirpon johtama Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesteri että Viipurin Musiikinystäväin Yhdistyksen orkesteri
tulivat yhä enemmän tutuiksi Helsingin musiikkiyleisölle.
Yksi tärkeimmistä Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin Helsingissä
esiintymisistä oli viulutaiteilija Bronislav Hubermanin (1882–1947) avustajana
toimiminen hänen Helsingin konsertissaan Johanneksen kirkossa 9.10.1931.301
Tämä konsertti ja Hubermanin Viipurissa pitämä vastaava konsertti sai hänet
ihmetyksiin Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin kyvyistä ja innosti hänet suunnittelemaan yhteistä konserttimatkaa Euroopan musiikkimetropoleihin. Matka toteutui jo kevättalvella 1932.
Puheena oleva ulkomainen konserttimatka suuntautui Alankomaihin, Belgiaan ja Ranskaan, ja sen tuloksena Suomen, erityisesti Viipurin Musiikkiopiston,
musiikkikoulutus sai erinomaista kansainvälistä huomiota osakseen. Jo edellä
mainitun Bronislav Hubermanin lisäksi kamariorkesterin solisteina konserttimatkalla esiintyivät musiikkiopiston silloiset omat kasvatit, viulistit Elsa
Ristola ja Irma Salmela sekä pianisti Cyril Szalkiewicz (1914–1969).302 Tämä
konserttimatka oli ensimmäinen suomalaisen musiikkioppilaitoksen orkesterin ulkomaille tekemä ja samalla osoitus siitä, että muualla kuin pääkaupungissa oltiin edelläkävijänä ja kansallisena keulakuvana musiikkioppilaitosten
orkesteritoiminnassa.
Vielä ennen ulkomaan matkalle lähtöä orkesterilla solisteineen oli konsertti
Tampereella ja Helsingissä yliopiston täpötäydessä juhlasalissa 12.4.1932. Konsertin merkitystä osoittaa se, että läsnä oli vaikutusvaltainen musiikkiyleisö,
muiden muassa tasavallan presidentin puoliso Ellen Svinhufvud (1869–1953)
ja marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951). Musiikkialan edustajista läsnä olivat viulutaiteilija Willy Burmester, professorit Robert Kajanus,
Heikki Klemetti ja Selim Palmgrén sekä säveltäjä Leevi Madetoja.303 Klemetmaan 64-jäsenistä Baselin orkesteria. Boris Sirpo oli yksi näistä orkesterinjohtajista, joista
hänet sanomalehtiarvosteluissa mainittiin parhaisiin kuuluvaksi, jopa parhaaksi (Rasilainen 1968: 36–37).
301. Puheena oleva konsertti pääsi alkamaan puoli tuntia tavallista myöhemmin. Solistina Hubermanin lisäksi esiintyi kontra-altto Emmi Leisner (1885–1958), ja urkurina avusti
Elis Mårtenson (1890–1957). Ohjelma oli mittava, mistä syystä Yrjö Suomalainen mainitsi
konserttiarvostelussaan, että sitä olisi pitänyt supistaa ”niin vaikeaa kuin poisjätettävän valikointi olisi ollutkin” (US 274/10.10.1931: 7). Ylistäviä konserttiarvosteluja Yrjö Suomalaisen lisäksi kirjoittivat muiden muassa nimimerkit E. K. [Evert Katila] (HS 274/10.10.1931:
7), O. I—n. [Olavi Ingman] (S-maa 233/10.10.1931: 4), N. P. [ilmeisesti Nikolai van der Pals]
(Hbl 274/10.10.1931: 6) ja M. P. [Martti Paavola] (Ajan Sana 234/10.10.1931: 4); ks. myös
Rasilainen 1968: 51–52.
302. Rasilainen 1968: 53–55.
303. Ibid.: 54–55.
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ti, Palmgrén ja Madetoja olivat konsertissa myös sanomalehtiarvostelijoiden
ominaisuudessa.
Konsertin arvostelut olivat ylistäviä. Pienenä miinuksena Leevi Madetoja toi arvostelussaan esiin sen, että 1600–1700-lukujen musiikin ”tulkinnassa
mentiin liialliseen dynaamisten vastakohtien tehostamiseen, jopa tehtiin suoranaisa ’efektejä’, jotka eivät sovi tämän musiikin tyyliin”. Arvostelunsa loppukappaleessa Madetoja mainitsi seuraavaa:
Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesteri on erinomaisen huolellisesti valmistautunut konserttimatkaansa, ulkomaista edustustehtäväänsä varten. Siitä
epäilemättä runsaslukuinen kuulijakunta oli yhtä mieltä. Kun tämä soittajisto
nyt innostuneen ja tehtäväänsä perehtyneen johtajansa päällikkyyden alaisena
lähtee antamaan näytteitä suomalaisesta kamariorkesteri-taiteesta, voi se olla
vakuutettu siitä, että maamme soitannollisen viljelyksen harrastajat mielenkiinnolla ja myötätunnolla seuraavat sen esiintymisiä vieraalla maaperällä.304

Heikki Klemetti, joka kaikissa edeltävissä sanomalehtiarvosteluissaan
näyttää syvällisesti ymmärtäneen Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin
soittotaidon todellisen arvon, ei esittänyt yhtään kriittistä sanaa tämänkään
konsertin annista.
Ilolla totesikin, että oli saavutettu ei vain meidän oloissamme ainutlaatuinen
mutta varmaan myös sinään hyvin harvinainen tulos. Wiipurin musiikkiopiston kamariorkesterista, sen nykyisestä matkakunnossa kysymyksen ollen, on
lähdettävä toiselta pohjalta kuin useimmiten orkestereita arvostellessa: tämän
yhtyeen jäsenet ovat kaikki joko solisteja tahi sitten ainakin taiteilijoita, tehtävänsä täysin hallitsevia ja velvollisuuden tuntoisen innon elähyttämiä muusikkoja. Juuri viimeksi mainittu seikka, vielä sammumaton, nuorekas soittointo
on orkesterin oivallisten saavutusten olennaisin peruste.

Annettuaan vielä runsaasti tunnustusta konsertissa esiintyneille oppilai
toksen omille solisteille, viulisti Irma Salmelalle ja pianisti Cyril Czalkiewiczille,
Heikki Klemetti päättää jo edellä osittain siteeratun arvostelunsa seuraavasti:
Ulkomailla on tietenkin myös monenlaisia kirjoittajia. Toivokaamme, että on
löytyvä niitäkin, jotka täysin käsittävät, mikä oivallinen yhtye Wiipurin musiikkiopiston kamariorkesteri on. Toivomme kiertueelle kaikkea menestystä.305
Antti Häyrysen (2008: 36) mukaan konsertissa oli ”tasavallan presidentti Svinhufvud”
eikä hänen puolisonsa. Asia on kuitenkin ilmiselvästi lainattu tässä viitteessä mainitusta
teoksesta, missä läsnä olleeksi mainitaan tasavallan presidentin puoliso.
304. HS 101/14.4.1932: 8.
305. US 101/14.4.1932: 8.
Puheena olevasta konsertista kirjoittivat sanomalehtiarvostelunsa myös jo edellä mai
nittujen Leevi Madetojan (HS 101/14.4.1932: 8) ja tekstissä esiin tuodun Heikki Klemetin
lisäksi nimimerkit O. I—n. [Olavi Ingman] (S-aa 85/14.4.1932: 5), S. P—n. [Selim Palmgrén]
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Heikki Klemetin toivomus siitä, että ulkomaan konserttien ”kirjoittajista”
[arvostelijoista] löytyy niitä, jotka ymmärtävät Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin oivallisuuden, täyttyi. Konserteista Antverpenissa, Haagissa,
Rotterdamissa, Brysselissä ja Pariisissa kirjoitetut sanomalehtiarvostelut olivat toinen toistaan ylistävämpiä.306
Musiikkiopiston kamariorkesteri avusti lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia
konsertoijia Viipurissa. Ulkomaisista taiteilijoista ovat muiden muassa mainittavissa aikakauden kuuluisat viulutaiteilijat Váša Přihoda (1900–1960), Alice
Takács ja Cecilia Hansen (1897–1989), pianotaiteilijat Wilhelm Kempff (1895–
1991), Ignaz Friedman (1882–1948) ja Alexander Uninsky (1910–1972) sekä koloratuurilaulajatar Maria Kurenko (1890–1980).307
Sen lisäksi, että Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesteri konsertoi lähes
vuosittain Helsingissä vuodesta 1926 lähtien, joinakin vuosina kahdestikin, musiikkiopiston nuoret oppilaat esittivät Suomen Kansallisteatterissa talvella 1935
Paul Hindemithin (1895–1963) lastenoopperan Me rakennamme kaupungin loppuunmyydylle katsomolle. Presidentin aitiokin oli sanomalehtitiedon mukaan
”täyteensullottu nuoria päitä, joiden keskeltä pilkisti Ellen-rouvan ystävälliset,
äidilliset kasvot.” Esityksessä nuorten orkesteria johti nuori tyttönen, Vuokko
Rastas.308 Tilaisuudessa esitettiin myös ”polvenkorkuisen” Christer Souranderin
(1922–2007) ulkomuistista johtamana ja orkesterin soittajienkin ilman nuotteja esittämänä muun muassa Joseph Haydnin Lapsisinfonia.309
Jo ennen edellä esiin tuotua Viipurin Musiikkiopiston omin voimin Hel
singissä esittämää oopperaa musiikkiopiston oopperaluokka yhdessä Viipurin
Musiikinystäväin Yhdistyksen kanssa pani toimeen useita oopperaesityksiä Viipurissa 1920-luvun lopulta alkaen. Esitetyt teokset olivat sekä kansainvälisiä
menestysoopperoita että kotimaisia uutuusteoksia.310

(Hbl 101/14.4.1932: 6) ja L. F. (SvPr 85/14.4.1932: 4).
306. Rasilainen 1968: 55–58.
307. Ibid.: 60.
308. ”Ellen-rouva” oli Ellen Svinhufvud. Vuokko Rastas esiintyi myös vuonna 1935 valmistuneessa elokuvassa ”Laulu ja soitto on ilomme”.
309. HS 54/25.2.1935: 6; ks. myös Hbl 54B/25.2.1935: 4, I-S 47/25.2.1935: 3, US 54/25.2.1935:
6 ja SvPr 47/ 25.2.1935: 4.
Christer Sourander toimi sittemmin ylilääkärinä Turussa ja avustajana Turun Soitan
nollisen Seuran orkesterissa.
310. Esitettyjä oopperoita olivat Charles Gounod (1818–1893): Faust v. 1927 ja 1928, Friedrich von Flotow (1812–1883): Martha v. 1928, Pietro Mascagni (1863–1945): Cavalleria rusticana v. 1929, Giuseppe Verdi: Traviata v. 1930, Giacomo Puccini (1858–1924): Madama Butterly v. 1931, Leevi Madetoja (1887–1847): Pohjalaisia v. 1933 ja Aaron Justinus Tenkanen
(1880–1963): Lea v. 1934 (K-a 91/3.4.1927: 5, 29/31.1.1933: 6, 31/2.2.1933: 6, 32/3.2.1933: 2 ja
33/4.2.1933. 4, 6; KT 29/4.2.1933: 6; WN 15/4.2.1933: 4; HS 36/7.2.1933: 6; K-a 130/17.5.1934:
3; Rasilainen 1968: 28–29, 43–46; Häyrynen 2008: 195).
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Sirpo toimi Viipurin Musiikkiopiston johtajana vuoteen 1939 saakka, jolloin hän siirtyi oppilaansa Heimo Haiton (1925–1999)311 kanssa Yhdysvaltoihin.
Musiikkiopisto puolestaan siirtyi vuonna 1940 sodan jaloista Lahteen. Talvisodan jälkeen oppilaitos toimi sekä Lahdessa että Viipurissa, mutta joutui luopumaan Viipurin yksiköstään jatkosodan rauhanehtojen alueluovutusten johdosta.
Tämän jälkeen alkoi kiireisesti sen selvittäminen, mihin kaupunkiin oppilaitos lopullisesti sijoitetaan. Yrjö Suomalainen kirjoitti artikkelissaan ”Viipurin
Musiikkiopiston kohtalo” sen toiminnan jatkumisen puolesta muun muassa
seuraavaa:
Viipurin Musiikkiopiston sekä opettajat että oppilaat ovat hajallaan eikä
ole tietoa siitä, voidaanko ja minne koota hajonneet sirpaleet. Yksi asia on kuitenkin selvä: Viipurin Musiikkiopisto ei saa lakata toimimasta. Jos niin kävisi,
sammuisi ahjo, joka on hehkuttanut ei vain lähintä ympäristöään, vaan joka
on valanut virkeää elinvoimaa koko musiikkielämäämme.
[- -]
Millaiseksi Viipurin Musiikkiopiston vastainen taival tuleekin, sillä on mitä kauneimmat perinteet takanaan. Uusi koti on kohotettava paikkaan, missä
sillä on mahdollisimman runsaasti karjalaista väkeä ympärillään.312

Viipurin Musiikkiopiston tulevasta sijoituspaikkakunnasta Eino Linnala
mainitsee kirjoituksessaan ”Nykyhetki ja musiikkioppilaitoksemme”, että koulu oli ehdotettu sijoitettavaksi joko Kuopioon tai Kotkaan.313 Toivo Rasilainen
ilmaisee sijoituspaikoiksi tutkitun Kotkan lisäksi Kouvolaa, Turkua ja Tamperetta.314 Lopulliseksi uudeksi toimipaikaksi tuli kuitenkin Lahti, mikä lähitienoineen oli merkittävässä määrässä Viipurin ja sen ympäristön entisten
asukkaiden uusi asuinalue, joten sijoituspaikka täytti hyvin Yrjö Suomalaisen
kirjoittamassa artikkelista edellä siteeratun ehdon.
Syksyllä 1940 Viipurin Musiikkiopistossa Lahdessa oli oppilaita noin 200
ja opettajia 17. Lahti oli tuolloin noussut asukasmäärältään maamme neljänneksi suurimmaksi kaupungiksi. Boris Sirpon ollessa oppilaansa Heimo Haiton kanssa Amerikassa johtajan tehtäviä hoiti filosofian maisteri Felix Krohn
311. Ennen Yhdysvaltoihin opettajansa kanssa siirtymistään Heimo Haitto oli toukokuussa 1939 voittanut Lontoossa vuosittain British Councilin järjestämän vähintään 15-vuotiaille tarkoitetun viulunsoittokilpailun. Siihen mainittuna vuonna otti osaa nuoria viulistena 11 maasta. Heimo Haiton ikä, 13 vuotta, alitti sääntöjen määräämän alaikärajan, mutta
hän sai osallistua poikkeusluvalla kilpailuun, kuten myös eräs jugoslavialainen nuori soittaja (MT 5/1939: 79). Kilpailusta myönnetty palkinto, ilmainen opiskelu vuoden ajan Lontoon
Kuninkaallisessa Musiikkiakatemiassa, jäi Heimo Haitolta hyväksi käyttämättä keskikoulun opintojen loppuun saattamisen ja Amerikkaan muuttamisen vuoksi.
312. US 96/10.4.1940: 7; ks. myös Rasilainen 1968: 109–110.
313. MT 1/1940: 3–4.
314. Rasilainen 1968: 110.

8. Muut musiikkioppilaitokset

489

(1898–1963),315 joka sittemmin valittiin oppilaitoksen johtajaksi Sirpon jäätyä
pysyvästi Amerikkaan. Suomen armeijan vallattua takaisin Viipurin jatkosodan aikana Viipurin Musiikkiopistolle perustettiin sivuosasto entiseen sijaintikaupunkiinsa. Oppilasmäärä oli aluksi 80, mutta kohosi kevätlukukaudella
1944 kolmeksi ja puoleksi sadaksi. Uusi evakkomatka pois Viipurista kuitenkin koitti jo mainittuna vuonna.316
Viipurin Musiikkiopiston opettajakunnassa oli tämän luvun tarkaste
luajankohtana runsaasti alansa eturivin asiantuntijoita. Musiikinteorian
opettajina toimivat Eino Linnala, Felix Krohn (1898–1963), Väinö Haapalainen
(1893–1945), Sulho Ranta (1901–1960), Väinö Raitio (1891–1945), Olavi Ingman (1903–1990) ja Kalervo Tuukkanen (1909–1979). Säveltapailunopettajana
oli Ruth Vaaranen. Edellä Mainitut Eino Linnala, Felix Krohn, Olavi Ingman
ja Kalervo Tuukkanen opettivat myös musiikinhistoriaa. Pianonsoitonopettajista mainittakoon Sergei Kulanko (ent. Kulikov), Ole Höckert (1898–1960),
Inkeri Saarinen ja Martha Seeseman sekä kaikkein pisimpään opettajana toiminut Sally Westerdahl. Muita pitkäaikaisia pianonsoitonopettajia olivat muiden muassa Eleonore Frisk ja Vilho Koponen. Laulunopettajista on jo edellä
mainittu Anna Forstén ja Elsa Norring-Clever. Muita laulunopettajia olivat
muiden muassa Olavi Nyberg (1901–1962), Greta Aaltonen ja Heimo Heimola (1908–1990). Viulunsoitonopettajina Boris Sirpon lisäksi toimivat muiden
muassa Robert Haertel, Eero Selin (1893–1960), Aloys/Alois Harpf (1879–?),
Lauri Saikkola (1906–1995), Elis Jurva, Onni Suhonen (1903–1987), Irma Salmela-Suurpää ja Kalervo Tuukkanen sekä pitkäaikaisimmin Tatjana von Rippas (1882–1962) vuodesta 1923 tämän luvun tarkasteluajankohdan jälkeenkin
vuoteen 1962 saakka. Sellonsoitonopettajia olivat muiden muassa Väinö Raitamaa, Vilho Koponen, Artto Granroth (1914–1987) ja Georg [Alexander] Harpf. Pitkäaikaisista puhaltimien soiton opettajista mainittakoon Armas Torikka
(huilunsoitto), Tauno Vikman-Viisjoki (oboensoitto), Toivo Malin-Malimaa (klarinetin- ja käyrätorvensoitto), Alexander Vilkko, Kaarlo Järvi ja Väinö Sarell
(trumpetinsoitto) sekä Ahti Karjalainen (1907–1986) (pasuunansoitto). Kamarimusiikinopettajana toimi Boris Sirpon ohella Andrej Rudnev (1878–1958).
Lausunnanopettajina toimivat lyhyehköjä aikoja muiden muassa sittemmin
maamme teatteritaiteen alalla ansioituneet Jalmari Rinne (1893–1985) ja Uuno Laakso (1896–1956).317
Viipurin Musiikkiopiston ensimmäisten vuosikymmenien opetustyön tuloksena maamme sai lukuisia orkesterisoittajia, pianisteja ja laulajia, joita tässä
ei luetella. Koska Boris Sirpon oma soitin oli viulu ja siten hänen solistisena
opetusaineenaan viulunsoitto, on kuitenkin paikallaan mainita musiikkielä315. MT 4/1940: 59.
316. Pullinen 1968: 133, 135.
317. Ibid.: 184–189.
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määmme sittemmin vaikuttaneista hänen viuluoppilaistaan jo edellä esiin tulleiden Irma Salmelan ja Elsa Ristolan lisäksi Onni Suhonen, joka sittemmin on
kouluttanut käytännössä lähes koko maamme uuden viulistisukupolven Sibelius-Akatemiassa monien vuosikymmenien ajan.318 Merkittävän elämäntyön ovat
lisäksi Viipurin Musiikkiopistossa viulunsoittoa opettaneen Tatjana von Rippasin oppilaista tehneet konsertoivina viulutaiteilijoina ja Helsingin orkestereiden viulisteina muun muassa Sulo Aro (1904–1998), Usko Aro (1922–1992)
ja Anton Hyökki (1915–1993).
8.4.3. Helsingin Kansankonservatorio ja Suomen
Maaseutukaupunkien Kansankonservatoriot sekä
Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorio
Termi kansankonservatorio tuli Suomeen Armas Launiksen319 (1884–1959) mukana Saksasta. Hän itse kirjoittaa asiasta seuraavaa:
Ajatus kansankonservatorion perustamisesta maahamme on kotoisin var
haisimmilta ulkomaanmatkoiltani. Tulin puhuneeksi suunnitelmistani mm.
Helsingin Työväenopiston johtajalle, joka myöskin kannatti asiaa ehdottaen,
että odottaisin siksi, kunnes Kordelin-rahastosta jaettaisiin avustuksia. Ollen
tämän säätiön kansanvalistusjaoston jäsen, kehotti mainittu henkilö ajan tullen minua jättämään tämän jo kauan puheena olleen anomuksen.320

Armas Launiksen esikuvana kansankonservatoriolle (vrt. Emil Sivorin
Kansan Laulukoulu Viipurissa, s. 421 ja vastaavan oppilaitoksen perustamis
suunnitelma Juho Leinon toimesta Helsingissä, s. 470–471) olivat Saksassa
1900-luvun alussa perustetut Volksmusikschule-nimiset musiikkioppilaitokset. Mainitun saksankielisen termin sanatarkka suomentaminen olisi johtanut
318. Onni Suhonen toimi Viipurin Musiikkiopiston viulunsoitonopettajana vuosina 1929–
1939 ja Sibelius-Akatemian viulunsoitonopettajana vuodesta 1943 alkaen. Hänen kouluttamiaan viulisteja ovat mm. Jouko Ignatius (1920–2001), Paavo Rautio (1924–2005), Leena
Siukonen-Penttilä (1924–1994), Eila Patomaa (1927–), Aarre Hemming (1928–2007), Roy
Asplund (1935– ), Seppo Tukiainen (1939– ), Juhani Numminen (1942– ), Ylermi Poijärvi
(1942– ), Ari [Mauri Arijoutsi] Angervo (1944– ), Esa Kamu (1944– ), Juha Kangas (1945– ),
Okko Kamu (1946– ), Pekka Helasvuo (1948– ) ja Kaija Saarikettu (1957– ).
319. Koska ei ole tiedossa, miten Armas Launis kirjoitti sukunimensä genetiivissä, Launiksen vai Launiin, siitä käytetään tässä tutkimuksessa muotoa Launiksen.
320. Armas Launiksen kirje Kordelinin säätiölle, Kansanvalistusseuralle, Työväen Sivistysliitolle ja Helsingin työ- väenopistolle päivättynä Grenoblessa 8.7.1926 (Aro 1972: 27).
Launiksen ilmaisema ”varhaisimmilta ulkomaanmatkoiltani” tarkoittaa hänen opis
keluaikaansa vuosina 1907–1909, jolloin hän opiskeli aluksi Wilhelm Klatten (1870–1930)
johdolla Berliinissä Sternin konservatoriossa ja sitten Waldemar von Baussnernin (1866–
1931) johdolla Weimarissa [oppilaitoksessa Grossherzlichen Musikschule in Weimar] (Marvia 1978a, 4: 17, ks. myös S-tär 22/1907: 291 ja Al 269/22.11.1907: 3).
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ajatukset kansanmusiikkiin,321 joten yleensä musiikkioppilaitosta tarkoittavan termin konservatorio tuleminen yhdyssanan osaksi oli käytännöllisin ratkaisu tämän erityisesti vähävaraisia kansalaispiirejä palvelevaksi alun perin
tarkoitetun musiikkioppilaitoksen nimessä (vrt. Napolin orpolastenkodit, alaluku 2.4.2.). Armas Launiksesta tuli 1920-luvulla kansankonservatorio-tyyppisen useisiin maamme kaupunkeihin levinneen musiikkioppilaitostoiminnan
käynnistäjä ja organisaattori.
Ehdotuksen vähävaraisille oppilaille tarkoitetun musiikkioppilaitoksen,
konservatorion, perustamiseksi teki kuitenkin jo ennen Armas Launista vuonna 1919 nimimerkki —la. [Väinö Pesola] artikkelissaan otsikolla ”Musiikki
työwäestön sivistysharrastuksissa”. Tarkasteltuaan asiaa yleisellä tasolla ja
todettuaan, että työväestön piiristä on noussut useita säveltaiteilijoita, kuten
[Leevi] Madetoja, [Toivo] Kuula ja [Heino] Kaski, kirjoittaja tuo esiin ehdotuksinaan sen, että pääkaupungin työväestön musiikkiharrastusten on keskityttävä
oman orkesterin ympärille. Rohkeana tulevaisuuden näkymänä kirjoittaja mainitsee jopa työväestön oman oopperan perustamisajatuksen, minkä hankkeen
hän kuitenkin ilmaisee olevan syytä jättää toistaiseksi lepäämään. Tämän jälkeen hän tarkastelee musiikkikoulutusta esittämällä seuraavaa:
Läheisempi on t y ö w ä e n m u s i i k k i k o n s e r w a t o r i o n perustamiskysymys. Jokainen, joka on seurannut täkäläisten työwäenopistojen ja
kuorojen toimintaa, tietää, miten palawa musikaalinen harrastus näissä elää
ja usein tapaa kykyjä, jotka järkiperäisen kouluutuksen awulla woisiwat päästä pitkällekin taiteen waikeakulkuisella polulla. Kun pääkaupungissamme jo
melko runsaasti rupeaa olemaan säweltaiteilijaproletariaattia, ei olisi waikeaa
saada opettajawoimia suunniteltuun konserwatorioon. Ja oppilaiksi woisi walita työwäenopistojen ja kuorojen lahjakkaimmat jäsenet. Oppiaineiksi woisi
aluksi riittää alkeisteoria, solo- ja kuorolaulu, läkkisoittimet sekä pianonsoitto. Erikoisia kursseja pitäisi järjestää henkilöitä warten, joista woisi kehittyä
kuorolaulun tai torwisoittokunnan johtajia koko maata warten. Muutamia
wuosia sitten järjestiwät Etelä-Karjalan nuorisoseurat tämäntapaisia kursseja ja mikäli tämän kirjoittaja itse työssä mukana olleena woi todeta, oliwat
tulokset sangen ilahuttawat. — Musiikkikonserwatorion taloudellisen puolen
järjestämisessä on käännyttäwä Kordelinin rahastojen ja kunnan puoleen.322

Ensimmäistä kansankonservatoriota, Helsingin Kansankonservatoriota,
perustettaessa vuonna 1922 maassamme vielä nykyäänkin toimivista musiik
321. Armas Launikselle näyttää tulleen puheena olevan termin käytössä ainakin yksi lipsahdus. Grenoblessa 8.7.1926 päiväämässään kirjeessä hän mainitsee tähän asiaan liittyen
seuraavaa: ”Katson muuten olevan voimain tuhlausta, että pääkaupungissamme toimisi
kaksi samanlaatuista, aivan samalla ohjelmalla työskentelevää kansanmusiikkiopistoa” (HS
197/25.7.1926: 9; ks, myös Aro 1972: 31).
322. SS-d 99/2.5.1919: 2.
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kialan oppilaitoksista antoivat koulutusta Helsingin Musiikkiopisto (vuodesta 1924 alkaen nimeltään Helsingin Konservatorio ja sittemmin vuodesta 1939
Sibelius-Akatemia) ja Viipurin Musiikkikoulu (vuodesta 1923 Viipurin Musiikkiopisto, sittemmin Lahden Musiikkiopisto ja 1970-luvulta 1990-luvulle Päijät-Hämeen konservatorio). Lisäksi maassamme toimivat tuolloin Helsingin
ja Turun lukkari- ja urkurikoulut ja Viipurin Kirkkomusiikkiopisto (vuoteen
1910 Viipurin Lukkari- ja Urkurikoulu). Helsingin ja Turun lukkari- ja urkurikoulut muuttuivat mainitussa järjestyksessä kirkkomusiikkiopistoiksi vuosina 1923 ja 1925.323
Helsingin Kansankonservatorion perustamisessa oli hankkeen tausta
voimana Helsingin työväenopiston suomenkielisen osaston johtaja Zacharias
Castrén (1868–1938),324 joka kehotti Armas Launista, johtamansa laulupiirin
opettajaa, hakemaan kansankonservatorion perustamiseen apurahaa Kordeli
nin säätiöltä (vrt. edellä siteerattu Väinö Pesolan vastaava ehdotus vuodelta
1919). Castrén oli mainitun säätiön kansanvalistustyön jaoston jäsen. Hylättyään 8.1.1921 Armas Launiksen, K. S. [Kaarle Sanfrid] Laurilan (1876–1947)
ja Artur Siegbergin (1862–1948)325 allekirjoittaman hakemuksen 25 000 markan, 7 899 euron, avustuksen saamiseksi kansankonservatorion perustamista
varten Helsinkiin lukuvuodeksi 1921–1922 puheena oleva rahasto Launiksen
ja Siegbergin 2.1.1922 allekirjoittaman uuden hakemuksen perusteella myönsi mainittuun tarkoitukseen 15 000 markan, 4 864 euron, apurahan vuonna
1922 edellytyksellä, että
[- -] aiottua laitosta toimeenpanemaan ja johtamaan asetettaisiin johtokunta,
joka muodostettaisiin siten, että Kordelinin sivistysrahaston puolesta kutsuttaisiin sen jäseneksi Armas Launis, joka samalla saisi tehtäväkseen kutsua
johtokunnan kokoon, sekä että Kansanvalistusseuraa, Helsingin työväenopiston suomenkielisen osaston johtokuntaa ja Työväen sivistysliittoa kehotettaisiin valitsemaan kukin yksi jäsen johtokuntaan.326
323. Kuha 2001: 128.
324. Zachris Castrén toimi Helsingin Kansankonservatorion/Sivistysjärjestöjen Kansan
konservatorion johtokunnan puheenjohtajana oppilaitoksen perustamisesta lähtien kuolemaansa saakka (Aro & Salmenhaara, A. 1972: 135).
325. Kaarle Sanfrid Laurila oli Helsingin yliopiston taidefilosofian dosentti vuodesta 1909
ja ylimääräinen professori vuosina 1929–1946. Hän oli myös Kansanvalistusseuran toimikunnan jäsen ja Kordelinin Säätiön kirjallisuuden jaoston puheenjohtaja sekä säätiön hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 1922–1937 (Heikinheimo 1955: 442).
Artur Siegberg toimi koulujen suomen ja ruotsin kielen opettajana ja oli innokas kuoromies. Hän toimi 15 eri kuoron, muiden muassa Ylioppilaskunnan laulajien, Muntra Musikanter -kuoron ja Laulu-Miesten johtajana. Siegberg suomensi [Gunnar] Wennerbergin
(1817–1901) Gluntarne (suom. Gluntit) vuonna 1920 (ibid.: 681).
326. Aro 1972: 12–13.
Kajoamatta yksityiskohtaisesti puheena olevan oppilaitoksen johtokunnan tai säätiön
hallituksen kokoonpanoihin on kuitenkin todettavissa, että vuonna 1919 ”työväen musiikki-
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Edellä mainitut tahot ovat sittemmin yhtäjaksoisesti olleet vuonna 1922
perustetun oppilaitoksen (vuosina 1926–1960 Sivistysjärjestöjen Kansan
konservatorion) hallinnossa sillä muutoksella, että Helsingin työväenopiston
suomenkielisen osaston tilalle tuli Helsingin kaupunginhallitus vuonna 1963.
Otsikolla ”Kansankonservatorion tarkoitus ja sille ominaisen opetustavan
yleiset piirteet” on Armas Launis kirjoittanut seuraavasti:
Kansankonservatorion tarkoituksena on vähäisestä maksusta antaa oppilailleen pätevää musiikkiopetusta heidän iästään ja edellytyksistään riippumatta, kunhan opiskelijalla vain on halua ja harrastusta. Laitoksessa ei
varsinaisesti kehitetä ammattitaiteilijoita, mutta jos oppilaiden joukossa ilmaantuisi huomattavia kykyjä, huolehtii opisto heidän jatkuvastakin kehityksestään. Kansankonservatorion ammattikouluista poikkeavasta luonteesta
johtuu myös, että todistuksia edistystä osoittavine arvolauseineen annetaan
oppilaalle vain erityisestä pyynnöstä.
Opetustapa on suunnilleen seuraava. Oppilaiden ilmoittauduttua tutkii
opettaja tarkoin kunkin oppilaan taidon, ja tämän nojalla — lisäksi lukuunottaen iän ja luontaisen älyn — jakaa heidät ryhmiin pitäen silmällä, että samalla tasolla olevat tulevat samoihin ryhmiin. Pitemmälle joutuneita sijoitetaan
ryhmään kolme tai neljä, alkavia viisikin. Kun opettaja on huomannut jonkun oppilaan kehittyvän muita nopeammin, siirretään tämä hänelle sopivampaan parveen.
Tällainen 3–5-henkinen ryhmä seuraa sitten opetusta koko soitto- tai laulutunnin ajan saaden kukin heistä näin tunnista osalleen lankeavan 20–12
minuutin asemesta tavallaan koko tunnin, sillä koko luokka, ollen jokseenkin
samalla tasolla, soittaa tai laulaa samoja tehtäviä, joten niiden selostaminen
ja niitten suhteen tehtävät huomautukset koskevat itse kutakin luokalla. Tämä samojen tehtävien suorittaminen samalla kannustaa kutakin pysymään
mukana, sillä eihän ketään haluttaisi jäädä toisista jäljelle. Mutta, kuten jo
mainittiin, pidetään kuitenkin huolta siitä, että taidossa tuntuvammin ryhmänsä oppilaista eroava pääsee siirtymään hänen edistystään paremmin vastaavaan ryhmään.
Oppilaat totutetaan heti alunpitäen saapumaan paikalle määrähetkellä
ja noudattamaan ehdotonta tarkkaavaisuutta tunnin aikana. Kukin suorittaa
vuoroon tehtävänsä ja saa huomautuksensa sen suhteen. Uuden läksyn valmistus käy luontevammin päinsä siten, että se selitetään kaikille samalla kertaa.
Näin voitetaan aikaa ja ehditään antaa neuvot ja ohjeet perinpohjaisemmin.
Samoin erityiset jousi-, sormi- tai ääniharjoitukset selitetään saman ryhmän

konservatorion” perustamista sanomalehtiartikkelissaan ehdottanut Väinö Pesola valittiin
Työväen Sivistysliiton edustajaksi oppilaitoksen johtokuntaan vuonna 1922 ja toimi johtokunnassa sekä sittemmin vuodesta Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion Säätiön hallituksessa vuoteen 1960 saakka eli 38 vuotta.
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oppilaille yhdellä kertaa ja samoin myös kuulustellaan sama kohta kotitehtävää kaikilta samanaikaisesti.327

Syyslukukaudella 1922 oppilaita oli yhteensä 91, mutta kevätlukukaudella 1923 jo 216. Oppilasmäärän kasvu aiheutti sen, että syyslukukaudella opettajina toimineiden neljän solististen oppiaineiden opettajan, jotka olivat Yngve
Ingman (pianonsoitto), Sulo Hurstinen (viulunsoitto), Harald Björkman (laulu)
ja Raili Kahilainen (1892–1957) (laulu), lisäksi oli otettava kuusi muuta opettajaa, pianonsoitonopettajat Arvi Karvonen (1888–1969) ja Lauri Kesäniemi,
viulunsoitonopettajat Yrjö Suomalainen ja Heikki Kansanen, sellonsoitonopettaja Martti Heiniö (1892–1976) ja laulunopettaja Helmi Sirén. Syyslukukaudella 1922 musiikinteorian alkeita opetti Toivo Haapanen noin 30–40 oppilaalle.
Kevätlulukukaudella 1923 mainitun oppiaineen opettajana toimi Armas Launis, jonka opetettavana oli tällöin 50–80 oppilasta. Launis opetti ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen myös sointuoppia [kenraalibassoa]. Alkuvaiheessa tätä
oppiainetta opiskeli noin 10 oppilasta. Edellä mainitun lisäksi Toivo Haapanen piti sekä syyslukukaudella 1922 että kevätlukukaudella 1923 kuusi luentoa musiikinhistoriasta.328
Saman lukuvuoden (1922–1923) toimintakertomuksessa otsikon ”Kansan
konservatorion nykyisen ohjelman laajentamissuunnitelmia” tekstissä Launis
tuo esiin, että mikäli varoja on käytettävissä, on tarkoitus laajentaa opetus
ainevalikoimaa ottamalla siihen tärkeimpien puhallinsoittimien, huilun ja klarinetin, soitonopetus ja jatkaa seuraavasti:
Tarkoituksena on vähitellen aikaansaada opistolle oma oppilasorkesteri, jossa
oppilaat saisivat harjoitella sekä soittajina että jossakin tapauksessa johtajanakin. Myös tulee opistoon läheisessä tulevaisuudessa muodostettavaksi laulukuoro tai oikeammin kuoroluokka, jossa annetaan ohjausta meillä niin tärkeäksi
käyneessä aineessa, kuorolaulussa. Samalla tullaan antamaan opetusta kuoronjohtamisessa erittäinkin niille oppilaille, jotka pianonsoitossa, laulussa ja
mikäli mahdollista myös musiikin teoriassa ovat saavuttaneet tähän tehtävään
tarvittavan valmiuden. Lopuksi voidaan vielä ajatella jotain vaatimatonta yhteistoimintaa opiston kuoron ja orkesterin välillä jonkun helpomman, oppilas
orkesterin mahdollisuuksien mukaan sovitetun sävellyksen esittämisessä.329

Edellä esiin tuodusta normaalista opetusjärjestelystä poiketen jo luku
vuonna 1924–1925 Helsingin Kansankonservatoriossa annettiin muita pidemmälle edistyneille laulu- ja viuluoppilaille lisäopetusta, jolloin pianistisäestäjä
oli oppitunneilla mukaina. Näille ryhmille järjestettiin myös esiintymistilai327. Launis 1923: 5–6.
328. Ibid.: 11–15.
329. Ibid.: 15–16.
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suuksia oppilaitoksen ulkopuolisissa tilaisuuksissa työväenopistoissa. Mainittua toimintaa suunniteltiin laajennettavaksi kunnalliskoteihin ja sairaaloihin.330
Lisäopetukseksi on myös luokiteltava vuonna 1926 kahdeksi koulutusyksiköksi
jakautuneista kansankonservatorioista Armas Launiksen johtamassa laitoksessa järjestetyt ”erikoisluokat”, opettajina pianonsoittajille Karl Ekman, laulajille Alma Fohström ja viulunsoittajille Sulo Hurstinen.331
Helsingin Kansankonservatorion alkuvuodet olivat erittäin värikkäät sen
johtajan, Armas Launiksen, ulkomailla oleskelun aiheuttamien ongelmien johdosta. Niiden johdettua lopulta välirikkoon ja erimielisyyksien jatkuessa siitä, kuka oppilaitoksen omisti ja kenellä oli oikeus sen nimen käyttämiseen,332
Helsingissä toimi syksystä 1926 alkaen kaksi kansankonservatorioa, edellä
mainitun Kordelinin säätiöltä saadun avustuksen ehdoksi määrättyjen taustajärjestöjen edustajista muodostaman johtokunnan hallinnoima ja Armas Otto Väisäsen (1890–1969) johtama sekä toisena Armas Launiksen hallinnoima
oppilaitos. Tämä kahden oppilaitoksen olemassaolo johti jopa siihen, että kumpikin taho ilmoitti sanomalehdissä syksyllä 1926 oppilaiden ilmoittautumiset
samaan paikkaan samana päivänä ja samalla kellomäärällä. Väisäsen johtama oppilaitos allekirjoituksella Helsingin Kansankonservatorion johtokunta
muutti sanomalehti-ilmoituksilla oppilaiden ilmoittautumiset toiseen aikaan.333
Epäselvyyksien välttämiseksi kahden eri kansankonservatorion toimintojen
välillä Helsingin Kansankonservatorion johtokunnan hallinnoiman oppilaitoksen ylläpitäjäksi pyrittiin muodostamaan Alfred Kordelinin säätiön alisäätiö.
Hankkeen kariuduttua säätiön nimeksi tuli Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion Säätiö ja sen kantarahaston lahjoittajiksi Alfred Kordelinin Yleinen
Edistys- ja Sivistysrahasto, Kansanvalistusseura, Helsingin kaupunki ja Työväen Sivistysliitto. Säätiön perustamista koskevan säädekirjan, missä mainitaan
muun muassa seuraavaa: ”olemme me allekirjoittaneet 9 päivänä marraskuuta
330. Ibid. 1925: 5.
331. Ibid. 1932: 4.
332. Armas Launis merkitytti vuonna 1926 Helsingin Kansankonservatorio -nimisen ”liikkeen” kaupparekisteriin numerolla 55 300 itsensä omistamaksi ja ilmoitti kirjeellä oppilaitoksen johtokunnalle, että se on vapautunut tehtävästään, koska Launis oli mainitulla toimenpiteellään ottanut laitoksen hoidon omaisuuksineen kokonaan haltuunsa (Armas Launis
10.5.1926. Helsingin Kansankonservatorion johtokunnalle; Castrén & Väisänen 1927: 4; Aro
1972: 24–25).
Oppilaitoksen johtokunnan ja Armas Launiksen välisiä asioita käsiteltiin myös julkisuudessa sanomalehdissä. Kirjoitukset kulminoituivat Armas Launiksen Grenobessa 8.7.1926
päiväämään sanomalehtiartikkeliin ”Kansankonservatorio-kysymys” ja siihen Z. Castrénin
kirjoittamaan vastineeseen ”Vastineeksi herra Launiille” (HS 197/25.7.1926: 9; ks. myös Aro
1972: 27–34) sekä mainittujen kirjoitusten jälkeen Suomen Säveltaiteilijain Liiton, Kansanvalistusseuran, Helsingin suomenkielisen työväenopiston ja Työväen Sivistysliiton julkilausumiin, missä ne tuomitsivat Armas Launiksen toimenpiteet (Aro 1972: 34).
333. Aro 1972: 34–35.
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1928, Henrik Gabriel Porthanin 189:ntenä syntymäpäivänä, päättäneet perustaa Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorio -nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on ylläpitää samannimistä opistoa”, allekirjoittajina ovat filosofian tohtori
Zachris Castrén, filosofian maisteri Väinö Pesola, toimitusjohtaja Vihtori Suomalainen ja filosofian maisteri A. O. Väisänen.334
Nimeä Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorio oli kuitenkin alettu käyttää
jo vuonna 1926, jolloin vuonna 1922 perustetun kansankonservatorion johtokunta oli edellä esiin tuodun mukaisesti valinnut oppilaitoksen uudeksi johtajaksi Armas Otto Väisäsen. Perustetun säätiön sääntöjen [otsikoitu ilmauksella
Helsingin Kansankonservatorion säännöt] ensimmäisessä pykälässä oppilaitoksen toiminta määritettiin ilmauksella ”Opisto antaa pätevää musiikinopetusta,
pyrkien siten herättämään säveltaiteen harrastusta ja edistämään sen viljelyä
eritoten vähävaraisissa kansankerroksissa.” Ilmeisesti selvän eron saamiseksi
Armas Launiksen johtamaan kansankonservatorioon sääntöjen viidennen pykälän viidennen momentin viimeiseksi virkkeeksi kirjattiin ilmaus ”Johtokuntaa
valittaessa on huomioonotettava, ettei valittu kuulu samanaikaisesti minkään
muun musiikkiopiston hallitukseen tai johtokuntaan.”
Armas Launis jatkoi Helsingin Kansankonservatorio -nimisen oppi
lait oksen johtamista ja perusti sille yhdessä arkkitehtiveljensä ja lau
lunopettaja Lauri Parviaisen (1900–1949) kanssa ylläpitäjäksi Helsingin
Kansankonservatorioyhdistyksen sekä perusti saman yhdistyksen ylläpitämiksi
pian mainitun välirikon jälkeen kansankonservatorioita moneen eri kaupunkiin,
Tampereelle, Turkuun, Poriin, Vaasaan, Ouluun, Kotkaan ja Uuteenkaupunkiin.335 Näitä kutsuttiin yhteisnimellä Suomen Maaseutukaupunkien Kansankonservatoriot. Helsingin Kansankonservatorion hallinnon alaisina ne saivat
toimintaansa myös valtionavustusta vuodesta 1928 lähtien.336 Armas Launiksen perustamien ja johtamien maaseutukaupunkien kansankonservatorioiden
toiminnat loppuivat muutamien vuosien kuluessa sen jälkeen, kun Launis asettui vuonna 1930 pysyvästi asumaan Ranskaan, Tampereen ja Turun oppilaitosten toiminnat kuitenkin vasta 15 vuotta alkamisensa jälkeen lukuvuoden
1941–1942 kuluessa. Porissa vuonna 1930 Launiksen perustaman kansankon334. Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion säädekirja 9.11.1928 [Helsingin Konser
vatorion arkisto]; ks. myös Aro 1972: 35–37.
Säätiön kantarahasto muodostui seuraavasti: Alfred Kordelinin Edistys- ja Sivistysrahasto 25 000 mk (7 453 euroa), Kansanvalistusseura 10 000 mk (2 981 euroa), Helsingin
kaupunki 10 000 mk (2 981 euroa) ja Työväen Sivistysliitto 3 000 mk (894 euroa). Lisäksi
”Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion säästövaroista kantarahastoon osoitettiin 2 000
markkaa (596,20 euroa).
Säätiön perustamista koskevassa säädekirjassa on virheellisesti rinnastus Henrik Gabriel Porthanin syntymäpäivään, koska se on 8. eikä 9. marraskuuta.
335. Aro 1972: 34–35.
336. Launis 1932: 4.

8. Muut musiikkioppilaitokset

497

servatorion toimintaa jatkoi urkuri Kyösti Alhon (1875–1962) johtama kansankonservatorio jo vuodesta 1931 alkaen.
Armas Launiksen johtaman kansankonservatorion toiminta Helsingissä jatkui tämän luvun tarkasteluajanjakson jälkeiselle ajalle, vuoteen 1950 saakka,
jolloin se hänen itsensä aloitteesta liitettiin Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorioon. Se toimi vuoteen 1960 saakka tällä nimellä ja mainitusta vuodesta
lähtien alkuperäisellä nimellään Helsingin Kansankonservatorio. Nimi muutettiin muotoon Helsingin Konservatorio syksyllä 1971.337
Kansankonservatorioiden opetus oli järjestetty siten, että solististen oppiaineiden opetus annettiin opettajien kotona, koska oppilaitosten ylläpitäjällä ei tätä tarkoitusta varten ollut huoneistoa, ”eikä ulkomaisten esimerkkien mukaan
tarvitsekaan olla”, kuten Armas Launis on asian ilmaissut.338 Vain ryhmäopetusta, yhdistetyn musiikinteorian ja säveltapailun sekä luentosarjoina annetun
musiikinhistorian opetusta ja kansliaa varten niillä oli jokin erillinen vuokrattu
toimitila. Opinnäytteistä ei toiminnan luonteesta johtuen annettu arvosanoja
ennen kuin Helsingin oppilaitoksessa 1950–1960-lukujen taitteesta alkaen. Solistisina oppiaineina opetettiin yleisesti pianonsoittoa, yksinlaulua, viulunsoittoa ja sellonsoittoa sekä Helsingissä kanteleensoittoa syyslukukaudesta 1923
lähtien. Sivistysjärjestöjen Kansankonservatoriossa opetettiin lisäksi urkuharmonin-, huilun- ja klarinetinsoittoa vuodesta 1926 lähtien. Vasta tämän luvun
tarkasteluajanjakson ulkopuolella, vuonna 1952, käynnistyi kitaransoitonopetus ja vuonna 1959 trumpetinsoitonopetus. Jousiorkesteri, jäsenmäärältään lukuvuosittain vaihtelevana välillä 5–19, oli Helsingin Kansankonservatoriossa
syksystä 1925 lähtien, ja se jatkoi toimintaansa Armas Otto Väisäsen johtamana Sivistysjärjestöjen Kansankonservatoriossa syksystä 1926 alkaen. Orkesteri esiintyi yleensä oppilaitoksen kevätnäytteissä.339
Vaikka kansankonservatorioiden opetusohjelmat olivat suppeat ja vaikka
ryhmäoppitunnit oppilasta kohti laskettuina olivat 12–20-minuuttisia, esimerkiksi Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion järjestämien julkisien oppilaskonserttien esiintyjinä sittemmin oli maamme musiikkielämän nimekkäiksi
kohonneita henkilöitä, jotka elämänurallaan edustivat ja edustavat musiikin eri
lajeja ja aloja, kuten eri vuosina kevätnäytteissä esiintyneet Eugen Malmstén
(1907–1993), Paavo Berglund (1929–2012) ja Berglundin tavoin viulistina esiintynyt Matti Piipponen (s. 1937) sekä sellisti Erkki Salmenhaara (1941–2002).340
337. Ibid.: 52–53.
338. HS 197/25.7.1926: 9; Aro 1972: 30.
339. Salmenhaara, A. 1972: 96.
Puheena oleva oppilasorkesteri soitti 4.5.1930 oppilasnäytteissä Armas Otto Väisäsen johdolla Joseph Haydnin jonkin sinfonian yhden osan ”varsin mukiinmenevästi” (HS
119/5.5.1930: 6).
340. Salmenhaara, A. 1972: 101.
Niin sanotun kevyen musiikin edustajana jo puheena olevana aikana parhaiten tunnet-
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Opettajistossa olivat puheena olevan luvun tarkasteluajanjaksona muiden
muassa seuraavat henkilöt: pianistit Gerda Weneskoski, Ernst Linko (1889–
1960), Martti Paavola, Ilmari Hannikainen (1892–1955), Rolf Bergroth (1909–
1995), Timo Mikkilä (1912–2006), Arvi Karvonen, Yngve Ingman ja Olavi
Ingman (1903–1990), urkuri Paavo Raussi (1901–1987), viulistit Arvo Hannikainen (1897–1942), Heikki Kansanen, Sulo Hurstinen, Ilmari Weneskoski ja
Yrjö Suomalainen, sellistit Martti Heiniö ja Yrjö Selin (1894–1965), laulajattaret Annikki Uimonen-Jännes (1891–1937), Alma Kuula (1884–1941) ja Elbe
Nissinen (1893–1984).
Kanteleensoitonopettajana toimi Paul Salminen (1887–1949) vuodesta 1923
alkaen vuoteen 1949. Pianonsoitonopettajina olivat lyhytaikaisesti jo edellä
mainittujen lisäksi sittemmin ensisijaisesti säveltäjinä tunnetut Väinö Raitio
(1891–1945) ja Yrjö Kilpinen (1892–1959). Musiikinteorianopettajina toimivat
Toivo Haapanen ja Armas Launis (jälkimmäinen vuoteen 1926 saakka) sekä
Armas Otto Väisänen.341
Pisimpään toimineiden niin sanottujen Suomen Maaseutukaupunkien Kansankonservatorioiden, Turun ja Tampereen kansankonservatorioiden, opettajina toimivat paikkakuntien pianonsoiton- ja laulunopettajat sekä orkestereiden
muusikot. Turun oppilaitoksessa syksystä 1926 alkaen laulua opettivat Naëma Friberg (s. 1869) ja Saimi Nikander-Baër (s. 1884), pianonsoittoa Alma Wikeström (1870–1952), Judith Söderlund ja Aili Sorvento, viulunsoittoa Viljo
Nuotio ja musiikinteoriaa Fredrik Isacsson (1883–1962). Armas Launiksen mainitaan huolehtineen oppilaitoksen musiikki-illoista ja musiikinhistorian luentojen pitämisestä. Jo edellä luvun 5 alaviitteessä 108 on mainittu, että Turun
Kansankonservatoriossa toimi viulunsoitonopettajana syksystä 1927 alkaen Helsingin Musiikkiopistossa vuosina 1894–1904 alkeiskoulun viulunsoitonopettajana ollut Anna Tigerstedt. Sellonsoitonopettajana mainitusta vuodesta alkaen
toimi Carl Gustaf Waseniuksen pojan Karl Fredrik Waseniuksen poika Carl Johan Gustaf Wasenius (1883–1943). Lausunnanopettajaksi tulivat Vilho Ilmari
(1888–1937) ja Valborg Widenäs (o. s. Åkerman, s. 1883).342
tu Eugen Malmstén esitti Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion vuoden 1936 kevätnäytteessä Franz Schubertin laulun Der Wanderer ja Yrjö Kilpisen laulun Kesäyö.
341. Salmenhaara, A. 1972: 55–57, 138–139.
Kanteleensoitonopetuksen ottaminen opetusohjelmaan ja samalla tämän kansallissoittimen soiton harrastuksen elpyminen olivat kansanmusiikkia tutkineen Armas Launiksen
ansiota.
Pentti Kuula ([2006]: 152, alaviite 35) mainitsee virheellisesti Elbe Nissisen toimineen
opettajana ”Helsingin kansankonservatoriossa 1919–1932”. Oppilaitos perustettiin kuitenkin vasta vuonna 1922. Elbe Nissinen-Kallio tuli oppilaitoksen opettajaksi vuonna 1923 ja
jäi kahdeksi oppilaitokseksi jakautuneesta kansankonservatoriosta vuonna 1926 Armas Launiksen johtamaan kansankonservatorioon opettajaksi Pentti Kuulan mainitsemaan vuoteen
1932 saakka (Elbe Nissinen/Kuha 7.7.1965).
342. Kvist 1985: 59.
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Launiksen johtama kansankonservatorio alkoi saada Helsingin kaupungilta avustusta vuonna 1924 ja siihen liitettyine ”Suomen Maaseutukaupunkien
Kansankonservatoioineen” valtionavustusta vuonna 1928. Sivistysjärjestöjen
Kansankonservatorio sai valtionavustusta vuodesta 1927 avustuksen ollessa
lähtien vuosina 1928–1931 vuosittain 50 000 markkaa, 15 270–17 770 euroa.
Valtionavustus mahdollisti sen, että opettajille voitiin ryhtyä maksamaan korvauksia heidän asuntojensa ja soittimiensa käytöstä opetustyössä.343
8.4.4. Tampereen Musiikkiopisto
Edellä mainitun vuodesta 1917 vuoteen 1924 toimineen Tampereen Musiik
kikoulun jälkeen Armas Launiksen Tampereelle 1926 perustaman kansan
konservatorion opettajiston joukossa heräsi vähitellen tyytymättömyyttä
oppilaitoksen suppeaan opetustarjontaan ja -järjestelyihin, mikä johti vuonna 1931 Tampereen Musiikkiopiston perustamiseen. Tampereen tuomiokirkon
urkurin Mauno Suomen (1894–1955) johdolla aloittaneen oppilaitoksen ensimmäinen vuosikymmen oli kuitenkin taloussyistä johtuen erittäin vaikea. Mauno
Suomi hoiti johtajan tehtävät sivutoimisesti koko johtajakautensa aikana vuosina 1931–1955. Paikkakunnalla musiikkioppilaitostoimintaa jatkanut kansankonservatorio sai Helsingin Kansankonservatorion hallinnon alaisena Suomen
Maaseutukaupunkien Kansankonservatoriot -ryppääseen kuuluneena valtionavustusta,344 mutta musiikkiopisto ei, eikä sille Tampereen kaupunkikaan
antanut aluksi toiminta-avustusta, vaan pelkästään avustuksen säveltapailukurssien järjestämiseen kaupungin kuorolaisille.345 Koska mainittuihin kursseihin alkuinnostuksen jälkeen (syksyllä 1932 oli osallistunut lähes 100 laulajaa)
ei ilmoittautunut riittävästi kaupungin kuorolaisia, kurssit lopetettiin vuonna
1941. Tampereen kaupunki alkoi myöntää oppilaitokselle varsinaista toiminta-avustusta vasta vuonna 1944.346
Musiikkiopisto pyrki erottumaan paikkakunnan kansankonservatoriosta heti alusta alkaen, mutta osa sen opettajista opetti kummassakin paikka
kunnan musiikkioppilaitoksessa. Eroavuuksia musiikkiopiston taholta tuotiin
esiin aivan selvästi liioittelemalla sen opetusohjelman monipuolisuutta kansankonservatorion opetustarjontaan verrattuna ja esittämällä rohkeasti, että musiikkiopistolla on ”täydellinen konservatorion opetussuunnitelma, ollen

Barbro Kvist mainitsee Naëma Fribergin etunimeksi Naëmi ja Saimi Nikander-Baërin
etunimeksi Saima.
343. Castrén & Väisänen 1928: 5; Aro 1972: 42–43.
344. Launis 1932: 1.
345. Koppinen 2001: 16.
346. Ibid.: 16, 20.
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sen päästötodistusvaatimukset aivan samat kuin esim. Helsingin suuren konservatorion.”347
Toimintansa aloittavan musiikkiopiston opetusaineista tiedotettiin seu
raavasti:
Opetusaineista voidaan jo mainita seuraavat: viulun- ja sellonsoitto, orkesterisoittimet (alttoviulu, bassoviulu, oboe, huilu, piccolo, klarinetti, käyrätorvi,
torvi, pasuuna y. m.), pianonsoitto, urkujen- ja harmoninsoitto, soololaulu, lausunta, plastiikka, kuoro sekä kaikille pakollisia aineita: yleinen musiikkioppi
ja analyysi, kenraalibasso, sävelentapaaminen ja diktaatti, musiikin historia
ja yhteissoitto.348

Käytännössä opetusaineet jäivät musiikkiopiston alkuvuosina kuitenkin
edellä siteerattua suunnitelmaa huomattavasti suppeammiksi, mutta olivat
silti paikkakunnalla toimineen kansankonservatorion opetustarjontaa selvästi monipuolisemmat. Syyslukukaudella 1931 opetusaineita musiikinteoria-aineiden lisäksi olivat viulun-, sellon-, pianon-, urkujen-, urkuharmonin-,
ksylofonin-, klarinetin- ja käyrätorvensoitto sekä laulu, lausunta, yhteissoitto
ja kuorolaulu. Kevätlukukaudella 1932 opetusaineista jäivät pois ksylofoninsoitto ja käyrätorvensoitto.349 Oppilaitoksen opetusohjelmaan sisältyi edellä
mainitun mukaisesti jo alusta lähtien yhteissoitto, mutta varsinaista orkesteritoimintaa oli vasta sittemmin tämän luvun tarkasteluajanjakson jälkeen, lukuvuodesta 1946–1947 lähtien.350
Musiikkiopiston oppilaat jaettiin vakinaisiin, ylimääräisiin ja alkeiskoulun oppilaisiin. Mainittuja perusteita [ne näyttävät olevan peräisin Helsingin
Musiikkiopiston käytännöistä jo 1880-luvulta] käytettiin myös osastojakona.
Syyslukukaudella 1931 oppilaita oli yhteensä 70, joista 14 erosi.351
Lukuvuonna 1938–1939 musiikkiopistossa oli 122 oppilasta, joista vakinaisia oppilaita oli ainoastaan seitsemän. Muut 115 olivat ylimääräisiä tai alkeiskoulun oppilaita. Syyksi vakinaisten oppilaiden pieneen määrään mainitaan se,
että heistä osa oli siirtynyt ylimääräisiksi oppilaiksi ja osa Helsinkiin opiskelemaan suoritettuaan opintoihin kuuluvat pakolliset kurssit.352 Ylimääräisiksi
oppilaiksi siirtymiseen lienee ollut pääasiallisena syynä vakinaisille oppilaille
määrättyä edullisempi lukukausimaksu.
Tampereen Musiikkiopiston opettajina ensimmäisten kahden vuosikym
menen aikana olivat pianonsoittoa, urkujensoittoa, musiikin yleisiä oppiaineita
347.
348.
349.
350.
351.
352.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.: 21.
Ibid.: 14.
Ibid.: 18.
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ja yhteissoittoa opettaneen Mauno Suomen lisäksi pianonsoitonopettajina useiden vuosien ajan muiden muassa Ole Höckert (1898–1960), Aino Iisalo (1892–
1942), Karin Kaalamo, Juho Karpio (s. 1892), Eero Kosonen (1906–2002), joka
opetti myös musiikin yleisiä oppiaineita, Ester Luoma, Yrjö Marjokorpi (1903–
1974), joka opetti myös urkujensoittoa, Helvi Mäkinen (s. 1902), August Noponen, Pentti Nurmi (opetti myös musiikin yleisiä oppiaineita) ja Saimi Syrjänen.
Laulunopettajina olivat jäljempänä esiin tuleva Vaasassa musiikkiopiston perustanut Marja Kuutti (1889–1973), Elias Kyander (opetti mys harmoninsoittoa)
ja Meri Saarinen (opetti myös pianonsoittoa). Viulunsoitonopettajina toimivat
Verneri Kemppainen ja Tauno Lötjönen sekä sellonsoitonopettajana Ruben
Terho. Trumpetin- ja käyrätorvensoitonopettajana toimi Emil Kivikoski (opetti myös musiikin yleisiä oppiaineita). Lausunnanopettajana oli Ida Tähtinen.353
Oppilaitoksen talouteen vaikutti ratkaisevasti valtionavustuksen saami
nen vuonna 1940. Vaikka se oli määrältään pieni, 15 000 markkaa, 4 244 euroa,
sillä oli suuri välillinen merkitys, koska valtionavustuksen saamisen jälkeen
Tampereen kaupunki ryhtyi avustamaan oppilaitosta entistä paremmin. Vuonna 1942 se myönsi Tampereen Musiikkiopiston ylläpitäjälle 40 000 markan,
8 138 euron, avustuksen.354
8.4.5. Porin Kansankonservatorio
Launis perusti Suomen Maaseutukaupunkien Kansankonservatoriot -ryppää
seen kuuluneen Porin Kansankonservatorion vuonna 1930. Siirryttyään kuitenkin jo samana vuonna pysyvästi asumaan Nizzaan Armas Launiksen ote tästä
kansankonservatoriosta, kuten useimmista muistakin perustamistaan kansankonservatorioista, heikkeni, ja opetustoiminta kärsi. Tästä syystä urkuri Kyösti Alho perusti jo vuonna 1931 ja siitä lähtien toimineen kansankonservatorion
Porin kaupungin musiikkilautakunnan kehotuksesta.355
Uuden kansankonservatorion perustamiseksi kaupungin musiikkilauta
kunnan osoittamasta aloitteellisuudesta huolimatta oppilaitos toimi kolme lukuvuotta ilman minkäänlaisia avustuksia alhaisten lukukausimaksujen sekä
johtajan ja opettajien innostuksen turvin. Oppilaita oli ensimmäisenä lukuvuonna 21 ja opettajia viisi. Oppilasmäärä kasvoi seuraavina lukuvuosina jonkin
verran. Tällöin todettiin, ettei toimintaa voida jatkaa entisillä edellytyksillä ja
perustettiin vuonna 1934 Porin Kansankonservatorion Kannatusyhdistys r.y.
Samana vuonna Porin kaupunki myönsi oppilaitoksen ylläpitäjälle ensimmäisen
avustuksensa, 2 500 markkaa, 935 euroa. Valtionavustusta oppilaitos sai kaksi
vuotta myöhemmin 5 000 markkaa, 1 853 euroa. Lisäksi se sai lahjoitusvaroja.
353. Ibid.: 137–139.
354. Ibid.: 19.
355. MT 5/1941: 87.
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Tarkoituksena oli edelleenkin Armas Launiksen alkuperäisen toimintamallin
mukaan antaa vähäisestä maksusta pätevää musiikkikoulutusta kaikenikäisille oppilaille asettamatta minkäänlaisia ennakkovaatimuksia koulutettaville.
Tavoitteena ei ollut kouluttaa ammattimuusikoita, vaan musiikinharrastajia
ja konserttiyleisöä,356 kuten Armas Launis oli kansankonservatorio-tyyppisten
oppilaitosten osalta asian kiteyttänyt (ks. s. 493).
Oppilasmäärä pysyi erittäin alhaisena vuosikymmenien ajan. Se ylitti vasta tämän tarkasteluajanjakson jälkeen, lukuvuonna 1950–1951, sadan oppilaan
rajan. Oppilaita oli tällöin 102 ja opettajia 10.357 Näistä lukumääristä voidaan
päätellä, että oppilaitoksen toiminta oli hyvin rajallista useisiin muihin musiikkioppilaitoksiin, myös niistä lyhytikäisiksi jääneisiin verrattuna. Pienestä oppilasmäärästä huolimatta oppilaitoksen kymmenennen lukuvuoden täytyttyä,
jolloin oppilaita oli 92, Porin Kansankonservatorion oppilasnäytteissä esiintyivät sekä orkesteri että kuoro. Niitä täydensivät entiset oppilaat,358 joten tältä osin ja tässä vaiheessa, vuonna 1941, oppilaitos erosi orkesterinsa ansiosta
edukseen useimmista tuolloin toiminnassa olleista musiikkioppilaitoksista.
Porin Kansankonservatoriossa olivat opettajina sen ensimmäisinä 10 lukuvuotena johtaja Kyösti Alhon lisäksi Magda Aufrichtig, Saara Arvekari, Elli
Prytz, Viva Fogelberg, E. J. Holopainen, Kerstin Karstén, Ole Edgren, J. Katz,
Kitty Freden, S. Toiviainen ja T. Korhonen.359 Oppilaitoksen opetusohjelmaa
laajennettiin ja sen nimeksi muutettiin Porin Musiikkiopisto vuonna 1961.
8.4.6. Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto
Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto perustettiin jo edellä mainitun mukaisesti (ks.
s. 474) Vaasassa nimellä Vaasan Musiikkiopisto vuonna 1936.360 Oppilaitoksen
toimitilat tuhoutuivat talvisodan pommituksissa, mutta opetusta jatkettiin opettajien kotona. Koska oppilaat olivat hyvin monista eteläpohjalaisista kunnista,
musiikkiopisto siirrettiin sittemmin tämän luvun tarkasteluajanjakson jälkeen
(v. 1953), Seinäjoelle, ja nimi muutettiin Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopistoksi
20-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä vuonna 1956.361

356.
357.
358.
359.
360.
361.

SSL & SMS 1961: 89.
Rehtori Olavi Nieminen/Kuha 20.2.2001.
US 137/24.5.1941: 13; MT 5/1941: 87.
MT 5/1941: 87.
Seinäjoen Joulu 1993: 14.
Ibid.
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8.5. Muiden maiden musiikkikoulutuksessa toimineita
suomalaisia musiikkipedagogeja
Maamme kehittymässä olleen musiikkioppilaitostoiminnan kannalta oli epä
edullista, että joillekin 1800-luvun eturivin säveltaiteilijoillemme ei ollut heidän edellytystensä mukaisia työtehtäviä kotimaassaan 1800-luvulla, tai heidän
kykyihinsä ei syystä tai toisesta luotettu. Pianonsoitonopetuksen osalta puheena olevista musiikkitaiteilijoista, jotka eivät saaneet minkäänlaista virallista
asemaa opetustehtävissä kotimaassa, ovat mainittavissa ainakin Alie Lindberg,
Ina Lange (1856–1930) ja Harald von Mickwitz (1859–1938), joka sai pianonsoiton ”toisen opettajan” aseman Helsingin Musiikkiopistossa, mutta jostakin
syystä oli mainitussa tehtävässä ainoastaan kaksi lukuvuotta (1882–1884).362
Sen jälkeen konsertoi eri puolella Suomea, siirtyi opetustehtäviin joihinkin Saksan konservatorioihin ja vuonna 1897 Yhdysvaltoihin.
Alie (Aleksandra) Lindberg, joka oli jo edellä mainitun mukaisesti viulisti
Johan Lindbergin serkku,363 suoritti pääasiallisen opetustyönsä Tukholmassa.
Hän aloitti pianonsoiton opinnot viisivuotiaana sisarensa opastamana kotonaan Ahvenanmaalla, opiskeli Helsingissä Philip Jacobssonin johdolla vuosina
1860–1865, Dresdenissä Theodor Bertholdin (1815–1882) johdolla vuosina 1865–
1867, Berliinissä Franz [Ferenc] Lisztin (1811–1886) oppilaan Carl Tausigin
(1841–1871) johdolla vuosina 1868–1871,364 Weimarissa Franz Lisztin johdol362. Karvonen 1957: 280; Dahlström, F. 1982: 43, 327/44, 335.
Alie Lindbergin, Ina Langen ja Harald von Mickwitzin lisäksi esimerkiksi Pohjanmaalta
kotoisin olleet konsertoivat pianistit, Herman Oskar Dahlberg (1853–1890) ja Frans Könni,
olisivat mahdollisesti voineet vaikuttaa toteutunutta enemmän kotimaiseen pianonsoittokoulutukseen, mikäli heidän elämänkaarensa olisivat olleet toisenlaiset kuin olivat. Dahlberg
oli opiskellut Leipzigin ja Pariisin konservatorioissa, Könni Tukholman Musiikkiakatemiassa ja Stuttgartin konservatoriossa. Dahlberg siirtyi 1880-luvun puolivälissä Pohjois-Amerikkaan, missä piti 29 erittäin menestyksellistä konserttia. Häntä verrattiin sanomalehtiarvosteluissa ajankohdan kaikkein maineikkaimpiin pianisteihin. Hänen opetustoimintansa
kotimaassaan jäi määrältään hyvin vähäiseksi (Karila 1958: 179–183). Helsingissä antamansa yksityisopetuksen lisäksi Frans Könni toimi pianonsoitonopettajana Helsingin Lukkari- ja urkurikoulussa syksystä 1883 kevääseen 1886, jolloin hän sairautensa vuoksi joutui
luopumaan mainitusta opetustehtävästä. Keuhkosairauden johdosta hän suunnitteli siirtyvänsä Kapkaupunkiin, mutta menehtyi sinne matkallaan Lontoossa (Könni 1958: 196–199).
363. Alie Lindbergin ja Johan Lindbergin sukulaisuudesta on esitetty virheellisinä tietoina, että he olivat sisaruksia (Flodin & Ehrström 1934: 177) tai mainitsemalla Johan Lindberg Alie Lindbergin sedäksi (Heikinheimo 1958: 459).
364. Amerikkalainen pianotaiteilijatar Amy Fay (1844–1928) opiskeli Alie Lindbergin kanssa samaan aikaan Carl Tausigin johdolla Berliinissä. Hän mainitsee kirjassaan (1908 [1896]:
42, 45), että ”Fräulein L.” [Alie Lindberg] oli Tausigin paras oppilas ja että Tausig jatkuvasti kehui Alie Lindbergin soittoa. Omana mielipiteenään Amy Fay mainitsee, ettei hän voi
pitää Alie Lindbergin soitosta. Siihen näyttävät Amy Fayn ilmausten mukaan olleen syinä
ulkomusiikilliset asiat, Alie Lindbergin kädet ja hänen tapansa käyttää niitä soittaessaan.
Sanomalehtitiedon mukaan Alie Lindbergin opettajana Dresdenissä oli myös ”professor
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la vuonna 1871365 ja Pietarissa Adolph Henseltin (1814–1889) johdolla vuosina 1875–1876. Alie Lindberg konsertoi Skandinaviassa, Lontoossa, Saksassa
(mm. Berliinissä). Hän toimi 1870-luvun alussa pianonsoitonopettajana Ukrainassa aatelisten tyttökoulussa366 ja sittemmin yksityisenä pianonsoitonopettajana Tukholmassa. Margit Rahkonen on esittänyt pohdiskeluja siitä, miksi Alie
Lindbergiä ei kutsuttu syksyllä 1882 toimintansa aloittaneen Helsingin Musiikkiopiston pianonsoiton pääopettajaksi, ja on tuonut esiin varovaisen näkemyksen, minkä mukaan tehtävään ei mahdollisesti haluttu naispuolista henkilöä.367
Suomessa Alie Lindbergin antama pianonsoitonopetus rajoittui hänen oleskeluunsa täällä kesäkausina muutamien viikkojen ajan, jolloin hän antoi yksityisopetusta. Tukholmassa hänen oppilaanaan oli noin puolentoista vuoden
ajan Anni Palmgren, joka vuonna 1890 alkoi antaa Porissa yksityistä pianonsoitonopetusta.368
Alie Lindbergin Helsingissä vuonna 1878 pitämistään konserteista kirjoit
tamassaan arvostelussa nimimerkki Bis [Karl Fredrik Wasenius] lausui toi
vomuksen siitä, että Alie Lindberg tulevaisuudessa olisi maassamme pianonsoiton
kehityksen ylin johtaja ja valvoja. Tämä toive ei toteutunut.
Vi tillåta oss, med minnet af den vackra hågkomst och uppmärksamhet,
fröken Lindberg under sina triumfer och studier i utlandet alltid likasom nu
visat sitt land, här uttala förhoppningen om att i en framtid kunna i henne äga
en likaså värderad som behöflig högsta ledare och öfvervakare af vårt lands
musikaliska framsteg inom pianots område. Vi antaga förvisst att dessa ord
icke skola missförstås af våra kompetente musiker och pianister, så mycket
mer som de redan medgifvit sig sakna tid till fortsatt undervisning af hela den
starkt växande massan pianoelever.369
Leonard” (Hbl 123/31.5.1866: 2).
365. Alie Lindberg esiintyi Franz Lisztin kodissa Weimarissa vuonna 1871 järjestetyssä
viidennessä matineassa [11.6.1871]. Hän soitti Fryderyk Chopinin Pianosonaatin h ja ensimmäisen osan Ludwig van Beethovenin Pianosonaatista C, op. 53. Hänen mainitaan esityksissään osoittaneen suurta lahjakkuutta ja saaneen hyvän vastaanoton (Rabes 1998:
241–241). Lennart Rabesin tekstissä on virheellistä se, että hän lainaa edellä alaviitteessä
364 esitettyä Amy Fayn mielipidettä Alie Lindbergin soitosta ja ilmaisee tämän esitetyksi
Alie Lindbergin ollessa useita vuosia edellä mainitussa matineassa esiintymistä myöhemmin Franz Lisztin oppilaana. Amy Fay kirjoitti mielipiteensä Berliinissä 8.2.1870 (Fay 1908
[1896]: 37), jolloin hän edellä alaviitteessä 1093 mainitun tavoin opiskeli Alie Lindbergin
kanssa samaan aikaan Carl Tausigin johdolla.
366. HD 316/19.11.1873: 2, Hbl 270/20.11.1873: 2, ÅU 180/22.11.1873: 3.
Gunda Pelo (1958: 144, 146) mainitsee, että Alie Lindberg oli Harkovissa keisarillisessa
tyttöjen oppilaitoksessa opettajana vuosina 1873–1875 ja että, kun hän oli lähtenyt sieltä
Adolf Henseltin ja Nikolai Rubinsteinin kehotuksesta, hän muutti Henseltin oppilaaksi Pie
tariin, missä myös antoi pianonsoitonopetusta.
367. Rahkonen 2004: 234.
368. L-s 60/8.8.1890: 3; Westra Finland 63/9.8.1890: 3.
369. HD 255/19.9.1878: 2.

8. Muut musiikkioppilaitokset

505

Alie Lindberg avioitui vuoden 1882 alussa norjalaisen tukkukaupiaan ja
tenorilaulajan Severin Larsenin kanssa. Aviopari konsertoi sittemmin maassamme vielä noin 10 vuoden ajan, muun muassa syksyllä 1890 Helsingissä,
Hämeenlinnassa, Turussa, Vaasassa (Vaasassa pidettäväksi ilmoitettu toinen
konsertti, 28.10.1890, peruuntui) ja Oulussa.370 Sanomalehdessä371 ollut tieto
siitä, että Alie Lindberg jättää avioitumisen jälkeen julkiset esiintymiset, näyttää siten olleen täysin virheellinen.
Ina Blenda Auguste Lange (o. s. Forstén, Anna ja Filip Forsténin serkku), opiskeli Helsingissä ja sittemmin Moskovassa Nikolai Rubinsteinin ja
Pjotr Tšaikovskin sekä Berliinissä Carl Tausigin johdolla. Hän toimi vuodesta 1885 lähtien Tanskan kuninkaan Fredrik VIII:nen hovipianistina ja prinsessojen Alexandran [sittemmin Yhdistyneen kuningaskunnan kuningattaren
(1844–1925)] ja Dagmarin [myöhemmin tsaaritar Maria Fjodorovan/Fedorovnan (1847–1928)] pianonsoitonopettajana. Ina Lange erikoistui vanhojen soittimien asiantuntijaksi. Niistä hän piti lukuisia julkisia esitelmiä. Lisäksi hän
julkaisi muiden muassa teokset Från rokokotidens musikliv (1912), Skilda tidens musikmästare (1912), Gluck (1917), Gluck mästaren (1919), Frederick Chopin och hans älskade (1920), salanimellä Daniel Sten Bland ödebygder och skär
(1884), Sämre folk (1885) ja Berättelser från Finland (1890). Ina Lange konsertoi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Englannissa. Hän sävelsi joitakin yksinlauluja.372
Viulunsoitonopetuksen osalta voidaan pitää valitettavana, että Carl Johan
Lindbergin,373 Alie Lindbergin serkun, opetustyö kohdentui kotimaahan vain
vuosina 1859–1862. Hän oli opiskellut aluksi Carl Gottlob Ganszaugen, sitten
Fredrik Paciuksen johdolla Helsingissä ja Ferdinand Davidin johdolla Leipzigin
konservatoriossa ja vielä vuonna 1860 Edmund Singerin (1831–1912) johdolla
370. Mm. ÅTng 280/15.10.1890: 2; ST 241/15.10.1890: 2; ÅU 280/15.10.1890: 2; TL
121/16.10.1890: 2; US-r 243/19.10.1890: 1 ja 3; Hä 82/15.10.1890: 1; A-a 237/12.10.1890: 1 ja
238/14.10.1890: 1; Hbl 283/18.10.1890: 3 ja 285/20.10.1890: 2; NPr 285A/20.10.1890: 2; WL
86/25.10.1890 2; UT 80/21.10.1890: 1 ja 82/28.10.1890: 1; WaTng 166/24.10.1890 1 ja 2; OI
87/22.10.1890: 1 ja 89/26.10.1890: 3.
Turussa pidetyssä konsertissa mainitaan olleen vähän kuulijoita. Syyksi tähän ilmaistaan
pääsylippujen korkea hinta, kolme markkaa (14,82 euroa) istumapaikalta (ST 241/15.10.1890:
2). Muilla paikkakunnilla konserttien pääsymaksu oli kaksi markkaa (9,88 euroa) ja lisäksi Helsingissä Ylioppilastalon juhlasalissa 19.10.1890 järjestetyssä konsertissa yksi markka (4,94 euroa), kuten myös Oulussa järjestetyssä ”Kansantajuisessa konsertissa”, missä
pääsymaksu oli säätyhenkilöille yksi markka, palvelusväelle ja lapsille 50 penniä (viimeksi
mainittu 2,47 euroa) (US-r 243/19.10.1890: 1; OI 89/26.10.1890: 3). Jo vuosina 1871 ja 1872
Alie Lindbergin konserteissa oli pääsymaksuna kolme markkaa (13,53 ja 12,62 euroa) (esim.
WiTng 76/30.9.1871: 4 ja 73/18.9.1872: 4).
371. Hbl 25A/31.1.1882: 2.
372. Lille 1958: 247–252.
373. Carl Johan Lindbergin mainitaan virheellisesti olleen kotoisin Ruotsista (Schiller
1968: 82).
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Weimarissa ja Joseph Joachimin (1831–1907) johdolla vuonna 1864 Hannoverissa. Nya teaternin orkesterin jäsenenä teatterille valtionavustuksen ehdoksi
määrättyyn opetustyöhön Lindberg osallistui vain lyhyen aikaa. Jetta Nybergin musiikkikoulussa antamansa kamarimusiikinopetuksen jälkeen hän suoritti
pääasiallisen opetustyönsä Tukholmassa Kuninkaallisessa Musiikkiakatemiassa vuodesta 1873 lähtien toimittuaan jo sitä ennen Kuninkaallisen Hoviorkesterin viulistina. Hän sai Ruotsissa professorin arvonimen vuonna 1897.374 Johan
Lindberg julkaisi vuonna 1869 viulunsoiton oppimateriaalina teoksen Tekniska studier för violin af Johan Lindberg.375
Fredrik Paciuksen luovuttua asemastaan Aleksanterin yliopiston mu
siikinopettajana Johan Lindberg haki mainittua tehtävää, mutta Richard Faltin valittiin musiikinopettajaksi. Lindbergin tiedetään katkeroituneen asiasta
ja huomauttaneen, että hänellä oli tehtävän edellyttämää kokemusta orkesterin jäsenenä. Hänellä oli jonkin verran kokemusta myös orkesterin johtajana.376
Pianonsoittotaito ei hänen mielestään ollut yksistään musiikillisen taidon mitta.
Johan Lindberg oli konsertoinut Viipurissa joitakin kertoja 1850- ja 1860-luvuilla, joten hänen on täytynyt olla perillä Richard Faltinin toiminnasta orkesterinjohtajana mainitussa kaupungissa, minkä asian hän tyystin sivuuttaa Yrjö
Suomalaisen ilmaisemassa seuraavassa kannanotossaan: ”Tappionsa syynä
hän piti lähinnä sitä, että oli suomalainen, koska Suomen musiikkielämässä
tunnuttiin annettavan arvoa vain saksalaisille!”377 Johan Lindbergin tiedetään
374. Lindgrén 1912: 576; Collan-Beaurain 1921: 88.
Maria Collan-Beaurain (1921: 160) siteeraa Fredrik Paciuksen 19.2.1856 päiväämää kirjettä veljelleen Augustille Viipuriin, minne Johan Lindberg oli tulossa konsertoimaan. Kirjeessä on mm. maininta ”Han spelar flere konserter af Spohr, till hvilka du kan accompagnera honom; han spelar äfven allt à livre ouvert. Om han fortfar på detta vis, så är om ett
par år virtuosen färdig.”
375. HD 127/3.5.1869: 1; WiTng 43/5.6.1869: 4; Hbl 128/6.6.1869: 2.
376. Johan Lindberg johti muun muassa Helsingin teatteriorkesterin konsertin Turussa
21.5.1863 orkesterin ollessa matkalla konsertoimaan Tukholmassa (ÅU 59/21.5.1863: 1 ja
60/23.5.1863: 2).
377. Suomalainen, Y. 1958: 110.
Richard Faltinin mainitaan toimineen pianistina muun muassa Johan Lindbergin jäähyväiskonsertissa Helsingissä vuonna 1868 [22.9.1868] (Flodin 1922: 162; Rahkonen 2004:
40). Mainittu tieto on sanatarkasti oikein, mutta samalla harhaanjohtava, koska Faltin ei
toiminut konsertissa varsinaisesti Lindbergin pianistina muutoin kuin soittamalla Robert
Schumannin Pianokvinteton Es [op. 44] esityksessä. Konsertin ohjelmassa olleen Beethovenin Sonaatin Pianolle ja Viululle a [op. 23] piano-osuuden Johan Lindberg oli sovittanut
suurelle orkesterille. Orkesterin muodostivat Schumannin kvinteton esityksessä Lindbergin
lisäksi mukana olleiden orkesterisoittimien soiton musiikin ammattilaisten, [Gustaf] Niemannin, [Louis] Göden [Gœden] lisäksi musiikinharrastajat. Esityksen johti ilmeisesti August Meissner, vaikka sitä ei selvästi jälkikäteisarvostelussa (Hbl 226/29.9.1868: 1) mainitakaan, ellei Lindberg itse johtanut solistiosuutensa ohella orkesteria. Tällöin Meissner olisi
ollut sellistinä mukana orkesterissa. Konsertin ohjelmassa oli lisäksi Johan Lindbergin sooloviuluesityksiä, Emelie Mechélinin esittämiä ooppera-aarioita ja rouva [Hedvig Charlotta]
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sittemmin Helsingin Musiikkiopiston perustamisvaiheissa vuonna 1882 odottaneen turhaan kutsua oppilaitoksen johtajaksi.378
Johan Lindbergin vaikutus Suomen musiikkikoulutukseen välittyi jossakin
määrin hänen johdollaan opiskelleiden Johan Halvorsenin ja Carl Kihlmanin
(s. 1868) toimiessa 1800-luvun lopulla kumpikin vuorollaan Helsingin Musiikkiopistossa viulunsoiton ”ensimmäisinä opettajina”.379
Johan Lindbergin lisäksi kotimaa ei saanut hyötyä Agnes Tschetschulinin
viulunsoitonopetuksesta, vaan hyödyn sai Iso-Britannia. Hänen opinnoistaan
muun muassa Joseph Joachimin oppilaana ja opetustoiminnastaan on mainintoja edellä (ks. s. 325–327 sekä kyseisen luvun 5 alaviitteet 32 ja 33).
Maamme laulukoulutuksen alalle voidaan todeta epäedulliseksi, ettei Filip Forstén (1852–1932), Anna Forsténin veli, suorittanut opetustyötään Suomessa, vaan Wienin konservatoriossa professorina vuosina 1894–1929. Hän
oli opiskellut muun muassa Pariisissa ja Milanossa. Viimeksi mainitussa kaupungissa hänen opettajanaan oli Francesco Lamperti (1811/1813–1892). Filip
Forstén konsertoi Wienin lisäksi Euroopan muidenkin maiden pääkaupungeissa (mm. Lontoossa380), esiintyi oopperarooleissa Etelä-Amerikan oopperoissa,
Tukholman Kuninkaallisessa Oopperassa vuosina 1883–1887 ja August Arppen
oopperaseurueessa kotimaassaan vuonna 1888.381 Filip Forsténin opetustyön tuloksista on mainittavissa useita eri äänialojen laulajittaria ja laulajia koloratuurilaulajittarista bassoon, jotka saivat kiinnitykset Saksan eri oopperoihin.382
Laulukoulutuksen alalla ulkomaille asiantuntemuksensa antoi myös Ida
Basilier, joka oli opiskellut muun muassa Emilie Mechelinin ja Philip Jacobssonin oppilaana Helsingissä, Jean Masset´n johdolla Pariisin konservatoriossa
vuosina 1867–1870 ja Pietarissa vuonna 1871 Henriette Nissen-Salomanin oppilaana. Avioiduttuaan ja muutettuaan Norjaan vuonna 1878 Ida Basilier-Magelssen toimi laulunopettajana Oslon konservatoriossa vuosina 1890–1915.383
Suurelta osin myös sopraano Alma Fohströmin opetustyö kohdentui ulkomaille. Hän oli opiskellut muun muassa Pietarin konservatoriossa vuosina
1873–1877 Henriette Nissen-Salomanin, sitten Milanossa Francesco Lampertin
Raan (1838–1907) esittämää lausuntaa.
378. Tidning för musik 1910–1911: 143; Dahlström, F. 1982: 22/23.
379. Dahlström, F. 1982: 332/340; Carl Kihlmanin osalta ks. myös esim. HAbl 61/31.8.1894:
2 ja Hbl 204/1.9.1893, H-v-u: 1, missä ilmaistaan hänen opiskelleen myös [Eugène] Ysayen
oppilaana Brûsselin konservatoriossa.
380. ÖF 88/1.8.1877: 1; Hbl 177/2.8.1877: 2.
381. Ruutu 1958: 170.
382. Sanomalehti (Hbl 142/28.5.1907: 5) kertoi, että Filip Forsténin kouluttamista laulajittarista ja laulajista seuraavat olivat saaneet oopperakiinnitykset: barytoni Arthur Freischer
(Comischer Oper/Berliini), basso Ludvig Flascher (Köln), koloratuurisopraano Josefine Freund (Hofteatern/Altenburg), subrettisopraano Käthe Dietz (Stadtteatern/Dortmund), koloratuurisopraano Cilla Brussin (Lortzingoper/Berliini).
383. Falck 1958: 140.
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ja sittemmin edelleen Italiassa Felice Varesin (1813–1889) ja Pariisissa Désirée
Artot´n (1835–1907) johdolla. Alma Fohström opetti laulua Pietarin konservatoriossa (v. 1909–1918), Sternin konservatoriossa Berliinissä (v. 1920–1928) ja
sen jälkeen kuolinvuoteensa (1936) saakka Armas Launiksen johtamassa Helsingin Kansankonservatoriossa.384

8.6. Ehdotuksia, mietteitä ja kannanottoja vastaista
musiikkioppilaitostoimintaa ja musiikkikoulutusta
varten
8.6.1. Saatteeksi
Musiikkioppilaitosten tulevaa toimintaa koskevat 1900-luvun alkuvuosi
kymmeninä julkisuuteen saatetut ehdotukset koskivat oppilaitosten talouden
turvaamista, musiikinharjoittajien yleissivistystä, oppilaitosten organisoitumista
ja oppilaitosten opettajiston asemaa sekä musiikkimaun kohottamista.
8.6.2. Talouden turvaamista koskevat ilmaukset ja ehdotukset
Ensimmäisen ilmauksen Helsingin Musiikkiopiston ottamisesta valtion laitokseksi näyttää tehneen Heikki Klemetti vuonna 1908 sivuhuomautuksena artikkelissaan, missä hän käsittelee pääasiana musiikinopiskelijoiden yleissivistystä
ja sen huomioon ottamista Helsingin Musiikkiopiston antamassa koulutuksessa.
Vaikka olemmekin vakuutetut siitä, että tämä yleiselle sivistyselämällemme
välttämättömän tärkeä oppilaitos ennen pitkää tulee otettavaksi valtion haltuun kokonaan, jolloin sen toimintaohjelmakin tietysti tullaan määräämään,
tahtoisimme kuitenkin nyt jo huomauttaa muutamista seikoista, jotka olisivat otettavat senaatin puolelta huomioon, kun tuota vuotuista, kylläkin suurta apurahaa käydään myöntämään.385

Heikki Klemetti otti vielä samana vuonna (1908) kantaa valtion ylläpitämän konservatorion puolesta kirjoituksessaan ”Pianonsoitto-opetusta Helsingin Filharmooniseen Orkesterikouluun!”, missä hän ehdotti Käytännöllisen
Orkesterikoulun ja Helsingin Musiikkiopiston yhdistämistä seuraavasti: ”Tulevaisuudessa, ja toivottavasti jo sangen läheisessä, nämä laitokset epäilemättä, kuten luonnollista on, yhdistetään valtion konservatoorioksi.” (ks. sivulla
409–410 esitetyn lainauksen viimeisin virke).
384. Ränki 1958b: 213.
385. S-tär 5/1908: 49.
Puheena oleva valtionavustuksen määrä, 30 000 markkaa vuodesta 1909 alkaen, on mainitun vuoden rahan arvon mukaan noin 118 100 euroa.
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Kun Helsingin yliopisto sai musiikkitieteen ylimääräisen professuurin vuonna 1918, professuurin ensimmäinen haltija, Ilmari Krohn (1867–1960), esitti
heti samana vuonna näkemyksiä esittävän säveltaiteen opetuksesta keskeisenä tavoitteena valtion konservatorion aikaansaaminen. Tarkasteltuaan lyhyesti Helsingin Musiikkiopiston toimintaa kirjoittaja ilmaisi artikkelissaan
ajatuksen ”Näin ollen Helsingin Musiikkiopistossa on tarjona hyvä pohja tulevalle valtion konservatoorille.” Jo seuraavan kappaleen alussa kirjoittaja lisäsi
ilmaisun ”Useat seikat kuitenkin [- -] vaativat tämän oppilaitoksen siirtämistä valtion huostaan ja sen uudelleen järjestämistä sellaisen toimenpiteen tarkoituksien mukaisesti.”386
Kirjoittaja toi esiin järjestetyiksi saatavia asioita. Kirjoittaja toi esiin asioita, mitkä on saatava järjestetyksi, jotta valtion oppilaitokseksi siirtyminen olisi
käytännössä mahdollista. Ne hänen mukaansa olivat taloudellisia, henkilöstön
palkkaukseen ja eläkkeisiin, huoneistokysymyksiin ja henkisiin tarpeisiin, lähinnä opettajiston kelpoisuuteen, liittyviä. Viimeksi mainitun osalta kirjoittaja
huomautti, että Helsingin Musiikkiopiston opettajat eivät ole jaksaneet eivätkä joutaneet ottaa osaa esimerkiksi musiikkiopiston toimitiloissa pidettyihin
Musiikkitieteellisen Seuran kokouksiin, joihin heitä on kutsuttu. Kirjoittajan
mukaan kokouksissa on käsitelty myös pedagogisesti mielenkiintoisia kysymyksiä.387 Jo edellä olevan perusteella on aavisteltavissa, että Ilmari Krohn
tarttui erityisesti Helsingin Musiikkiopiston opettajiston kelpoisuusasioihin.
Niistä hän toi esiin muun muassa seuraavaa:
Musiikkiopistomme opettajisto on tosin, suurin piirtein katsoen, suorittanut
tehtävänsä erittäin ansiokkaalla tavalla. Mutta yksityisiä ilmiöitä on esiintynyt, joiden korjautuminen ja ehkäiseminen vaatii varmasti järjestettyjä pätevyysehtoja. Näissä taas ei saisi tyytyä pelkästään käytännöllisiin kokeisiin,
vaan olisi niiden lisäksi asetettava myös tietopuolisia vaatimuksia y l i o p i st o s s a s u o r i t e t t a v i e n tutkintojen muodossa. Täten ovat parhaiten
takeet saatavissa siitä, että musiikin alla, kuten muillakin aloilla, opettajasivistys pysyy kosketuksissa ajan kehitysvirtausten kanssa, saaden jatkuvasti kannatusta niiden tuottamista virikkeistä. Muuten on vaikeampi välttää
kaavamaisuuden ja totuttuihin latuihin kangistumisen vaara. Suoritettavien
tutkintojen ei välttämättä tarvitsisi olla aivan yhtäpitäviä yliopistollisten kandidaattivaatimusten kanssa, vaan niitä voitaisiin järjestää sopivan vaihtoehtoisuuden pohjalle, opetettavan erikoisaineen laatua silmälläpitäen. Mutta
ylimalkaisesti nähden olisi jokaiselta opettajalta vaadittava alinta arvosanaa
jotenkin vastaavat tiedot, tärkeämmissä asemissa olevilta korkeampaakin arvosanaa vastaavat. Nykyisiltä kauimmin palvelleilta opettajilta ei kai tarvit-

386. S-tär 7–8/1918: 85.
387. Ibid.
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sisi vaatia kaikkea näihin vaatimuksiin kuuluvaa; hankittu opettajakokemus
ja tähänastinen työn suoritus saisi, laatunsa mukaan, korvata jonkun osan.388

Edellä olevasta on pääteltävissä, että Krohn oli havainnut, että Helsingin
Musiikkiopiston [ilmeisesti solististen oppiaineiden] opettajilla oli puutteita
musiikin teoreettisten asioiden hallinnassa. Tämä puute hänen mielestään tuli poistaa valtion ylläpitämäksi ”konservatooriksi” pääsemiseksi.
Kirjoituksen viimeisessä kappaleessa Krohn vielä toistaa käsityksensä siitä, että Helsingin Musiikkiopisto tulee muuttaa ”valtion konservatooriksi” ja
vielä uudelleen tuo esiin, että kauimmin toimineille opettajille tulee myöntää
helpotus edellä esittämistään koulutusvaatimuksista.
Pidämme siis suotavana, että Helsingin Musiikkkiopisto, saaden tun
nustuksen tähänastisesta kansamme musiikkisivistyksen hyväksi suoritta
mastaan työstä, muutetaan valtion konservatooriksi. Opettajiston palkka- ja
eläke-edut sekä pätevyysehdot ovat järjestettävät oppilaitoksen tuottaman
yleishyödyn mukaisesti, ja nykyisille kauvemmin toimineille opettajille suotava kaikki oikeutettu helpotus siirtyessään uuden valtiolaitoksen vakinaiseen palvelukseen.389

Helsingin Musiikkiopiston nimen muututtua Helsingin Konservatorioksi opetusministeriö pyysi Heikki Klemettiä ja Karl Ekmania antamaan
asiantuntijalausunnon tämän oppilaitoksen tilasta valtionavustusten jakamis
perusteiden saattamiseksi entistä oikeudenmukaisemmiksi. Opetusministeriö sai
mainittujen asiantuntijoiden lausunnon 24.1.1925. Lausunnonantajat totesivat
oppilaitoksen ongelmaksi liian suuren oppilasmäärän (oppilaita oli lukuvuonna 1924–1925 yhteensä 700), minkä he mainitsivat kasvattavan musikaalista
köyhälistöä maahamme. Suuri oppilasmäärä edellytti myös paljon olosuhteiden johdosta huonosti palkattuja opettajia. Myös toimitilaongelma mainittiin
lausunnossa. Lausunnonantajat esittivät, että oppilaitoksen pääsyvaatimuksia on kiristettävä, mikä johtaisi tarpeelliseen oppilasmäärän supistumiseen.
Rahoituksen saattamiseksi turvatuksi lausunnonantajat esittivät, että oppilaitos tulisi ottaa valtion laitokseksi.390
Mainitun lausunnon johdosta Helsingin Konservatorion johtaja Erkki Melartin antoi sanomalehtihaastattelun, missä hän toi esiin, että oppilaitoksessa
on huomattava määrä ”valmistavia osastoja” ja että ainoastaan jatko-osastoa
tulisi verrata ulkomaisiin konservatorioihin.391 Hän toi esiin myös opettajien
388. Ibid.: 86.
389. Ibid.: 87.
390. Heikki Klemetti & Karl Ekman. Suomen Valtioneuvoston Opetusministeriölle 24.1.1925;
ks. myös Dahlström, F. 1982: 112/116.
391. Lukuvuonna 1924–1925 Helsingin Konservatoriossa oli 46 oppilasta jatko-osastossa
(Dahström, F. 1982: 139/143), mikä määrä oppilaitoksen kokonaisoppilasmäärästä (700) oli
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alipalkkauksen, mutta keskeisimmän asian, oppilaitoksen valtiollistamisen,
osalta esitti hyvin varauksellisen näkemyksen seuraavasti:
Förstatligandet är alltid ett tveeggat svärd. Oftast blir det dyrare dessutom.
Jag har sett ytterst sorgliga följder av detta i utlandet, men även några särdeles lykade. En privatinrättning som subventioneras av staten (såsom i Köpenhamn) kan ofta arbeta friare och utvecklas mer organiskt. En statsinstitution
kan lätt bliva mekaniserad och styv, stridande mot konstens innersta väsen,
samt även bliva utsatt för partipolitik o. dyl. Allt beror på huru saken grundas, och huru stor inre organisationsfrihet inrättningen har.392

Opetusministeriön pyynnöstä Heikki Klemetin ja Karl Ekmanin antaman
lausunnon ja siihen sisältyneen valtiollistamisehdotuksen jälkeen Toivo Haa
panen nosti asian yhdeksän vuoden kuluttua, vuonna 1934, uudelleen esille.
On tunnettu asia, että korkein musiikkioppilaitoksemme, Helsingin konscrvatorio, on uudessa, hyvässä talossaan pakoitettu työskentelemään edelleenkin
huonoissa taloudellisissa olosuhteissa. Sen jälkecn kuin valtion vakinaisesta talousarviosta pyyhittiin pois — muiden taidcmäärärahojen ohella — konservatorion 600,000 markan suuruinen valtionapu, on oppilaitos raha-arpajaisvaroista
saanut vuosittain samansuuruisen avustuksen. Tämä avustus on kuitenkin
yhä sclvemmin osoittautunut liian pieneksi jotta sen turvin konservatorion tapaista oppilaitosta voitaisiin pitää kunnollisesti käynnissä, mikä seikka onkin
aivan ilmeinen, jos esim. muistetaan, että tavallinen valtion oppikoulu vuodcssa tulee maksamaan valtiolle tuntuvasti enemmän. Asian auttamiseksi on ollut pakko pitää oppilasmaksut mahdollisimman korkeina ja opettajain palkat
mahdollisimman alhaisina. Niinpä antavat ansioituneimmatkin taiteilijamme
konservatoriossa opetusta palkalla, joka ei vastaa — jatkaaksemme vertailua
— oppikoulujen nuorempien lehtorien palkkoja. Jokaiselle asiaa ajattelevalle
on selvää, että tässä on olemassa huutava epäsuhde, ja on myös täysin ymmärrettävää, että tyytymättömyys ja mielenmasennus pyrkii valtaamaan opiston
opettajakunnan mielet.
noin 5,6 prosenttia.
392. Dahlström, F. 1982: 112/116.
Fabian Dahlström mainitsee puheena olevan Erkki Melartinin kannanoton olleen sanomalehdessä SvPr 6.2.1925, mutta se näyttää olevan virheellinen tieto.
Erkki Melartinin esittämän näkemyksen kanssa samankaltainen Sibelius-Akatemian
[Helsingin Konservatorion nimi oli muuttunut vuonna 1939] valtiollistamiseen suhtautuva varauksellinen kannanotto ilmaistiin myös vuonna 1965 Valtion Taidekomitean mietinnössä. Tämä mielipide liitettiin yllättävästi koskemaan myös muita musiikkioppilaitoksia.
Mainitun komitean, missä Taneli Kuusisto (1905–1988) edusti yksin musiikkikoulutusta,
lausuma on seuraava: ”Kun Sibelius-Akatemian kuin muidenkaan musiikkioppilaitosten
valtion haltuun ottaminen tuskin on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisin ratkaisu, tulisi
oppilaitosten tukeminen saattaa nykyistä vakiintuneemmalle kannalle säätämällä lait toisaalta Sibelius-Akatemian ja toisaalta maan muiden musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta” (KM 1965: A9: 77–78). Asia on esitetty myös alaluvussa 9.4.3.
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Avustuksen korottamista on useaan otteeseen valtiolta anottu ja on myös
esitetty ehdotus opiston toiminnan uudestaan järjestämiseksi, mutta anomukset eivät ole johtanee tulokseen. Samalla on opiston työskentely edelleen vaikeutunut pula-ajan johdosta, ja kun vuositulokset viime aikoina ovat alkaneet
näyttää tuntuvaa tappiota, on looginen johtopäätös kylläkin selvä: Helsingin
Konservatorion on ennen pitkää lopetettava toimintansa, ellei yhteiskuntamme katso voivansa sitä riittävällä avustuksella kannattaa.
On todella ihmeteltävää, että samaan aikaan kuin maamme musiikkinsa avulla tekee ulkomailla kulttuuripropagandaa suuressa mittakaavassa, se
jättää tämän kansallisen taiteensa tärkeimmän kulmakiven vaille riittävaa
huoltoa. Helsingin Konservatorio edustaa yli puolivuosisataista perustavaa
laatua olevaa kulttuurityötä alalla, jolla meillä on osoittautunut olevan jotakin omintakeista maailmalle annettavana. Tämän työn jatkumisen ja edistymisen ei pitäisi olla yhdentekevää Suomelle sivistyvaltiona, Mutta se ei enää
nykyoloissa ole mahdollinen yksityisen harrastuksen varassa, vaan ainoastaan
valtion riittävästi tukemana. Kun Suomea pienemmätkin maat pitävät yllä
valtion konservatorioita, pitäisi meillä olla varaa asettaa korkein musiikkioppilaitoksemme ainakin samaan asemaan kuin valtion oppikoulut. Mutta meillä ei sitä vastoin ole varaa antaa suomalaisen musiikin perustusten lahota.393

Kahdeksan vuotta Toivo Haapasen artikkelin julkaisemisen jälkeen ja Hel
singin Musiikkiopiston/Helsingin Konservatorion/Sibelius-Akatemian toimittua
yhteensä 60 vuotta Eino Linnala otti tämän oppilaitoksen valtiollistamisen jälleen esille artikkelissaan ”Sibelius-Akatemia 60-vuotias”.
Ne vaikeudet, erityisesti taloudelliset, joiden kanssa jo Martin Wegelius
aikoinaan kamppaili, ovat jatkuneet meidän päiviimme saakka. Yhä vieläkin
Sibelius-Akatemia on vailla vakinaista valtionavustusta. Melkein kaikissa sivistysmaissa vastaavat opistot ovat jo aikoja olleet valtionlaitoksia — jopa
pienessä Virossakin. Meillä, jotka syystä voimme olla ylpeitä säveltaiteemme
korkeasta tasosta, ei tähän ole vielä päästy, niin paljon kuin asian hyväksi on
tehtykin. Tilannetta tarkastettaessa ei, ikävä kyllä, voi välttyä siitä ajatuksesta, että syy tähän epäkohtaan on löydettävissä pikemminkin asioista määräävien puuttuvasta hyvästä tahdosta kuin suoranaisesti varojen puutteesta.
Mutta ainakin on oikeus toivoa, että tämäkin kysymys joskus ja mahdollisimman pian saa positiivisen ratkaisunsa.394

Eino Linnalan ilmauksesta ”[- -] niin paljon kuin asian hyväksi on tehtykin”, kuten muutenkaan hänen kirjoituksestaan, ei selviä, mitkä tahot olivat
Sibelius-Akatemian valtiollistamisen hyväksi ”paljon” toimineet. Kuitenkin
julkisuudessa asian puolesta olivat näkemyksiään ja ehdotuksiaan esittäneet
393. MT 5/1934: 67.
Kirjoituksessa mainittu summa, 600 000 markkaa vuonna 1934, on noin 224 500 euroa.
394. MT 8/1942: 116.
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ainoastaan oppilaitoksen ulkopuoliset henkilöt, mitä asiaa voidaan pitää vähintäänkin erikoisena, mutta ymmärrettävänä edellä siteeratun Erkki Melartinin
näkemyksen perusteella, missä selvästi on havaittavissa huoli itsenäisyyden
menettämisestä, jos oppilaitos valtiollistettaisiin.
8.6.3. Musiikkialalle koulutettavien yleissivistys
Musiikkialan henkilöiden yleissivistyksen heikosta tasosta oli huolissaan Heikki
Klemetti, joka kirjoitti aiheesta vuosina 1907 ja 1908. Ensimmäisen artikkelin
otsikko on ”Musiikinharjoittajat ja yleinen sivistys”. Siinä hän kajoaa lukkareiksi ja urkureiksi koulutettavien ja myös Helsingin Musiikkiopistossa koulutuksensa saavien yleissivistykseen. Klemetti aprikoi mahdollisia oppilaiksi
pyrkiville asetettavia yleissivistysvaatimuksia, mutta tulee kirjoituksessaan
siihen lopputulokseen, ettei lukkari- ja urkurikoulutukseen hakeutuville voida niitä tarkasti määrittää. Hän päätyy esittämään, että tuolloin esitystään
valmistellut lukkarikoulukomitea voisi ”aivan hyvin esittää hallitukselle, että
uudessa lukkarikouluopistossa opetettaisiin myös yleissivistäviä aineita soiton opetuksen yhteydessä”. Helsingin Musiikkiopiston osalta hän ilmaisee, että
olisi läpipääsyä varten välttämättä pantava ehdoksi niin paljo koulunkäyntiä,
että se edes osapuille riittäisi, esim. 6 luokkaa lyseota, vaikka myöntää täytyy että oppilas silloinkin tietää hyvin vähän. Tätäkin puutetta olisi koetettava itse opistossa oloaikana korvata antamalla siellä humanistista opetusta.395

Toisessa yleissivistystä koskevassa kirjoituksessaan Heikki Klemetti otsikolla ”Helsingin musiikkiopisto” keskittyi jo otsikossa ilmenevän mukaisesti
yksinomaan edellä mainitun oppilaitoksen asioihin.
Meidän musiikkiopistoomme ei tietääksemme ole olemassa minkäänlaisia
yleissivistyksellisiä pääsyvaatimuksia. Oppilaaksi pääsee kuka tahansa, jolla vaan on jonkunverran soitannollisia lahjoja ja ehkä joitakin soitannollisia
alkuopinnoita. Näitä kehitetään edelleen lähes yksinomaan ammattimaisesti, he saavuttavat teknillisen taituruuden joko jonkun soittimen käsittelyssä
tahi sävellyksessä, mutta muu kehitys jää laiminlyödyksi, sillä opistossa ei
opeteta muuta yleissivistävää kuin musiikin historiaa, jonka ymmärtäminen
taas vaatii niin paljo yleishistoriallisia alkutietoja oppilaalta että sekin opetus
useimmissa tapauksissa jää tämmöisiin oppilaisiin nähden jotenkin hedelmättömäksi. Mutta tunnustettu tosiasia on nyt, että musiikinharjoittaja samoin
kuin kuka muu taiteilija tahansa, ei voi lukemattomana kovinkaan korkealle
päästä. Opiskella hänen täytyy yleissivistäviä aineita joko ominpäinsä tai koulussa. Ominpäin opiskeluun ei ole tarmoa muilla kuin suurimmilla neroilla, eikä suinkaan voine vaatia kaikkia pikkulintujakaan vaikenemaan. Aina tulee
395. S-tär 8/1907: 109.
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siis olemaan luonnonlahjoiltaan vähäväkisempiäkin taiteilijoita, ja surkeaa
on jos he joutuvat lisäksi kärsimään siitä että he ovat lähteneet, ja varsinkin
että heidän on annettu lähteä taiteen kiistakentälle yleiseen sivistyskantaansa nähden valmistumattomina tulevaan tehtäväänsä. Perästäpäin sitten kuin
asian auttaminen on myöhäistä, näitä siitä ehkä edessäkin huomautetaan,
mutta varsinkin takanapäin säälitellään ja ehkä nauretaankin. Eikö voisi järjestää oloja musiikkiopistossa semmoisiksi, että tämä epäkohta poistuisi?396

Heikki Klemetti ottaa kirjoituksessaan malliksi Prahan ja Pietarin kon
servatoriot, ”joihin myös on pyrkinyt ja on täytynyt ottaa paljo koulunkäymättömiä
aineksia.” Heille on yleissivistäviä oppiaineita opetettu konservatoriossa. Klemetti ehdottaa musiikkiopistossa opetettavaksi yleistä sivistys- ja taidehistoriaa,
jotakin vierasta kieltä, mitä musiikkitaiteilija tarvitsee, ja ennen kaikkea oman
kielen fonetiikkaa. Kirjoituksensa lopuksi Klemetti vielä ilmaisee seuraavaa:
Musiikkiopiston toimintaa ei tietääksemme millään tavoin valtion puolelta
tarkasteta. Tämäkään ei ole kohtuuden mukaista. Opiston työn suunnitteluun
ja taiteellisiin tuloksiin nähden olisi se välttämätöntä. Luotetaanko sitten ehdottomasti aina tulevaisuudessakin niihin tilapäisiin voimiin, jotka toimivat
opiston opettajina, mennen tullen, samoin kuin opiston johtoon? Se seikka että opistossa on nykyään kieltämättä paljo puutteellisuuksia, aiheuttaa meitä
toivomaan että senaatti, ennen kuin taas myöntää 30,000 Smk viideksi vuodeksi opistolle, panee jonkinlaista huomiota niiden puutteellisuuksien olemassaoloon ja poistamiseen, joihin yllä olemme viitanneet.397

8.6.4. Oppilaitosten toiminnan organisoiminen ja opettajien
asema
Musiikkioppilaitoksilta puuttuivat 1900-luvun alkuvuosikymmeninä yhteiset
normistot siitä, miten oppilaitosten toiminnat tulisi organisoida. Tähän asiaan
tarttui Suomen Musiikkipedagogien Liiton hallitus vuonna 1930. Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion johtaja Armas Otto Väisänen saattoi laaditut
ohjeet sittemmin vuonna 1933 kirjoituksessaan ”Kansankonservatoriot ja musiikinopettajain asema” yleisesti tiedoksi.
”Suomen Musiikkipedagogien Liiton hallitus ryhtyi kolme vuotta sitten
toimiin musiikinopetuksen yhtenäistämiseksi ja sen tason kohottamiseksi
mahdollisimman korkeaksi maamme musiikkioppilaitoksissa ja lähetti tässä
tarkoituksessa opistojen johdoille seuraavat toivomukset:

396. S-tär 5/1908: 49.
397. Ibid.: 50.
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1) että kullakin opistolla olisi johtokunta tai sitä vastaava elin, joka huolehtii opettajien kiinnittämisestä asianmukaiseen opistoon;
2) että opettajia toimeensa kiinnitettäessä etusijassa otettaisiin huomioon ne,
jotka kuuluvat Suomen Musiikkipedagogien Liittoon, koska tämän liiton jäsenyyttä on pidettävä takeena asianomaisen opettajan pätevyydestä;
3) että päästäksemme yhdenmukaisuuteen opettajien asemaan ja etuihin
nähden eri musiikkiopistoissa, olisi opettajien asemaa ja etuja määrättäessä otettava huomioon: 1) opettajan pätevyysaste, 2) opettajakokemus sekä 3)
muut ansiot - - - ja tässä mielessä luokiteltava heidät esim. seuraavanlaisiin
ryhmiin: a) ensimmäiset opettajat, b) vakinaiset opettajat, ei vakinaisluontoiset tuntiopettajat ja d) tuntiopettajat.
4) että kaikille a-, b. ja c-ryhmien opettajille olisi taattava vähintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan vakinainen vuosipalkka, joka työtuntia kohti laskettuna olisi suurempi kuin tuntiopettajan korkein tuntipalkka;
5) että tuntiopettajan minimipalkka olisi 25 mk tunnilta.”398

Kirjoittaja esittää puheena olevassa artikkelissaan lisäksi, että epäterveen
kilpailun poistamiseksi oppilaiden rekrytoinnissa koulutuksesta ilmoitettaessa tulisi tuoda esiin opintomaksujen ohella sekä ”opintokauden että opetuskertojen pituudet, niin myös täydellinen opettajaluettelo”. Ajankohtanaan tämä
kirjoitus oli selvästi tarkoitettu Armas Launiksen johtamia kansankonservatorioita koskevaksi. Sen osoittavat kirjoituksessa esiin tuodut eräiden oppilaitosten lyhyet, 10-minuuttiset, opetustuokiot viikoittain, joiden turvin kirjoittajan
ilmaisun mukaan ”ei edistymisestä voi paljon puhua”, mutta ”sopimustenmukainen alennusmyynti houkuttelee aina ostajia”.399
8.6.5. Musiikkimaun kehittämistä koskevia kannanottoja
Aapo Similä (1891–1972) kirjoitti vuonna 1937 otsikolla ”Pakinaa maan mu
siikkielämästä” kokemuksistaan eri puolilla maatamme esiintyvänä taiteilijana.
Tässä artikkelissa ei mainita musiikkioppilaitoksia, mutta koska musiikkimaun kohottamiseen vaikuttaa ensisijaisesti koulutus, tämän artikkelin sanoma
on syytä tuoda esiin.
Similän mukaan musiikkielämässä oli tapahtunut taantumista entisiin aikoihin verrattuna. Myös Yleisradion musiikkiohjelmapolitiikka sai häneltä tylyn tuomion. Alaotsikon ”Radio tyydyttää tarpeen” tekstissä hän mainitsi, että
Kirjoituksessa mainittu summa, 30 000 markkaa vuonna 1908, on noin 116 700 euroa.
398. MT 9–10/1933: 132.
Armas Otto Väisäsen kirjoituksessa edellytetty Suomen Musiikkipedagogien Liiton hallituksen esitykseen perustuva opettajan minimipalkka, 25 markkaa tunnilta, on 9,26 euroa.
399. Ibid.
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[- -] olen todennut kansan harrastavan pääasiassa tingel-talia, markkinarallatusta, tai sitten niitä ”ihanuuksia”, joissa jokaisessa kerrotaan suudelmista
ja ”huumeisista hetkistä”, joissa aina on tanssin tahti ”päällä” olkoon se sitten
”foksi” tai vetelä ”sloofoksi”. Tähän rikkaruohoon, paperikukkarunouteen uhkaavat tunnottomat levytuottajat hukuttaa Suomen nuorison käsityksen sanallisesta ja säveleellisestä taiteesta. Radiokuuntelun vapaaehtoisuus on siis
kaksiteräinen miekka, joka asettaa Yleisradion ohjelman suunnittelijat tavattomien vaikeuksien eteen kansan eetillisen tunteen kasvattajana.400

Alaotsikon ”Paikalliset harrastukset” sisältämän ilmauksen mukaan Aapo
Similä toteaa soittoharrastuksen vähentyneen ja tyylitajun heikentyneen eri
tilaisuuksissa toimeenpannun musiikin esittämisessä.
Jokaisella soittaja-amatöörillä on nykyisin tilaisuus verrata kykyään am
mattilaisiin. Ei siis kumma, että amatöörien keskuudessa ja kodin piirissä on
soitonharrastus vähentynyt. Myös vanhat kunnianarvoisat torvisoittokunnat,
joiden ammattitaito periytyy hajoitettujen tarkka-ampumapataljoonien ajoilta, ovat nimenomaan työväenyhdistysten piirissä vähentyneet. Viime vuoden
aikana olin ohjelmansuorittajana yli sadassa iltamassa. Ainoastaan parissa
tapauksessa aloitti ohjelman kunnollinen torvisoittokunta vanhaan hyvään
tapaan; muissa iltamissa esiintyi ”jazz-band”, johon tavallisesti kuului viulu,
haitari ja rumpu. Vakavassa iltamassa, juuri ennen juhlapuhetta nämä pojat
avasivat tilaisuuden soittamalla hitaan valssin tai tangon, vieläpä joskus laulaenkin p.o. kappaleeseen kuuluvat imelät sanat, ja suuri rumpu kalistimineen löi kaiken aikaa tahtia! Olkoon nyt kysymyksessä kuinka syrjäinen kylä
tahansa, mutta kyllä tuollainen meno on sentään liian tyylitöntä ja todistaa
tällä taholla taka-askelta entisistä ajoista.401

Martti Pellinen kirjoitti vuonna 1843 otsikolla ”Enemmän huomiota maaseutukeskuksen nousevan polven musiikkikasvatukseen” vetoomuksenomaisesti
siitä, että nuorisoa on saatava mukaan orkesteritoimintaan perustamalla lapsiorkestereita. Musiikkimakua ja musiikin tulevaisuutta koskeva kirjoituksen
näkemys tulee esiin ilmauksessa ”Ei tunnu myöskään lohdulliselta ajatella, että nousevan nuorison, jolla on ’iskelmät’ vain kaikki kaikessa, tulee kerran astua musiikkielämäämme tukemaan ja ylläpitämään.”
Muistelkaammepa vain sotaa edeltäneitä, uutteran työn vuosia, jolloin
maamme musiikkielämäkin eli voimakasta nousukauttaan ja jolloin myös maaseutu alkoi valmistautua suorittamaan sitä syvämuokkausta, joka on oleva
terveen musiikkielämän ja musiikinviljelyn perusedellytyksiä, huomaamme,
että monilla seuduilla, joilla saattoi esiintyä virkeätäkin orkesteritoimintaa,
mutta ei ollut varsinaista musiikkioppilaitosta, on tehty kohtalokas virhe sii400. I-S 60/13.3.1937: 3.
401. Ibid.
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nä, että ei ole musiikkia opiskelevia lapsia vedetty mukaan orkesterityöhön.
Nyt, kun orkesterien työ on keskeytynyt ajan pakottamana, tunnemme tuon
virheen kouraantuntuvammin.
[- -]
Hyvät orkesterin johtajat ja muusikerit!
Tehkäämme siis, minkä tehdä voimme! Seuduilla, missä orkesteritoiminnan sota on keskeyttänyt, on aloitettava lasten yhteissoittoharjoitukset, on
ohjattava lapset pääsemään osallisiksi niistä kauneusarvoista, joita orkesterimusiikki voi tarjota.
Kun kerran rauha koittaa, jatkakaamme ja kehitelkäämme aloittamaamme työtä. Vain näin toimien voimme luoda vankan pohjan maaseutukeskuksien
musiikkielämälle, joka taas tulee aina muodostamaan arvokkaan selkänojan
koko maamme korkeammalle musiikinviljelylle.
Lapsista, jotka on kerran ohjattu nauttimaan orkesterimusiikin salatuista rikkauksista, voidaan toivoa oikeaa kantajoukkoa, joiden varaan voimme
tulevaisuuden musiikkielämämme perustaa.
Siis: kaikki huomio nousevan polven musiikin harrastuksille!402

Jorma Väänänen kirjoitti vuonna 1943 artikkelin otsikolla ”Mietteitä
musiikkikasvatuksestamme”. Kirjoituksessaan Väänänen tarkastelee mu
siikinopetuksen tilaa yleisessä koululaitoksessa ja yliopistossa sekä musii
kinopettajien koulutusta. Yliopistoon hän ehdottaa perustettavaksi musiikkia
varten professorin viran ja harjoitusmestari-nimikkeen muuttamisen lehtoriksi. Kansanmusiikin kirjoittaja ehdottaa irrotettavaksi musiikkitieteestä omaksi
tutkimusalakseen ja sille professuurin. Musiikkioppilaitoksista kirjoituksessa mainitaan lyhyesti, mutta jälkimmäisen virkkeen tärkeänä sanomana tuodaan esiin seuraavaa:
En kajoa tämän kirjoitelman yhteydessä varsinaisesti musiikkiopistojem
me toimintaan. Niissähän juuri on työtä tehty ja saavutettu myös kauniita tuloksia. Vahinko vain, että tällaisia oppilaitoksia on maassamme liian vähän ja
että ne eivät ole valtion laitoksia.403

Ilmeisesti tässä kirjoituksessa ensimmäisen kerran tuodaan esiin nä
kemys siitä, että kaikkien maamme musiikkioppilaitosten tulisi olla valtion
täysimääräisesti ylläpitämiä, ei ainoastaan avustuksillaan tukemia. Pääpaino
artikkelissa on kuitenkin ”suuren yleisön” keskuudessa olevan alhaisen musiikin ymmärryksen kohottamisessa. Tässä asiassa kirjoittaja näkee koululaitoksella ja yleisradiolla olevan suuri merkitys. Koulujen tehtävästä hän ilmaisee,
että ”[- -] – olisi vähitellen syytä opettaa nuorisoa ymmärtämään esim. Sibeliuksen suurten orkesteriteosten kauneusarvoja – vastapainoksi sille ulkomai402. MT 2/1943: 23.
403. MT 4/1943: 52.
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selle schlagerrihkamalle, jota nuorisolle tarjotaan aina ja kaikkialla koulun
ulkopuolella!” Väänänen päättää kirjoituksensa seuraavasti:
Kaikilla valistus- ja kasvatustyön aloilla voitaisiin, kuten edellä esitetystä lienee käynyt selville, suuresti tehostaa musiikinopetusta. Eikö näin ollen olisi
syytä asettaa erikoinen toimeksipaneva elin huolehtimaan valtakunnan musiikkiasioista ja niiden kehittämisestä! Eikö todella olisi jo aika kasvattaa Suomen kansasta musiikkikansa!404

Arvo Vainio (1901–1979) kirjoitti otsikolla ”Kotkan musiikkikuulumisia”
vuonna 1944 artikkelin, missä hän toi esiin musiikkiopiston merkityksen nuorison
musiikkimaun kehittymisessä ja samalla propagoi musiikkiopiston perustamisen puolesta Kotkassa. Vastaavat hankkeet musiikkioppilaitoksen perustamiseksi olivat hyvin yleisiä mainittuna aikana myös muissa kaupungeissa.
Sota-aikana on saatu ikäviä kokemuksia siitä, kuinka hyvinä aikoina helposti
unohdetaan, että edessä voi olla sellaisiakin aikoja, jolloin nuorisolla tulisi olla tarjolla mahdollisuuksia moniin hyviin harrastuksiin. Vilkas musiikkiopistotyö pidättää suuret nuorisojoukot painumasta virran mukana swingin- ja
kapakkaelämän lumoihin. Tästä lienee Viipurissa ja Lahdessa hyviä kokemuksia. Kotkassakin olisi tällaista toimintaa kaivattu näinä vuosina. Mutta
turvautukaamme vanhaan sananlaskuun: parempi myöhään kuin ei milloinkaan ja toivokaamme, että Kotka saa musiikkiopiston. Jos kaupungin orkesteriin saadaan palkattu runkosoittajisto, niin on ilman muuta selvää, että nämä
ammattimiehet tulevat muodostamaan myös tulevan musiikkiopiston opettajiston rungon ja näin ollen opistossa tulee toimimaan orkesteritoiminnan kannalta tärkeä orkesterikoulukin.405

Arvo Vainio jatkoi nimimerkillä A. V. osallistumistaan nuorison musiik
kimaun arvostelemiseen ja ohjailemiseen kirjoittamalla artikkelin otsikolla
”Nuorison musiikkiharrastukset”. Kirjoituksessaan Vainio ilmaisee vaarojen
vaanivan nuorison musiikinviljelyä.
— Teknillinen musiikki: radio, gramofooni ja elokuva äänitteiden kautta
tuleva, saavutti jo sodan edellisinä vuosina sellaisen laajuuden, ettei nuorison
elävän musiikin harjoittamiseen olisi luullut jäävän minkäänlaisia mahdollisuuksia. Varsin uhkaavaksi alkaa käydä tilanne nuorisollemme nyt, kun iskelmämusiikin voittokulku tanssikiellon lopettamisen jälkeen saa sellaiset
mittasuhteet, kuin nyt on nähtävissä. Jo ennen sotia havaittiin, että musiikkikaupan viidestä asiakkaasta neljä kysyi uutta iskelmää, että 120.000 tanssile404. Ibid.: 53.
405. SMul 7/1944: 76.
Arvo Vainion propagoima musiikkiopisto perustettiin Kotkassa kaksi vuotta puheena
olevan kirjoituksen julkaisemisen jälkeen vuonna 1946.
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vyä myytiin vuosittain Suomessa ja vielä, että ainoastaan vanhemmat ihmiset
ja musiikkiopistolaiset kysyivät ”hyvää musiikkia”. Tilanne ei ole sodan aikana
suinkaan parantunut. Vain vilkaisu huvitilaisuuksien sanomalehtien mainososastoihin osoittaa ”Swing-paraatien” ajan nyt vasta täydellä todella alkavan.
Iskelmämusiikki vetää auttamattomasti nuorisoamme lyhyessä ajassa pyörteisiinsä, ellei reipasotteista vastavaikutusta kyetä aikaansaamaan.
Tehokkaana keinona olisi varmaan nuorison vetäminen toimivana tekijänä
musiikinviljelyn piiriin tarjoamalla nuorisolle tilaisuus monipuoliseen musiikin harjoittamiseen nuorten omissa musiikkikerhoissa, kuoroissa, soittokunnissa, orkestereissa ja asutuskeskuksiin perustettavissa musiikkiopistoissa.406

Arvo Vainio ehdotti, että asutuskeskuksiin on vaikkapa naapurikau
punkien tai kuntien yhteistoiminnalla perustettava orkestereita. ”Orkesterin
palkatusta runkosoittajistosta saataisiin opettajia eri soittimia varten alkeismusiikkiopistoon, jossa paitsi orkesterikoulua toimisi laulu-, lausunta- ja liikuntalinjat. Näiden aineiden opettajat taas saataisiin esimerkiksi paikallisista
teattereista.” Mainituilla toimintamuodoilla kirjoittaja tarkoitti ohjailla nuorison musiikkiharrastuksia ja kirjoituksensa lopussa sen mainitsikin, ”että vältyttäisiin siltä tuholta, joka vierasperäisen iskelmämusiikin muodossa nyt on
nuorisoamme uhkaamassa.”407
8.6.6. Eteenpäin!
Talvisodan päätyttyä Eino Linnala maamme kokemista kärsimyksistä ja me
netyksistä huolimatta pyrki luomaan uskoa musiikkioppilaitostoimintamme ja
myös muiden taidelaitostemme tulevaisuuteen vuonna 1940 julkaistussa artikkelissaan ”Nykyhetki ja musiikkioppilaitoksemme”. Se otetaan nyt käsillä olevan luvun viimeiseksi lainaukseksi.
Monipuolisemmasta ja syvemmästä musiikin opetuksesta maassamme on
jo vuosikymmeniä huolehtinut lähinnä kaksi laitosta, Sibelius-Akatemia ja Viipurin Musiikkiopisto, edellinen yli puolen, jälkimmäinen lähes neljännesvuosisadan. Kummankin tehtävänä on ollut kasvattaa alaansa mahdollisimman
pätevästi hallitsevia säveltaiteilijoita, luovia, esittäviä ja opettavia kykyjä. Ei
ole suinkaan ollut kysymys vain yksityisten taiturien esilletuomisesta vaan pikemminkin ammatillisen yleistason kohottamisesta kautta linjan. [- -]
Sotamme ja sen jälkeisenä aikana on valtiovaltamme parhaansa mukaan
huolchtinut oppi- ja kansakoulujen musiikinopettajista, joiden taloudellinen
asema on mahdollisuuksien mukaan pyritty pitämään suunnilleen entisenä.
Aivan toiseen asemaan ovat joutuneet varsinaisct musiikkioppilaitokset ja niiden opettajisto. Kuten muidenkin taidelaitostemme on mainittujen opinahjojen
406. SMul 9/1944: 131.
407. Ibid.: 132.
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valtionapu riippunut raha-arpajaisten voittovaroista. Kun arpajaisia ei sodan
aikana — yhtä vctoa lukuun ottamatta — pantu toimeen, eivät nämä laitokset sotakuukausina saaneet mitään valtionapua, mistä johtui, että silloin ei
myöskään opettajien palkkoja voitu maksaa. Täten päädyttiin siihen, että ankarimman puristuksen alaiseksi joutuivat alan merkittävimmät tekijät, ne,
joiden elämäntehtävänä on kasvattaa uusi sukupolvi tällä alalla. Tilanne on
vertausta käyttäen suunnilleen samantapainen, kuin jos vaikean hetken tullen
yliopistot opettajineen jätettäisiin oman onnensa varaan mutta oppi- ja kansakoulujen asema säilytettäisiin ennallaan.
Mitä tulee musiikkioppilaitostemme tulevan toiminnan suunnitteluun, on
se luku sinään, joka vaatii asiallista harkintaa ja yksityiskohtaista käsittelyä.
Aivan erikoisasemaan on joutunut Viipurin Musiikkiopisto, sen toimipaikan
jouduttua rajan toiselle puolelle. Onkin jo herätetty kysymys sanotun laitoksen
sijoittamisesta johonkin suurempaan maaseutukaupunkiin ja tällöin ovat ehdolla ollect mm. Kuopio ja Kotka. Mielestämme tämä suunnitelma täysin ansaitsee sekä huomiota, että kannatusta. Mitä taas Sibelius-Akatemiaan tulee,
se ei ole kohdannut Viipurin sisaroppilaitoksen osalle tullutta iskua. Mutta ilman riittävää avustusta ei tämäkään opinahjo voi työtänsä jatkaa. Ei voitane
kuvitella, että tämä kulttuurilaitos, kuten joskus aikaisemmin, seisoisi jälleen
Hamlet-kysymyksen edessä: ollako vai ei.
Olemme edellisessä viitanneet vain kahteen, käsittääksemme edustavimpaan musiikkioppilaitokseen. Näiden rinnalla on mikä pidemmän, mikä lyhyemmän ajan toiminut myös muita musiikki- ja kirkkomusiikkiopistoja. Ja
jos asteikkoa laajennetaan musiikkilaitoksetkin käsittäväksi, herää kysymys
mm. Suomalaisen Oopperan tulevaisuudesta ja Viipurin orkesterin kohtalosta.
Jokainen näistä vaatii osakseen oma huomionsa ja käsittelynsä. Mutta tämä,
samoin, kuin positiivisten ehdotusten teko musiikkilaitostemme tulevaisuuteen nähden ei enää kuulu kirjoitelmamme puitteisiin.
Eräs seikka on kuitenkin varma: niin kauan kuin me kykenemme ylläpitämään ajankohdasta johtuen vaikkapa puutteellistakin kulttuurielämää,
me emme saa unohtaa musiikkilaitoksiamme. Niiden tuottamat menot ovat
suhteellisen vaatimattomia ja niiden tuottaman henkisen pääoman rinnalla
suorastaan häviävän pieniä. Musiikkielämän jättäminen ilman hoivaa olisi nykyhetkenäkin enemmän kuin kohtalokasta. Myös kulttuurielämän alalla olemassaolon käsky on: eteenpäin!408

Linnalan kirjoitus sopi ilmeisen hyvin ajankohtanaan ilmaistuksi kan
nustukseksi musiikkikoulutukselle ja sen mahdollistamalle kotimaiselle mu
siikkielämälle. Huoli musiikkioppilaitosten ja muiden taidelaitosten rahoituksesta
sekä niiden henkilöstön palkkauksesta oli tuona aikana erityisen keskeisessä
asemassa. Myös sodan johdosta syntysijoiltaan pois joutuneen Viipurin Musiikkiopiston uusi sijoitupaikkakunta oli ratkaistavana. Siten Linnala oli kirjoituksessaan vahvasti ajan hermolla. Kirjoituksen lopussa kulttuurielämäämme
408. MT 1/1940: 3–4.
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kokonaisuutena koskeva ilmaisu eteenpäin sisältää selkeän viestin myös musiikkioppilaitosten rahoituksesta päättäville tahoille.
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9. Toiminta maamme jatkosodan
jälkeen vuoteen 1969 eli
valtionavustuslainsäädännön
saamiseen saakka
9.1. Taustaa
Suomen jatkosodan ja yleismaailmallisen Toisen maailmansodan jälkeen vallin
neen niin sanotun kylmän sodan aikana Neuvostoliitto ja muut niin sanotut
sosialistiset valtiot kilpailivat kaikilla aloilla länsimaista yhteiskuntajärjestys
tä noudattavien valtioiden kanssa. Neuvostoliitossa, Saksan Demokraattises
sa Tasavallassa ja muissa niin sanotuissa sosialistisissa maissa suunniteltiin
ja kehitettiin määrätietoisesti valtion johdolla systemaattisesti juontuvaa kou
lutuspolitiikkaa. Tämä koski myös musiikkikoulutusta, koska se oli muun kou
lutuksen tavoin täysin valtioiden ylläpitämää. Länsimaissa tämänkaltaisten
tiukasti valtionhallinnosta juontuvien koulutusta koskevien tavoitteiden mää
ritteleminen ei ollut luonteenomaista, kuten muun muassa sittemmin tämän
luvun tarkasteluajanjaksoa myöhemmin julkaistussa maamme koulutusta kos
kevassa komiteanmietinnössä todetaan.1
Näyttää siltä, että alla olevassa lainauksessa ”yksilöllisyyden, vapauden,
joustavuuden ja yllättävyyden” säilymiseksi ilmaistun tavoitteen johdosta maam
me taidelaitoksia ei valtion ylläpitämiksi vielä 1960-luvulla taiteen edustajien
taholla yleisesti haluttu. Kuitenkin yleissivistäville oppilaitoksille luodun val
tionavustusjärjestelmän tavoin valtio pyrittiin saamaan tukemaan taidetta ja
siten myös musiikkikoulutusta.. Tässä tarkoituksessa valtioneuvoston asetta
ma ja vuonna 1965 mietintönsä jättänyt Valtion taidekomitea määritti valtion
roolin taiteessa seuraavasti:
Valtion huolenpito taiteessa on nykyoloissa välttämätön edellytys taiteen
suotuisalle kehitykselle, mutta se ei kuitenkaan saa, kuten edellä jo on tähden
netty, muodostua holhoukseksi, koska taiteen perusominaisuuksia ovat yksilöl
lisyys, vapaus, joustavuus ja yllättävyys, ja niitä on varjeltava eikä kahlittava.
Tässä tarkoituksessa komitea jäljempänä esittää taiteen eri alojen, järjestö
jen, laitosten ja yhteistyöelinten entistä kiinteämpää osallistumista valtion toi
menpiteiden toteuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on myös sen
takia tarpeellista, että kullakin taiteen alalla on omat ongelmansa, toiminta
1.. KM 1973: 52: 9–12.
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muotonsa ja ajankohtaiset erikoispiirteensä, joiden tuntemisesta ja oikeasta
arvioimisesta ratkaisujen vaikutus olennaisesti riippuu.2

Edellä siteeratut näkemykset tuskin olivat pelkästään julkaisuhetkiensä
tuotteita, vaan olivat jo niitä edeltäneiden vuosien kuluessa muovautuneet ja tul
leet ohjelmanjulistuksiksi. Ne antoivat pohjan taiteen alojen koulutuksen kehit
tämiseen ja olivat siten otollinen lähtökohta myös musiikkioppilaitostoiminnan
organisoimiseen ja valtionavustuslainsäädännön aikaansaamiseen.

9.2. Musiikkioppilaitostoiminnasta muualla
Euroopassa
Länsimaista yhteiskuntajärjestystä noudattavissa maissa tavoitteellinen musiik
kikoulutus järjestettiin erillään yleisen koululaitoksen musiikkikasvatuksesta/
musiikkikoulutuksesta erillisissä eri järjestöjen ylläpitämissä oppilaitoksissa.
Neuvostoliitossa, Saksan Demokraattisessa Tasavallassa ja monissa muissa
niin sanotuissa sosialistisissa maissa puolestaan musiikkikoulutus annettiin
valtion ylläpitämissä oppilaitoksissa. Niissä noudatettiin tiukasti valtionhallin
non määräämiä yhtenäisiä opetussuunnitelmia. Tehostettu korkeakouluastet
ta edeltävä musiikkikoulutus järjestettiin musiikkikorkeakoulujen alaisuuteen
ja valvontaan kiinteästi kuuluneissa ja edelleen kuuluvissa 11-vuotisissa las
ten musiikkikouluissa – Neuvostoliitossa Detskaja Musikalnaja Skolassa – ja
niiden oppimäärään pohjautuvissa nelivuotisissa musiikki-instituuteissa, mu
siikkiopistoissa.
Edellä mainittu toiminta järjestettiin Neuvostoliitossa ja muissa niin sano
tuissa sosialistisissa maissa niin, että rakennettiin alueellisesti kattava Lasten
musiikkikoulujen verkosto. Musiikkikouluun oppilaat otettiin seitsemänvuoti
aina, ja oppilaitoksen oppimäärän suorittaneella oli mahdollisuus pyrkiä edel
leen alueellisesti suunniteltuihin musiikki-instituutteihin. Niissä suoritetun
oppimäärän jälkeen oli mahdollista pyrkiä hallinnollisen alueen konservatori
oon, mille kuului vastuu edeltävien oppilaitosten toiminnan valvonnasta. Mai
nittuun järjestelmään kuului, että musiikki-instituuteissa suoritettu oppimäärä
(solistisissa oppiaineissa maassamme Sibelius-Akatemiassa ja konservatoriois
sa II A-kurssia vastaava oppimäärä) antoi kelpoisuuden toimia opettajana Las
ten musiikkikoulussa ja konservatoriossa suoritettu loppututkinto vastaavasti
musiikki-instituutissa sekä lisäopintoina suoritettujen aspirantuuriopintojen
perusteella myös konservatoriossa. Musiikkikoulutus oli organisoitu päämäärä
nä kansainvälisten huipputaiteilijoiden tuottaminen, mistä koulutuksesta hei
2. KM 1965: A8: 51.
Lainauksen sisältämässä viimeisessä virkkeessä ”on”-verbi virheellisesti yksikössä.
Valtion taidekomitean ehdotuksia on käsitelty lisäksi alaluvussa 9.4.3.
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koimmin edistyneet karsittiin määrävuosittain pois sen lisäksi, että karsintaa
tapahtui myös seuraavaan oppilaitosmuotoon pyrittäessä.
Suurimmissa kaupungeissa sijaitsevien konservatorioiden alaisuudessa toi
mivat keskusmusiikkikoulut, joissa opiskeluaika oli ja on 11 vuotta (yksi valmis
tava ja 10 varsinaista luokkaa) ja joissa on myös sisäoppilaitos, on organisoitu
siten, että niissä annetaan myös yleissivistävä koulutus. Joidenkin konserva
torioiden yhteydessä toimii erityisiä studioita, missä koulutetaan oopperatai
teilijoita kansallisille näyttämöille.3
Lasten musiikkikouluja tässä järjestelmässä oli ja on edelleen monin
kertainen määrä verrattuna musiikki-instituutioiden määrään. Viimeksi
mainittujen määrä on puolestaan moninkertainen verrattuna järjestelmäs
sä ylimmäksi alueelliseksi musiikkikoulutuslaitokseksi perustettujen konser
vatorioiden määrään. Käytännössä tämä pyramidina kuvattavissa oleva eri
oppilaitosrakenne oli sama kuin yleissivistävän koulutusjärjestelmän raken
ne niin Suomessa kuin muissakin maissa eli kansakoulu/peruskoulu, oppikou
lu, korkeakoulu/yliopisto.
Länsimaista yhteiskuntajärjestystä noudattavissa valtioissa edellä mai
nitun kaltainen systemaattinen opinnoissaan heikosti menestyvien karsiminen
ei ollut luonteenomaista, vaan koulutus organisoitiin yksilön kannalta edellä
mainittua liberaalimmaksi. Siitä huolimatta länsimaisessa musiikkikoulutus
järjestelmässä on havaittavissa myös erittäin pitkälle vietyä yksilöllisiä valin
toja rajoittavaa kaavamaisuutta.
Euroopan länsimaista yhteiskuntajärjestelmää edustavissa maissa aino
astaan Yhdistyneessä Kuningaskunnassa eli Isossa Britanniassa siirtomaineen,
Belgiassa, Itävallassa, Liechtensteinissa, Ranskassa, Saksan Liittotasavallas
sa ja Sveitsissä oli jossakin määrin valtakunnallisesti organisoitua korkea
kouluastetta edeltävää musiikkioppilaitostoimintaa ja osittain maakohtaisesti
yhteneväisiä opetussuunnitelmia. Lähimmässä läntisessä naapurimaassamme
Ruotsissa oli kommunal musikskola -järjestelmä. Siinä opetuksen perustana ei
ollut opetussuunnitelmia eikä siten myöskään opiskelun etenemisen mukaan
määritettyjä opinnäytteinä esitettäviä kursseja.
Länsimaista yhteiskuntajärjestelmää noudattaneissa maissa niin sanot
tujen sosialististen maiden musiikkikoulutusjärjestelmiä yleensä vapaamieli
sempiä musiikkikoulutusjärjestelmiä noudattavista maista poikkeuksena oli
Yhdistyneen Kuningaskunnan noudattama vuosikurssijärjestelmä. Sen mu
kaan oppilaat esittivät vuosittaisissa opinnäytteissään tarkasti samat oppiai

3. Esimerkiksi Moskovan konservatoriossa mainitaan vuonna 1948 olleen kuusi studiota,
bashkirilainen, tatarilainen, pohjoisosetialainen, kirgisiläinen, usbekkiläinen ja tazhikkilai
nen studio (M-ki 8–10/1948: 127).
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nekohtaisesti määrätyt teknistä taitoa edistävät tehtävät (asteikot, etydit ja
vokaliisit) ja sävellykset imperiumin kaikissa osissa.4
Pääasiassa vasta sittemmin 1970-luvulla toteutetun maamme musiikki
oppilaitosjärjestelmän pohjamateriaaliksi Suomen Musiikkiopistojen Liitto
r.y. hankki edellä mainittuja tietoja 1960-luvulla sekä niin sanotuista sosialis
tisista maista että länsimaista yhteiskuntajärjestystä noudattavista maista.

9.3. Lähtökohtia maamme
musiikkioppilaitosjärjestelmän kehittämiselle
9.3.1. Musiikkikoulutusta ja musiikkioppilaitostoimintaa
koskevia kannanottoja ja ehdotuksia
Jatkosodan jälkeen maassamme musiikkikoulutuksesta julkisuudessa esite
tyt kannanotot koskivat vapaaehtoisten järjestöjen (SULASOL:n ja sen
jäsenyhdistysten) antamaa musiikkikoulutusta ja yleisen koululaitoksen musii
kinopetusta, mutta myös musiikkioppilaitoksia. Niissä yleisenä asiana esiintyi
huoli kansamme musiikin ymmärryksen tasosta. Kannanotoissa tuli esille se
kä esittävän musiikkitoiminnan että musiikkikoulutuksen tärkeys myös maa
seudulla.
Nimimerkki Juha kirjoitti otsikolla ”Pakinaa” muun muassa Suomen Lau
lajien ja Soittajien Liiton kurssitoiminnasta ja ilmaisi luennoineensa parilla
kurssilla ja omakohtaisesti havainneensa, ”kuinka kipeästi maaseudulla kai
vataan hyvää musiikkia ja myös musiikin opetusta”.
Tässä avautuukin laaja työkenttä, joka kaipaa työntekijöitä kaikista yhteis
kuntapiireistä. Eräät kaupungit ovat jo ratkaisseet tämän kysymyksen omal
ta kohdaltaan siten, että ovat perustaneet erikoisen musiikin johtajan viran.
Tämä muoto olisikin suositeltava juuri kaupungeille, kauppaloille ja muille
taajaväkisille paikkakunnille. Sensijaan pienempien yhdyskuntien musiikin
harrastuksen ohjaukseen tarvittaisiin kiertäviä musiikinopettajia, jotka paikal
listen musiikkiyhdistysten kutsumina kävisivät pitämässä musiikkikursseja.
[- -] Kunhan kaikki nämä toimenpiteet saadaan toteutetuksi ja musiikin viljely
sen eri muodoissa alkaa levitä yhä laajempiin piireihin, niin eiköhän vähitel
len yleinen musiikkimakukin ala jalostua ja yleisradiota kirjeillä pommittele
va ”sinfonian vannoutuneiden vihollisten” joukko pienetä.5

4. Vuosikurssijärjestelmä oli käytössä myös eräissä muissa maissa, muun muassa Espan
jassa, mutta koska näiden maiden järjestelmiä ei käytetty esikuvina positiivisessa eikä ne
gatiivisessa merkityksessä maamme musiikkikoulutusjärjestelmää luotaessa, niihin ei täs
sä yhteydessä kajota.
5. MT 8/1945: 131.
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Arvo Vainion näkemyksiä oli esillä jo edellisessä luvussa. Suomen jatko
sodan jälkeen hän kirjoitti otsikolla ”Nuorison musiikkikerhotoiminta” muun
muassa seuraavaa:
Lakiin kansakoulun järjestysmuodon perusteista on tehty sellainen muutos, että
kansakoulun on tuettava ja autettava koulunsa päättäneen nuorison sivistys
harrastuksissa. [- -] Opettajien johtamat nuorisokuorot, soittokunnat tai muut
soitinyhtyeet voidaan vastedes lukea kansakoulun musiikkikerhotoiminnan pii
riin kuuluviksi harrastelumuodoiksi, jos niihin, kuten luonnollista on, on liitty
nyt koulunsa päättänyttä nuorisoa. [- -] Kansakoulun nuorisokerhotoiminnan
avulla avautuu näin ollen otollinen tilaisuus nuorison musiikkiharrastusten
johtamiseksi oikeisiin uomiinsa vallalle päässeen iskelmämusiikkiharrastuk
sen vastapainoksi.6

Koulun laulunopetuksen kokema aseman menetys siten ehdotettiin kor
vattavaksi kerhotoiminnalla, mihin voisivat osallistua myös kansakoulun oppi
määrän suorittaneet. Kouluhallinnon järjestämistä mahdollisuuksista huolimatta
musiikkikerhotoiminta ei voinut kuitenkaan tuottaa musiikkikoulutuksen alal
la valtakunnallisesti kovinkaan laaja-alaista eikä laadukasta tulosta, koska
kansakoulunopettajilla ei ollut siihen riittävää musiikkikoulutusta. Opetuk
sen käynnistäminen ja toteutukset riippuivat täysin opettajien yksilöllisistä
ominaisuuksista ja taipumuksista.7
Arvo Vainio jatkoi samansuuntaisia näkemyksiään kuin edellä tarkoitetussa
artikkelissa kolmiosaisessa kirjoitussarjassaan ”Musiikin opetus poikaoppikou
luissa” ja koulujen orkesteritoiminnan aikaan saamiseksi esitti kirjoitukses
saan seuraavaa:

6. SMul 3–4 /1946: 26–27.
7. Tuloksiltaan erityisen merkittävää oli 1940- ja 1950-luvuilla Tampereella Nekalan kan
sakoulun musiikkikerhotoiminta. Sitä johti opettaja Antti Jussila. Hän näyttää liittäneen
mainitun koulun kerhotoimintaan myös paikkakunnan muiden koulujen, kuten oppikoulu
jen, oppilaita. Ilmeisesti Antti Jussilan johtamassa orkesterissa oli runsaasti Tampereen
Musiikkiopiston oppilaita, mikä asia ei vaikeuttanut ainakaan aluksi mainitun musiikkiop
pilaitoksen orkesteritoimintaa, koska se käynnistyi vasta vuonna 1947. Antti Jussilan joh
tama oppilasorkesteri ja laulajat sekä solistit kävivät 1940-luvulla ainakin kolmena vuo
tena konserttimatkoilla myös Helsingissä ja saivat sanomalehtien musiikkiarvostelijoilta
osakseen runsaasti myönteistä huomiota (mm. HS 107/21.4.1946: 5; SS-d 107/21.4.1946:
6; US 107/21.4.1946: 10; IS 94/24.4.1946: 3; HS 94/9.4.1947: 7; K-a 229/23.10.1949: 4; SS-d
286/23.10.1949: 10).
Opettaja Antti Jussila toimi ennen Suomen talvisotaa Elisenvaaran kansakoulun opetta
jana. Hän perusti tämän koulun ja myös paikkakunnan yhteiskoulun oppilaista orkesterit jo
1930-luvun alussa (Kurkijoki-Seuran valokuva-arkisto: N4-03-005-2322 ja M2-03-086-1967-.
Antti Jussila perusti vuonna 1933 myös Elisenvaaran Kamariorkesterin (ibid.: N4-03-0112318, d163).
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Oppilasorkesteria varten olisi kouluihin hankittava tavallisimmat orkesteri
soittimet. Oppilasorkestereja varten olisi julkaistava helppoja sovituksia.
Kaupungeissa, joissa on orkesteritoimintaa, olisi orkesterikoulutoiminta jär
jestettävä siten, että oppikoulujen oppilaat voisivat runsaslukuisesti opiskel
la orkesterikoulussa jouhi- ja puhallinsoittimia.8

Edelleen yleisen koululaitoksen musiikinopetuksesta kirjoitti Olavi Peso
nen. Hän luonnehti otsikolla ”Musiikin asema kouluissamme” tukholmalaisen
opettajan Margit Attervallin kuvauksia matkastaan Englannissa, missä Atter
vallin mukaan kouluissa oli laulua 3–4 tuntia viikoittain, ja tunnetut taiteili
jat sekä isot orkesterit vierailivat kouluissa ja pitivät selostettuja konsertteja.
Entä meillä? Viimeisenä uutisena vallitsevista virtauksista voi mainita kansa
koulun opetussuunnitelmakomitean ehdotuksen, jonka mukaan laulunopetus
kansakouluissa yleensä rajoitettaisiin yhteen viikkotuntiin nykyisten kahden
tunnin asemesta. [- -] Saman tien voitaisiin laulunopetus kokonaan poistaa
koulujen opetusohjelmasta – ehkä pyrkimys käykin siihen suuntaan –, sillä
yhden viikkotunnin aikana, mikä merkitsee korkeintaan neljää tuntia kuukau
dessa, ei kuitenkaan olisi mahdollista siirtää nousevan polven omaisuudeksi
edes yleisimpiä koulu- ja kansanlaulujamme. [- -] Meillä ei ole paljon kansalai
sia, jotka todella ymmärtävät esim. maailmankuulun Jean Sibeliuksen neron
tuotteita. Pitääkö musiikkimme kauniin ja kunniakkaan kehityksen katketa
vain siitä syystä, että ei suoda tilaisuutta valmistaa kasvavaa kansaa ymmär
tämään musiikkia ja aikanaan mahdollisesti astumaan maamme säveltaiteen
uusiksi soihdunkantajiksi.
Jos suurissa kulttuurimaissa uhrataan koulumusiikille, laululle ja soitol
le, niin huomattava osa opetuksesta kuin selostamastani ruotsalaisen opetta
jan matkakertomuksesta käy ilmi, eikö siihen olisi monin verroin suurempi
syy meillä, missä kansan musiikillinen taso, kuten tunnettua, on verrattain
alhaisella kannalla.9
8. SMul 6–7/1945: 85.
Arvo Vainion esittämä näkemys on ollut hyvin yleisesti yleissivistävän koululaitoksen
taholta edellytetty. Sen mukaan musiikkioppilaitosten tulee kouluttaa soittajat – koulu
laitos kokoaa näistä muualla koulutetuista soittajista yleissivistävään kouluun orkesterin.
Koulun musiikkielämälle tämä on hyödyllistä, mutta koska soittokoulutuksen antavat mu
siikkioppilaitokset järjestävät koulutukseen sisältyvänä Kouluhallituksen/Opetushallituk
sen vahvistaman opetussuunnitelman määräyksen mukaisesti oppilailleen orkestersoittoa,
heidän näin ollen tulisi osallistua kahden orkesterin toimintaan, mikä aiheuttaa oppilaille
ajankäyttöongelmia.
Suomen talvisodan ja jatkosodan vaikutuksesta koululaitoksen musiikkitoimintoihin on
osoituksena se, että maamme oppikouluissa oli vuonna 1938 yhteensä 15 ”sellaista orkeste
ria, joita hoidettiin ylimääräisen aineen nimellä”, mutta vuonna 1945 niitä oli enää kahdek
san (MT 4/1945: 54–56).
9. MT 9–10/1946: 117.
Olavi Pesosen kirjoitus pohjautui Svensk Lärartidningin numerossa 41/12.10.1946 jul
kaistuun artikkeliin.
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Mahdollisesti ainakin osittain edellä lainauksessa esitettyyn musiikin
opetuksen aseman heikkenemiseen koululaitoksessa oli syynä se, ettei Koulu
hallituksessa ollut tarkastajaa huolehtimassa tämän oppiaineen asioista sen
jälkeen, kun Axel Törnudd oli ollut mainitussa virassa vuosina 1918–1923.10
Musiikkioppilaitosten määrän ja musiikin harrastuksen lisääntymisestä
välittömästi Suomen jatkosodan päättymisen jälkeen kirjoitti nimimerkki A. S.
[Armas Saarinen] otsikolla ”Amatöörimusiikin nousu” seuraavaa:
Uusia musiikkiopistoja, mutta ennenkaikkea musiikkiyhdistyksiä, orkes
tereita ja kuoroja on ennenkuulumattoman paljon, kun taas vanhojen jäsen
määrät ovat suuresti nousseet. Niinpä esim. Suomen Laulajain ja Soittajain
liittoon on vuoden kuluessa liittynyt lähes 100 uutta yhdistystä, syntynyt 4
uutta piiriä ja 2 suurta erikoisliittoa, nimittäin Mieskuoroliitto ja Naiskuoro
liitto. [- -] Erikoisen huomattavaa on, että vapaaehtoinen musiikinharrastus
on entistä enemmän suuntautunut myöskin soitinmusiikin alalle. Niinpä yksin
Helsingissä on Sulasoliin liittynyt jo toistakymmentä orkesteriyhdistystä. [- -]
Tällä hetkellä voimme valoisin mielin katsoa tulevaisuuteen amatöörimusiikin
alalla. Amatöörimusiikkiväki on kokoamassa voimansa ja musiikinharrastus
saamassa sen arvonsa, mikä sille tärkeänä sivistyksellisenä tekijänä kuuluu.11

Vuonna 1948 Suomen säveltaiteen viikkoa vietettiin erityisesti maaseu
dun musiikkikulttuurin kohottamiseksi. Aikakauslehdessä Musiikki kirjoitet
tiin pääkirjoituksessa asiasta muun muassa seuraavaa:
On luonnollisesti kokonaisuuden kannalta suuri epäkohta se, että kaikkinai
nen kulttuurinviljely pyrkii keskittymään vain pääkaupunkiin. Mutta jos tar
kastelemme musiikkielämässämme esimerkiksi konserttitoimintaa itsenäisenä
ilmiönä, voidaan kuitenkin aluksi todeta, että puhtaasti käytännölliset seikat
pakottavat sen pääasiallisimmin keskittymään pääkaupunkiin. Onhan kuiten
kin useimmissa kaupungeissamme jo säännöllisesti toimivia orkestereita, joten
elävän musiikin vaikutus on päässyt tunkeutumaan jo sinnekin, missä aikai
semmin on saatu tyytyä vain esim. radion välittämään musiikkiin. [- -] Maa
seudun musiikintarpeen yhä kasvaessa ei pelkästään teknillisin apuneuvoin
saatava musiikki ole enää riittävää, halutaan päästä kosketuksiin elävän mu
siikin kanssa. Tämä olisi oikea tie maaseudun musiikkikulttuurin kehittämi
sessä samalla kun on painostettava omatoimisuuden tärkeyttä amatööriväen
omien kuorojen ja orkesterien virkeän toiminnan muodossa.12
10. M-ki 5/1947: 59.
Tässä tarkoitetun artikkelin kirjoittaja Eino Roiha mainitsee asiasta seuraavaa: ”Kou
luhallitus on tosin tehnyt ehdotuksia viran uudelleen järjestämisestä, mutta on täysi syy
otaksua, ettei se ole ajanut asiaa tarpeellisella ponnella.”
11. SMul 3–4 /1946: 23–24 (pääkirjoitus).
12. M-ki 9–10/1948: 115. Lainauksen viimeisessä virkkeessä esiintyvä ”painostettava” tar
koittaa sanaa painotettava.
Alaluvussa 8.6.5. (ks. s. 518–519 ja luvun 8 alaviite 405) mainittujen Kotkan musiikki
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Kirjoituksen keskeinen sanoma oli se, että maaseutuorkestereille tulee saa
da riittävää tukea, jotta ne voivat viedä elävää musiikkia syrjäkyliinkin. Tässä
esittävään säveltaiteeseen painottuvassa kirjoituksessa oli yhtäläisyyksiä jäl
jempänä esiin tulevaan Sulho Rannan musiikkikoulutukseen keskittyvän kir
joituksen kanssa (ks. s. 532–534).
Teollis-teknisen kehityksen yleiselle koululaitokselle aiheuttamat muu
tospaineet, mitkä ilmenivät muun muassa taideaineiden oppituntien määrien
vähenemisenä ja aiheuttivat edellä esitetyt kansakoulujen laulunopetusta
koskevat kannanotot, saivat aikaan paineita musiikkikoulutuksen järjestä
miseksi yleisen koululaitoksen ulkopuolella. Tämä kehitys toteutui kaikkial
la Euroopassa. Oma merkityksensä musiikinharrastamisen yleistymiselle
oli radiolla, muilla musiikinkuuntelulaitteilla ja myöhemmin televisiolla. Ne
toivat musiikin konserttisaleista ja äänitysstudioista koteihin. Vielä 1950ja 1960-luvuilla monet kotimaiset musiikin asiantuntijat, muiden muassa
sunnuntaisin lähetetyssä radio-ohjelmassa Sibelius-Akatemian edustajat,
rehtori Taneli Kuusisto, professori Timo Mikkilä ja koulumusiikkiosaston
johtaja Matti Rautio (1922–1986), ennustivat sekä omaehtoisen musisoin
nin että esiintyviksi taiteilijoiksi pyrkimisen taantuvan valtavasti kasva
neen ja kehittyneen äänitetuotannon johdosta. Rehtori Kuusisto kiteytti
Suomen Musiikinopettajain Liiton kevätpäivillä 5.1.1960 pitämässään esi
telmässä tämän asian muotoon ”[- -] musiikin viljelyn mekanisoituminen on
tavattomasti rajoittanut esiintyvän estraditaiteilijan eksistenssimahdolli
suuksia ja siten vähentänyt tämän uran houkutusvoimaa.”13 Maassamme
sekä omaehtoisen, harrastustavoitteisen musiikinopiskelun, että musiikkia
lan eri ammatteihin tähtäävän opiskelun volyymien osalta edellä mainitut
musiikkialan tulevaisuudesta huolestuneet lausumat osoittautuivat sittem
min aivan liian pessimistisiksi. Kehityksen kulku oli täysin päinvastainen.
Jatkosodan jälkeen koko kansakunnan määrätietoisen ja uutteran jälleen
rakentamisen tuloksena maamme talous elpyi ripeästi. Samalla raskaitten so
takokemusten edistämänä syntyneen kansallisen yhtenäisyyden pohjalta14
toimintojen tavoin myös muissa kaupungeissa orkesteritoiminnat käynnistyivät Suomen
jatkosodan jälkeen. Muiden muassa vuonna 1916 perustettu Jyväskylän Amatööriorkesteri
aloitti vuonna 1945 uudelleen toimintansa johtajanaan Eino Roiha (1904–1955). Orkesterin
suunnitelmiin kuului myös orkesterikoulun perustaminen (MT 8/1945: 131).
Myös Ylä-Vuoksen Amatööriorkesterin mainitaan toimivan ripeästi samana vuonna
(1945) Reino Kahran (1897–1968) johtamana. Orkesterissa oli vuoden 1945 lopussa kolme
kymmentä soittajaa, ja se oli konsertoinut Imatran lisäksi Lappeenrannassa ja Tainion
koskella (K-a 281/4.12.1945: 4). Orkesterin yhteyteen oli perustettu orkesterikoulu, ”joka
nyt tästä syksystä lähtien tulee toimimaan täysin musiikkiopistomaisessa muodossa” (MT
8/1945: 131). Keväällä 1946 mainitun koulun oppilasnäytteessä esiintyi 22 koulun oppilas
ta (K-a 124/30.5.1946: 4).
13. Kuusisto 1960: 19.
14. Yksi osoitus kansallisen yhtenäisyyden edistymisestä musiikkialalla oli se, että maam

9. Toiminta maamme jatkosodan jälkeen vuoteen 1969

531

rakentui vahva sosiaalisen tasavertaisuuden periaate, mikä toteutui myös kou
lutuksessa. Varallisuus oli entistä vähemmän mittana sen saamisessa, koska
se mahdollistettiin lainsäädännöllä vapaaoppilaspaikoin myös vähävaraisille.
Tämä koski sittemmin muun koululaitoksen tavoin myös musiikkioppilaitok
sia, missä vuonna 1969 voimaan tulleen lain mukaan vapaaoppilaspaikkojen ja
maksuvähennysten tuli vastata vähintään 10 prosenttia oppilasmaksutulois
ta. Oikeastaan tämä musiikkikoulutukseenkin lainsäädännöllä ulotettu jär
jestelmä ei ollut mitään uutta, koska jo perinteisesti Italian konservatorioista
alkaen musiikkikoulutus oli suunnattu juuri vähäosaisille lapsille ja nuorille.
Suomessa maksuton opetus vähävaraisille oppilaille toteutettiin jo Turun Soi
tannollisen Seuran Informations anstaltin lyhyeksi jääneessä ja määrältään
vähäisessä koulutuksessa 1790-luvulla ja Wilhelm Friedrich Siberin ja hänen
jälkeensä Anton Rudolf Hausenin musiikkikoulussa Turussa vuosina 1838–1868.
Samaa periaatetta noudatettiin Helsingin Musiikkiopistossa, Käytännöllisessä
Orkesterikoulussa ja sittemmin 1900-luvulla perustetuissa musiikkioppilaitok
sissa, erityisesti kansankonservatorioissa. Lukkari- ja urkurikouluissa annet
tu opetus oli maksutonta.
Musiikkioppilaitosten tulevaa kehitystä ennakoi Sibelius-Akatemian vara
johtaja Sulho Ranta sanomalehtiartikkelissaan 4.12.1949 otsikolla ”Maamme
musiikinopetuksen suuntaviivoja”.15 Fabian Dahlström on siteerannut katkel
mia tästä kirjoituksesta Sibelius-Akatemian historiateoksessaan,16 mutta kir
joituksen sanoma antaa aiheen tarkastella sitä vielä tässä yhteydessä erikseen
yksityiskohtaisesti, koska Dahlström näyttää lainanneen kirjoitusta lähinnä Si
belius-Akatemian näkökulmasta. Muille musiikkioppilaitoksille erittäin tärkeän
merkityksensä johdosta puheena oleva artikkeli lainataan tähän kokonaan.

me keskeisten säveltaidejärjestöjen, Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton (SULASOL:n)
ja Suomen Työväen Musiikkiliiton (STM:n) kesken pyrittiin järjestämään yhteiset laulu- ja
soittojuhlat jo vuonna 1941, mutta Suomen jatkosota esti hankkeen toteuttamisen. Mainittu
jen liittojen ensimmäiset yhteiset laulu- ja soittojuhlat järjestettiin sittemmin 18.–20.6.1948
Helsingissä (M-ki 5–6/1948: 55).
15. Fabian Dahlström (1982: 184/194) mainitsee tämän kirjoituksen olleen ”i en understre
ckare redan den 17.12.1949”. Kuten jäljempänä ilmenee, se julkaistiin sanomalehdessä jo
4.12.1949.
16. Dahlström, F. 1982: 184/194.
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Maamme musiikinopetuksen suuntaviivoja.
Aikaisemmin toimineiden lisäksi on muutamiin maaseutukaupunkeihim
me viime aikoina perustettu uusia musiikkiopistoja ja eräitä on parhaillaan
perusteilla. Tämä ja jotkut muutkin ilmiöt antavat aiheen tarkastella koko mu
siikkiopiskelun järjestelyä maassamme. Jo tässä on sanottava, että aivan lä
hiaikoina olisi ennen kaikkea pyrittävä yhtenäisesti suunniteltuihin, toisiaan
täydentäviin opinto- ja opistomuotoihin ja saatava valtiovalta ja kunnat yhä
enemmän tukemaan musiikinopiskelun ja -opetuksen työpajoja.
Nuorison musiikkikasvatus.
Alkaaksemme alusta voimme todeta, että korkein musiikkikasvatus ra
kentaa saavutuksensa olennaiselta osalta ja enemmän kuin ehkä minkään
muun taiteen alalla sille pohjalle, mikä hyvällä alkeisopetuksella saadaan ai
kaan. Musiikillinen kasvatushan on alettava aivan nuorena, muutoin ei tu
loksiin ehditä päästä.
Alempana kosketeltaviksi tulevissa maaseutukaupunkien ja -keskusten
musiikkioppilaitoksissa tulisi olla – kuten useimmiten onkin – myös pätevää
alkeisopetusta antava osasto, joka loisi pohjan nuorten opiskelijain tulevai
suudelle. Jo olemassa olevat ja tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavat
kansankonservatoriot – mieluummin niiden nimi voisi sekaannusten välttä
miseksi olla kansan musiikkikoulut – voitaisiin muuttaa pääasiallisesti las
ten ja nuorison musiikkilaitoksiksi. Aikaihmisinä alkaneiden, musiikkia vain
harrastelevien henkilöiden opinnot voitaisiin ainakin osittain yhdistää esim.
työväenopistojen ja niitä vastaavien laitosten toimintaan.
Maaseutukeskusten konservatoriot, orkesterit ja orkesterikoulut.
Pääkaupunki on meillä ollut ja on edelleen aivan liiaksi musiikkielämämme
keskipisteenä. Helsinkiin on hakeutunut ja jäänyt alansa tuntevaa ja taitavaa
muusikko- ja musiikinopettajavoimaa, jolla ei kuitenkaan kovassa kilpailussa
ole riittävästi ansio- eikä muitakaan esilläpysymisen mahdollisuuksia. Useat
heistä joutuvat tekemään taiteellista tasoaan vastaamatonta, jopa alansa ul
kopuolelle jäävää työtä. Tämä pääkaupunkiin keskittynyt paine olisi saatava
alenemaan ja hyviä muusikoita ja musiikinopettajia muuttamaan maaseu
dun keskuksiin, joissa musiikin harrastus ja korkeamman musiikin vaalimi
sen mahdollisuudet täten kasvaisivat.
Suurempiin maaseutukaupunkeihin olisi ehdottomasti saatava todellisia
musiikkiopistoja, konservatorioita. Nykyisin toiminnassa olevien tällaisten
musiikkioppilaitosten olisi pyrittävä ja päästävä yhtenäistettyyn opinto-oh
jelmaan. Niihin olisi toisin sanoen saatava sellainen opetussuunnitelma, että
se täysin vastaisi maan korkeimman musiikkioppilaitoksen, Sibelius-Akate
mian konservatorio-osaston kursseja ja vaatimuksia.
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Kirkkomuusikkojen kasvatus.
Suomessa toimii nykyisin kaksi kirkkomusiikkiopistoa, Helsingin ja Turun
kirkkomusiikkiopistot. Tuntuu suorastaan turhalta ylellisyydeltä, että Helsin
gin kirkkomusiikkiopistoa pidetään erillisenä yllä Sibelius-Akatemian suojissa
monin yhteisin opettajin ja yhteisin aineinkin. Se voitaisiin yhtä hyvin yhdis
tää mainittuun suurempaan laitokseen. Eihän nykyisin esim. kaupunkiseu
rakuntain kanttorin- ja urkurinpaikkoihin hakija pääse edes vaalisijalle, ellei
hän ole suorittanut jotakin aineisiinsa kuuluvaa kurssitutkintoa, mieluummin
diplomia Sibelius-Akatemiassa.
Piispainkokouksen v. 1930 asettaman komitean ehdotus kanttoriurkuri
seminaarin ja kirkkomusiikkiakatemian perustamisesta tuntuu ainakin tällä
hetkellä, jollei suorastaan tarpeettomalta, niin ainakin jokseenkin mahdotto
malta toteuttaa. Sibelius-Akatemiaan perustettava kirkkomusiikkiopisto-osasto
ja korkeakoulun yhteydessä toimivaksi suunniteltu korkeamman kirkkomu
siikin osasto riittäisivät hyvin täyttämään ainakin puolet, ylikin kanttorien ja
urkurien vuotuisesta tarpeesta.
Toinen puoli tästä tarpeesta voitaisiin hoitaa seuraavasti: Turun traditioi
ta omaava, maamme vanhin kirkkomusiikkiopisto yhdistettäisiin perustetta
vana olevaan Turun konservatorioon – Turun orkesterin olisi oltava kiinteästi
mukana asiassa. Siellä saisivat halukkaat ja musikaalisesti lahjakkaat kan
sakoulunopettajat suorittaa kanttoriurkuripätevyyden maaseudun kirkko
muusikkojen toimia varten. (Ruotsissa on lähes 50 % maaseudun kanttoreista
kansakoulunopettajia!) Jos joku näistä ”Turun kanttoreista” haluaisi pätevyyttä
myös kaupunkien tai maaseutukeskusten kirkollisiin virkoihin, hänen olisi suo
ritettava määrätyt lisätutkinnot Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosastossa.
Erikoiskoulutus ja musiikinopettajien koulutus.
Mitkään suuremmat muutokset sotilasmuusikkojen ja -kapellimestarien
musiikillisessa koulutuksessa eivät liene ainakaan lähiaikoina tarpeellisia.
Nämä opinnot tapahtuvat nykyisin Sibelius-Akatemian yhteydessä erillisinä
kursseina. Samoin tapahtuu siellä oppikoulujen musiikinopettajien koulutus
ja tutkintojen suoritus, johon lisäksi kuuluu auskultointi normaalilyseoissa.
Maaseudun konservatorioiden pätevä ja yhtenäistetty opinto-ohjelmien suun
nittelu aiheuttaisi sen, että maaseudultakin tuleva musiikinopettajaksi aikova
voisi 1–2 vuodessa suorittaa Sibelius-Akatemiassa musiikinopettajatutkin
non ja mahdollisuuksien mukaan samalla soittoon ja lauluun liittyviä peda
gogisia kursseja.
Korkein musiikinopetus.
Jos edellä viitattuja suunnitelmia noudatettaisiin, Sibelius-Akatemian
korkeakouluosasto – kuten nytkin on laita – muodostaisi taiteellisesti kor
keimmasta kasvatuksesta huolehtivan, koko maata varten tarkoitetun musiik
kikorkeakoulun sekä taiteilija- että pedagogisine diplomeineen.
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Sibelius-Akatemian konservatorio-osaston tarvitsisi tällöin hoitaa vain
pääkaupungin ja se ympäristön tarpeita. Laitoksen alkeiskoulu, kun kansan
musiikkikoulut ja -opistot suorittaisivat pohjatyön, voisi muodostua musiikin
”normaalilyseoksi”, rajoitettuine, mutta valittuine oppilaineen ja pedagogiskas
vatuksellisine periaatteineen. Näiden osastojen lisäksi Sibelius-Akatemiaan
liittyisivät edelleen sotilassoitto-osasto ja -kapellimestariluokka, orkesteri- ja
kapellimestariluokka, oopperaluokka ja – uutena siis – kirkkomusiikkiopis
to-osasto ja saman alan korkeakouluosasto
Loppusanat.
Näin järjestettynä – ulottaen vaikutuksensa yli koko Suomen – musiikin
opetuksemme, valtion ja kuntain tukea riittävästi saaden, voisi hakeutua uo
miin, jotka virtaisivat samaan suuntaan ja veisivät maamme ja kansamme
musiikillisesti ja myös musikaalisesti tuloksiin, joita nykyisin, liian hajanai
suuden ja joskus harrastelijamaisuudenkin vallitessa, ei voida saada aikaan.
Kuten alussa viitattiin, on kaikkialla maassamme saatava ja järjestettävä
yhtenäisyyttä ja suunnitelmallisuutta musiikin opiskeluun ja opetukseen. Tä
män lisäksi on vielä saatava kaikki tavalliset koulut ja monet muut nuorison
kasvattamiseen tarkoitetut opinahjot mukaan tähän työhön siten, että musii
kin asemaa niiden opintosuunnitelmissa lisätään ja tehostetaan.
Helsingissä, marraskuussa 1949.
S u l h o R a n t a.17

Jo kirjoituksen ingressissä on musiikkioppilaitostoiminnan laajentumisen
johdosta selkeä toimintasuunnitelma musiikkikoulutuksen järjestämiseksi as
teittain porrastetuksi oppilaitosjärjestelmäksi ilmauksessa ”aivan lähiaikoina
olisi ennen kaikkea pyrittävä yhtenäisesti suunniteltuihin, toisiaan täydentä
viin opinto- ja opistomuotoihin ja saatava valtiovalta ja kunnat yhä enemmän
tukemaan musiikinopiskelun ja -opetuksen työpajoja.”
Erityisen tärkeää on todeta, että väliotsikolla ”Maaseutukeskusten konser
vatoriot, orkesterit ja orkesterikoulut” Ranta ottaa kirjoituksessaan kantaa pää
kaupungin ja maaseudun musiikkikoulutuksen välisiin eroihin ja muun muassa
ehdottaa, että maaseudulle on saatava ”todellisia musiikkiopistoja, konserva
torioita” yhtenäistettyine opinto-ohjelmineen, mitkä täysin vastaisivat Sibeli
us-Akatemian konservatorio-osaston kursseja ja vaatimuksia (vrt. jäljempänä
esiin tuleva erimielisyys ja julkinen debatti konservatorio-nimen käytöstä, ks.
alaluku 9.3.3.).
Rannan esittämiin näkemyksiin sisältyivät sittemmin toteutuneen valta
kunnallisen musiikkioppilaitostoiminnan järjestelmän suuntaviivat yhtenäisi
ne opetussuunnitelmineen ja suurimpien asutuskeskusten konservatorioineen.
17. K-s 309/4.12.1949: 4–5.
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Mainitut Rannan näkemykset olivat ilmeisesti hänen henkilökohtaisten poh
diskelujensa tulosta. Ajankohta huomioon ottaen niihin oli mahdollisesti vai
kuttanut se, että edellisenä vuonna (1948) oli vietetty Suomen säveltaiteen
viikkoa erityisesti maaseudun musiikkikulttuurin kohottamiseksi, kuten edel
lä on mainittu.18
Poikkeuksellista puheena olevassa maamme koko musiikkioppilaitosken
tän kehittämistä koskevassa kirjoituksessa on se, että sen kirjoittaja oli Sibe
lius-Akatemian edustaja. Ranta oli syntynyt Pohjanmaalla (Peräseinäjoella)
ja oli toiminut teatterikapellimestarina Oulussa ja Tampereella. Tämä hänen
taustansa ainakin osittain selittänee sen, että hän näki musiikkikoulutuksen
tulevan järjestämisen tarpeellisuuden maaseutukeskuksissa sijaitsevine Sibe
lius-Akatemian kursseja ja vaatimuksia noudattavine konservatorioineen laa
jemmasta kuin pääkaupungin perspektiivistä. Mahdollisesti kuitenkin kaikkein
eniten Rannan esittämiin näkemyksiin olivat antaneet aihetta hänen Viipurin
Musiikkiopistossa vuosina 1925–1933 musiikinteorian- ja -historianopettaja
na saamansa kokemukset. Mainitun ajanjakson jälkeen hän siirtyi vastaaviin
tehtäviin Helsingin Konservatorioon (nyk. Sibelius-Akatemiaan) syksyllä 1933,
missä oli toiminut sijaisena jo vuonna 1930.19
Rannan kirjoittaman artikkelin jälkeen musiikkikoulutuksen järjestämis
tä koskeva asia tuotiin esiin musiikkioppilaitoksen oppilaskonsertin arvoste
lun yhteydessä seuraavana valtakunnallista oppilaitosverkostoa koskevana
ilmaisuna: ”Jotain olisi tehtävä musiikkikasvatuksemme organisoimiseksi. Oli
si luotava kunnollisten kansankonservatorioiden ja musiikkikoulujen verkosto
jonka kruunaisi ajanmukaisesti järjestetty valtion ylläpitämä korkeakoulu.”20
Eri puolilla maatamme toimivien musiikkioppilaitosten toimintaedelly
tysten parantamista tarkoittavaksi ja niiden antaman koulutuksen puolesta
puhuvaksi on todettavissa myös Vaasan Musiikkiopistosta muille musiikkiop
pilaitoksille vuonna 1952 lähetetyn kirjeen seuraava sanoma:
Helsingissä musiikinopiskelijoilla on asuntopulat, pianosoitinpulat, elämä
tavattoman kallista ja tilanahtaus Sibelius-Akatemiassa. Näin ollen olisi hyvin
asiallista, että maaseudun musiikinopiskelijat voisivat harjoittaa opintojaan
omissa lähiseudun tai omalla paikkakunnallaan olevissa Musiikkiopistoissaan
ja siirtyä sieltä vasta viimeisille luokille Sibelius-Akatemiaan lopettelemaan
opintojaan. [- -] Ellei näin tehdä jää maaseutuopistojen työ vain paikalliseksi
pikku harrasteluksi. — Miten käy lahjakkaitten ja vähävaraisten oppilaitten?
Kasvavatko kyvyt vain Helsingissä? Eikö niitä synnytä koko Suomi?21
18. Vrt. M-ki 8–10/1948: 115 (pääkirjoitus ”Maaseutu ja säveltaide”).
19. Karvonen 1957: 276–277; Dahlström, F. 1982: 319, 321/327, 329.
20. Vapaa Sana 137/24.5.1950: 4.
21. Vaasan Musiikkiopiston kirje muille musiikkiopistoille 23.11.1952 allekirjoittajina joh
tokunnan puheenjohtaja G. [Gösta] Stråhle (1894–1965) ja musiikkiopiston johtaja Marja
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Kirjoituksen ydin on siinä, että maaseudun — ja niin sanottujen maaseu
tukaupunkien — musiikkioppilaitosten opetustoiminta tulee saada sellaiseksi,
että näissä musiikkioppilaitoksissa suoritettujen opintojen jälkeen olisi Sibeli
us-Akatemiassa suoritettavissa lyhyessä ajassa varsinainen alan tutkinto. Si
ten kirjoitus on sanomaltaan samankaltainen edellä esiin tuodun Sulho Rannan
sanomalehtiartikkelissa esitetyn näkemyksen kanssa ja samankaltainen myös
jäljempänä esiin tulevan Jyväskylän Musiikkiopiston johtajan Veikko E. Noro
sen vuonna 1957 Sibelius-Akatemialle musiikinopettajien koulutuksesta esit
tämän toimintamallin kanssa (ks. s. 538).
Esiin tullutta tarvetta musiikkikoulutuksen järjestämiseen osoittaa se, että
maassamme perustettiin vuosina 1945–1959 yhteensä 16 ja vuosina 1960–1969
yhteensä 28 uutta pysyviksi jäänyttä musiikkioppilaitosta22 maan eri osiin Ou
lu 1950- ja Rovaniemi 1960-luvulla pohjoisimpina sijaintipaikkoina. Useimpien
oppilaitosten ylläpitäjänä toimi kannatusyhdistys, mutta 1950-luvulla käynnis
tyneistä kolme ja 1960-luvulla toimintansa aloittaneista oppilaitoksista oli 10
kuntien (näistä yksi kuntainliiton) ylläpitämiä. Jotkin oppilaitoksista syntyi
vät jo ennestään paikkakunnalla toimineen orkesteriyhdistyksen, soitannolli
sen seuran tai muun vastaavan järjestön yhteyteen.23
Valtio osallistui musiikkioppilaitosten ylläpitämiseen myöntämällä vuotuisia
markkamääräisiä avustuksia. Tämä määräraha oli valtion tulo- ja menoarvios
sa yhteinen ja jaettiin Valtion säveltaidelautakunnan annettua avustushake
muksista lausuntonsa. Sibelius-Akatemia sai vastaavasti markkamääräisen
avustuksen, mutta se oli valtion tulo- ja menoarviossa osoitettuna omalle mo
mentilleen. Sibelius-Akatemian antaman sotilassoittajakoulutuksen valtio mak
soi täysimääräisesti.
Kunnat osallistuivat muidenkin kuin ylläpitämiensä musiikkioppilaitosten
toiminnan tukemiseen vuotuisilla markkamääräisillä avustuksillaan. Vaikka val
tion ja kuntien myöntämillä toiminta-avustuksilla oli useimmille oppilaitoksille
huomattava merkitys, ei niillä ollut heikon taloutensa takia edellytyksiä toimin
tansa kehittämiseen siinä määrin kuin niissä koettiin tarpeelliseksi.

Kuutti (1889–1973).
22. Pysyviksi jääneiden musiikkioppilaitosten lisäksi mainittuna aikana perustettiin myös
joitakin toiminnaltaan lyhytkestoisiksi jääneitä oppilaitoksia, kuten Turussa kolme oppilai
tosta, muusikko Mertsi Lehtosen johdolla v. 1953–1957 Åbo musikinstitut, muusikoiden Pert
ti Lahti ja Rauno Heinonen johtama v. 1958 Åbo musikskola sekä Greta Dahlströmin ja John
Rosasin johtamana v. 1958–1962 toiminut Ungdomens orkesterskola (Kvist 1986: 74–76).
23. Vrt. edellä alaviitteessä 10 mainittu pääkirjoitus ”Amatöörimusiikin nousu” (SMul
3–4/1946: 23–24).
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9.3.2. Musiikkioppilaitosten yhteisjärjestön perustaminen
Musiikkioppilaitosten määrän lisäännyttyä oppilaitosten johtajien keskuudessa
heräsi 1950-luvun puolivälissä ajatus yhteisen järjestön perustamiseksi musiik
kioppilaitosten yhteisten päämäärien edistämiseksi. Tämän johdosta Lahteen
lopullisesti siirtyneen Viipurin Musiikkiopiston johtaja, filosofian maisteri Fe
lix Krohn (1898–1963), kutsui maan musiikkioppilaitosten edustajat yhteisen
liiton perustavaan kokoukseen 25.11.1956 Lahden konserttitaloon. Maassam
me oli tuolloin toiminnassa yhteensä 15 musiikkioppilaitosta. Niistä 12:sta oli
yhteensä 18 kokousedustajaa kokouksessa. Lisäksi kokoukseen osallistui tark
kailijana Sibelius-Akatemian rehtori Ernst Linko (1889–1960).24 Kokouksen
puheenjohtajana toimi musiikkiopiston johtaja Felix Krohn ja sihteerinä vara
tuomari Pentti Karjalainen (1924–1996).
Yhteinen liitto oli kokouksen puheenjohtajan Felix Krohnin käyttämän pu
heenvuoron mukaan tarpeellinen yhtenäisten käytäntöjen saamiseksi oppilai
toksiin ja toisaalta opetusministeriön avuksi valtionapupäätöksien valmistelua
varten. Viimeksi mainittu perustelu aiheutui siitä, että jo tätä ennen opetusmi
nisteriöstä oli pyydetty neuvoa ainakin joltakin musiikkioppilaitoksen johtajalta
valtionapupäätöksiin liittyvissä asioissa. Neuvojen kysyjä opetusministeriöstä
oli hallitussihteeri Olli Närvä (1922–), joka tuossa vaiheessa esitteli muun muas
sa musiikkioppilaitosten valtionavustuksia koskevat asiat opetusministeriössä
saatuaan asiaa koskevan lausunnon Valtion säveltaidetoimikunnalta ja joka
sittemmin esitti liitolle näitä asioita koskevia kysymyksiä (ks. s. 552–553).25
Kokous päätti yksimielisesti perustaa Suomen Musiikkiopistojen Liiton ja
hyväksyä sille varatuomari Juhana Krohnin [sittemmin Kurki-Suonion (1920–
2002)] laatimat säännöt. Liiton kotipaikaksi tuli Lahti. Kokouksen valitsemaan
väliaikaiseen hallitukseen tulvat jäseniksi kaupunkineuvos Kustaa Rudolf Lind
gren (s. 1893) Kotkan-seudun Musiikkiopistosta, kapellimestari Eino Haipus
(1910–2004) Kuula-opistosta Vaasasta, kapellimestari Erkki Linko (1893–1966)
Tampereen Musiikkiopistosta ja johtaja Veikko E. Noronen Jyväskylän Musiik
kiopistosta.26 Perustetun liiton keskeinen tavoite sen toiminnan alkuvaiheista al
kaen oli saada musiikkioppilaitoksille oma valtionavustuslainsäädäntö ja luoda
valtakunnallista yhtenäisyyttä musiikkioppilaitosten antamaan koulutukseen.

24. Suomen Musiikkiopistojen Liiton perustavan kokouksen pöytäkirja 25.11.1956; Pentti
Karjalainen/Kuha 5.11.1973; Juhana Kurki-Suonio/Kuha 5.2.1997.
25. Ibid.
26. Ibid.
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9.3.3. Näkemyseroja konservatorio-nimen käytöstä ja
musiikkioppilaitosten tehtävistä
Sibelius-Akatemian johdon näkemykset maamme musiikkioppilaitostoiminnasta
muuttuivat aivan toisiksi Sulho Rannan esittämiin näkemyksiin verrattuna (ks.
s. 532–534) jo alle kymmenen vuoden sisällä Rannan sanomalehtiartikkelin jul
kaisemisesta. Uusille näkemyksille antoi aiheen Jyväskylän Musiikkiopiston
nimen muuttaminen Jyväskylän Konservatorioksi vuonna 1958 ja jo sitä en
nen, 29.7.1957, Jyväskylän Musiikkiopiston Sibelius-Akatemialle lähettämä
kirje, missä maaseudun musiikinopettajapulaa perusteluna käyttäen ehdotet
tiin, että musiikinopettajaseminaarissa (Sibelius-Akatemiassa ei vielä tuolloin
ollut varsinaista koulumusiikkiosastoa) kaikki vaadittavat pakolliset kurssit
Jyväskylän Musiikkiopistossa suorittaneet oppilaat otettaisiin ”seminaarivuo
deksi” Sibelius-Akatemiaan ja että he saisivat näillä yhden vuoden lisäopin
noilla musiikinopettajan kelpoisuuden. Ei liene pelkästään sattumaa, että heti
tämän jälkeen Sibelius-Akatemiassa ryhdyttiin uudistamaan musiikinopetta
jankoulutusta, koska oppilaitoksen johtokunta jo 28.3.1958 hyväksyi kyseisen
koulutuksen järjestettäväksi entisistä järjestelmistä poiketen kiinteiksi viiden
vuoden kursseiksi, mistä johtuen Sibelius-Akatemiassa voitiin todeta Jyväsky
län Musiikkiopiston aloitteen menettäneen ajankohtaisuutensa.27
Edellä esitetty asia ja sitä seurannut julkiseen polemiikkiin johtanut keskus
telu konservatorio-nimen käytöstä on vain yksi lyhytkestoinen episodi maamme
musiikkioppilaitostoiminnan historiassa, mutta sillä oli tärkeä merkityksensä
tulevalle kehitykselle ja myös pitkälle ulottuneet vaikutuksensa Sibelius-Aka
temian ja muiden musiikkioppilaitosten välisiin suhteisiin. Näiden syiden ta
kia asia on syytä selvittää yksityiskohtaisesti.
Jyväskylän Musiikkiopiston johtaja Veikko E. Noronen ei mahdollisesti tien
nyt Sibelius-Akatemian jo suorittamasta edellä mainitusta musiikinopettajien
koulutusta koskevasta uudistuksesta, koska hän Jyväskylän Musiikkiopiston
nimen muututtua vuonna 1958 Jyväskylän Konservatorioksi antoi saman vuo
den syksyllä sanomalehtihaastattelun, mille ilmeisesti sanomalehden toimituk
sen laatima otsikko ”Jyväskylän Konservatorio antaa korkeampaa musiikki- ja
musiikinopettajain koulutusta” on paljon puhuva. Oppilaitoksen nimenmuu
toksesta on artikkelissa johtaja Norosen lausumana alaotsikon ”Konservato
rio antaa korkeampaa musiikinopetusta” tekstissä muun muassa seuraavaa:
Jyväskylässä toimii maan pääkaupungin ulkopuolella oleva ainoa korkeampaa
musiikinopetusta antava laitos. Vain korkein musiikinopetus on haettava edel
leenkin Helsingistä. Esim. voidaan Jyväskylän konservatoriossa suorittaa mu
siikinopettajan, musiikinohjaajan ja musiikinjohtajan tutkinnot. Oppikoulujen
27. Dahlström, F. 1982: 184/190.
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musiikinopettajan virkoihin nämä tutkinnot eivät anna muodollista pätevyyt
tä, mutta muistetaan, että oppikouluissa on vain muutama kymmen musiikin
opettajanvirka, mutta sen sijaan satoja laulunopettajan virkoja.28

Alaotsikon ”Musiikinopettajakoulutus yhteistyössä Sibelius-Akatemian
kanssa” teksti on kokonaisuudessaan seuraava:
— Erääksi merkkipaaluksi keväällä 10 vuotta täyttäneen ja tästä syksystä läh
tien konservatoriona toimivan laitoksen toiminnassa muodostuvat ensi sun
nuntaina Helsingissä käytävät neuvottelut. Näissä neuvotteluissa kohtaavat
toisensa Sibelius-Akatemian ja Jyväskylän Konservatorion edustajat ja neu
vottelukohteena on ulotettava yhteistoiminta musiikinopettaja-, -ohjaaja- ja
-johtajakoulutustoiminnan nimissä. Mikäli neuvotteluissa päästään yhteis
ymmärrykseen, josta ei ole epäilystä, pääsee Jyväskylän Konservatorio toimi
maan näissäkin suhteissa tavallaan Sibelius-Akatemian rinnakkaislaitoksena.
— Samalla voi mainita senkin, että juuri ja nimenomaan Sibelius-Akatemian
johto ja opettajat olivat niiden joukossa, jotka kehoittamalla kehoittivat laitos
tamme nimenmuutokseen perustellen tätä sillä, että ”koska täällä toimii kon
servatorio, on sen kannettava myös konservatorion nimeä!29

Kirjoitus johti sekä konservatorio-nimen käytön että esiin nostetun musii
kinopettajankoulutuksen julkiseen käsittelemiseen sekä Jyväskylässä että val
takunnallisella tasolla.
Norosen haastattelun julkaisemisen ajankohta tuskin oli paras mahdol
linen, koska kaksi päivää sen julkaisemisen jälkeen, 26.10.1958, Suomen Mu
siikkiopistojen Liiton edustajilla, ei siis pelkästään Jyväskylän Konservatorion
edustajilla, kuten Noronen harhaanjohtavasti antoi sanomalehtihaastattelussaan
ymmärtää, oli sovittu neuvottelu Sibelius-Akatemian johdon kanssa musiikinoh
jaajien koulutuksen aloittamisesta eräissä musiikkioppilaitoksissa.30 Voitaneen
perustellusti olettaa, että viimeistäänkin Veikko E. Norosen sanomalehtihaas
tattelun sisältö, mikä monia sekavuuksia sisältävänä lienee syytä asettaa aina
kin osittain sanomalehden toimittajan asiantuntemattomuuden tiliin, ilmeisesti
vesitti tämän neuvottelun jo etukäteen.
Olisi erittäin outoa, jos Noronen olisi esittänyt julkisuudessa täysin perät
tömiä konservatorio-nimeä koskevia lausumia, mutta se, kuka Sibelius-Akate
mian johdosta ja ketkä mainitun oppilaitoksen opettajat olivat olleet Norosen
28. K-s 288/24.10.1958: 7.
29. Ibid.
30. Tähän 26.10.1958 pidettyyn neuvotteluun osallistuivat Suomen Musiikkiopistojen Lii
ton hallituksen edustajat Felix Krohn, Eino Haipus (1910–2004), Eero Nallinmaa (1917–
1998) ja Veikko E. Noronen sekä Sibelius-Akatemian edustajat johtaja Ernst Linko ja va
rajohtaja Taneli Kuusisto. Neuvottelu osoittautui tuloksettomaksi, ja siitä olivat Suomen
Musiikkiopistojen Liiton edustajat poistuneet ”kuin selkäsaunan saaneina” (Eero Nallin
maa/Kuha 5.11.1973).
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kanssa tekemisissä, jäänee täydellä varmuudella selvittämättä. Hyvin toden
näköistä kuitenkin on, että Norosen mainitsema ”Sibelius-Akatemian johto”
tarkoitti vastaavia näkemyksiä jo vuonna 1949 esittänyttä vararehtori Sulho
Rantaa,31 joka oli vararehtorina vielä vuonna 1956 eli kaksi vuotta ennen Jy
väskylän Konservatorion nimestä esiin noussutta polemiikkia. Tätä tukevat
hänen jo edellä esitettyyn Jyväskylässä ilmestyneessä sanomalehdessä julkais
tuun kirjoitukseensa ”Maamme musiikinopetuksen järjestämisen suuntaviivoja”
sisältyneet näkemykset. Niiden mukaan maaseudun konservatorioissa suori
tettujen opintojen jälkeen tulisi konservatorioiden ja Sibelius-Akatemian yh
tenäisten ”opinto-ohjelmien” perusteella olla mahdollisuus voida suorittaa 1–2
vuodessa Sibelius-Akatemiassa musiikinopettajan tutkinto (vrt. lainaus sivul
la 533). Lisäksi Sulho Ranta oli vuotta ennen (vuonna 1948) edellä tarkoitetun
artikkelin julkaisemista suorittanut Jyväskylän Musiikkiopiston ”tarkastuk
sen” ja antanut paikallisille sanomalehdille lausunnon, minkä mukaan
[- -] opisto on perustettu t o d e l l i s e n musiikkiopiston vaatimuksia vas
taavaksi. Esim. teoreettisten aineiden suhteen on opiskelusuunnitelma pyritty
yhdenmukaistamaan Sibelius-Akatemian kanssa. Kurssivaatimukset, ohje
sääntö, opintokirjat ym. ovat laaditut asialliselle pohjalle ja kaikki on yleen
sä järjestetty pitkällä tähtäimellä. Järjestely onkin oivallista ja kontrolli hyvä
siitä huolimatta, että opiston työ on vakinaisen kodin puutteessa jaettu 14 eri
paikassa tapahtuvaksi. Opettajavoimat ovat tyydyttävät ja opettajat tuntuvat
tekevän tunnollista ja tarkkaa työtä.32

Pian johtaja Norosen haastattelun jälkeen filosofian lisensiaatti Timo Mä
kinen (1919–2006) kirjoituksessaan ”Hiukan konservatorio-nimestä” määritti
näkemyksensä konservatoriosta ja otti kantaa musiikinopettajien ”lailliseen”
kouluttamiseen.
Konservatorio-nimellä ei liene kiinteästi määrättyjä vaatimuksia. Kuiten
kin on syytä olettaa, että siinä opetetaan kaikkia korkeampaan musiikkioppi
laitokseen sisältyviä aineita lähinnä sellaisia oppilaita varten, jotka valitsevat
musiikin elämänurakseen. Tällaisen laitoksen tulisi siis kouluttaa säveltäjiä,
esiintyviä taiteilijoita ja musiikinopettajia. Mikäli pääosa opiskelijoista on sivu
hommanaan musiikkia harrastavia, voidaan puhua ilman mitään halventavaa
sivuvivahdetta kansankonservatoriosta. Vain silloin on konservatorio-nimi oi
keutettu, kun enemmistö opiskelee yksinomaisena opintoalanaan musiikkia. [- -]
Konservatorion oppilastason täytyy olla sellainen, että sen parhaimmisto
yltää konserttikypsiin suorituksiin. 10 vuodessa Jyväskylän konservatorio ei
ole valmistanut yhtään konserttikypsää muusikkoa. Voidaan kehoittaa odot
31. Fabian Dahlström (1982: 188/195) ilmaisee tämän asian mainitsemalla, että ”han [Veik
ko E. Noronen] anknöt till Rantas idéer av år 1949.”
32. K-s 299/5.11.1948: 4; HS 334/10.12.1948: 10.
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tamaan; niitä vielä tulee. Samoin voi perustellusti väittää, että ko. nimenmuu
tos on ollut ennenaikainen.
Jokainen yksityisopettaja tai musiikkiopisto voi sanoa valmistavansa mu
siikinopettajia. Nykyisellään musiikinopettaja-nimi ei ole laillisesti suojattu.
Asiantilan korjaamiseksi olisi ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin. Maam
me toistaiseksi ainoa laillinen musiikinopettajien valmistuslaitos on Sibeli
us-Akatemia.33

Mainittu Mäkisen esittämä näkemys konservatoriosta lienee ensimmäi
siä julkisessa keskustelussa esitettyjä mittareita edellytyksiksi konservato
rio-nimen käyttämiselle Suomessa.34 Nämä mittarit näyttävät olevan hyvin
yhteneväiset niin saksalaisessa Hugo Riemannin Musik-Lexikonissa, missä
konservatoriot määritettiin suuriksi musiikkikouluiksi ja missä maksutta tai
korkeiden maksujen vastineeksi koulutetaan säveltäjiä, opettajia, laulajia tai
soitinvirtuooseja,35 kuin suomalaisessa tietosanakirjassakin esitetyn konserva
torio-määritelmän kanssa. Ensiksi mainitussa esitetty kuvaus on selvästi vai
kuttanut Ilmari Krohnin laatimaan jälkimmäisenä tarkoitettuun määritelmään.
Konservatori (lat. conservā´re = säilyttää), mus., musiikkikorkeakoulu,
jossa opiskellaan laulajiksi, soittajiksi, säveltäjiksi, kapellimestareiksi, mu
siikinopettajiksi y. m. Ensimäinen k. perustettiin Napolissa 1537. K:t olivat
alkuaan orpokoteja, joissa soitannollisia lapsia kasvatettiin kirkkojen ja luos
tarien kuorolaulajiksi. Huomattavimmat muista aikaisemmin perustetuista
k:eista ovat Pariisissa (1784), Praagissa (1811), Wienissä (1817), Leipzigissä
(1843), Berliinissä (Sternin 1850), Kölnissä (1850), Münchenissä (1846), Ge
nevessä (1835), Brysselissä (1813) ja Lontoossa (1822). Uudemmista ovat mai
33. K-s 290/26.10.1958: 6.
Konservatorio-nimeä tarkoittava ”siinä” on virheellinen ilmaus. Kirjoituksessa mainit
tua laillista musiikinopettajien koulutusta säätelivät puheena olevana aikana kansakoulu
jen osalta A 321/23.7.1958, § 126, valtion oppikoulujen osalta A 620/20.8.1948, §:t 7 ja 8,
lisäyksenä musiikinopettajaseminaarin tutkinto kelpoisuuden tuottavana tutkintona: A
91/26.2.1954, § 10. Yksityisoppikouluasetuksen 23/19.1.1951 §:n 20 mukaan yksityisten op
pikoulujen opettajien kelpoisuusehdot olivat samat kuin valtion oppikouluissa.
34. Helsingin Musiikkiopiston ensimmäinen johtaja, Martin Wegelius, ei käyttänyt aina
kaan sanomalehtikirjoituksissaan johtamastaan oppilaitoksesta termiä konservatorio [muis
sa yhteyksissä sitä termiä kuitenkin mainitusta oppilaitoksesta käytettiin, ks. luvun 2 ala
viite 2], mutta esitellessään oppilaitoksensa toimintaa ja vertaillessaan sitä yksityistunteja
antavien opettajien opetukseen hän käytti termejä konservatoriielev ja privatelev. Vertail
lessaan Helsingin Musiikkiopistossa annettavan opetuksen määriä ulkomaisissa musiik
kioppilaitoksissa toteutettuihin määriin Wegelius käytti vertailukohteina konservatorioita,
ei musiikkiopistoja eikä musiikkikouluja (HD 245/10.9.1882: 2).
35. „Konservatorium (ital. Conservatorio, frz. Conservatoire, engl. Conservatory) nennt
man die grösseren Musikschulen, an welchen die Schüler unentgeltlich oder gegen ein mässi
ges Honorar eine grosse Anzahl Musikstunden erhalten und zu Komponisten, Lehrern, Sän
gern oder Instrumentalvirtuosen ausgebildet werden. Der Name K. stammt aus dem Italie
nischen, [- -]“ (Riemann 1905: 690).
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nittavimmat ”Kunink. musiikkikorkeakoulu” (1869) ja Scharwenka-k. (1881)
Berliinissä, ”Schola cantorum” Pariisissa (1896), sekä Pietarin (1862) ja Mos
kovan (1866) k:t. Skandinaavian k:eista on vanhin Tukholmassa (1771); Kris
tiaanian k. on vuodelta 1865, Kööpenhaminan 1866. Suomessa ei ole vielä
varsinaista k:ia, vaan kaksi valtion kannattamaa ja toistaan täydentävää kor
keampaa musiikkioppilaitosta, Helsingin musiikkiopisto ja Filharmonisen seu
ran orkesterikoulu.36

Riemannin Musik-Lexikonissa konservatoriolle antama määritelmä ank
kuroituu ensimmäisen painoksensa julkaisuvuoteen (1882) liittyvänä Saksan
konservatorioihin ja erityisesti vuonna 1881 Leipzigin konservatorion laajen
tuneeseen toimintaan, jolloin oppilaitoksen opetussisältö oli lisääntynyt käsit
tämään kaikkien orkesterisoittimien soitonopetuksen. Jo edellä on tuotu esiin,
että alkuvuosiensa aikana tässä oppilaitoksessa konservatorio-nimestään huo
limatta olivat lukumäärältään vähäisinä solistisina oppiaineina ainoastaan
soololaulu, viulunsoitto ja urkujensoitto, vuodesta 1853 alkaen lisäksi sellon
soitto. Teoreettisina oppiaineina oppilaitoksen käynnistymisestä alkaen olivat
sointuoppi, partituurinsoitto, sävellys ja musiikinhistoria (vrt. s. 67–68). Jäl
jempänä esiin tulevaan Helsingin Musiikkiopiston johtajan Erkki Melartinin
konservatoriolta edellyttämään opetuksen monipuolisuuteen (sinfoniaorkeste
rin lähes kaikkien soittimien soitonopetuksen käsittävään opetukseen) Leipzi
gin konservatorio pääsi vasta toimittuaan lähes 40 vuotta.37
Konservatoriolle esittämistään vaativista koulutustehtävistä huolimatta
Riemann tyytyy määritelmässään ilmaisemaan konservatorion suureksi mu
siikkikouluksi. Samojen koulutustehtävien perusteella Ilmari Krohn määrittelee
konservatorion musiikkikorkeakouluksi. Hän kuitenkin nimeää konservatori
oksi muiden muassa Tukholman Kuninkaallisen Musiikkiakatemian oppilai
toksen perustamisestaan alkaen sen alkuvuosikymmenien erittäin suppeasta
ja vähäisestä toiminnasta huolimatta.
Riemannin ja Krohnin esittämiä määritelmiä hieman myöhemmin Helsin
gin Musiikkiopiston johtajan Erkki Melartinin esiin tuoma konservatorio-käsitys
liittyy vahvasti edellä mainitun mukaisesti oppilaitoksen orkesteritoimintaan.38
Den 28 maj gavs en uppvisning, där för första gången institutets orkester (för
stärkt med 4 blåsare ur hr Apostols orkester) uppträdde. Härmed kan institu
tets värksamhet som fullständigt konservatorium anses begynna.39

36.
37.
38.
39.

Krohn 1912, 4: 1288.
Forner s. a. [1968?]: 64; Kestner-Boche 1993: 232
Dahlström, F. 1982: 97/103.
HMÅ 1915–1916: 22; ks. myös Dahlström, F. 1982: 101/105.

9. Toiminta maamme jatkosodan jälkeen vuoteen 1969

543

Timo Mäkisen sanomalehtikirjoituksessaan esittämä, Riemannin määri
telmään perustuva ja maassamme ilmeisen yleisesti hyväksytty, konservato
rio-määritelmä oli kehittynyt varsin pitkälle, jos sitä verrataan mainitun termin
käytön historialliseen kehitykseen aluksi orpokotien antamaan kasvatukseen
ja koulutukseen liittyvästä musiikinopetuksesta tavoitteellista musiikkikoulu
tusta antavan oppilaitoksen nimeksi. Kuitenkin kiistämätön tosiasia on, että
konservatorio vuosisatojen ajan, Napolissa viimeistään 1600-luvun alkupuolel
ta lähtien (ks. alaluku 2.4.), on ollut musiikkioppilaitosta tarkoittava yleister
mi40 (vrt. Francesco Florimon konservatorio-määritelmä luvun 2 viitteessä 2).
Toisaalta sen, että maamme musiikkikoulutuspiireissä oli tälle termille hyvin
yleisesti muotoutunut hohdokas merkitys, osoittaa muun muassa se, että joh
taja Veikko E. Norosen kollegat johtamissaan oppilaitoksissa eivät olleet tuos
sa vaiheessa lähtemässä hänen viitoittamalleen tielle.41 Viimeksi mainitusta
poiketen jo muutamia vuosia myöhemmin laadituissa musiikkioppilaitosten
lainsäädäntöaloitteissa konservatorio-termi tuli kuitenkin ehdotuksena esille
musiikkialan ammattikoulutusta antavan musiikkioppilaitoksen nimenä (ks.
alaluvut 9.4.1. ja 9.4.2. ja liitteet 10, 11, 14 ja 15). Puheena oleva termi otettiin
maassamme virallisesti käyttöön ja kytkettiin musiikkialan ammattikoulutuk
seen vuonna 1977 voimaan tulleessa musiikkioppilaitosten valtionavustukses
ta annetussa asetuksessa 486/77. Kuitenkin jo tätä ennen Kouluhallituksen
vuonna 1970 musiikkioppilaitoksille antamissa opetussuunnitelmaa ja tutkin
toja koskevissa ohjeissa konservatorio-osaston eri opintolinjat (”yleistä linjaa”
lukuun ottamatta) määrättiin musiikin ammattialojen mukaisesti.42
Oma erityispiirteensä on se, että musiikkialalla tunnuttiin maassamme jo
varhain noudatettavan periaatetta, jonka mukaan musiikkioppilaitoksella tu
li olla huomattavia näyttöjä menestyksellisestä opetustoiminnastaan ollakseen
nimeltään konservatorio. Vaatimus ilmenee myös edellä esiin tuodussa Timo
Mäkisen kirjoituksessa. Tämän ajatusmallin syntymisessä ja sen soveltamista
vaadittaessa oli siten tyystin unohtunut se kiistämätön tosiasia, että yhdellä
kään ulkomaisellakaan sittemmin maineeseen nousseella konservatoriolla ei
ollut perustamishetkellään minkäänlaisia näyttöjä. Ne ilmenivät vasta useiden
vuosien tai jopa vuosikymmenien opetustoiminnan tuloksina.
Näyttää siltä, että Timo Mäkinen ei ollut täysin perillä olosuhteista, mitkä
vallitsivat otettaessa ensimmäisen kerran käyttöön konservatorio-nimi maas
40. Esimerkiksi aikakauslehti (M-ki 8/1948: 111) uutisoidessaan Jyväskylän Musiikkiopis
ton toiminnan alkamisesta ilmaisi oppilaitoksesta seuraavaa: ”Opistoon kuuluu alkeiskou
lu ja varsinainen konservatorio”.
41. Joonas Kokkosen allekirjoituksella varustetussa sanomalehtikirjoituksessa (US
306/12.11.1958: 17) ilmaistaan musiikkiopiston johtajan Felix Krohnin maininneen, ettei
ainakaan Lahdessa ollut tuolloin suunnitelmia oppilaitoksen nimen muuttamiseksi kon
servatorioksi.
42. Khs Rk 859/12.2.1970.
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samme. Hän ei mahdollisesti tiennyt vain muutamia vuosikymmeniä ennen
konservatorio-nimen käytöstä syntynyttä polemiikkia maassamme alkanutta
konservatoriokehitystä. Asiaa valaisee vuodesta 1924 lähtien Helsingin Konser
vatorion, nykyisen Sibelius-Akatemian, oppilasrakenne. Oppilaitoksen johtaja
Erkki Melartin mainitsi syksyllä 1926 antamansa ja sanomalehden toimituk
sen haastattelutekstissä ilmenevän perusteella otsikolla ”Konservatoriet har
skänkt landet en god konsertpublik” varustetun sanomalehtihaastattelun mu
kaan, että ”Lyckligtvis har inte ens en tiondel av eleverna för avsikt att välja
musiken till levebröd.”43 On ilmeistä, että Melartin tarkoitti oppilaitoksen ylim
millä osastoilla opiskelleita, koska alkeiskoulun oppilaiden ammattitavoittei
suudesta tuskin voi olla mitään varmaa selvyyttä. Jos viimeksi mainitut otetaan
huomioon, Erkki Melartinin tarkoittama osuus oli alle viisi prosenttia, koska
tilaston mukaan lukuvuonna 1925–1926 Helsingin Konservatoriossa, nykyises
sä Sibelius-Akatemiassa, kokonaisoppilasmäärä oli 651, joista 328 eli hieman
yli puolet oli alkeiskoulun oppilaita.44 Oppilaitoksen nimeksi tuli kuitenkin jo
syksystä 1926 konservatorio, Helsingin Konservatorio. Timo Mäkisen konser
vatorio-määritelmän mukaan kyseistä oppilaitosta vallinneen oppilasraken
teen perusteella olisi tullut kutsua ”ilman mitään halventavaa sivuvivahdetta
kansankonservatorioksi”, koska Mäkinen kirjoituksessaan edellytti konserva
torio-nimen käyttämiseksi sitä, että vähintään puolet oppilaista opiskelee mu
siikkia ammattitavoitteisesti. Edellä mainitun ilmauksen esittämisellä ei ole
tarkoitus väheksyä silloisen Helsingin Konservatorion toimintaa, vaan ainoas
taan osoittaa se, että epiteettien käytössä näyttävät olleen keskeisinä vaikutti
mina asenteet tai arvostukset. Niiden ohjaillessa kannanottoja dokumentoidut
asiatiedot ovat tulleet sivuutetuiksi.
Timo Mäkisen kirjoitukseen Veikko E. Norosen antamaa henkilökohtai
suuksiin mennyttä vastinetta45 sen enemmän kuin siihen Mäkisen vastaus
kirjoitusta46 ei ole tässä yhteydessä tarpeen käsitellä. Seuraava vaihe oli
Sibelius-Akatemian edustajien puuttuminen julkisuudessa puheena olevaan
asiaan.
43. Hbl 250/17.9.1926: 3.
Fabian Dahlström (1982: 90/92) mainitsee puheena olevan ilmauksen olleen Hbl:n nu
merossa 21.5.1926, missä se ei kuitenkaan näytä olevan.
44. Dahlström, F. 1982: 139/143.
Fabian Dahlströmin (ibid.: 112/116) mukaan Erkki Melartin oli sanomalehtihaastatte
lussa (SvPr 6.2.1925) [30/6.2.1925: 3] maininnut, että ainoastaan Helsingin Musiikkiopis
ton jatko-osastoa tulisi verrata ulkomaisiin konservatorioihin. Mainitussa osastossa oli luku
vuonna 1924–1925 yhteensä 46 oppilasta eli 6,6 prosenttia kaikista oppilaista (700) ja 13,9
prosenttia alkeiskoulun oppilaat (368) pois lukien.
Dahlströmin tarkoittamassa sanomalehdessä kyseinen asia ei ole, vaan kysymyksessä on Erkki
Melartinin haastattelu hänen 50-vuotispäivänsä johdosta sanomalehdessä Hbl 38/7.2.1925: 8).
45. K-s 292/28.10.1958: 11.
46. K-s 293/29.10.1958: 3.

9. Toiminta maamme jatkosodan jälkeen vuoteen 1969

545

Sisältönsä perusteella Sibelius-Akatemian puheenvuoro oli tarkoitettu tu
kemaan Mäkisen näkemyksiä ja oikaisemaan Norosen esittämiä tietoja. Sano
malehtiartikkelin allekirjoittajaksi on merkitty silloinen Sibelius-Akatemian
musiikinteorian lehtori Joonas Kokkonen (1921–1996).47 Erittäin laajassa kir
joituksessa ”Musiikkiopisto vai konservatorio; Ajatuksia eräästä nimenmuutok
sesta” esitettiin Sibelius-Akatemian johtajalle Ernst Lingolle ja varajohtajalle
Taneli Kuusistolle kolme kysymystä.
Kysymys 1: Onko Sibelius-Akatemia yhteistoiminnassa tai aikooko se
ryhtyä yhteistoimintaan Jyväskylän Konservatorion kanssa musiikinopetta
jien valmistamiseksi?
Vastaus: Sibelius-Akatemia ei ole musiikinopettajien valmistuksessa, joka
tapahtuu Kouluhallituksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, yhteistoimin
nassa minkään musiikkioppilaitoksen kanssa, eikä akatemia katso toistaisek
si olevan reaalisia mahdollisuuksia tällaiseen yhteistoimintaan ryhtymiseksi.
Kysymys 2: Onko Sibelius-Akatemian johdon taholta kehoitettu Jyväsky
län Musiikkiopistoa muuttamaan nimensä konservatorioksi?
Vastaus: Meidän tietämämme mukaan ei tällaista kehoitusta ole annettu.
Kysymys 3: Minkä katsoisitte olevan maakuntien musiikkioppilaitosten
keskeisimmän tehtävän Sibelius-Akatemian kannalta?
Vastaus: Sibelius-Akatemian kannalta, tulevien muusikko- ja musiikin
opettajapolvien kasvatusta ajatellen, pitäisimme tärkeimpänä sitä, että maa
kuntien musiikkiopistot voisivat valmentaa oppilaansa sellaiselle yhtenäiselle
kypsyysasteelle, että he voisivat selviytyä Sibelius-Akatemian pääsytutkinnois
ta ja että he ylimalkaan omaisivat sellaisen pohjakoulutuksen, jota konserva
torio-opintojen tuloksellinen harjoittaminen edellyttää.48

Esitettyihin kysymyksiin 1 ja 2 olivat syynä edellä sivuilla 538–539 siteera
tussajohtaja Veikko Norosen sanomalehtihaastattelussa esitetyt tiedot siitä, et
47. Akateemikko Joonas Kokkonen vastasi 31.3.1995 puheena olevaa aihetta käsitteleviä
kirjoituksia koskevaan kysymykseeni, että hän ei ollut niitä kirjoittanut, vaan ainoastaan
antanut luvan nimensä käyttämiseen.
Antti Häyrynen (2008: 81) mainitsee Joonas Kokkosen tehneen kysymykset ja antaneen
itse niihin vastaukset. Häyrynen ei ilmaise, mihin asiayhteyteen tämä kysely kuului.
48. US 306/12.11.1958: 17; ks. myös Dahlström, F. 1982: 188/195.
Kirjoituksen aikaan Sibelius-Akatemian johtajana toiminut Ernst Linko oli tässä teh
tävässä vuosina 1936–1959. Taneli Kuusisto puolestaan oli oppilaitoksen varajohtaja vuo
desta 1956 alkaen Sulho Rannan jälkeen sekä toimi mm. kirkkomusiikkiosaston johtajana
vuosina 1955–1957. Voisi olettaa, että ainakin Ernst Linko oli perillä Sibelius-Akatemian
varajohtajan Sulho Rannan julkisuudessa musiikkikoulutuksesta esittämistä mielipiteistä,
vaikka ne oli esitetty jo yhdeksän vuotta ennen puheena olevaa konservatorio-nimestä syn
tynyttä kärhämöintiä.
Musiikkiin ja musiikkikoulutukseen liittyvästä terminologista puhuttaessa mainitta
koon, että Heikki Klemetti oli vuonna 1920 perustanut Suomen Laulun alaisuuteen Lauluakatemian, mikä nimitys oli selvästi peräisin Keski-Euroopan vastaavista laitoksista (ks.
s. ?). Tämä ”akatemia” ei aiheuttanut julkista polemiikkia.
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tä Jyväskylän Konservatorio tulee musiikinopettajien koulutuksessa toimimaan
Sibelius-Akatemian rinnakkaislaitoksena ja että konservatorion nimen käyttöön
ottamiseen oli annettu ohje Sibelius-Akatemian johdon ja opettajien taholta.
Näyttää siltä, että termi konservatorio oli eräiden keskeisimpien ja mai
neikkaimpien ulkomaisten konservatorioiden esimerkin johdosta saanut erittäin
hohdokkaan merkityksen49 ja että sen samastamisessa korkeakouluksi meillä
oli eri käsityksiä kuin esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa ja myös Kes
ki-Euroopassa, erityisesti Saksassa.
Käsitellessään Tukholman Kuninkaallisen Musiikkiakatemian oppilaitok
sen perustamista ja opetuksen käynnistymistä vuonna 1772 Stig Walin kirjoitti
vuonna 1941, siis vain 17 vuotta ennen Suomessa konservatorio-nimestä esiin
noussutta polemiikkia, ilmauksen ”Oppilaita ilmoittautui 14. Konservatorio
oli perustettu”. Tässä oppilaitoksessa toimintansa aloittaessaan oli ainoastaan
mainitut 14 oppilasta ja neljä oppiainetta, musiikinteoria, soololaulu, klavee
rinsoitto ja viulunsoitto.50 Stig Walinin ja esimerkiksi Tobias Norlindin51 sekä
llmari Krohnin käsitysten vastaisesti pohjoismainen tietoteos määrittää tämän
oppilaitoksen vasta vuodesta 1867 alkaen ja kannanotossaan kehottaa konser
vatorioita rajoittumaan perusopetusta antaviksi käytännön ammattikoulutus
oppilaitoksiksi ilman pyrkimystä korkeakouluiksi.
Konservatorium. [- -] Det i Stockholm bär först från 1867 namn af kon
servatorium; dess historia är för öfrigt inerligt sammanvuxen med M u s i k al i s k a a k a d e m i e n s (se d. o.). — Om värdet af konservatorier har mycket
tvistats. Ett faktum är att öfverallt bland den oerhörda massan af konservato
rie-elever jämförelsevis ytterst få pläga blifva någonting framstående i musika
lisk väg. Måhända gifver detta faktum vid handen, att konservatorierna borde
inskränka sig till att vara elementarskolor, närmast för statens rent praktis
ka behof af musikaliska yrkesidkare, organister, musikdirektörer m. fl., men
uppgifva tanken på att vara högskolor, emedan den högre konstnärliga utbild
49. Ilmeisesti Pariisin ja Leipzigin konservatorioiden korkean maineen perusteella muun
muassa Johan August Lindelöf jo vuonna 1857 asetti laajassa maamme musiikkikoulutus
ta käsitelleessä sanomalehtiartikkelissaan konservatoriot akatemioiden yläpuolelle ilmai
sullaan ”Olkoon kylläksi mainittu, että siwistyneissä maakunnissa, esim. Ruotsissa, Sak
sassa, Ranskassa ja Englannissa, tätä tarwista warten on laitettu wasituisia waltakunnan
yhteisillä rahoilla perustettuja pienempiä ja suurempia musiiki-kouluja ja akateemioita,
ja wielä jalompia laitoksiakin, joita konserwatoriumeiksi nimitetään, [- -]” (vrt. s. 181; S-r
19/15.5.1857, Li: 1).
50. Walin 1941: 105: ”Es meldete sich auch 14 Schüler an. Das Konservatorium war ge
gründet”.
Carl-Allan Moberg (Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft
1/1930: 19, not 3) todistelee virheellisesti, että Tukholman Musiikkiakatemian oppilaitos on
Euroopan varhaisin konservatorio Italian ulkopuolella.
51. Tobias Norlind (1918: 200) mainitsee, että Johan Fredrik Palm ”blev klavérlärare vid
konservatoriet 1772” tarkoittaessaan Tukholman Musiikkiakatemian oppilaitosta.
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ningen (till virtuos eller tonsättare) kräfver icke massundervisning, utan sna
rare personlig ledning genom utmärkta privatlärare.52

Siteeratussa artikkelissa esitetty viimeisin näkemys siitä, että virtuoosien
ja säveltäjien kouluttaminen, mihin ei tarvita joukoittain oppilaita, tulisi jät
tää erinomaisten yksityisopettajien tehtäväksi, aiheuttanee nykyisin ihmetys
tä. Koulutettavien säveltäjien ja soitin- ja lauluvirtuoosien lukumäärien osalta
sillä kuitenkin oli ja on edelleen vankat perustelunsa. Jotta kirjoittajan mieli
piteen ilmaisu henkilökohtaisesta opetuksesta tulisi ymmärretyksi, on otetta
va huomioon, että Euroopan kaikissa konservatorioissa koulutus toteutettiin
tuohon aikaan oli ryhmäopetuksena, mistä johtuen henkilökohtainen ohjaus
jäi erittäin vähäiseksi (vrt. Oskar Merikannon esittämä kannanotto Leipzigin
konservatorion luokkaopetuksesta, s. 340).
Keski-Euroopassa musiikkikoulut ja -opistot muuttuivat 1800-luvun lop
puun mennessä hyvin yleisesti konservatorioiksi, ja myös tuolloin perustetut op
pilaitokset olivat juuri tämännimisiä. Siitä johtuen mainitun termin katsottiin
menettäneen sen merkityksen, minkä edellä esiin tuodut mallioppilaitoksiksi
mainitut konservatoriot (ks. alaluku 2.9.2.) olivat vuosikymmenien kehityk
sensä tuloksena mainitulle termille hankkineet. Tästä syystä ensimmäisen
maailmansodan jälkeen 1920-luvulla tieteen, taiteen ja kansansivistyksen mi
nisteriön toimeksiannosta Preussissa musiikkikoulutusreformin, niin sanotun
Kestenberg-reformin, laatinut Leo Kestenberg (1882–1962) suositti, että tulisi
välttää nimeä konservatorio ja sen sijasta luokitella musiikkikoulutusta antavat
oppilaitokset annetun koulutuksen asteen perusteella musiikkikouluiksi ja kor
keakouluiksi. Saksankielisillä alueilla kehittyneimpien konservatorio-nimisten
oppilaitosten nimet muutettiinkin hyvin yleisesti tämän jälkeen korkeakoulua
tarkoittavaan muotoon Hochschule tai Akademie.53 Edellä useassa yhteydessä
mainitun Leipzigin konservatorion nimi muuttui korkeakoulua tarkoittavaan
muotoon Staatliche Hochschule für Musik, Leipzig kuitenkin vasta vuonna
1941,54 minkä jälkeen sillä on ollut muitakin nimiä, viimeisimpänä Hochschu
le für Musik und Theater ”Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig. Suomessa
aluksi nimellä Helsingin Musiikkiopisto ja sen jälkeen vuodesta 1924 lähtien
nimellä Helsingin Konservatorio toiminut oppilaitos otti ylläpitäjänsä omatoi
misella päätöksellä korkeakoulua tarkoittavan nimen Sibelius-Akatemia kak
si vuotta Leipzigin konservatoriota aikaisemmin vuonna 1939.
Sanomalehtiartikkelissa Sibelius-Akatemian johdolle esitetyn kolmannen
kysymyksen vastaus oli asiaa pintapuolisesti tarkastellen juuri se, mitä mu
siikkioppilaitosten edustajat sittemmin 1970-luvun uudistusehdotuksissaan
52. Lindgren, A. 1884, 8: 1209–1210.
53. Oldani 2001 [1980], 6: 317.
54. Kestner-Boche 1993: 237.
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esittivät, mutta siinä jo edellä esiin tuodun kirjoituksen keskeisen sanoman
perusteella musiikkiopistoilla tarkoitettiin kaikkia muita musiikkioppilai
toksia kuin Sibelius-Akatemiaa. Konservatorio-opinnoilla puolestaan tässä
kannanotossa käsitettiin yksiselitteisesti opintoja Sibelius-Akatemiassa, joten
vastauksen mukaan kaikkien muiden musiikkioppilaitosten tuli tyytyä koulu
tuksessaan lähinnä silottamaan oppilailleen tietä Sibelius-Akatemiaan. Tämä
näkemys tuli esiin myös sittemmin oppilaitoksen järjestysmuodon perusteita
ja valtionavustuslainsäädäntöä valmistelemaan asetetun toimikunnan mietin
nössä (ks. lainaus sivuilla 560).
Julkinen keskustelu konservatorio-nimestä ei jäänyt tähän, vaan Jyväs
kylän Konservatorion Opettajayhdistys toi sanomalehden palstoilla oman näke
myksensä asiaan. Tässä kirjoituksessaan yhdistys ilmoittaa, ettei se hyväksy
Keskisuomalaisessa julkaistun [johtaja Veikko E. Norosen] haastattelun ”yliam
muntoja ja liioitteluja”, ja ilmaisee, että ”vielä vähemmän yhdymme lausuntoi
hin, jotka antavat vaikutelman muiden maaseudun musiikkioppilaitosten työn
väheksymisestä oman merkityksen korostamiseksi”. Kirjoituksen sanoman kärki
on kuitenkin siinä, ettei ”Sibelius-Akatemiankaan konservatorio-asteen päästö
todistuksen saanutta katsota vielä esittäväksi taiteilijaksi, ei säveltäjäksi ei
kä musiikin opettajaksi. Kaikkiin näihin tarvitaan vielä jatkokoulutus”. Niin
Timo Mäkisen esittämään kuin Joonas Kokkosenkin nimissä julkaistusta nä
kemyksestä, jonka mukaan konservatorion oppilaiden tulisi yltää konsertti
kypsyyteen, yhdistys huomauttaa, että ”koko III kurssi kuuluu korkeakoulun
puolelle ja vasta sen suorittanutta voidaan pitää konserttikypsänä”. Kirjoituk
sen loppupäätelmässä esitetään seuraavaa:
Yleisenä tapana on ottaa esimerkkiä sieltä, missä on pisimmät mahdolliset
kokemukset ko. alalta. Helsingissä on musiikin opetus aikojen kuluessa muo
toutunut käsittämään alkeiskoulu-, konservatorio- ja korkeakoulu-asteet Si
belius-Akatemian puitteissa. Jos nyt olemme pyrkineet toteuttamaan kahden
alemman asteen opinto-ohjelman, luulisi tämän terveen pyrkimyksen opetuk
sen yhtenäistämiseen herättävän lähinnä myönteistä asennoitumista musiik
kikoulutuksesta kiinnostuneiden keskuudessa. Omituiselta tuntuu myöskin
vaatimus, että konservatorio-periaatteen mukaan toimivan oppilaitoksen ni
mi Helsingissä on konservatorio, muualla sen sijaan tulee olla musiikkiopisto.
Eihän oppikoulunkaan nimitys vaihtele sen mukaan sijaitseeko se Helsingis
sä vai maaseudulla.
Mikäli taas konservatorio-nimitys vastoin meidän käsityksiämme on laa
tu- eikä lajikäsite, tulemme puolestamme jatkuvasti tekemään parhaamme,
jotta tässäkin suhteessa onnistuisimme osoittamaan nimenmuutoksen oikeu
tetuksi. Näille pyrinnöillemme toivomme tukea myös pääkaupungin taholta.55
55. US 317/23.11.1958: 19.
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Samassa sanomalehdessä esiin tuotu Joonas Kokkosen nimellä varustettu
vastine sisälsi kannanoton, missä mainittiin seuraavia asioita:
Konservatorio-käsitteeseen kuuluu, että opetusta annetaan kaikissa kor
keampaan musiikinopetukseen kuuluvissa aineissa. Tietämäni mukaan esim.
harpun ja eräiden muiden orkesterisoitinten, erilaisten pedagogiikkaluokkien
sekä eräiden teoreettisten aineiden, esim. musiikin estetiikan opetus ei ole si
ten järjestetty kuin edellä on esitetty. Luonnollisena edellytyksenä on myös
se, että kaikissa aineissa voidaan opetusta tarjota korkeimmille asteille saak
ka. Tiedän, että mainitussa oppilaitoksessa on opettajia, jotka pystyvät vie
mään oppilaansa konservatorioasteelle, jopa konserttilavalle asti, mutta näin
ei ole läheskään kaikissa aineissa. Tämä ei ole sanottu halventavassa mieles
sä, vaan ainoastaan toteamuksena. Näissä merkeissä konservatorio-nimitys
on tietenkin myös suuressa määrin laatukysymys.
Toinen keskeinen konservatorio-käsitteeseen liittyvä seikka on se, että se
on ammattioppilaitos. Toisin sanoen tämännimisessä laitoksessa ylivoimainen
valtaosa oppilaista opiskelee päämääränään jokin musiikin tarjoama ammat
tiala. Näinhän ei ole laita Jyväskylän Konservatoriossa, vaan valtaosa oppi
laista ottaa soittotunteja harrastuksekseen. [- -]
Konservatorio-käsite on yleiseurooppalainen, ja mainitsipa sen missä ta
hansa niin edellämainitut ja eräät muut, jo aikaisemmin esitetyt vaatimukset
liitetään siihen ilman muuta.56

Viimeistään edellä siteeratun kirjoituksen johdosta herää kysymys, oliko
mielipide-eroissa oikeudesta konservatorio-nimen käyttämiseen kysymyksessä
todellisuudessa itse asia vai asenne. Terminologian käytön osalta on tuotavissa
esiin vuosikymmenien takaisia käytäntöjä Helsingin Musiikkiopistossa, missä
oli syksystä 1884 kevääseen 1894 akademiklassen/akatemialuokka.57 Siten op
56. Ibid.
Huomiota herättää tässä kirjoituksessa se, että Erkki Melartinin konservatorio-käsi
tyksessä keskeisenä ollutta oppilasorkesteria (ks. lainaus sivulla 542) ei mainita lainkaan
edellytyksenä konservatorio-nimen käyttämiselle. Tälle asialle on kuitenkin selityksenä se,
että Sibelius-Akatemiassa ei ollut toimivaa oppilasorkesteria, mistä asiasta Nils-Eric Ring
bom oli oppilaitoksen oppilasnäytteestä kirjoittamassaan arvostelussa (NPr 121/29.5.1954:
2) esittänyt erittäin kärkeviä kannanottoja (vrt. jo v. 1887 Ernst Fabritiuksen kirjoittamat
vastaavat näkemykset, ks. esim. luvun 7 alaviitteen 23 tarkoittama lainaus). Viipurin Mu
siikkiopiston orkesteritoiminta oli jo yli kaksikymmentä vuotta tätä aikaisemmin niittänyt
erinomaista mainetta kotipaikkakunnallaan Helsingissä ja Euroopan kiertueellaan. Myös
Jyväskylän oppilaitoksessa orkesteri toimi jo musiikkiopiston perustamisvuonna 1948 Jy
väskylän Sinfoniaorkesteri -nimisenä (K-s 328/5.12.1948: 2).
57. Termi akademiklassen otettiin käyttöön Helsingfors Musikföreningin säännöissä jo
vuonna 1884 pykälässä 13 (Dahlström, F. 1982: 33).
Arvi Karvonen (1957: 78) käyttää puheena olevasta asiasta termiä jatkoluokka ja Fabian
Dahlström (1982: 34) suomenkielisessä teoksessaan nimikettä jatko-osasto. Tilastotiedoissa,
myös lukuvuosia syyslukukaudesta 1884 kevätlukukauteen 1894 Fabian Dahlström (1982:
68/70) käyttää nimeä Fortbildningsavdelningen ja Jatko-osasto, mitkä termit tulivat käyt
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pilaitos mainitun termin merkityksen perusteella oli tältä osin jo vuonna 1884
antanut sille korkeakoulun merkityksen, vaikka edeltävääkään musiikkikou
lun oppimäärää ei vielä tuolloin ollut määritetty muuten kuin kolmevuotiseksi
opiskeluksi. Yksilöidyt eri oppiaineiden kurssivaatimuksethan tulivat käyttöön
mainitussa oppilaitoksessa vasta 1890-luvun puolivälissä.58
Vetoaminen puheena olevassa kirjoituksessa joidenkin oppiaineiden puuttu
miseen Jyväskylän Konservatorion opetusohjelmasta vaikuttaa erittäin tarkoi
tushakuiselta, koska lukuisien ulkomaistenkaan kuuluisien konservatorioiden
opetustarjonta niiden alkuvuosina, edes ensimmäisinä vuosikymmeninä, ei ol
lut kovinkaan kattava (vrt. esimerkiksi edellä esiin tuotu Leipzigin konservato
rion muutaman oppiaineen opetustarjonta alkuvuosikymmeninään, ks. s. 542).
Verrattaessa edellä siteeratussa kirjoituksessa konservatorio-nimen käyttä
miseksi vaadittuja oppiaineita Sibelius-Akatemiassa olleisiin selviää, että har
punsoitto tuli sen opetusohjelmaan samana vuonna (1924), jolloin oppilaitoksen
nimeksi tuli Helsingin Konservatorio. Sen sijaan kirjoittajan konservatoriolta
edellyttämä musiikin estetiikan opetus lukuun ottamatta Martin Wegeliuksen
lukuvuonna 1890–1891 toimeenpanemaa kurssia ”populär estetik” sisältönään
pääasiassa J. L. Runebergin tekstien analysointi,59 aloitettiin Sibelius-Akate
miassa vasta lukuvuonna 1956–1957. Siten kolmekymmentäkaksi vuotta oli
kulunut sen jälkeen, kun oppilaitoksen nimessä termi musikinstitut/musiikkiopisto korvattiin termillä konservatorio ja seitsemäntoista vuotta sen jälkeen,
kun sitä sen ylläpitäjän omalla päätöksellä ryhdyttiin kutsumaan akatemiaksi.
Edellä mainitun lisäksi kirjoituksen ilmaus ”erilaisten pedagogiikka
luokkien” puuttumisesta Jyväskylän Konservatorion opetusohjelmasta herät
tää ihmetystä, koska Helsingin Musiikkiopiston/Helsingin Konservatorion/
Sibelius-Akatemian opetusohjelmissa olivat monien vuosikymmenien ajalta
ainoastaan pianonsoiton ja viulunsoiton pedagogiikat sekä koulujen musiikin
töön vuonna 1894 uudistetuissa oppilaitoksen säännöissä pykälässä 13 (Karvonen 1957: 92).
”Akademiklassen”/”Akatemialuokka” ei jäänyt pelkästään oppilaitoksen sääntöihin,
vaan se saatettiin julkisuuteen lukuisissa sanomalehtiartikkeleissa ja -ilmoituksissa, ku
ten esimerkiksi seuraavissa: FAT 262/8.11.1884: 1, 13/18.1.1886: 1, 242/19.10.1886: 1; Fi
13/17.1.1886: 3, 241/17.10.1886: 2, 9/11.1.1889: 1, 10/12.1.1889: 1, 11/14.1.1889: 1, 12/15.1.1889:
1, 203/3.9.1891: 1, 205/5.9.1891: 1, 208/9.9.1891: 1; HD 305/8.11.1884: 2; 283/18.10.1885; 3; Hbl
241/17.10.1886: 2, 250/15.9.1890: 1, 10/14.1.1892, L-o-u: 1, 235/2.9.1893: 1, 325/29.11.1894: 3;
NPr 15/17.1.1886: 2, 282/17.10.1886: 2, 249/14.9.1887: 1, 326/30.11.1887: 2, 329/ 3.12.1889.
M-n: 2, 249A/14.9.1890: 1, 250/15.9.1890, M-n: 1, 309/12.11.1892: 2, 238/3.9.1893: 2, 311/
15.10.1893: 2, 325/29.11.1894: 2; Pl 203/3.9.1891: 1, 206/6.9.1891: 1, 208/9.9.1891: 1,
10/14.1.1892: 1, 6/ 8.1.1893: 1; UT 7/25.1.1886: 1; US-r 13/17.1.1886: 2–3, 207A/8.9.1886:
1, 210A/11.9.1886: 2, 212/14.9.1886: 1, 205/6.9.1887: 2, 207/8.9.1887: 2, 211/13.9.1887: 2,
213/15.9.1887: 1, 209/8.9.1889: 2, 203/3.9.1891: 1, 206/6.9.1891: 2, 208/9.9.1891: 1; 205/5.9.1893:
2, 279/29.11.1894: 3; ÅTng 17/19.1.1886: 2; ÅU 16/18.1.1886: 2.
58. Dahlström, F. 1982: 34/35.
59. Ibid.: 39/41.
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opettajiksi valmistuville laulun pedagogiikka. Pianonsoiton pedagogiikka oli op
piaineena lukuvuodesta 1888–188960 ja viulunsoiton pedagogiikka lukuvuodesta
1922–1923 alkaen61 (opetusharjoittelusta tätä ennen ks. s. 352–353) tällöin en
siksi Helsingin Musiikkiopisto – ja sitten Helsingin Konservatorio -nimisessä
oppilaitoksessa. Kummankin oppiaineen osalta, mutta varsinkin viulunsoiton
pedagogiikassa, oli myös välivuosia, ja oppilasmäärät olivat erittäin vähäiset
myös oppilaitoksen nimen muututtua Helsingin Konservatorioksi. Muiden solis
tisten oppiaineiden pedagogiikan opetus käynnistettiin vasta tämän tutkimuk
sen tarkasteluajanjakson jälkeen 1970-luvulla eli 46–54 vuotta sen jälkeen, kun
oppilaitoksen nimeksi tuli konservatorio ja 31–39 vuotta sen jälkeen, kun sen
nimeksi tuli korkeakoulua tarkoittava Sibelius-Akatemia. Yksinlaulun pedago
giikan opetus käynnistyi lukuvuonna 1970–1971, sellonsoiton, kitaransoiton ja
puhallinsoittimien soiton pedagogiikat lukuvuonna 1975–1976, urkujensoiton
ja kontrabassonsoiton pedagogiikan opetus lukuvuonna 1976–1977 sekä har
monikansoitossa lukuvuonna 1978–1979.62 Pedagogisen opetuksen laajenemi
sen sai aikaan erityisesti muiden musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta
vuonna 1977 annetun uuden asetuksen säännös lehtorilta ja opettajalta edel
lytettävistä opinnoista.
Oppilasrakenteen osalta on jo edellä esitetty rinnasteisia tietoja Sibelius-Aka
temiasta sen toimiessa vuodesta 1924 alkaen nimellä Helsingin Konservatorio.
Ei voitane olettaa, että kirjoittajan esittämät vaatimukset nimen konservatorio käyttämiseksi (”ylivoimainen valtaosa oppilaista opiskelee päämääränään
jokin musiikin tarjoama ammattiala” ja vaatimukset joidenkin oppiaineiden,
erityisesti pedagogisten oppiaineiden, kuulumisesta opetusohjelmaan) eivät
koskeneet lainkaan Sibelius-Akatemiaa. Edellä mainitut tiedot osoittavat sen,
että puheena olevan artikkelin kirjoittaja joko on unohtanut niiden puuttumi
sen Helsingin Konservatorion/Sibelius-Akatemian opetusohjelmista tai arveli
kirjoituksen lukijoiden olevan niistä täysin tietämättömiä. Se, ettei artikkelin
laatija ollut edellä esitetyistä Helsingin Konservatorion/Sibelius-Akatemian
opetusohjelman puutteista perillä, lienee erittäin epätodennäköistä.
Joonas Kokkosen nimellä varustetuissa puheena olevissa kirjoituksis
sa ei määritetä konservatoriota, mutta otetaan malliksi Ruotsin musiikki
koulutusjärjestelmä ja esitetään, että ”virallisen pätevyyden antavia tutkintoja voi
suorittaa vain Tukholman Kuninkaallisessa Musiikkikorkeakoulussa. Silti Ruot
sissa toimii useita korkeat laatuvaatimukset täyttäviä musiikkioppilaitoksia”.63
Viimeksi mainittu ilmaus on hyvin erikoinen ja herättää kysymyksen, mitkä oli
60.
61.
62.
63.

Karvonen 1957: 78; Dahlström, F. 1982: 70/72.
Dahlström, F. 1982 109/113.
Ibid.: 71/73, 143/147, 293/301.
US 306/12.11.1958: 17.
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vat kirjoittajan tarkoittamat tuolloin Ruotsissa olleet korkeat laatuvaatimuk
set täyttävät musiikkioppilaitokset korkeakouluja edeltävinä instituutioina.64
Mahdollisesti edellä esitetty polemiikki ainakin osaksi sai sittemmin ai
kaan sen, että rehtori Taneli Kuusisto Sibelius-Akatemian toimintavuoden
päättäjäisissä 22.5.1965 tarkastellessaan Sibelius-Akatemian ja muiden mu
siikkioppilaitosten kurssitutkintojärjestelmää oli tullut mainittujen oppilaitos
ten yhteistyön osalta olosuhteiden muututtua uusiin päätelmiin.
Seuraava luonnollinen kehitysvaihe on kurssitutkintojen karttaminen siinä,
missä se voi haitatta tulla kysymykseen ja siis tähtäyspisteen asettaminen jo
alun perin ensimmäistä kurssitutkintoa korkeammalle. [- -] Sopusoinnussa
tämän kanssa on, että uusiksi oppilaiksi pyrkivien joukossa alkaa olla niitä,
jotka ovat jo ehtineet suorittaa Sibelius-Akatemian hyväksymän I kurssitut
kinnon. Tulevaisuuden näkymä tällä tiellä on laajamittainen yhteistyö Sibeli
us-Akatemian ja maan muiden musiikkioppilaitosten kesken.65

Tällä lausumallaan rehtori Kuusisto siten osittain yhtyi jo 16 vuotta si
tä aikaisemmin Sulho Rannan esiin tuomaan toimintamalliin (ks. s. 532–534).
Lausuma myös osoittaa sen, että rehtori Kuusiston näkemykset olivat kehitty
neet niiden toimintamallien suuntaan, mitkä Jyväskylän konservatorion johta
ja Veikko E. Noronen esitti julkisuudessa vuonna 1957 (ks. s. 538). Kuusiston
mainitsema ”laajamittainen yhteistyö Sibelius-Akatemian ja maan muiden mu
siikkioppilaitosten kesken” rajoittui kuitenkin niin sanottuun yhteistutkinto
järjestelmään, mikä toteutettiin lähinnä tätä tutkimusta koskevan ajanjakson
jälkeen.

9.4. Musiikkioppilaitostoiminnan turvaavien
lainsäädäntöjen valmistelu
9.4.1. Kaupunkineuvos Kustaa Rudolf Lindgrenin laatima
Suomen Musiikkiopistojen Liiton laki- ja asetusehdotus
Opetusministeriö pyysi 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alussa Suomen
Musiikkioppilaitosten Liittoa luokittelemaan musiikkioppilaitokset valtiona
vustusasioiden käsittelyn helpottamiseksi ministeriössä.66 Nämä pyynnöt oli
esittänyt opetusministeriöstä musiikkioppilaitosten valtionapuasioita käsitel
64. Korkeakoulua edeltävä oppilaitoksissa järjestetty musiikkikoulutus annettiin puhee
na olevana aikana Ruotsissa kommunal musikskola -verkoston toimesta. Sitä jo pelkästään
järjestelmällisen opetustoiminnan edellyttämien opetussuunnitelmien puuttumisen johdosta
on erittäin kyseenalaista luonnehtia Joonas Kokkosen allekirjoittamaksi merkityssä kirjoi
tuksessa käytetyin sanoin.
65. Kuusisto 1965: 11; Dahlström, F. 1982: 205/212.
66. SML:n hallituksen pöytäkirja 23.3.1959; Eero Nallinmaa/Kuha 5.11.1973.
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lyt ja niiden esittelijänä toiminut hallitussihteeri Olli Närvä (s. 1922). Suunni
telmia oppilaitosten jakamiseksi aluksi kolmeen (vrt. 1970-luvulla toteutettu
musiikkioppilaitosjärjestelmä) ja sittemmin viiteen luokkaan tiedetään liitos
sa valmistellun ja myös tehdyn, mutta niitä ei julkistettu eikä niitä ainakaan
virallisesti käytetty valtionavustusten jakoperusteena.67
Jos edellä mainittu luokitustehtävä olisi jatkunut ja virallistunut, olisi se
väistämättä johtanut suuriin erimielisyyksiin Suomen Musiikkioppilaitosten Lii
ton jäsenoppilaitosten kesken. Liiton eheyttä ja samalla sen jäsenoppilaitosten
yhteenkuuluvuutta edisti liiton voimakkaasti ajama valtionavustuslainsäädän
tö. Sen odotettiin turvaavan oppilaitosten toimintaedellytykset tasapuolisesti.
Ensimmäiset tunnustelunsa lakisääteisen valtionavustuksen saamiseksi mu
siikkioppilaitoksille Suomen Musiikkiopistojen Liitto teki opetusministeriöön jo
vuonna 195968 eli samana vuonna, jolloin myös Sibelius-Akatemian valtionapu
lakia koskeneet ensimmäiset kannanotot esitettiin.69 Liitto laaditutti sittemmin
Kotkan-seudun Musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtajalla, kaupunkineu
vos Kustaa Lindgrenillä (s. 1893), ehdotukset laiksi musiikkioppilaitosten val
tionavusta ja lain toimeenpanoa koskevaksi asetukseksi. Ne lähetettiin Suomen
Musiikkiopistojen Liiton aloitteena liiton puheenjohtajan toimesta opetusmi
nisteriölle (ks. liite 10).70 Ilmeisesti samoihin aikoihin käytettiin myös muita
tarpeellisiksi koettuja yhteydenottoja asian edistämiseksi. Siitä ovat osoitukse
na jo kuukauden sisällä Suomen Musiikkiopistojen Liiton aloitteen jättämises
tä opetusministeriölle eräiden kansanedustajien eduskunnalle esittämät kaksi
toivomusaloitetta. Kustaa Lindgrenin laatimassa laki- ja asetusehdotukses
sa ei ole selvää ilmaisua siitä, että mainittu lainsäädäntöehdotus tarkoitettiin
kaikkia musiikkioppilaitoksia, siis myös Sibelius-Akatemiaa, koskevaksi. Sen
sijaan edellä tarkoitetuissa eduskunnalle jätetyissä toivomusaloitteissa kaik
kia musiikkioppilaitoksia selvästi käsitellään kokonaisuutena (Sibelius-Aka
temiaa ei erikseen mainita). Sen osoittaa muun muassa kansanedustaja Matti
Kekkosen (1928–1985) ja eräiden muiden kansanedustajien allekirjoittamassa
toivomusaloitteessa mainittu valtionavustusten markkamäärä. Vuonna 1961
tarkoitukseen oli haettu yhteensä 41,3 miljoonaa markkaa, 943 000 euroa, mut
ta oli myönnetty 29 miljoonaa markkaa, 662 100 euroa.71 Mainittu summa oli
67. Eero Nallinmaa/Kuha 5.11.1973.
68. Ibid.
69. Fabian Dahlström (1982: 229/234–235) on maininnut, että professori Oiva Ketonen
(1913–2000) lähetti Sibelius-Akatemian lainsäädäntöä koskevan kirjeen Sibelius-Akatemian
johtokunnan puheenjohtajalle Roger Lindbergille (1915–2003) lokakuun alussa 1959 ja että
oppilaitoksen sisäistä käyttöä varten ensimmäinen lakiluonnos oli valmiina keväällä 1961.
70. Suomen Musiikkiopistojen Liiton puheenjohtajan, Felix Krohnin, 14.2.1962 allekirjoit
tama kirje opetusministeriölle.
71. Kansanedustaja Matti Kekkosen ym. Toiv.al. N:o 527/12.3.1962 (Vp 1962 Liitteet I–
VIII A: 1253).
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sekä Sibelius-Akatemian että muiden musiikkioppilaitosten valtionavustusten
yhteismäärä. Tämän perusteella on ilmeistä, että näiden toivomusaloitteiden
tavoitteena oli yhden ja saman valtionavustuslainsäädännön laatiminen sekä
Sibelius-Akatemialle että muille musiikkioppilaitoksille.72
Suomen Musiikkiopistojen Liiton tilaama laki- ja asetusehdotus näyttää
pohjautuvan jo entuudestaan Kouluhallituksen alaista vapaata sivistystyötä
varten laadittuun kansalais- ja työväenopistojen lainsäädäntöön. Tämän osoit
tavat muun muassa samoiksi (70 %) ehdotetut valtionavustusprosentit ja val
tionavustuksen alaiset menot sekä valtionavustuksen saamisen ehdot, joiksi
musiikkialan erityispiirteitä huomioon ottaen on kirjattu myös lausuma, ”et
tä oppilaitoksen opetusohjelma sisältää yksilöllisen musiikin opetuksen lisäk
si yhteislaulua ja yhteissoittoa sekä opetusta musiikin teoriassa ja musiikin
historiassa”.73 Tämä osoittaa sen, että säännöksin pyrittiin turvaamaan mu
siikkioppilaitosten antaman opetuksen monipuolisuus eli se, että valtionavus
tuksin toimivia musiikkioppilaitoksia ei suunniteltu ainoastaan yksittäisten
soitto- tai laulutuntien antajiksi.
Puheena olevaa lainsäädäntöehdotusta tarkastellessa huomio kiinnittyy
asetussäännösehdotukseen, minkä mukaan oppilaaksi hyväksymisen ehdoksi
esitetään muun muassa, ”että oppilas täyttää seitsemän vuotta sinä vuonna,
jolloin oppilaitoksen työvuosi alkaa.” Oppilaitoksen johtajalle ehdotetaan täs
tä kuitenkin poikkeusluvan myöntämisoikeus.74 Kytkemällä opiskelun aloitta
minen yleiseen koulukypsyysikään pyrittiin ilmeisesti tietoisesti osoittamaan
musiikkioppilaitoksessa opiskelu rinnakkaiseksi yleisen koululaitoksen kanssa.
Mahdollisesti esitetystä ikärajasta johtuen musiikkileikkikouluakaan säännö
sehdotuksissa ei mainita oppilaitoksen osana. Yksityisiä musiikkileikkikouluja
oli kuitenkin jo olemassa, esimerkiksi Sirkka Valkola-Laineen (s. 1906) vuodes
ta 1958 alkaen toiminut musiikkileikkikoulu Helsingissä.
72. Kansanedustajien Veikko Hyytiäinen (1919–2000) ja Pentti Sillantaus (1923–1998)
7.3.1962 eduskunnalle jättämä Toivomusaloite N:o 524/7.3.1962 (Vp 1962, Liitteet I–VIII
A: 1249) sekä jo edellisessä viitteessä mainittu kansanedustaja Matti Kekkosen ja kolmen
muun kansanedustajan 13.3.1962 eduskunnalle jättämä Toivomusaloite N:o 527 (Vp 1962,
Liitteet I–VIII A: 1253–1254).
Edellä mainittujen toivomusaloitteiden lisäksi 12.3.1962 kansanedustajat Tyyne Paasi
vuori (1907–1974), Veikko Helle ja Sylvi Siltanen (1909–1986) jättivät eduskunnalle toivo
musaloitteen N:o 523/12.3.1962 Korkeamman musiikki-, kuva- ja näyttämötaidekasvatuksen uudistamisesta, millä pyrittiin saamaan erillinen korkeakoulu mainittuja taiteen aloja
varten (ibid.: 1247–1248 ).
73. Kaupunkineuvos Kustaa Lindgrenin laatima lakiehdotus, § 8 (ks. liite 22).
Selvästi kansalais- ja työväenopistojen lainsäädännöstä on peräisin myös puheena ole
van lakiehdotuksen pykälässä 2 oleva säännös. Sen mukaan valtionavustusta annettaisiin
myös musiikkioppilaitosten vähävaraisille oppilaille, kutakin vähävaraista oppilasta kohti
enintään 70 prosenttia lukuvuoden opintokustannuksista. Tämä ehdotus ei ole toteutunut.
74. Kaupunkineuvos Kustaa Lindgrenin laatima asetusehdotus, § 6 (ks. liite 22).
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Musiikkioppilaitoksen johtajan kelpoisuusehdoksi ei esitetty mitään Sibeli
us-Akatemiassa suoritettua tutkintoa, vaan ehdotettiin, ”että hakija on suorit
tanut yliopistollisen loppututkinnon pääaineena musiikkitiede ja kasvatusopin
tutkinnon”.75 Tällä ilmeisesti tarkoitettiin painottaa sitä, että Sibelius-Aka
temian kouluttamilla soittajilla, säveltäjillä ja laulajilla, joilta koulutukseen
pääsemiseksi ei edellytetty ylioppilastutkintoa,76 ei ole riittäviä yleissivistäviä
valmiuksia oppilaitosten johtajiksi. Vaadittuun ”kasvatusopin tutkintoon”77 pa
lataan opettajien kelpoisuusehtojen yhteydessä. Siirtymäsäännöksellä: ”Edellä
mainittuja kelpoisuusehtoja ei vaadita musiikkioppilaitosten niiltä johtajilta,
jotka ovat toimessaan tämän asetuksen voimaantullessa”78 pyrittiin varmista
maan, ettei jo oppilaitosten johtajina toimineet joutuneet ongelmatilanteeseen.
Päätoimisen opettajan kelpoisuusehdoiksi kirjattiin seuraavaa:
Kelpoisuusehtona oppilaitoksen päätoimisen opettajan toimeen vaadi
taan, että hakija on suorittanut a) ylioppilastutkinnon, b) Sibelius-Akatemian
tai muun kouluhallituksen hyväksymän musiikkioppilaitoksen konservato
rio-osaston päästötutkinnon ja siinä II kurssitutkinnon hakijan pääaineessa
sekä c) kasvatusopin tutkinnon.79

Oppilaitoksia yleisesti koskeneen säännöksen tavoin musiikkioppilaitok
sen opettajan vaali ehdotettiin alistettavaksi Kouluhallituksen vahvistettavak
si. Kun asetusehdotuksessa johtajalta esitettiin vaadittavaksi yliopistollinen
loppututkinto, niin opettajalle riittäväksi yleissivistäväksi tutkinnoksi katsot
tiin ylioppilastutkinto. Tämä vaatimus on merkittävä sen vuoksi, että Sibeli
us-Akatemiaan oppilaiksi pyrkivillä ei tuolloin ollut vastaavaa vaatimusta, ja
yleissivistävien koulujen musiikinopettajankoulutukseenkin pyrkiville se mää
rättiin vaatimukseksi (ks. alaviite 77) vasta puoli vuotta Suomen Musiikkiopis
tojen Liiton lakiehdotuksen jättämisen jälkeen. Opettajien kelpoisuusehtoehtoja
koskevassa ilmauksessa Sibelius-Akatemiaa ei näytä koetun mitenkään yliver
taiseksi eräisiin muihin musiikkioppilaitoksiin nähden, koska näiden konserva
torio-osastojen päästötutkinnot rinnastettiin ehdotuksessa Sibelius-Akatemian
vastaaviin suorituksiin.
Merkille pantavaa on, että Sibelius-Akatemian diplomitutkintoa ei mainit
tu kelpoisuusehtona lainkaan. Se johtunee siitä, ettei lehtori-nimikekään niissä
75. Ibid..: § 8, mom. 2.
76. Ainoastaan Sibelius-Akatemian koulumusiikkiosastoon, yleissivistävien koulujen mu
siikinopettajankoulutukseen, pyrkiviltä edellytettiin ”normaalisti” ylioppilastutkinto oppi
laitoksen johtokunnan 31.8.1962 (§ 14) tekemän päätöksen perusteella (Dahlström, F. 1982:
216/222).
77. Kasvatusopin tutkinnolla tarkoitettiin ilmeisesti kasvatusopin approbatur-arvosanaa,
mikä maamme koululaitoksissa oli ja on opettajia koskeva yleinen kelpoisuusehto.
78. Kaupunkineuvos Kustaa Lindgrenin laatima asetusehdotus, § 8, mom. 3.
79. Ibid.: § 9, mom. 2.
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esiintynyt. Tältä osin asetusehdotus ontui, koska musiikkioppilaitosten konser
vatorio-osastot rinnastettiin Sibelius-Akatemian vastaavaan osastoon, vaikka
ensin mainittujen oppilaitosten opetushenkilöstön kelpoisuusehtona oli ainoas
taan mainitun konservatorio-osaston päästötutkinto ja siinä II kurssi pääai
neessa. Sillä ilmeisesti tarkoitettiin opetusainetta. Lisäksi huomio kiinnittyy
siihen, että vastaavaa kelpoisuusehdoista vapauttavaa säännöstä kuin johtajille
ei ehdotettu niille opettajille, jotka ovat toimessa asetuksen voimaan tullessa.
Laadittuihin säännösehdotuksiin vaikutti suurella todennäköisyydellä se,
että Sibelius-Akatemian taholta oli koettu vastustusta muiden musiikkioppi
laitosten kehittämishankkeita kohtaan. Niistä merkittävimpiä oli Suomen Mu
siikkiopistojen Liiton hallituksen edustajien Felix Krohnin, Eino Haipuksen,
Eero Nallinmaan ja Veikko E. Norosen 26.10.1958 käymä ilman toivottua tu
losta jäänyt neuvottelu Sibelius-Akatemian edustajien Ernst Lingon ja Taneli
Kuusiston kanssa musiikinohjaajien koulutuksen aloittamiseksi eräissä mu
siikkiopistoissa (ks. s. 539 ja tämän luvun alaviite 30).
Kasvatusopin arvosana kouluhallituksen alaisten yleissivistävien oppi
laitosten, kansalais- ja työväenopistojen ja kansanopistojen johtajien ja opet
tajien kelpoisuusehdoissa on ollut perinteisesti ehdoton vaatimus. Siitä ei ole
ollut mahdollista saada erivapaudellakaan poikkeusta, joten sen edellyttämi
nen myös musiikkioppilaitosten johtajilta ja opettajilta oli Kustaa Lindgrenin
valmistelemassa Suomen Musiikkiopistojen Liiton ehdotuksessa perusteltua.
Sittemmin vuonna 1969 voimaan tulleessa musiikkioppilaitoslainsäädännössä
sitä ei kuitenkaan ollut, eikä sitä sen jälkeenkään ole säännösmuutoksiin kir
jattu ennen kuin vuonna 1998, jolloin voimaan tullut koulutusta koskeva laki
uudistus sisältää säännökset musiikkioppilaitosten opetustehtävissä toimivilta
edellytettävistä 35 opintoviikon laajuisista pedagogisista opinnoista. Jo sitä en
nen konservatorioiden antamassa musiikkioppilaitosten opettajankoulutukses
sa kuitenkin 1990-luvulla edellytettiin kasvatusopin approbatur-arvosanasta
sovelletun kasvatusopin kurssin suorittaminen.
Muilta osin puheena oleva asetusehdotus noudatti voimassa olleen kan
salais- ja työväenopistojen asetuksen säännöksiä. Niitä ovat muiden muassa
opetuksen ja harjoitusten vuotuinen vähimmäismäärä, opetussuunnitelman
laatiminen vuosittain ja se, että oppilaitoksen ohjesääntöön ”tulee ottaa mää
räykset sitä kannattavan rekisteröidyn yhteisön, kunnan tai yksityisen hen
kilön välisistä oikeudellisista suhteista”. Vaikka kaupunkineuvos Lindgrenin
laatima laki- ja asetusehdotus ei johtanut toivottuun tulokseen, se helpotti sa
maa asiaa sittemmin käsitelleiden toimikuntien, ainakin Musiikkioppilaitos
toimikunnan, työtä huomattavasti.
Pian edellä tarkoitetun aloitteen jättämisen jälkeen (1.3.1962) kansan
edustajat Eelis Manninen (1909–1997) ja Uuno Voutilainen (1922–1982) jät
tivät eduskunnalle toivomusaloitteen n:o 525 maan hallituksen ryhtymiseksi
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toimenpiteisiin Pohjois-Karjalan musiikkiopiston perustamiseksi Joensuussa
sijaitsevan Itä-Suomen seminaarin yhteyteen.80 Koska tässä aloitteessa maan
hallitukselta edellytettiin aloitteellisuutta musiikkioppilaitoksen perustami
sessa, se tarkoittaa sitä, että asiakirjan allekirjoittaneiden mukaan valtio oli
si tullut mainitun musiikkiopiston ylläpitäjäksi. Tämä toivomusaloite, mikä
1800-luvulla tehtyjen kahden taideakatemiahankkeen jälkeen oli kolmas yri
tys musiikkikoulutuksen saamiseksi valtion varoin kustannettavaksi, ei joh
tanut toimenpiteisiin.
9.4.2. Kilpailu Sibelius-Akatemian kanssa
Suomen Musiikkiopistojen Liitto ajoi voimaperäisesti asiaansa valtionapulain
säädännön aikaan saamiseksi musiikkioppilaitoksille. Liitto ei jäänyt tässä
asiassa pelkästään opetusministeriölle 14.2.1962 lähetetyn Kustaa Lindgre
nin laatiman lainsäädäntöaloitteen varaan, vaan se käytti myös muita vaiku
tuskanavia, mistä on osoituksena muun muassa se, että eräät kansanedustajat
jo edellä mainitun mukaisesti jättivät maaliskuussa 1962 eduskunnalle kaksi
musiikkioppilaitosten valtionavustuslainsäädäntöä koskevaa toivomusaloitet
ta (ks. s. 553–554).
Samoihin aikoihin myös Sibelius-Akatemian valtionapulainsäädäntöä val
misteltiin, ja sen tuloksena kansanedustaja Jussi Saukkonen (1905–1986) ja
seitsemän muuta kansanedustajaa jättivät 12.3.1962 päivätyn Sibelius-Akate
mian valtionavustusta koskevan Lakialoitteen N:o 138 eduskunnalle.81 Se siten
jätettiin viisi päivää edellä mainittujen kahden kansanedustajan, Veikko Hyy
tiäisen ja Pentti Sillantauksen, jättämän toivomusaloitteen jälkeen ja samana
päivänä kansanedustaja Matti Kekkosen ja eräiden muiden kansanedustajien
jättämän vastaavan aloitteen kanssa. Opetusministeriölle 12.3.1962 jättämän
sä asiakirjan sekä kansanedustajien Veikko Hyytiäisen ja Pentti Sillantauksen
eduskunnalle 7.3.1962 jättämän toivomusaloitteen perusteella kilpailua johti
tässä vaiheessa niukasti Suomen Musiikkiopistojen Liitto.
Ilmeisesti Sibelius-Akatemiassa kannettiin jostakin syystä huolta siitä, et
tei muiden musiikkioppilaitosten tullut saada valtionapulakiaan ennen sitä.82
Käynnissä olleen kilpailun voittajasta ei ollut kuitenkaan epäselvyyttä sen jäl
keen, kun Sibelius-Akatemiaa koskevan lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja,
kansanedustaja Jussi Saukkonen, toimi opetusministerinä 12.9.1964–27.5.1966.
80. Vp 1962, Liitteet I–VIII A: 1250.
81. Ibid.: 986–988; ks. myös Dahlström, F. 1982: 229/235.
82. Fabian Dahlström (1982: 231/238) on ilmaissut Sibelius-Akatemian johtokunnan ko
kouksessa 20.11.1965 käsitellyn rehtori Taneli Kuusiston laatiman PM:n ”Eräitä SA:n laki
sääteisyyttä koskevia näkökohtia” perusteella, että Sibelius-Akatemian taholla pelättiin si
tä, että muita musiikkioppilaitoksia koskeva laki säädettäisiin ensiksi.
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Vaikka Suomen Musiikkiopistojen Liiton aloite jätettiin noin kuukausi en
nen kansanedustaja Jussi Saukkosen ja eräiden muiden kansanedustajien jät
tämää lakialoitetta, opetusministerinä 13.4.1962–18.12.1963 toiminut Armi
Hosia (1909–1992) asetti jo 1.11.1962 toimikunnan selvittämään Sibelius-Aka
temian asemaa ja järjestysmuodon perusteita sekä laatimaan ehdotuksen mai
nittua oppilaitosta koskevaksi lainsäädännöksi. Vasta yli vuotta myöhemmin,
18.12.1963, [eli pääministeri Ahti Karjalaisen ensimmäisen hallituksen toimin
nan viimeisenä päivänä] opetusministeri asetti toimikunnan laatimaan Suo
men Musiikkiopistojen Liiton [kaupunkineuvos Kustaa Lindgrenin laatiman]
opetusministeriölle jättämän ehdotuksen pohjalta tarkistetut ehdotukset laiksi
musiikkioppilaitosten valtionavusta ja asetukseksi sanotun lain täytäntöönpa
nosta. Sibelius-Akatemian lainsäädäntöä valmistelleen toimikunnan mietintö
jätettiin opetusministeriölle 14.4.1964 ja muiden musiikkioppilaitosten valtion
apulainsäädäntöä valmistelleen toimikunnan mietintö 30.11.1965, joten kum
pikin mietintö tuli käsittelyyn Jussi Saukkosen toimiessa opetusministerinä.
Siten hän voi opetusministerin ominaisuudessa toteuttaa Sibelius-Akatemian
lainsäädäntöä koskevan oman lakialoitteensa loppuunsaattamisen eduskun
nan hyväksymäksi laiksi 16.11.1965. Muiden musiikkioppilaitosten valtion
avustuslaki sai odottaa noin kaksi vuotta. Se saatiin eduskunnan hyväksymäksi
vasta pääministeri Rafael Paasion (1903–1980) ensimmäisen hallituksen aika
na 7.12.1967 Kouluhallituksen pääjohtajan Reino Oittisen (1912–1978) olles
sa opetusministerinä.
Fabian Dahlström on maininnut Sibelius-Akatemian ja muiden musiik
kioppilaitosten valtionavustuslainsäädäntöjen valmistelusta ja voimaan tule
misesta seuraavaa:
Samtidigt som man arbetade på lagen om Sibelius-Akademin var en lag om
statsstöd för de övriga musikläroanstalterna under beredning. Det förefaller
som om de två lagarna år 1961 på sina håll skulle uppfattats som en och sam
ma sak, något som bade undervisningsministeriet och skolstyrelsen tog ställ
ning emot. På Sibelius-Akedemins håll fruktade man i ett skede, att lagen om
de övriga musikinstituten skulle ges förtur, denna trädde dock sedermera i
kraft först år 1969.83

On mahdollista, että Fabian Dahlströmin mainitseman mukaan jo vuonna
1961 oli sellaisia käsityksiä, että Sibelius-Akatemialle ja muille musiikkioppilai
toksille tulisi laatia yhteinen valtionapulainsäädäntö. Kuitenkaan Suomen Mu
siikkiopistojen Liiton toimeksi antamana kaupunkineuvos Kustaa Lindgrenin
laatimassa laki- ja asetusehdotuksessa, mikä luovutettiin opetusministeriölle
14.2.1962, ei ole siihen viittaavaa mainintaa. Siinä ei toisaalta ole minkään
83. Dahlström, F. 1982: 231/238.
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laista musiikkioppilaitoksen määritelmääkään, joten myös Fabian Dahlströmin
tulkinta asiasta on täysin mahdollinen. Yhteinen lainsäädäntö on kuitenkin
maaliskuussa 1962 eduskunnalle jätetyissä toivomusaloitteissa selvästi tavoit
teena, kuten myös kansanedustaja Ensio Partasen ja eräiden muiden kansan
edustajien lakialoitteessa 11.2.1964 (ks. liite 11).
Sibelius-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten yhteisen lainsäädän
nön puolestapuhuja oli Suomen Musiikkiopistojen Liiton puheenjohtaja Felix
Krohn, joka ajoi tätä asiaa vielä hieman ennen kuolemaansa syksyllä 1963 ja
ilmeisesti sai eräät kansanedustajat tekemään edellisessä kappaleessa esiin
tuodun lakialoitteen vuoden 1964 alussa, jolloin kaksi eri toimikuntaa jo val
misteli lakiehdotuksia, toinen Sibelius-Akatemialle ja toinen muille musiik
kioppilaitoksille. Se, että opetusministeriö ja Kouluhallitus Fabian Dahlströmin
ilmaisun mukaan vastustivat puheena olevaa yhteistä lainsäädäntöä [virallisia
päätöksiä asiasta ei ilmeisesti ole], johtui todennäköisesti ainakin Kouluhalli
tuksen edustajien käsityksen mukaan voimassa olleen maamme hallitusmuo
don säännöksistä. Niihin vetoamalla Kouluhallitus sittemmin lausunnossaan
Sibelius-Akatemiaa koskevasta lakiehdotuksesta esitti, että mainitussa viralli
sesti korkeakoulun aseman saavassa oppilaitoksessa ei tule olla nuoriso-osastoa
eikä sotilassoittajaosastoa, koska niissä annettava opetus ei ole hallitusmuo
don pykälän 78 säännöksen tarkoittamaa alan ylintä opetusta (ks. jäljempänä
sivulla 567 siteerattu alaviitteen 102 tarkoittama säännös).
Edellä mainitun Sibelius-Akatemian asemaa ja valtionavustuslainsäädän
töä selvittävän toimikunnan84 tehtävinä oli
• laatia selvitys Sibelius-Akatemian oikeudellisesta asemasta ja organisaatiosta,
• laatia selvitys Sibelius-Akatemian suhteesta valtioon ja maan muihin mu
siikkioppilaitoksiin sekä
• laatia esitys sellaisiksi lainsäädäntö- tai muiksi toimenpiteiksi, jotka katsot
tiin asiassa tarpeellisiksi.85

Toimikunnan puheenjohtajana oli hallitusneuvos Kai Korte (1922–1992).
Jäseninä olivat rehtori Taneli Kuusisto, professori Timo Mikkilä, hallitussih
teeri Olli Närvä ja hallitussihteeri Jaakko Vihmola (1928–2006) sekä sihteeri
nä varatuomari Viljo Olavi Hakulinen (1922–1996).
Tässä yhteydessä ei ole tarpeen puuttua yksityiskohtaisesti puheena olevan
toimikunnan ehdotuksiin eikä näkemyksiin muilta osin, kuin mitkä koskevat
muita musiikkioppilaitoksia. Kyseessä olevassa mietinnössä annetaan sivuilla
39–49 hyvin suppea kuva siitä, mitä muissa musiikkioppilaitoksissa kuin Sibe

84. Opm:n kirje Nro 8927/1.11.1962.
85. KM 1964: B 29: 1–2.
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lius-Akatemiassa opetustyön tuloksina voidaan saada aikaan. Positiivisin sano
ma musiikkioppilaitoksia yleisesti koskevana kiteytyy seuraavaan lausumaan:
Musiikkioppilaitosten mahdollisuudet korkeampiasteisten ammattimuu
sikoiden ja musiikinopettajien kouluttamiseen ovat niinikään ainakin toistai
seksi olleet suhteellisen rajoitetut. Se sijaan niillä on huomattava merkitys
paikallisen yleisen harrastusmielessä tapahtuvan musiikin opiskelun ja kou
lunuorison, musiikin alkeis- ja perusopetuksen kannalta katsoen. Koulutusta
paikkakunnallisten orkestereiden tarpeita silmällä pitäen suoritetaan eräis
sä opistoissa lisääntyvällä teholla. Merkityksellisenä on tämän ohella pidettä
vä opistojen antamaa koulutusta Sibelius-Akatemian pääsytutkintoa varten.86

Edellä mainitun lisäksi mietinnössä musiikkioppilaitoksista esitetään, että
”Pääsyvaatimukset ovat yleensä verrattain alhaiset” ja ”Eräissä musiikkioppi
laitoksissa tosin voidaan ao. tuomiokapitulin antaman oikeutuksen perusteella
suorittaa sivutoimisen kanttori-urkurin viran musiikillinen tutkinto. Tutkin
tovaatimukset sen osalta ovat varsin vähäiset”.87 Ilmaukset osoittavat, että
peruskoulutusta antavien musiikkioppilaitosten pääsytutkintovaatimuksia ja
ammattikoulutuksena annetun sivutoimisen kanttori-urkurin tutkintovaati
muksia verrattiin virallisesti korkeakoulun asemaa tavoitelleen Sibelius-Aka
temian vaatimuksiin.88
Vertailuna Sibelius-Akatemiassa ja muissa musiikkioppilaitoksissa suoritet
tavista kursseista ja annettavasta opetuksesta sekä positiivisimpana ilmaukse
na eräiden viimeksi mainittujen kehittyneimmiksi tarkoitettujen oppilaitosten
opetustyön tuloksista toimikunta tuo esiin seuraavaa:
Vaikkakin opetus musiikkiopistoissa yleensä pyritään suorittamaan peri
aatteessa samalla tavoin kuin Sibelius-Akatemiassakin, nimittäin eriasteisia
kurssitutkintoja suorittamalla, eivät muiden musiikkiopistojen kurssitutkin
not silloinkaan, kun ne muodollisesti sisällöltään ovat samat, suoritustavaltaan
ole yleensä rinnastettavissa Sibelius-Akatemian kurssitutkintojen kanssa. [- -]
Opintojen aloittamisen lähtökohta on Sibelius-Akatemiassa korkeampi, opis
keluun käytettävä tuntimäärä suurempi, opetus yleensä monipuolisempaa ja
86. Ibid.: 41.
87. Ibid.: 40.
88. Eri koulutusasteiden eron jäsentymättömyyttä osoittaa musiikkioppilaitosten pääsy
kokeista toimikunnan ilmaisema ja jo edellä esiin tuotu lausuma ”Pääsyvaatimukset ovat
yleensä verrattain alhaiset” (ibid.: 40). Ilmaisu piti sinänsä paikkansa ja pitää edelleenkin
paikkansa verrattuna Sibelius-Akatemian ylimpien koulutusohjelmien vaatimuksiin, mutta
opintojansa aloittaville oppilaille musiikkioppilaitoksissa pääsyvaatimukset eivät voineet ei
vätkä voi olla korkeat. Joidenkin käsitysten mukaan mitään pääsyvaatimusta viimeksi mai
nittuihin oppilaitoksiin pyrkiville juuri opintonsa aloittaville ei tulisi ollakaan, vaan tulisi
antaa jokaiselle opinhaluiselle mahdollisuus opintojen aloittamiseen. Valitettavasti tämä ide
aali tilanne ei yleensä voi toteutua oppilaitosten rahoituksesta ja opettajatilanteesta johtuen.
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tehokkaampaa ja tutkintosuorituksille asetettavat vaatimukset korkeammat.
Erityisesti korkeampiasteisen opetuksen kysymyksessä ollen on opettajien omal
la pätevyystasolla luonnollisesti ratkaiseva merkitys. Tutkintolautakunnan
kokoonpanosta taas olennaisesti riippuu, mikä on arvostelun mittapuu. Kun
yhteistä arvostelulautakuntaa ei ole, arvosteluperusteet ovat epäyhtenäiset.
Opetusta muissa musiikkioppilaitoksissa on nykyisellään, tosin eräin poik
keuksin, pidettävä etupäässä yleisen musiikinopetuksen antamisena, joissa
kin tapauksissa oppilaiden valmistamisena Sibelius-Akatemiaan pyrkimistä
varten. Eräillä oppilaitoksilla, joissakin aineissa annetun korkeatasoisen ope
tuksen vuoksi, on edellytyksiä ammattimuusikkojen tahi yksityisten musii
kinopettajien kouluttamiseen, jopa joissakin aineissa oppilaan johdattamiseen
konserttilavalle asti.89

Kiistämätön tosiasia on, että useiden musiikkioppilaitosten toiminnoissa
oli puheena olevana aikana puutteita. Kuitenkin voisi olettaa, että toimikunta
sille annetun tehtävän perusteella olisi perehtynyt maamme muissa musiik
kioppilaitoksissa annettavaan opetukseen voidakseen kirjata mietintöönsä esit
tämäänsä yksityiskohtaisemman kuvan maamme musiikkioppilaitostoiminnan
kokonaisjärjestelyistä ja erityisesti suhteesta Sibelius-Akatemiaan. Näin ei ta
pahtunut, vaan toimikunta tyytyi kirjaamaan tältä osin Sibelius-Akatemian
edustajien (muilla jäsenillä kyseisiä tietoja ei voinut olla) esittämiä käsityksiä
muista musiikkioppilaitoksista ja sinänsä perustellusti samastuttaakseen Si
belius-Akatemian ulkomaisiin musiikkikorkeakouluihin toi esiin Tukholman,
Kööpenhaminan ja Hampurin musiikkikorkeakouluja koskevia näkemyksiä se
kä järjesti yhdelle jäsenelle ja sihteerille tutustumismatkan Ruotsiin. Tehtä
väksi annettu ”laatia selvitys Sibelius-Akatemian suhteesta valtioon ja maan
muihin musiikkioppilaitoksiin” jäi jälkimmäisen asian osalta suppeaksi, enim
mäkseen Sibelius-Akatemian toimintoja esiintuovaksi ja sen ylivertaista merki
tystä maamme musiikkikoulutuksessa muihin musiikkioppilaitoksiin verrattuna
voimakkaasti korostavaksi. Mietinnöstä jäi tyystin puuttumaan toimikunnan
tehtävässä opetusministeriön selvästi tarkoittama esitys siitä, miten muissa
musiikkioppilaitoksissa suoritetut opinnot nivelletään Sibelius-Akatemian opin
89. KM 1964: B 29: 44–45.
Asiakirjasta otetussa lainauksessa esiintyvä ilmaus ”Vaikkakin opetus musiikkiopistoissa
yleensä pyritään suorittamaan periaatteessa samalla tavoin kuin Sibelius-Akatemiassakin,
nimittäin eriasteisia kurssitutkintoja suorittamalla” on hyvin erikoinen, koska ei opetusta
järjestetä kurssitutkintoja suorittamalla sen enemmän Sibelius-Akatemiassa kuin muissa
musiikkioppilaitoksissakaan.
Sibelius-Akatemian säätiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 1954–1980 toimineel
le kauppaneuvos Roger Lindbergille (1915–2003) päivämäärällä 9.10.2001 tekemääni kysy
mykseen, miten puheena oleva hallitus suhtautui toimikunnan mietinnössä muista musiik
kioppilaitoksista kuin ”kiveen hakattuina” pysyväisluonteisina esitettyihin hyvin kielteisiin
näkemyksiin, hän vastasi seuraavasti: ”Me hallituksen maallikkojäsenet tunsimme tunnon
tuskia muiden musiikkioppilaitosten puolesta.”
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toihin eli mitkä opinnot musiikkioppilaitoksissa edellytetään yleisinä edellytyk
sinä opintojen jatkamiseksi Sibelius-Akatemiassa.90 Jäljempänä esiin tulevassa
Kouluhallituksen lausunnossa tähän asiaan puututtiinkin.
Opetusministeriö tuskin tarkoitti antamansa tehtävän toisessa kohdassa si
tä, mihin toimikunta työssään musiikkioppilaitosten osalta keskittyi. Se vertaili
Valtion säveltaidetoimikunnan vuonna 1961 musiikkioppilaitosten valtionavus
tusten jakoperusteiden pohjaksi laatimia oppilaitosten opettajien kelpoisuuksia
(jako A-, B-, C- ja D-opettajiin tässä paremmuusjärjestyksessä) koskevia tilas
toja Sibelius-Akatemian opettajien kelpoisuuksiin.
TAULUKKO 5. Valtion säveltaidetoimikunnan vuodesta 1961 alkaen
käyttämät opettajaluokituksen perusteet musiikkioppilaitosten val
tionavustusten jakamista varten91
A-opettajat:
Oman alansa ensimmäisiin kykyihin maassamme luettavat esittävät
taiteilijat, säveltäjät ja pedagogit
B-opettajat:
Muut etevät taiteilijat ja musiikkipedagogit, joilla on vähintään Sibeli
us-Akatemian diplomitutkintoa vastaavat opinnot tai jotka ovat menes
tyksellisellä julkisella konsertti-, opetus- tai muulla toiminnallaan osoit
taneet taiteellisen tai yleismusiikillisen pätevyytensä.
Solistisen aineen opettajalta edellytetään luotettavaa kykyä kouluttaa
oppilas diplomiasteelle tai vähintään Sibelius-Akatemian II kurssitut
kinnon tasolle.
Teorian opettajalta edellytetään säveltäjäkoulutusta ja luotettavaa ky
kyä opettaa teorian kaikki kurssit mukaan luettuna soinnutus ja kontra
punkti.
C-opettajat:
Opettajat, joilla on vähintään konservatorion päästötodistus tai tähän
verrattava taidollinen ja yleismusiikillinen koulutus tai jotka pedagogi
sen koulutuksensa (esim. pianonsoitossa kiitettävästi suoritettu pianope
dagogiikka II) tai erityisen pedagogisen kyvykkyytensä nojalla voidaan
katsoa tähän luokkaan kuuluviksi
Solistisen aineen opettajalta edellytetään luotettavaa kykyä kouluttaa
oppilas vähintään Sibelius-Akatemian I kurssitutkinnon tasolle.
Teorian opettajalta edellytetään luotettavaa kykyä opettaa kaikki kon
servatorion päästötutkintoon vaadittavat teorian kurssit.
D-opettajat:
Opettajat, joiden opinnot ja taito eivät ylety konservatorion päästötodis
tuksen edellyttämälle tasolle tai joiden pedagogiset ansiot ja kyvyt to
90. Ibid.: 46–49.
91. KM 1965: B 87, Liite n:o 1.
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dennäköisesti jäävät alle sen, mitä edellytetään opettajaluokassa C.

Edellä esitettyjä perusteita käyttäen toimikunta päätyi esittämään mietin
nössään vertailun Sibelius-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten opetta
jista. Taulukkomuodossa ilmaistuna tiedot ovat seuraavat:
TAULUKKO 6. Sibelius-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten
(19 oppilaitosta) opettajien kelpoisuudet Sibelius-Akatemian asemaa
ja valtionavustuslainsäädäntöä selvittävän toimikunnan mietinnön
mukaan vuonna 1961 ja näiden lukumäärien perusteella lasketut prosenttiosuudet92
Luokitus Sibelius-Akatemia
N
%
A

51

42,9

Muut musiikkioppilaitokset
N
%
21

5,5

B

49

41,2

73

19,2

C

18

15,1

164

43,2

D

1

0,8

122

32,1

119

100,0

380

100,0

Yht.

Tämä vertailu, vaikka sitä on täysi syy pitää objektiivisuuteen pyrkivänä
ja oikeansuuntaisena, on hyvin ontuva, koska kelpoisuuksien määrittäminen
perustui mielipiteisiin, ei virallisiin kelpoisuusehtoihin, joita ei tuolloin ollut.
Lisäksi korkeakoulun aseman omatoimisesti ottaneen oppilaitoksen ja pääteh
tävänään musiikin perusopetusta antavien muiden musiikkioppilaitosten opet
tajiston kelpoisuuksien vertailu on suorastaan absurdia. Menettelyssä on selvä
pyrkimys osoittaa Sibelius-Akatemian ylivertaisuus muihin musiikkioppilai
toksiin verrattuna. Siinä on tyystin jätetty ottamatta huomioon musiikkialan
eri koulutusasteet. Toimikunta ei osannut suhteuttaa opettajakelpoisuuksia
eri oppilaitosten oppilasmateriaalin edellyttämällä tavalla, vaikka määritti
musiikkioppilaitosten keskeisimmäksi tehtäväksi oppilaiden valmentamisen
Sibelius-Akatemian pääsytutkintoa varten. Tuskinpa missään muussa yhtey
dessä on vertailtu vastaavasti korkeakoulun tai yliopiston opettajiston kelpoi
suuksia kansakoulujen/peruskoulujen ja lukioiden opettajiston kelpoisuuksiin,
koska eri koulutusasteilla ovat omat kelpoisuusvaatimuksensa. Toisaalta Sibe
lius-Akatemian edustajat voivat ilman ulkopuolisten asiantuntijoiden asiaan
puuttumista määritellä sekä laitoksensa että muiden musiikkioppilaitosten
opettajien kelpoisuudet, koska jo toimikunnan kokoonpanon perusteella – Kuu
siston ja Mikkilän lisäksi ei muita musiikkialan jäseniä – on todettavissa, et
92. KM 1964: B 29: 42–43.
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tä ainoastaan Sibelius-Akatemiaa edustaneilla jäsenillä oli asiantuntemusta
puuttua tähän luokitukseen.
Hyvin erikoinen on komiteanmietintöön kirjattu musiikkioppilaitosten eri
opettajaluokitusten perusteella määritettyihin opetuksen viikkotuntimääriin
pohjautuva lausuma ”Vain hiukan yli viidesosan musiikkiopistojen opetustun
neista antoi siten vähintään B-opettajaluokan tasoa oleva opettaja.”93 Tämä tie
to koskee vuotta 1961 (Valtion säveltaidetoimikunnan laatima tilasto), mutta
se näyttää poikkeavan samoja kelpoisuusmittareita käyttäneen Musiikkiop
pilaitostoimikunnan kolme vuotta sitä myöhemmin suorittaman selvityksen
tiedoista huomattavasti. Niiden mukaan kelpoisuusluokkaan A laskettavien
opettajien antamaa opetusta kevättalvella 1964 oli viikoittain 427 tuntia eli
6,6 prosenttia opetuksen kokonaismäärästä (6 427 tuntia viikossa). Kelpoisuus
luokkaan B laskettavien opettajien opetus käsitti 1 701 tuntia viikossa, mikä oli
26,5 prosenttia opetuksen viikoittaisesta kokonaismäärästä. Siten vähintään
kelpoisuusluokkaan B laskettavien opettajien opetusta oli yhteensä 2 123 tun
tia viikoittain. Se määrä on oppilaitosten opetuksen edellä tarkoitetun ajan
jakson kokonaisopetusmäärästä 33,1 prosenttia94 eli noin kolmasosa kaikesta
annetusta opetuksesta ja siten huomattavasti enemmän kuin Sibelius-Akatemi
an asemaa selvittäneen toimikunnan vähättelevän ilmauksen mukainen ”Vain
hieman yli viidesosan [- -].” Ei voitane pitää todennäköisenä sitä, että kolmes
sa vuodessa musiikkioppilaitosten opettajatilanteessa olisi tapahtunut edellä
tarkoitetun suuruinen muutos entistä paremmaksi. Siten joko Sibelius-Akate
mian aseman selvittelytoimikunnan tai Musiikkioppilaitostoimikunnan esittä
mä tieto on virheellinen.95
Jos otetaan huomioon musiikkioppilaitosten opetuksen tavoitteet sellai
sina, miksi ne määritettiin 1970-luvulla, edellä esitetyn taulukon sisältämien
tilastotietojen mukaan vähintään musiikkiopiston oppimäärän (I kurssien)
opettamiseen kelpoisia opettajia oli 258 eli 67,9 prosenttia kaikista opettajis
ta. Heistä 94 eli 36,4 prosenttiyksikön verran ja kokonaisopettajamäärästä 24,7
prosenttia oli henkilöitä, joilla oli kelpoisuus musiikkiopiston oppimäärän ylit
tävään opetukseen. Varsinaista musiikkialan ammattikoulutusta oli Kuopion
Musiikkiopistossa kanttori-urkurin ja kahdessa muussa oppilaitoksessa annet
tu sivutoimisen kanttori-urkurin koulutus. Viimeksi tarkoitetussa musiikkiop
piaineiden suoritusvaatimukset eivät ylittäneet musiikkiopiston oppimäärää.
93. KM 1964: B 29: 43.
94. Ks. Taulukko 12 sivulla 597.
95. Mahdollisesti Valtion säveltaidetoimikunnan laskelmissa, mitä Sibelius-Akatemian ase
maa selvittänyt toimikunta käytti, oli otettu huomioon ainoastaan solististen oppiaineiden
opettajat. Kuitenkin myös tällöin toimikunnan esittämä ilmaus on epätarkka, koska sen it
sensä esittämien tietojen mukaan (ks. Taulukko 6 sivulla 563) musiikkioppilaitosten opet
tajien osuus kelpoisuusluokissa A ja B oli yhteensä 24,7 prosenttia eli noin joka neljäs opet
taja kuului vähintään kelpoisuusluokkaan B.
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Luokka D tarkoitti opettajia, joilla ei katsottu olevan valmiuksia opetusai
neessaan I kurssin opettamiseen. Koska musiikkikorkeakoulussakin oli selvityk
sen mukaan tähän luokkaan kuuluva opettaja, voitaneen olettaa, että ainakin
osa siihen sijoitetuista musiikkioppilaitosten opettajista oli kykenevä kokonai
suudessaan peruskurssien eli sittemmin määrätyn musiikkikouluosaston/mu
siikkikoulun oppimäärän opetukseen.
Toimikunnan esiin tuoman opettajakartoituksen aikana musiikkioppilai
tosten opetus kohdentui erittäin vahvasti kansakouluikäiseen (eli sittemmin
määrätyn musiikkikoulun oppimäärää suorittavaan) oppilasainekseen. Yksi
tyiskohtaisen tarkkaa selvitystä asiassa puheena olevalta ajalta ei ole tehty.
Kuitenkin jäljempänä esiin tulevan Musiikkioppilaitostoimikunnan tekemän
kartoituksen perusteella (ks. Taulukko 7 sivuilla 589–590) on likimääräisesti
todettavissa, että vuonna 1964 musiikkioppilaitosten oppilaista oli ikäraken
teen perusteella vähintään puolet opinnoissaan peruskurssiasteella.
Esitettyjen tilastojen valossa muiden musiikkioppilaitosten opettajatilan
ne lukuvuonna 1960–1961, jolloin oppilaitoksia oli alle 30 (Sibelius-Akatemian
asemaa selvittänyt toimikunta käyttää oppilaitoksia koskevissa tiedoissa vuo
den 1964 lukumäärätietoja (29 [31]), mutta opettajien kelpoisuuksissa vuoden
1961 tietoja), ei tosiasiassa ollut huono käytettyjen mittareiden perusteella.
Se oli pikemminkin suhteellisen hyvä, jos opettajien kelpoisuus suhteutetaan
koulutuksessa eri asteilla olleiden oppilaiden lukumääriin ja jos sitä verrataan
esimerkiksi kymmenen vuotta mainittua ajankohtaa myöhempään olotilaan,
mikä johtui oppilaitostoiminnan räjähdysmäisestä kasvusta ja opettajankou
lutuksen laiminlyömisestä.
Puheena oleva mietintö sisältää kolme palkkaukseen liittyvää eriävää mie
lipidettä.96 Niistä yksi koskee myös Sibelius-Akatemian koulutusrakennetta.
Tämän eriävän mielipiteen allekirjoittaja on hallitussihteeri Jaakko Vihmola,
joka ilmaisee, ettei Sibelius-Akatemiassa ole perusteltua maksaa korkeakouluas
tetta alemmasta opetuksesta samaa palkkausta kuin korkeakouluasteisesta.
Hallitussihteeri Jaakko Vihmolan eriävä mielipide sivuaa myös Sibeli
us-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten tehtäväjakoa. Hän tuo esiin
muun muassa, että
[- -] toimikunnan enemmistö on päätynyt ratkaisuihin, joita käsitykse
ni mukaan sävyttää paikoitellen voimakas yliarvostus. Erityisesti tämä ilme
nee opetustoimien piiriin kuuluvissa viroissa. Sibelius-Akatemian sanottujen
virkojen palkkausluokkiin sijoittelussa tulisi ottaa huomioon muun muassa
96. KM 1964: B29: 107–14.
Eriävistä mielipiteistä kaksi koskee eri henkilöstöryhmien palkkauksia (rehtori Tane
li Kuusiston professorien ja akatemian sihteerin sekä kansliasihteerin ja toisena professori
Timo Mikkilän professoreiden palkkausta koskevat eriävät mielipiteet).
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se, että laitoksessa on korkeakoululuonteesta huolimatta ainakin toistaiseksi
suurelta osalta, ja koulunuoriso-osastossa jatkuvasti annetaan, musiikkiopis
toasteen opetusta.97

Vihmolan mainitsemat korkeakouluastetta alemmat koulutustehtävät
osoittavat, että hän ei pitänyt niitä Sibelius-Akatemian korkeakoulustatuk
sen kannalta suotavina. Selkeästi koulutusasteisiin liittyvänä tähän samaan
asiaan kiinnitti huomiota sittemmin lausunnossaan myös Kouluhallitus (ks.
ote lausunnosta sivulla 568). Tämä asia nousi erimielisyyden aiheeksi Sibeli
us-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten edustajien välillä sittemmin Si
belius-Akatemian valtiollistamisen yhteydessä.
Jo toimikunnalle annetun tehtävän perusteella on havaittavissa, että rat
kaisu erillislakien säätämiseksi Sibelius-Akatemialle ja maan muille musiik
kioppilaitoksille oli jo tehty. Ilmeisesti asia oli ratkaistu opetusministeriössä
ilman varsinaista hallintopäätöstä.
Hyvin erikoista tapahtumien kulussa oli se, että toimikunnan laatimasta
mietinnöstä ja samalla siihen sisällytetystä lakiehdotuksesta ei pyydetty lau
suntoja miltään muulta taholta kuin Sibelius-Akatemialta itseltään,98 Sibeli
us-Akatemian Opettajat ja Virkailijat r.y:ltä99 ja Kouluhallitukselta.100 Koska
yleinen käytäntö on, että komiteat, toimikunnat ja työryhmät tekevät asetta
jalleen esityksen siitä, mistä lausuntoja pyydetään, ja yleisesti komiteoiden
ynnä muiden vastaavien asettaja noudattaa tehtyä esitystä, on tapahtumien
perusteella tehtävissä johtopäätös, jonka mukaan toimikunta ei esittänyt, et
tä esimerkiksi Suomen Musiikkiopistojen Liitto olisi saanut tilaisuuden antaa
lausuntonsa Sibelius-Akatemiaa koskevasta säännösehdotuksesta. Tätä asiaa
voidaan pitää vähintäänkin oudoksuttavana, koska Sibelius-Akatemian aseman
selvittelytoimikunta oli saanut tehtäväkseen myös ”laatia selvitys Sibelius-Aka
temian suhteesta valtioon ja maan muihin musiikkioppilaitoksiin”. Toimikunta
kylläkin kuuli työskentelynsä aikana Suomen Musiikkiopistojen Liiton edus
tajina Felix Krohnia, Eero Nallinmaata ja Veikko Norosta sekä lisäksi musiik
kiopiston johtajaa Matti Tuloiselaa,101 mutta tätä ei voida pitää perusteluna
sille, että Suomen Musiikkiopistojen Liitolle ei annettu mahdollisuutta ottaa
kantaa lopulliseen toimikunnan mietintöön. Vertailun vuoksi on mainittavis
sa, että Sibelius-Akatemialle vastaava mahdollisuus annettiin muiden musiik
kioppilaitosten valtionavustuslainsäädäntöä valmisteltaessa.

97.
98.
99.
100.
101.

KM 1964: B29: 114.
Opm:n kirje Nro 3056/20.4.1964.
Opm:n kirje Nro 3057/20.4.1964.
Opm:n kirje Nro 3058/20.4.1964.
KM 164: B29: 2.
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Kouluhallituksen 7.8.1964 päivätty lausunto on erityisesti sen kohdan 1)
osalta valtakunnallisia koulutuspoliittisia linjoja esiintuova. Tämä lausunto on
ensimmäinen valtion viranomaisen laatima asiakirja, missä tuodaan esiin yleis
sivistävän koululaitoksen ulkopuolinen musiikkikoulutusjärjestelmä. Muiden
musiikkioppilaitosten kuin Sibelius-Akatemian toimintaan liittyviltä osin lau
sunto on liitteenä 12. Musiikkikoulutusjärjestelmä ja oppilaitosten tehtävien
niveltäminen toisiinsa tulee esiin heti lausunnon alussa.
1) Sibelius-Akatemiasta olisi kouluhallituksen käsityksen mukaan muo
dostettava hallitusmuodon 78 §:ssä tarkoitettu korkeakoulu, jossa annettaisiin
luovan ja esittävän säveltaiteen ylintä opetusta. Maan nykyiset muut musiik
kioppilaitokset olisivat hallitusmuodon 81 §:ssä tarkoitettuja oppilaitoksia,
joissa annettaisiin muuta musiikin opetusta, myös ammattiopetusta. Tältä
pohjalta lähtien olisi Sibelius-Akatemian ja maan muiden musiikkioppilaitos
ten tehtävät lainsäädännöllisesti nivellettävä toisiinsa.102

Lainauksessa mainittu Hallitusmuodon säännös 78 oli seuraava:
78 §
Teknillisten, maatalous- ja kauppatieteiden sekä muiden sovellettujen
tieteiden tutkimusta ja ylintä opetusta samoin myös kaunotaiteiden harjoit
tamista ja ylintä opetusta kannattaa valtio ylläpitämällä ja perustamalla nii
tä varten, mikäli ne eivät ole yliopistossa edustettuina, erityisiä korkeakouluja
tai avustamalla niitä varten perustettuja yksityisiä laitoksia.

Muita musiikkioppilaitoksia koskevana hallitusmuodossa oli pykälän 81
säännös: ”Teknillisten ammattien, maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen,
kaupan ja merenkulun sekä kaunotaiteiden oppilaitoksia tulee valtion ylläpi
tää taikka tarpeen mukaan valtiovaroilla avustaa.”103
Kouluhallitus toi lausunnossaan esiin kanttori-urkureiden, musiikinopet
tajien ja sotilassoittajien koulutuksen järjestämisen osalta seuraavaa:
1) [- -] Jo nyt on osoittautunut välttämättömäksi järjestää kanttori-ur
kurien valmistavaa koulutusta myös Sibelius-Akatemian ulkopuolella, nimit
täin Kuopion musiikkiopistossa. On luultavaa, että k. o. koulutusta on syytä
ennen pitkää järjestää muissakin musiikkiopistoissa. [- -] Sibelius-Akatemia
ei myöskään ajan oloon voine tyydyttää koulujen musiikin opettajien tarvet
ta, jos musiikin opettajien valmistus on kokonaisuudessaan keskitetty sinne.
On ilmeistä, että koulujen musiikin opettajiksi valmistuville on tarpeen järjes
102. Nro 6693/Khs 2928/099 1964: [1] (Op. min. KD 167/640 1964. Saap. 24.6.1964).
103. Suomen hallitusmuoto vahvistettiin 17.7.1919. Se oli siihen sittemmin tehdyin eräin
muutoksin ja joidenkin säännösten kumoamisten – mm. edellä tekstissä siteeratut pykälät
78 ja 81 kumottiin 17.7.1995 lailla 969/1995 – jälkeen voimassa 11.6.1999 vahvistettuun ja
1.3.2000 voimaan tulleeseen Suomen perustuslakiin 731/1999 saakka.
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tää valmistavaa opetusta maan muissa musiikkioppilaitoksissa, jolloin Sibeli
us-Akatemiassa suoritettaisiin opintojen viimeinen vaihe loppututkintoineen.
Mitä tässä on sanottu kanttori-urkurien ja koulujen musiikin opettajien val
mistuksesta, koskee myös sotilassoittajia. Heidänkin osaltaan voisi valmista
va musiikkikoulutus tapahtua maan muissa musiikkioppilaitoksissa lopullisen
alalle valmistamisen jäädessä ainakin sotilaskapellimestarien kohdalta Sibe
lius-Akatemian tehtäväksi.104

Edellä siteerattu kannanotto musiikinopettajien koulutuksesta on sano
maltaan sama, minkä Jyväskylän Konservatorion johtaja Veikko E. Noronen
oli tulokseen johtamattomana aloitteena tehnyt Sibelius-Akatemialle seitse
män vuotta nyt puheena olevaa Kouluhallituksen antamaa lausuntoa aikai
semmin (ks. s. 538).
Ehdottaessaan, että Sibelius-Akatemiasta tulisi hallitusmuodon pykälän
78 tarkoittama korkeakoulu, missä annetaan ”ylintä opetusta”, ja tuodessaan
esiin, että maan muut musiikkioppilaitokset antaisivat mainitun säännöstön
pykälän 81 tarkoittamaa muuta musiikinopetusta, myös ammattiopetusta, Kou
luhallitus tarkoitti rajata korkeakouluaseman virallisesti saavan Sibelius-Aka
temian antaman opetuksen juuri ylimpään opetukseen, mitä edeltää muiden
musiikkioppilaitosten antama musiikkikoulutus. Siitä syystä Kouluhallitus lau
sunnossaan ehdotti, että oppilaitoksesta sen korkeakouluasemaa heikentävinä
osina tulisi jättää pois toimikunnan ehdottamat nuoriso-osasto ja sotilasmu
siikkiosasto. Siten Kouluhallitus oli tältä osin lausunnossaan samoilla linjoilla
komiteanmietintöön eriävän mielipiteen esittäneen hallitusneuvos Jaakko Vih
molan kanssa (vrt. ote Vihmolan eriävästä mielipiteestä, s. 565).
Edellä olevaan viitaten ei kouluhallituksen mielestä ole suotavaa, että Si
belius-Akatemian asemaa musiikkikorkeakouluna heikennetään sisällyttämällä
siihen nuoriso-osasto ja sotilasmusiikkiosasto, kuten toimikunta mietinnössään
on ehdottanut. Ei ole toisaalta myöskään suotavaa, että Sibelius-Akatemiassa
opiskeleva koulunuoriso joutuu erikoisasemaan siihen koulunuorisoon nähden,
joka opiskelee muissa musiikkioppilaitoksissa. Mainittakoon, että pääkaupun
gissa ja sen lähiympäristössä toimii useita musiikkiopistoja. Mitä tulee ope
tusharjoitteluun, jota tarvitaan soitonopettajien koulutuksessa, on parempi,
että se tapahtuu tavallisen musiikkioppilaitoksen oppilasaineksen kuin Sibe
lius-Akatemian nuoriso-osastolle valikoidun nuorison parissa.105

Toimikunnan laatimaan lakiehdotukseen Kouluhallitus teki lausunnossaan
edellä esiin tulleen perusteella tarkat muutosesitykset. Se ehdotti, että ensim
mäisen pykälän ilmaus ”opetusta sen ylintä astetta myöten”106 muutettaisiin
104. Nro 6693/Khs 2928/099 1964: [1–2] (Op. min. KD 167/640 1964, Saap. 24.6.1964).
105. Ibid.: [2].
106. Toimikunta viittaa mietinnössään (KM 164: B 29: 37) hallitusmuodon pykälään 78,
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hallitusmuodon pykälässä 78 säädettyyn korkeakouluopetusta koskevaan muo
toon ”ylintä opetusta” oppilaitoksen opetuksen rajaamiseksi mainitussa sään
nöksessä tarkoitettuun korkeakoulun tehtäväalaan kuuluvaan koulutukseen.
Musiikkialan koulutusjärjestelmää koskeva – mutta vielä tähän päiväänkin
saakka ilman asianmukaisia toimenpiteitä jäänyt – asia on Kouluhallituksen
lausunnossaan esiin nostama Sibelius-Akatemian ja muiden musiikkioppilai
tosten opetuksen niveltämiseen liittyvä kysymys ”Missä määrin muissa mu
siikkioppilaitoksissa suoritetut opinnot ja tutkinnot voidaan asettaa pohjaksi
musiikin korkeakouluopinnoille musiikkikorkeakouluun pääsemiseksi [- -]”. Tä
hän asiaan Sibelius-Akatemian asemaa selvittäneen toimikunnan mietinnössä
ei ollut lainkaan kajottu. Se, ettei musiikkikorkeakoulu ole halunnut asettaa
esimerkiksi musiikkiopiston oppimäärää perusvaatimukseksi opiskelijoiksi
hyväksymiselle, ei voi johtua siitä, että se rajoittaisi Sibelius-Akatemian omaa
päätöksentekoa, kuten suullisesti syyksi on esitetty, koska oppilaitoksen toi
mivaltana pääsykoe/valintakoe olisi ratkaisevassa asemassa ja edellytettävis
tä edeltävistä musiikkiopinnoista voitaisiin tarvittaessa painavilla perusteilla
tehdä poikkeuksia.107
Tässä yhteydessä ei ole tarpeen puuttua Kouluhallituksen lausunnon koh
dassa 2) esitettyihin näkemyksiin valtionavustuksen alaisiin menoihin, ei koh
dassa 3) esitettyyn Sibelius-Akatemian henkilöstörakenteeseen eikä kohdassa
5) esiin tuotuihin valtuuskuntaa koskeviin näkemyksiin ja muutosehdotuksiin
sivulla 684 esitettyä laajemmin. Sen sijaan kohdassa 4) mainitut opettajiston
kelpoisuusehtoja koskevat Kouluhallituksen näkemykset on syytä tuoda esiin.
4) Toimikunnan mietinnössä on Sibelius-Akatemian virkojen ja toimien
pätevyysvaatimukset ehdotettu määrättäväksi valtioneuvoston vahvistettavas
sa akatemian ohjesäännössä. Toimikunta on osittain määritellyt Sibelius-Aka
temian opettajilta vaadittavia pätevyysehtoja, mutta ei yksityiskohtaisesti.
Toimikunta on sitä mieltä, että opillisten pätevyysvaatimusten asettaminen
opettajille ei taiteen alalla yleensä tule kysymykseen. Kouluhallituksen mie
mutta on kirjannut sen kanssa ristiriidassa olevan säännösehdotuksen laatimaansa lakieh
dotukseen. Menettely herättää ihmetystä erityisesti siitä syystä, että puheena olevan toi
mikunnan puheenjohtaja, Kai Korte, oli lakiasioiden asiantuntija, toimi sittemmin vuosina
1882–1886 oikeuskanslerina. Myös toimikunnan jäsenet Olli Närvä ja Jaakko Vihmola se
kä sihteeri V. O. Hakulinen olivat koulutukseltaan juristeja.
107. Tämä asia otettiin 1970-luvun alussa esiin Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ja
Sibelius-Akatemian edustajien välisissä useissa neuvotteluissa ja erityisesti musiikkikor
keakoulun valtiollistamisen valmistelun yhteydessä myös opetusministeriölle ja eduskun
nalle jätetyissä kirjallisissa lausunnoissa, mutta tuloksetta. Näin ollen musiikkiopistojen
päästötutkinnoilla ei ole ollut mitään virallista funktiota ennen kuin konservatoriot ottivat
ne mittariksi ylioppilaspohjaiseen musiikkioppilaitosten opettajankoulutukseen pyrkiviltä
vaadittaviksi edeltäviksi opinnoiksi vuonna 1977 voimaan tulleen musiikkioppilaitosten val
tionavustusta koskevan asetuksen (A 486/77) säännösten perusteella.
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lestä on luonnollista, että ainakin opettajainvalmistukseen osallistuvilta Sibe
lius-Akatemian opettajilta on vaadittava myös opillisia pätevyysvaatimuksia.
Taiteellisiakin pätevyysehtoja voidaan asettaa juuri Sibelius-Akatemiassa suo
ritettujen tutkintojen perusteella. Kouluhallituksen käsityksen mukaan olisi
Sibelius-Akatemian virkojen ja toimien pätevyysvaatimukset säädettävä ase
tuksessa Sibelius-Akatemiasta.108

Toimikunnan ehdotus siitä, että opettajiston kelpoisuusehdot määrättäi
siin oppilaitoksen itsensä hyväksymässä ohjesäännössä, minkä valtioneuvosto
vahvistaa,109 osoittaa, että Sibelius-Akatemian edustajat toimikunnassa eivät
halunneet niitä säädettäviksi asetuksessa. Mainitun asian osoittaa myös jäl
jempänä siteerattu lakiehdotukseen kirjattu ympäripyöreä lausuma.
Esittämiensä ja perustelemiensa näkemysten johdosta Kouluhallitus toi
ehdotuksinaan julki, että lakiin Sibelius-Akatemian järjestysmuodon perus
teista ja valtionavustuksesta tehtäisiin komitean ehdottamiin sanontoihin seu
raavat muutokset:
1 §.
Toimikunnan ehdotus:
Sibelius-Akatemia on yksityinen korkeakoulu, jonka tehtävänä on antaa luo
van ja esittävän säveltaiteen opetusta sen ylintä astetta myöten, [- -].
Kouluhallituksen ehdotus:
Sibelius-Akatemia on yksityinen korkeakoulu, jonka tehtävänä on antaa luo
van ja esittävän säveltaiteen ylintä opetusta, [- -].
5 §.
Toimikunnan ehdotus:
5) akatemian opettajilla on heidän antamansa opetuksen tarkoitusta vastaa
va kelpoisuus.
Kouluhallituksen ehdotus:
5) akatemian opettajilla on musiikin korkeakouluopetuksen edellyttämät kel
poisuusvaatimukset. Valtioneuvosto voi erityisestä syystä myöntää niistä eri
vapautta.110
108. Nro 6693/Khs 2928/099 1964: [3–4] (Op. min. KD 167/640 1964. Saap. 24.6.1964).
Kouluhallituksen lausunnossa, kuten myös puheena olevan toimikunnan laatimassa
mietinnössä (puheenjohtajana ja jäseninä yhteensä kolme juristia sekä lisäksi sihteerinä
juristi!), on virhe termin virka osalta. Sibelius-Akatemia oli tuolloin yksityisoikeudellinen
oppilaitos. Sen ylläpitäjä oli Sibelius-Akatemian Oy – Sibelius-Akademin Ab [oppilaitoksen
muuttaminen yksityisoikeudellisen säätiön ylläpitämäksi oli vireillä], joten sillä ei voinut
olla virkoja. Virkasuhteista henkilöstöä voi maassamme olla ainoastaan valtion, kuntien ja
seurakuntien palveluksessa.
109. KM 1964: B 29: 60, 83 (§ 14, kohta 2).
110. Ibid.: [4–5].
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Koska Kouluhallitus katsoi, että Sibelius-Akatemiassa ei tule olla nuo
riso-osastoa, se ehdottaa lausunnossaan myös sitä koskevan valtionavustus
säännöksen poistettavaksi pykälästä 6. Lisäksi Kouluhallituksen lausunnossa
mainitaan seuraavaa:
Edellä ehdotetut muutokset lakiin Sibelius-Akatemian järjestysmuodon
perusteista ja valtionavustuksesta aiheuttaisivat niistä johtuvia muutoksia
myös asetukseen Sibelius-Akatemiasta sekä valtioneuvoston vahvistettavaan
akatemian ohjesääntöön. Jos Sibelius-Akatemiassa ei ole nuoriso-osastoa eikä
sotilasmusiikkiosastoa, akatemian valtuuskunnan kokoonpano olisi ilmeisesti
oleva toimikunnan ehdottamasta poikkeava sikäli, että siinä ei olisi ainakaan
kolmea Helsingin kaupungin valitsemaa jäsentä eikä puolustusministeriön
valitsemaa jäsentä.111

Monien yksityiskohtaisten tarkistusehdotustensa ohella Kouluhallitus kir
jasi lausuntoonsa loppulauseena seuraavan näkemyksen: ”kouluhallitus pitää
suotavana, että lakia Sibelius-Akatemiasta ei annettaisi ennen kuin mainittu
jen musiikkioppilaitostoimikunnan ja sotilassoittotoimikunnan mietinnöt ovat
valmistuneet.”112 Tämä osoittaa, että Kouluhallitus halusi vireillä olleita mu
siikkikoulutusasioita käsiteltävän kokonaisuutena, toinen toisiinsa liittyvinä
ja nivellettävinä, ei tyystin erillisinä.
Mainituilla mietinnöillä Kouluhallitus tarkoitti muiden musiikkioppi
laitosten kuin Sibelius-Akatemian valtionavustuslainsäädännön valmistelua
varten opetusministeriön ja toisaalta puolustusministeriön asettaman toimi
kunnan työtä. Viimeksi tarkoitetun tehtävänä oli ”laatia ehdotus sotilassoitta
jien koulutuksen ja kasvatuksen järjestämisestä niin puolustuslaitoksen kuin
koko maan musiikkielämän tarpeet huomioon ottaen”.113
Edellä esitettyjä Kouluhallituksen lausunnossa mainittuja tarkistusehdo
tuksia ei sittemmin otettu huomioon, vaan laissa Sibelius-Akatemian järjestys
muodon perusteista ja valtionavustuksesta (L 4/1966) puheena olevat säännökset
ovat asiaa valmistelleen toimikunnan ehdotusten mukaiset. Myös sen esittämä
terminologinen virhe, jonka mukaan Sibelius-Akatemiassa voi olla virkasuh
teista henkilöstöä, jäi puheena olevaan lainsäädäntöön vuoteen 1980 saakka.114
111. Ibid.: [5].
112. Ibid.: [6–7].
113. Ibid.: [6].
114. L 4/66: § 5, A 191/1966: §:t 9, 10, 11, 17.
Puheena olevan virheellisen termin samoin kuin hallitusmuodon säännösten vastaisen
koulutuksen sisältyminen lainsäädäntöön on erityisen hämmästyttävää, koska komitea- tai
toimikuntatyön pohjalta kulloinkin kyseessä olevan ministeriön valmistelemaan lakiesityk
seen ottavat kantaa eduskunnan lakivaliokunta ja sivistysvaliokunta sekä suuri valiokunta.
Lisäksi lainsäädännön oikeellisuutta ennen lopullista eduskuntakäsittelyä valvoo oikeus
kansleri, joka tuolloin oli Jaakko Eljas Enäjärvi (1906–1980).
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Se, että valtionavustus puheena oleviin palkkausmenoihin säädettiin laissa 100
prosentiksi, ei muodostanut virkasuhdetta valtioon, vaan työsuhde säilyi yksi
tyisoikeudelliseen oppilaitoksen ylläpitäjään.
Sama valikoiva asenne kuin Sibelius-Akatemian valtionavustuslakia kos
kevissa lausunnoissa toistui sittemmin vielä erikseen asetusehdotuksesta pyy
detyissä lausunnoissa. Ne opetusministeriö pyysi Sibelius-Akatemialta115 ja
Sibelius-Akatemian Opettajat ja Virkailijat r.y:ltä116 sekä Suomen Musiikin
opettajain Liitto r.y:ltä.117 Asetusehdotuksesta ei Kouluhallitukselta pyydetty
lausuntoa. Mahdollisesti Sibelius-Akatemian lakiehdotuksesta Kouluhallituk
sen antama kriittinen lausunto aiheutti tämän. Myöskään keskeiseltä musiik
kikoulutusjärjestöltä, Suomen Musiikkiopistojen Liitolta, ei pyydetty lausuntoa.
Siten ne kaikki olivat tavalla tai toisella käytännössä itseltään Sibelius-Aka
temialta, koska ainoan näennäisesti ulkopuolisen lausunnon antajan, Suomen
Musiikinopettajain Liitto r.y:n, puheenjohtaja oli Sibelius-Akatemian koulumu
siikkiosaston johtaja Matti Rautio. Opetusministeriö sai pyytämiltään tahoil
ta lausunnot, Sibelius-Akatemialta 2.2.1966, Sibelius-Akatemian Opettajat ja
Virkailijat r.y:ltä 12.2.1966 ja Suomen Musiikinopettajain Liitolta 14.2.1966.
Niissä keskeisimpänä asiana on kunkin eri tahon pyrkimys saada enemmän
edustajia oppilaitoksen valtuuskuntaan. Lausunnot eivät anna aihetta tässä
yhteydessä yksityiskohtaiseen tarkasteluun.
Sibelius-Akatemiaa koskevan lain eduskunta hyväksyi sen kolmannessa
käsittelyssä 16.11.1965 asiaa koskeneen lakialoitteen eduskunnassa 12.3.1962
tehneen Jussi Saukkosen ollessa opetusministerinä. Tasavallan Presidentti vah
visti lain 14.1.1966. Se tuli voimaan 1.9.1966.118
9.4.3. Musiikkioppilaitoksia koskevat Valtion Taidekomitean
ehdotukset
Musiikkioppilaitosten lainsäädännön aikaansaamiseksi otti kantaa myös val
tioneuvoston 28.2.1962 asettama komitea.119 Sen tehtävinä oli
1. selvittää, missä muodossa ja laajuudessa valtio nykyisin tuki taiteen eri aloja,
2. tutkia, miten taiteen eri alojen tukeminen voitaisiin saada nykyistä vakiin
tuneemmalle kannalle, ja

115.
116.
117.
118.
119.

Opm:n kirje Nro 336/14.1.1966.
Ibid.: Nro 337/14.1.1966.
Ibid.: Nro 338/14.1.1966.
L 4/1966 ja A 191/1966.
Opm:n kirje Dnro 143/28.2.1962.
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3. laatia ehdotus toimenpiteistä Suomen taiteen kehittämiseksi ja tunnetuksi
tekemiseksi huomioon ottaen erityisesti valtionavustusten entistä tarkoituk
senmukaisempi ja keskitetympi käyttö.

Komitea otti nimekseen Valtion Taidekomitea. Se luovutti mietintönsä 15.
päivänä marraskuuta 1965. Koska tämän komitean laajakantoiset ehdotukset
olivat sittemmin pohjana Suomen taiteen alojen toimintojen järjestämiselle,
lainataan tähän komitean säveltaiteen ja erityisesti musiikkikoulutusta kos
kevia näkemyksiä. Komitea esittää mietinnössään muun muassa seuraavaa:
Luovan ja esittävän säveltaiteen alan peruskoulutus annetaan pääosal
taan maan yli 30 musiikkioppilaitoksessa. Valmistuminen sekä säveltäjäksi
että esittäväksi säveltaiteilijaksi tapahtuu nykyisin ensi sijassa Sibelius-Aka
temiassa, joskin eräät muutkin musiikkioppilaitokset ovat eräissä aineissa
voineet kouluttaa oppilaita konserttiasteelle saakka. Myös varsinaisten ammat
timuusikoiden koulutus on pääasiallisesti Sibelius-Akatemian tehtävänä. Sille
kuuluu myös oopperalaulajien kouluttaminen yhteisyössä Suomen Kansalli
soopperan ja Suomen Teatterikoulun kanssa. Varsinaisen koulutustehtävänsä
ohella musiikkioppilaitokset vaalivat korkeatasoisen musiikin harrastusta ja
henkilökohtaista harjoittamista huolehtien siten asiantuntevan musiikkiylei
sön ja musiikin harrastajien kasvattamisesta. Erityisesti Sibelius-Akatemia,
mutta myös eräät muut musiikkioppilaitokset antavat merkittävän panoksen
sa maan taide-elämään myös itsenäisinä taidelaitoksina.
[- -]
Musiikkioppilaitosten toiminnalle välttämätön taloudellisten edellytys
ten pysyvä turvaaminen ja oppilaitosten taloudellisen aseman määrätietoi
nen parantaminen niiden edelleen kehittämiseksi on nykyoloissa mahdollista
vain valtiovallan tarkoituksenmukaisen tuen avulla. Kun Sibelius-Akatemi
an kuin muidenkaan musiikkioppilaitosten valtion haltuun ottaminen tuskin
on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisin ratkaisu, tulisi oppilaitosten tuke
minen saattaa nykyistä vakiintuneemmalle kannalle säätämällä lait toisaalta
Sibelius-Akatemian ja toisaalta maan muiden musiikkioppilaitosten valtiona
vustuksesta. Tässä tarkoituksessa olisi vireillä olevat toimenpiteet edellä tarkoi
tettujen valtionavustuslakien säätämiseksi kiireellisesti toteutettava. Samalla
olisi valtionavustusten nykyistä määrää voitava nostaa, nimenomaan niiden
musiikkioppilaitosten osalta, joiden avustamista valtion varoin on maan musii
kinopetuksen kokonaisjärjestelyn kannalta pidettävä tarkoituksenmukaisena,
jotta oppilaitoksilla olisi edellytykset toimintansa laajentamiseen esiintyvää
opetuksen tarvetta vastaavaksi ja opettajien palkkauksen kohottamiseksi sel
laiselle tasolle, että pätevän opettajavoiman saaminen on turvattu.120

Edellä olevasta on tehtävissä ainakin se johtopäätös, että Sibelius-Akate
mian taholta ei ollut tuolloin, kuten ei sitä aikaisemminkaan, esitetty erityi
120. KM 1965: A8: 77–78.
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sen suurta halukkuutta valtion ylläpitämäksi oppilaitokseksi siirtymiseksi,
ja se, että Valtion taidekomitea kannatti erillisten valtionavustuslakien laati
mista Sibelius-Akatemialle ja muille musiikkioppilaitoksille. Oppilaitosten toi
minnan sisällön osalta komitea kirjasi ammattimuusikoiden koulutuspaikaksi
ainoastaan ensin mainitun ja jälkimmäisten tehtäväksi lähinnä harrastusta
voitteisesti opiskelevien kouluttamisen ja oppilaiden valmentamisen Sibeli
us-Akatemian pääsykoetta varten, mikä asia selittyy sillä, että komiteassa ei
ollut muiden musiikkioppilaitosten kuin Sibelius-Akatemian edustus. Musiik
kialan ammattikoulutuksen järjestäminen muissa musiikkioppilaitoksissa kuin
Sibelius-Akatemiassa on tämän jälkeenkin ollut erimielisyyden aiheena puhee
na olevien koulutuslaitosten edustajien välillä.
Valtion taidekomiteassa musiikkikoulutuksen asiantuntemusta edusti yksin
Sibelius-Akatemian rehtori Taneli Kuusisto. Lisäksi musiikkialan asiantuntijoi
ta olivat Suomen Kansallisoopperan johtaja Alfons Almi (1904–1991) ja sävel
täjä Kalervo Tuukkanen (1909–1979). Ylipormestari Lauri Ahon (1901–1985)
johdolla työskennelleen komitean arvostelija-, kuvanveistäjä-, näyttelijä-, runoi
lija-, poliitikko- ynnä muilla jäsenillä tuskin oli asiantuntemusta eikä merkittä
vää haluakaan puuttua valtakunnallisen musiikkikoulutuksen suunnitteluun.
Komitea ei kuullut yhtään komitean ulkopuolista musiikkialan asiantun
tijaa, mitä asiaa voidaan pitää erittäin oudoksuttavana, koska komitea oman
ilmoituksensa mukaan antoi 6.10.1962 lausunnot valmisteilla olleista Sibeli
us-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten valtionavustuslaeista. Viimeksi
mainitun osalta tulee kysymykseen kaupunkineuvos Kustaa Lindgrenin laati
ma ehdotus. Se, mihin tai kenelle lausunnot annettiin, näyttää jäävän selvit
tämättömäksi, koska opetusministeriön kirjediaarioihin niitä ei ole merkitty.
On mahdollista, että ne osoitettiin jollekin virkamiehelle, joka ei huolehtinut
asiakirjojen asianmukaisesta kirjauttamisesta.
Tämän komitean mietinnöstä pyydettiin tai ainakin annettiin erittäin vä
hän lausuntoja, mikä on suuressa ristiriidassa valtioneuvoston asettaman ko
mitean merkityksellisen työn kanssa. Opetusministeriön kirjediaarion mukaan
ainoastaan Tanssitaiteilijain liitto ja Suomen Kansansivistysjärjestöjen yhteis
toimikunta ottivat ehdotuksiin kantaa. Nämä tahot eivät esittäneet kannanotto
ja musiikkioppilaitosten asioihin. Suomen Musiikkiopistojen Liitto sivuutettiin
tälläkin kertaa lausunnonantajien joukosta.
9.4.4. Musiikkioppilaitostoimikunnan asettaminen ja eräiden
kansanedustajien lakialoite – miksi jälkimmäinen?
Edellä mainittu kaupunkineuvos Kustaa Lindgrenin laatima lakialoite ja Suo
men Musiikkiopistojen Liiton muut vaikutuskanavat (liiton puheenjohtaja fil.
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maist. Felix Krohn oli muun muassa Valtion säveltaidelautakunnan jäsen) saivat
aikaan sen, että opetusministeriö asetti 18.12.1963 toimikunnan tehtävänään
laatia Suomen Musiikkiopistojen Liiton laatiman ehdotuksen pohjalta tarkis
tetut ehdotukset laiksi musiikkioppilaitosten valtionavusta ja asetukseksi sa
notun lain täytäntöönpanosta, kuitenkin siten, että laki ja asetus eivät koskisi
Sibelius-Akatemiaa, jonka vastaava lainsäädäntö oli erikseen valmisteilla.121

Toimikunnan puheenjohtajana oli hallitusneuvos Kai Korte. Jäseninä olivat
hallitussihteeri Pauli Heinilä, kansanedustaja Veikko Hyytiäinen (1919–2000),
filosofian lisensiaatti Eero Nallinmaa, hallitussihteeri Olli Närvä ja ylitarkasta
ja Olavi Pesonen (1909–1993). Sihteerinä toimi varatuomari V. O. [Viljo Olavi]
Hakulinen. Yleensä toimikuntaan nimitetään jäseneksi myös kyseessä olevan
asian aloitteen tekijä, mutta filosofian maisteri Felix Krohn oli sairauden mur
tamana kuollut 8.11.1963 eli ennen toimikunnan asettamista. Nimekseen Mu
siikkioppilaitostoimikunta ottaneessa toimikunnassa oli kolme samaa henkilöä
(puheenjohtaja Kai Korte, jäsen Olli Närvä ja sihteeri Viljo Olavi Hakulinen)
kuin Sibelius-Akatemian järjestysmuodon perusteita ja valtionavustuslainsää
däntöä valmistelleessa toimikunnassa.
Sibelius-Akatemian ennätettyä saamaan opetusministeriön päätöksellä
oman toimikunnan asemaansa selvittämään ja opetusministeriön asetettua
toisen vastaavan asiantuntijaelimen laatimaan laki- ja asetusehdotusta mui
den musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta jätettiin Eduskunnalle kah
dentoista kansanedustajan 11.2.1964 allekirjoittama Lakialoite N:o 100/1964
Ehdotukseksi laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.122 Tämä aloi
te on liitteenä 11.
Kansanedustajien jättämä lakialoite siinä vaiheessa, kun opetusministeriö
oli asettanut toimikunnat laatimaan edellä mainittuja valtionavustuslainsää
däntöehdotuksia,123 tuntuu hyvin erikoiselta, mutta sen perimmäinen tarkoitus
olikin estää kahden eri lain säätäminen musiikkikoulutusta varten eli tavoit
teena oli saada musiikkikoulutusta antavat oppilaitokset, Sibelius-Akatemia ja
121. Opm:n kirje Dnro 378/18.12.1963.
122. Vp 1964, Liitteet I–XII A: 552–554.
Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja oli lahtelainen rovasti, sivistysvaliokun
nan puheenjohtaja V. E. [Vilho Ensio] Partanen (1910–2000). Lahdesta oli myös toinen
allekirjoittaja, kaupunginjohtaja Olavi Kajala (1905–1967), joka oli myös Lahden Mu
siikkiopiston Omakotisäätiön varapuheenjohtaja.
123. Lakialoitteen perusteluissa (ibid.: 552) mainitaan mm. seuraavaa: ”Opetusministeri
ön asettaman komitean työ on ollut jo kauan valmiina, samoinkuin siihen perustuva laki
luonnos.” Tämä ilmaisu osoittaa sen, että lakialoitteen tehneet kansanedustajat olivat se
koittaneet Suomen Musiikkiopistojen Liiton toimesta kaupunkineuvos Kustaa Lindgrenin
laatiman musiikkioppilaitosten laki- ja asetusehdotuksen ”opetusministeriön asettaman ko
mitean lakiehdotukseen”. Viimeksi mainittua ei vielä tuolloin ollut olemassakaan.
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muut musiikkioppilaitokset, yhden ja saman lainsäädännön alaisiksi. Kyseinen
tavoite tulee selvästi esiin myös puheena olevan lakiehdotuksen perusteluissa,
missä esitetään että kaiken musiikinopetuksen tulisi kuulua saman valvovan
viranomaisen alaisuuteen. Lisäksi erittäin huomionarvoinen on perusteluissa
esitetty kehittämisajatus musiikkialan opettajankoulutuksen laajentamiseksi
myös pääkaupungin ulkopuolelle maakunnallisten musiikkikeskusten aikaan
saamiseksi (vrt. Kouluhallituksen antama lausunto Sibelius-Akatemian ase
man selvittelytoimikunnan mietinnöstä, s. 568). Lakiehdotuksen perusteluis
sa tuodaan esiin muun muassa tämä lausuma:
Valtakunnan kulttuurielämän kehittäminen edellyttää kokonaisratkai
suja, joissa nähdään kaiken opetustoiminnan tasapuolinen suuntaaminen ei
vain valtakunnan pääkaupunkiin, vaan samalla myös maakuntien tarpeet on
riittävän selvästi nähtävä. Niinpä valtakunnan musiikkiopetuksen määritte
ly pitäisi saada yhden ja saman lain pohjalle. Kaiken musiikkiopetuksen tuli
si kuulua saman valvovan elimen alaisuuteen. Musiikkiopetuksen rintaman
hajoittaminen ei varmaankaan olisi kokonaisedun mukaista, mutta kuitenkin
olisi samalla nähtävä kehitys niin, ettei vain pääkaupunki olisi kaiken korkeim
man musiikkiopetuksen keskus. Musiikkiopetuksen opettajista on jatkuvasti
huutava puute. Varmaankin olisi asialle eduksi, jos uusia koulutusmahdolli
suuksia lisättäessä ennen muuta otetaan huomioon laajan valtakunnan eri
osien luonnolliset edellytykset. Näin luotaisiin mahdollisuuksia voimakkai
den maakunnallisten musiikkikeskuksien aikaan saamiseen. Musiikinopetuk
sen lakia säädettäessä olisi otettava huomioon myös se, että taataan pätevien
opettajavoimien pysyminen ja siirtyminen myös Helsingin ulkopuolelle. Lais
sa tulisi näin voimakkaasti alleviivata opettajapätevyyttä, siihen liittyviä oi
keuksia ja velvoituksia.124

Edellä mainitun lisäksi keskeisin puheena olevan aloitteen sisällöstä on
lakiehdotuksen § 1, missä esitetään seuraavaa:
Musiikkioppilaitoksella tarkoitetaan tässä laissa oppilaitosta, joka antaa
musiikinopetusta ja harjoitusta, kasvattaa oppilaittensa musiikinharrastus
ta, lisää musiikillista ja musikaalista yleissivistystä, antaa musiikkiammat
teihin liittyvää ammattikoulutusta, edistää taiteilijakasvatusta ja suorittaa
musiikin tutkimustoimintaa.
Musiikkioppilaitos voi olla:
1. musiikkikoulu vasta-alkajille,
2. musiikkiopisto pitemmälle ehtineille,
3. konservatorio ammattiin koulutettaville tai
4. korkeakoulu taiteilijakasvatusta ja musiikin tutkimustoimintaa varten.
124. Vp 1964, Liitteet I–XII A: 552.
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Samaan musiikkioppilaitokseen voi yhdistyä myöskin useampia edellä mai
nittuja koulutusmuotoja.125

Joistakin epäonnistuneista ilmauksista (muun muassa ”pitemmälle ehti
neille” ja ”koulutusmuotoja”) huolimatta puheena oleva näkemys musiikkioppi
laitostoiminnan rakenteesta ja eri oppilaitosten tehtävistä on johdonmukainen
kokonaisesitys musiikkikoulutuksen järjestämiseksi, mikä hieman toisin ilmais
tuna ilman korkeakoulua toteutui musiikkikoulun, musiikkiopiston ja konserva
torion osalta sittemmin vasta vuonna 1977 voimaan tulleen asetuksen (486/77)
säännösten perusteella. Puheena oleva lakialoite pohjautuu selvästi Suomen
Musiikkiopistojen Liiton vuonna 1962 opetusministeriölle jättämään kaupunki
neuvos Kustaa Lindgrenin laatimaan aloitteeseen, mutta sisältää siihen edellä
esiin tuodut täsmennykset, musiikkioppilaitoksen määrittämisen ja oppilaitos
ten määrittämisen koulutuksen asteen perusteella musiikkikouluksi, -opistok
si, konservatorioksi tai korkeakouluksi.
Puheena olevan kansanedustajien lakialoitteen valmisteluun osallistui ai
nakin yksi musiikkialan edustaja. Hän oli fil. maist. Felix Krohn, jolla Lahdessa
toimineen Viipurin Musiikkiopiston johtajana oli eduskuntaan hyvät yhteydet
lahtelaisten kansanedustajien, muun muassa lakialoitteen allekirjoittaneiden
Vilho Ensio Partasen ja Olavi Kajalan, välityksellä. Felix Krohn kävi lisäksi vie
lä syksyllä 1963 poikansa varatuomari Juhana Krohnin [sittemmin Kurki-Suo
nion] kanssa muun muassa kansanedustaja Veikko Helteen (1911–2005) luona
Lopella puheena olevaa ideaansa esittelemässä yrittäen näin vielä viimeisil
lä voimillaankin saada maamme musiikkioppilaitosten kaikki eri koulutusas
teet saman lainsäädännön alaisiksi.126 Veikko Helteen nimi ei kuitenkaan ole
puheena olevan lakialoitteen allekirjoittaneiden kansanedustajien joukossa.
Lakialoite N:o 100/11.2.1964 ei johtanut mihinkään toimenpiteisiin, koska
jo edellä mainitun mukaisesti kaksi eri toimikuntaa valmisteli niille annettu
jen tehtävien mukaisesti erillislakiehdotuksia Sibelius-Akatemialle ja muille
musiikkioppilaitoksille.
9.4.5. Musiikkioppilaitostoimikunnan ehdotukset
Tämän toimikunnan asettamisesta, tehtävästä ja kokoonpanosta on mainittu
jo edellä (ks. s. 575). Se asetettiin noin vuosi Sibelius-Akatemian oikeudellista
asemaa tutkimaan asetetun toimikunnan ja alle kaksi vuotta Valtion Taideko
125. Ibid.: 552–553.
126. Varatuomari Juhana Kurki-Suonio/Kuha 24.4.1996.
Felix Krohnin aktiivisuuteen yhteisen lainsäädännön saamiseksi Sibelius-Akatemialle
ja muille musiikkioppilaitoksille vaikutti ilmeisesti se, että Sibelius-Akatemian lainsäädän
töä valmistellut toimikunta oli työssään jo pitkällä. Se jätti mietintönsä jo edellä mainitun
mukaisesti opetusministeriölle 14.4.1964.
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mitean asettamisen jälkeen. Puheena olevan toimikunnan työskentely ajoittui
osittain samaan aikaan sekä Sibelius-Akatemian oikeudellista asemaa selvit
täneen toimikunnan että Valtion Taidekomitean työskentelyn aikana, mistä
syystä sen tekemien ehdotusten selvittäminen on jätetty kronologisesta syystä
vasta tähän yhteyteen. Toimikunnalle annetusta tehtävästä ilmenee valtion
hallinnon taholta tehty ratkaisu siitä, että Sibelius-Akatemia ja muut musiik
kioppilaitokset saavat oman lainsäädäntönsä.
Toimikunta laati työnsä pohjaksi yksityiskohtaisen selvityksen 26 musiikki
oppilaitoksen olosuhteista. Tiedustelu oli lähetetty Solf musikskola -nimistä op
pilaitosta127 lukuun ottamatta kaikille muille 31 musiikkioppilaitokselle. Niistä
viisi jätti kyselyyn vastaamatta. Musiikkioppilaitostoimikunta jätti mietintönsä
opetusministeriölle 30. päivänä marraskuuta 1965, kaksi viikkoa Valtion Tai
dekomitean mietinnön luovuttamisen jälkeen. Oppilaitosten toimintaan liitty
vistä asioista on edellä tarkoitetun toimikunnan mietintöön perustuvia tietoja
erikseen alaluvussa 8.5.
Musiikkioppilaitostoimikunnan mietinnössä todetaan, että musiikkioppi
laitosten saamat valtionavustukset ovat olleet 15–20 prosenttia oppilaitosten
vuotuisista kustannuksista ja että oppilasmaksut ovat tästä syystä korkeat.
Valtionavustusten niukkuus ei myöskään ole toimikunnan ilmauksen mukaan
mahdollistanut toimintojen kehittämistä.128
Valtionavustuslainsäädännöstä mietinnössä ilmaistaan, että tarkoituk
sena on
[- -] sellaisen kiinteän valtionavustusjärjestelmän luominen, joka turvai
si musiikkioppilaitosten toiminnan taloudelliset edellytykset ja tarjoaisi kehi
tyskelpoisimmille oppilaitoksille mahdollisuuden toiminnan laajentamiseen ja
opetustason kohottamiseen nykyistä tarvetta vastaavaksi. Samalla kun musii
kin opetusta maassa olisi tuettava nykyistä tehokkaammin, olisi valtion asiana
osallistua ensi sijassa niihin kustannuksiin, jotka kohdistuvat musiikin varsi
naiseen ammattikoulutukseen sekä musiikinopettajien koulutukseen oppi- ja
kansakouluja sekä opettajainvalmistuslaitoksia varten. Pyrkimyksenä on tä
män mukaisesti musiikkioppilaitoksissa nykyisin annettavan korkeamman,
niin sanottua konservatorioastetta olevan musiikinopetuksen laajentaminen
ja ja kehittäminen. Tällöin voitaisiin eri oppilaitoksissa ammattimuusikoiksi
opiskelevien sekä Sibelius-Akatemiassa musiikinopintoja jatkamaan tähtäävien
musiikillista koulutustasoa nostaa sekä luoda edellytykset samat pätevyysvaa
timukset täyttävien musiikinopettajien koulutukseen kuin Sibelius-Akatemi
an yleisessä ja koulumusiikkiosastossa.129
127. Bjarne Berg (1928– ) aloitti musiikkikoulutuksen antamisen Sulvan kunnassa vuon
na 1952. Sittemmin vuonna 1958 toimintaa ylläpitämään perustettiin Garantiföreningen för
Solf musikskola. Tämä koulu aloitti toimintansa vuonna 1959.
128. KM 1965: B 87: 3.
129. Ibid.: 3–4.
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Edellä esitetyn perusteella on todettavissa, että toimikunta tarkoitti ehdo
tuksillaan erityisesti musiikkialan ammattikoulutuksen tukemista musiikki
oppilaitoksissa. Mietintöön sisältyvä ehdotus musiikkialan ammattikoulutuksen
ja erityisesti opettajankoulutuksen toteuttamiseksi musiikkioppilaitoksissa on
pitkälti samankaltainen Sibelius-Akatemian aseman selvittelytoimikunnan
mietinnöstä Kouluhallituksen esittämien näkemysten kanssa (ks. lainaus si
vulla 576 ja liite 13). Toimikunta kirjasi ehdotuksensa seuraavaan muotoon:
Opettajapulan poistamiseksi tulisi Sibelius-Akatemian ohella muutamil
la muillakin oppilaitoksilla olla edellytykset kouluttaa musiikinopettajia sekä
musiikkioppilaitosten että koulujen ja erinäisten laitosten musiikinopettajan
tehtäviin. Riittävän korkeatasoista ammattimuusikoiden koulutusta tulisi myös
voida suorittaa nykyistä enemmän jo orkestereiden vaikean soittajapulankin
vuoksi. Mikäli musiikkioppilaitokset voisivat kouluttaa oppilaansa nykyistä
pitemmälle, voitaisiin jatko-opinnot Sibelius-Akatemiassa aloittaa nykyistä
ylemmältä tasolta.130

Edellä siteerattu ehdotus on sanomaltaan samankaltainen myös Sibeli
us-Akatemian vararehtorin Sulho Rannan vuonna 1949 (ks. s. 532–534) ja Jy
väskylän Konservatorion johtajan Veikko E. Norosen vuonna 1957 (ks. s. 538)
esittämien näkemysten kanssa ja viimeisen virkkeen osalta sama kuin Sibeli
us-Akatemian rehtorin Taneli Kuusiston vuonna 1965 julki tuoma ilmaus (ks.
lainaus sivulla ?).
Toimikunnan tekemistä valtionavustusperuste-ehdotuksista ja valtionavus
tusmäärärahalaskelmista on todettavissa, että se oppilaitosten nimiä mainitse
matta suunnitteli seitsemälle kehittyneimmälle oppilaitokselle 70 prosentin ja
muille musiikkioppilaitoksille 30 prosentin valtionavustusta.131 Lakiehdotuksen
perusteluissa asia on kuitenkin ilmaistu siten, että ”Tarpeellisen liikkumava
ran saamiseksi ehdotetaan prosenttilukujen rajoiksi 30 ja 70, jolloin keskimää
räiseksi avustusprosentiksi saattaisi muodostua n. 50”.132 Tämä ”vähintään 30
ja enintään 70 prosenttia” on kirjattu toimikunnan lakiehdotuksen pykälään 3,
mihin on toiseksi momentiksi lisäksi kirjattu seuraava säännösehdotus:
Oppilaitoksen sellaiseen osastoon kohdistuvat palkkausmenot, jossa an
netaan, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, vähintään konservatorioas
teen opetusta tai jonka päästötutkinto tuottaa kelpoisuuden julkiseen virkaan
130. Ibid.: 3.
131. Ibid.: 5.
Mainittu alin ja myös keskimääräinen prosenttilukema osoittaa, että puheena oleva toi
mikunta ei ennakoinut musiikin perusasteen opetusta antavien oppilaitosten tulevaa kehit
tymistä lainkaan. Sama koski myös oppilaitosten määrän lisääntymisen aiheuttamaa val
tionavustusmäärärahojen tulevaa ennakoitua suurempaa tarvetta.
132. Ibid.: 8–10 (§ 3).
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tai toimeen, voidaan korvata suuremmaltakin osalta kuin 1 momentissa on
säädetty.133

Toimikunnan ehdottama valtionapuperuste ei kuitenkaan ollut yksimie
linen, koska yhteisessä eriävässä mielipiteessään toimikunnan jäsenet Eero
Nallinmaa ja Olavi Pesonen eivät hyväksyneet sovellettavaksi 70 prosenttia
pienempää valtionavustusperustetta. Konservatorioasteen (toimikunnan esit
tämä määritelmä konservatorioasteen opetuksesta on jäljempänä sivulla 581)
opetuksen valtionavustukseksi he esittivät 90 prosenttia.134 Lisäksi Pauli Hei
nilä esitti oman eriävän mielipiteensä asiassa.
Edellä tarkoitetun hallitussihteeri Pauli Heinilän esittämän eriävän mie
lipiteen135 mukaan valtionavustukseksi tulisi säätää 25–50 prosenttia ja julki
seen virkaan tai toimeen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen palkkamenoista
enintään 80 prosenttia. Perusteluna tälle Heinilä esitti Sibelius-Akatemian nuo
risokoulutukseen säädetyn valtionavustusperusteen (50 %), mitä suurempaa val
tionavustusta muiden musiikkioppilaitosten ei tullut hänen mielestään saada.
Tästä on tehtävissä se johtopäätös, että Heinilän mukaan kaikkien musiikkiop
pilaitosten opetustoiminta lukuun ottamatta mahdollista julkiseen virkaan tai
toimeen kelpoisuuden tuottavaa koulutusta vastasi enintään Sibelius-Akatemi
an nuoriso-osaston toimintaa. Tämä näkemys oli tuskin ainakaan kokonaan mu
siikkikoulutusasioista tyystin sivussa olleen Heinilän omien ajatusten tulosta.
Pauli Heinilä ehdotti eriävässä mielipiteessään lakiin otettavaksi seuraa
va oma säännös siitä, mistä määrärahoista valtionavustukset jaetaan: ”Tässä
laissa tarkoitettujen avustusten maksaminen suoritetaan ensisijaisesti siitä
määrärahasta, joka valtion tulo- ja menoarviossa on osoitettu vedonlyönnistä
urheilukilpailuissa kertyvistä varoista käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoi
tuksiin.”136 Heinilän ehdotus tuli sittemmin vahvistetun lain kuudennen pykä
133. Ibid.: 14.
134. Ibid.: 29–31.
Fil. tri Eero Nallinmaa (1974: 12–17) palasi tähän ehdotukseen vielä tätä tutkimusta
koskeva ajanjakson jälkeen vuonna 1974 puolustaessaan musiikkioppilaitosten asemaa ja
verratessaan kansalais- ja työväenopistojen musiikinopetukseensa saamaa valtionavustus
ta musiikkioppilaitoksille säädettyyn.
135. KM 1965: B 87: 24–28.
136. KM 1965: B 87: 28.
Pauli Heinilän tekemä ehdotus oli tuskin alun perin hänen omansa. Kirjallista todistus
aineistoa siihen vaikuttaneista tekijöistä ei näytä olevan käytettävissä. Kuitenkin se, että
Olli Närvä 21.5.1975 valtionavustusmäärärahoista tekemääni suulliseen kysymykseen vas
tasi sanoin ”eihän meille, [ts. opetusministeriön taideosastolle, mille ns. veikkausvoittova
roista jaettavat valtionavustukset kuuluivat], olisi muutoin jäänyt juuri mitään tekemistä”,
antaa aiheen olettaa, että Pauli Heinilä oli saanut Olli Närvältä ohjeen eriävää mielipidet
tään koskevan ehdotuksensa tekemiseen. Ilmeisesti Olli Närvä ei omaa tehtäväalaansa kos
kevana katsonut voivansa kyseistä ehdotusta toimikunnassa tehdä. Mikäli edellä esitetty
oli asiassa perusteena, opetusministeriön sisäinen organisaatio ja sen jatkuvuus ohjasi lain
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län ensimmäiseksi momentiksi, vaikka sitä kolmella eri lakialoitteella ja vielä
Sivistysvaliokunnan päätökseen esitetyllä vastalauseella ja erillisillä lakialoit
teilla pyrittiin saamaan pois lainsäädännöstä (ks. ks liitteet 14 ja 15).
Musiikkioppilaitostoimikunnassa ei ollut Sibelius-Akatemian edustusta
(vastaavasti Sibelius-Akatemian lainsäädäntöä valmistelleessa toimikunnas
sa samoin kuin Valtion taidekomiteassa ei ollut muiden musiikkioppilaitosten
kuin Sibelius-Akatemian edustus), joten hallitussihteeri Heinilä oli ilmiselväs
ti saanut tai itsenäisesti ottanut tehtäväkseen toimia ”erotuomarina” Sibeli
us-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten välillä.
Jo esiin tuodun kahdentoista kansanedustajan tekemään lakialoitteeseen
sisältynyttä musiikkioppilaitoksia koskevaa määritelmää toimikunta ei pitänyt
tarpeellisena, ”koska musiikkioppilaitokset muutoinkin voidaan erottaa muista
oppilaitoksista”.137 Lakiehdotuksen perusteluissa toimikunta kuitenkin ehdotti,
että oppilaitokset ovat nimiltään konservatorioita, musiikkiopistoja tai musiik
kikouluja ja että ”konservatorioasteen opetukseksi katsottaisiin opetus, jossa
noudatetaan Sibelius-Akatemian yleisen osaston päästötutkinnon sekä musii
kinopettajan ja kanttori-urkurin tutkintovaatimuksia ja tutkintosuoritusten
yleistä tasoa”.138 Tämä ilmaus on lähes sanatarkasti myös toimikunnan laati
massa asetusehdotuksessa pykälässä 7.139 Siten toimikunta ei esittänyt erini
misille oppilaitoksille eri koulutustehtäviä.
On ilmeistä, että Musiikkioppilaitostoimikunta luotti siihen, että jo tuol
loin oppilaitosten nimissä esiintynyt kolmijako tulisi edelleen olemaan myös
oppilaitosrakenteena. Siten musiikkikoulut pysyisivät musiikkikouluina, mu
siikkiopistot musiikkiopistoina ja konservatoriot (tuossa vaiheessa tosin ai
noastaan Jyväskylän konservatorio ja konservatorioksi tämän toimikunnan
nimeämä Helsingin Kansankonservatorio) konservatorioina, ja että musiik
kiopistoissakin voisi olla konservatorioasteen opetusta. Edelleen on ilmeistä,
että Musiikkioppilaitostoimikunta ei osannut ennakoida sitä, että sen ehdotta
massa muodossa lain kolmannen pykälän säännös mahdollisuudesta saada nor
maalia korkeampi valtionavustus konservatorioasteen tai julkiseen virkaan tai
toimeen kelpoisuuden tuottavasta opetuksesta johtaisi lain voimaan tultua sii
hen, että erittäin monet oppilaitokset pyrkisivät ammattikoulutusta antaviksi.
Toimikunta kiinnitti vakavaa huomiota opettajiston kelpoisuuteen erityises
ti niissä oppilaitoksissa, mitkä mahdollisesti saisivat oikeuden antaa julkiseen
virkaan tai toimeen kelpoisuuden tuottavaa opetusta. Lehtorin kelpoisuuseh
säädäntöä, ei itse asia.
137. Ibid.: 6.
Puheena oleva ilmaus on mitä ilmeisimmin toimikunnan musiikkialan edustajilta peräi
sin. Se antaa aiheen aprikoida sen merkitystä.
138. Ibid.: 9.
139. Ibid.: 18.
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toihin se kuitenkin ehdotti sittemmin myös voimaan tulleen säännöksen ”[- -]
tai joka on menestyksellisellä julkisella konsertti-, opetus- tai muulla toimin
nallaan osoittanut vastaavan taiteellisen, musiikkitieteellisen tai pedagogisen
pätevyytensä”.140 Tämä säännös aiheutti 1970-luvulla monia ongelmia, koska
säännös oli kuin avoin asianajovaltakirja. Sen tulkinta ja tekijä jäivät sään
nöstasolla avoimiksi.
Musiikkioppilaitostoimikunnan laatima ehdotus laiksi ja asetukseksi mu
siikkioppilaitosten valtionavustuksesta on liitteenä 13.
9.4.6. Musiikkioppilaitostoimikunnan mietinnöstä annetut
lausunnot
Opetusministeriö pyysi Musiikkioppilaitostoimikunnan mietinnöstä lausunnot
Kouluhallitukselta,141 Sibelius-Akatemialta,142 Suomen Musiikkiopistojen
Liitto r.y:ltä143 ja Suomen Musiikinopettajain Liitto r.y:ltä.144 Erityisesti hal
linnon ja valtionapuperusteiden sekä musiikkikoulutuksen kokonaisjärjestelyn
kannalta tärkein lausunnonantaja oli Kouluhallitus. Sen 5.1.1966 antamassa
lausunnossa145 painotetaan, että ”musiikkioppilaitos tulee laissa määrittää ja
määrittää myös se, kenen toimesta ja kuinka laajassa mitassa annettavaa ope
tusta edellytetään, jotta voidaan käyttää nimitystä musiikkioppilaitos”. Kes
keisimpiä Kouluhallituksen lausunnossaan esittämiä huomautuksia on myös
se, ettei se hyväksy valtionavustuksen vähimmäismääräksi 30 prosenttia, vaan
ehdottaa siksi 50 prosenttia, jotta olisi perusteltua saattaa musiikkioppilaitos
toiminta valtion valvontaan.
Asetusehdotuksesta Kouluhallitus tuo painokkaasti esiin, että johtajan,
lehtorin ja vakinaisen opettajan kelpoisuusehtoihin tulee lisätä kasvatusopin
”tutkinto” sillä perusteella, että suurin osa musiikkioppilaitosten oppilaista
on kasvuikäistä nuorisoa, mistä johtuen on tärkeää, ”että heidän kehitystään
ohjaavilla henkilöillä on riittävästi yleisten kasvatuskysymysten tuntemus
ta [tuntemista] sekä nuorisopsykologista ja pedagogista taitoa.” Näkemystään
Kouluhallitus perustelee myös sillä, että vastaava vaatimus on kaikkien sen
alaisten oppilaitosten johtajilla ja vakinaisilla opettajilla. Toimikunnan eh
dottamasta lehtorin kelpoisuusehdosta Kouluhallitus esittää, että tutkinto
vaatimuksista tulee poistaa lausuma ”tai joka on menestyksellisellä julkisella
140. Ibid.: 17–18.
141. Opm:n kirje Nro 7344/3.12.1965.
142. Ibid. Nro 7345/3.12.1965.
143. Ibid. Nro 7346/3.12.1965.
144. Ibid. Nro 7347/3.12.1965.
145. Khs:n lausunto N:o 19 Khs 9829/099 1965 5.1.1966 (Opm KD 426/731 1965. Saap.
8.1.1966).
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konsertti-, opetus- tai muulla toiminnallaan osoittanut vastaavan taiteellisen,
musiikkitieteellisen tai -pedagogisen pätevyytensä”, koska Kouluhallituksen
näkemyksen mukaan edellä tarkoitettuihin henkilöihin voitaisiin käyttää eri
vapausmenettelyä.146
Sibelius-Akatemian johtokunnan puheenjohtajan Rolf Nevanlinnan (1895–
1980) ja rehtori Taneli Kuusiston allekirjoittama 7.1.1966 päivätty lausunto
painottaa opetuksen valtionavustusperusteen (ei alle 70 %) ohella erityises
ti suoritettavien tutkintojen tason valvontaa. Lausunnossa tuodaan esiin, että
tutkintojen tasoa valvomaan asetettavassa ”lautakunnassa tulisi olla edustet
tuna alan mahdollisimman pätevä asiantuntemus ja sille tulisi kuulua laajat
valtuudet päättää musiikkioppilaitoksia koskevista kysymyksistä.”147 Koska
alan mahdollisimman pätevä asiantuntemus oli varmasti lausunnon antajan
käsityksen mukaan Sibelius-Akatemiassa, ehdotus sisältää selvästi ajatuksen
siitä, että Sibelius-Akatemialla olisi ehdotetussa lautakunnassa keskeinen ase
mansa ja että sillä siten tuli olla laajat valtuudet päättää musiikkioppilaitosten
asioista. Esitettyyn lausumaan sisältyy kuitenkin hallinnollinen virheajattelu,
koska kaikki valtionavustusta saavat oppilaitokset ovat valtion asianomaisen
viranomaisen (tuolloin Kouluhallituksen ja valtioneuvoston opetusministeri
ön) valvonnan alaisia. Oppilaitosten asioista päättäminen puolestaan kuuluu
niiden ylläpitäjille, valtionavustukseen vaikuttavalta osalta opetusministeri
ölle ja asetuksella säädettyjen asioiden osalta tuolloin Kouluhallitukselle, ny
kyiselle Opetushallitukselle.
Tätä aikaisemmin musiikkioppilaitosten ja Sibelius-Akatemian välillä mu
siikkialan ammattikoulutuksen järjestämisestä käytyjä polemiikkeja ajatellen
lausunnossa on erittäin yllättävä seuraava lausuma:
Jo nykyisin Kuopion Musiikkiopiston kirkkomusiikkiosaston kohdalla voimas
sa olevaa käytäntöä vastaten olisi asianmukaista määrätä kaikki virallista
tietä järjestetty virkatutkintoihin johtava opetus palkattavaksi 100-prosent
tisesti valtion varoista riippumatta siitä, missä laitoksessa asianomainen kou
lutus tapahtuu.148
146. Erivapaus tarkoittaa valtion asianomaisen viranomaisen myöntämää vapautusta vi
ran- tai toimenhakijalta vaadittavista opintosuorituksista. Menettely edellyttää säännök
sissä olevien tutkintojen suorittamiseksi vaadittavien vastaavien tietojen/taitojen todisteel
lista osoittamista.
Kouluhallituksen lausunto on tältä osin epätarkka, koska lainsäädäntöehdotukseen, ku
ten myöskään sittemmin vahvistettuun lakiin ja asetukseen, ei sisältynyt säännöstä eriva
pausmenettelystä eikä mainittu virasto sitä ehdottanut siihen lisättäväksi, vaan ainoastaan
poikkeusmenettelymahdollisuus niiden henkilöiden osalta, jotka lain voimaan tullessa toi
mivat opettajina musiikkioppilaitoksissa (A 206/68, § 21, mom. 2).
147. Sibelius-Akatemian lausunto 7.1.1966: [3] (Opm KD 426/731 1965. Saap.11.1.1966).
148. Ibid.: [4].
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Kauaskantoisena ja avarana on pidettävä lausunnon näkemystä, minkä mu
kaan asetuksen säännöksin ei tulisi estää esimerkiksi ”ylemmän lehtorin tai jopa
professorin” kiinnittämistä oppilaitokseen.149 Jos ”jopa professorin” nimikkeellä
olevaa opettajistoa kauniin eleen sijasta ehdotettiin vakavasti, niin lausunno
nantaja tarkoitti ilmeisesti Kuopion Musiikkiopistoa, missä Sibelius-Akatemi
an sivuosastona annettiin laajennetun piispainkokouksen 28.4.1960 tekemän
päätöksen perusteella kanttori-urkureiden koulutusta. Muissa musiikkioppi
laitoksissa ei ollut muuta julkiseen virkaan tai toimeen kelpoisuuden tuottavaa
koulutusta kuin kolmessa oppilaitoksessa sivutoimisen kanttorin koulutusta,
mitä jo Sibelius-Akatemian omaa lainsäädäntöään laatineen komitean mietin
nössä oli pidetty hyvin vähäpätöisenä ilmauksella ”Tutkintovaatimukset sen
osalta ovat varsin vähäiset” (vrt. s. 560), joten edellä mainittu opettajaraken
netta koskeva ehdotus tuskin koski tätä koulutusta antavia eikä muitakaan
musiikkioppilaitoksia kuin Kuopion Musiikkiopistoa.
Opettajien kelpoisuusehtojen osalta Sibelius-Akatemia on lausunnossaan
eri linjoilla kuin Kouluhallitus. Sibelius-Akatemia ehdottaa kelpoisuusehtoihin
lisättäväksi: ”tai joilla on todistettavasti muulla tavoin hankittu vastaava pä
tevyys”.150 Tämä lausuma pohjautuu Sibelius-Akatemian omien opettajien kel
poisuuksiin. Heillähän ei tuolloin ollut kovinkaan yleisesti virallista tutkintoa
suoritettuna, vaan julkiset näytöt taiteellisesta (esittävästä tai luovasta) osaa
misesta.151 Ehdotettu sanamuoto ei olisi selkiyttänyt kelpoisuusasioita, vaan
olisi saattanut ne entistäkin sekavammiksi, koska tulkinta ja sen tekijä myös
tässä sanamuodossa (vrt. toimikunnan ehdotus) olisivat jääneet avoimiksi.
Sittemmin tapahtuneen kehityksen kannalta Sibelius-Akatemian lausunnos
sa ollaan kuitenkin aikaa edellä, koska se sisältää ehdotuksen siitä, että pää
toimisuus voitaisiin saada toimimalla opettajana samaan aikaan myös muissa
oppilaitoksissa kuin musiikkioppilaitoksissa.152
Jo edellä esiin tuodun mukaan Sibelius-Akatemian lausunnossa painote
taan sen itsensä keskeistä asemaa musiikkioppilaitosten asioista päätettäes
sä. Tätä asiaa korostetaan erityisesti kaikkia niitä asioita ratkaistaessa, mitkä
liittyvät Sibelius-Akatemian yleiseen tutkintojen tasoon. Tämän johdosta lau
sunnossa edellytetään, että Sibelius-Akatemia tulee kirjata ratkaisun tekijäksi
asetuksen pykälään (§ 8), missä määritetään lakiehdotuksen kolmannen pykälän
toisen momentin tarkoittama konservatorioasteinen koulutus.153 Päätöksente
149. Ibid.: [5].
150. Ibid.
151. Taiteen alalla tämänkaltaista menettelyä voitaneen pitää edelleenkin perusteltuna
erityisesti korkean asteen koulutuksessa, mutta sitä edeltävään koulutukseen heikosti so
pivana, koska nuorimpien oppilaiden opettajiksi ovat yleensä kiistatta soveliaimpia peda
gogisen, metodisen ja didaktisen koulutuksen saaneet alan opettajat.
152. Sibelius-Akatemian lausunto 7.1.1966: [5] (Opm KD 426/731 1965. Saap. 11.1.1966).
153. Ibid.: [6].
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on asteelle ulottuvana tämä ehdotus edustaa samaa hallinnollista virheajat
telua kuin edellä sivulla 583 esiin tuodun ehdotuksen osalta on jo mainittu.
Suomen Musiikinopettajain Liitto r.y:n 7.1.1966 päivätyn lausunnon alle
kirjoittajina ovat puheenjohtaja Matti Rautio ja sihteeri Tuula Kotilainen. Täs
sä lausunnossa keskitytään oppilaitosten hierarkisiin järjestelyihin ja esitetään
Sibelius-Akatemian ja Suomen Musiikinopettajien Liiton edustajien ottamista
mukaan musiikkioppilaitosten asioiden käsittelyyn.
Musiikkioppilaitosverkoston niveltäminen hallinnollisesti kouluhallituk
sen välittömään yhteyteen on periaatteessa kauaskantoinen ja merkittävä rat
kaisu. Kuitenkin on toimikunnan mietinnössä asian käytännöllinen järjestely
jäänyt ylimalkaiseksi.
Mielestämme musiikkipedagoginen asiantuntemus tulisi olla edustettuna
tehokkaammin kuin vain perustamalla mietinnön s. 6 mainittu musiikintar
kastajan virka. Myös Sibelius-Akatemian tulisi saada elimellisempi kosketus
ja vaikutusvalta käsiteltäessä asioita, joissa korkeakoulun toiminta ja taso rat
kaisevalla tavalla on riippuvainen.
E.m. syistä pitäisimme tärkeänä erityisen asiantuntijaelimen perustamista,
jolla tulisi olla vähintäin neuvoa antava merkitys käsiteltäessä musiikkioppi
laitoksia koskevia kysymyksiä. Tällaisessa asiantuntijaelimessä tulisi Sibeli
us-Akatemialla ja musiikinopettajajärjestöillä olla edustus.154

Mahdollisesti lausunnonantaja ei ollut perehtynyt komiteanmietintöön aivan
tarkasti, koska siihen sisältyvässä asetusehdotuksessa on ”erityinen asiantun
tijaelin” ilmauksessa ”Opetusministeriö voi kouluhallituksen esityksestä aset
taa erityisen lautakunnan seuraamaan oppilaitoksessa annettavan opetuksen
ja suoritettavien tutkintojen tasoa.”155 Sen sijaan se, mitkä tahot ovat edustet
tuina edellä tarkoitetussa lautakunnassa ja vastaavissa muissa lautakunnis
sa, ei yleisesti kuulu asetuksen säännöksiin, vaan säännösten valtuuttamana
asianomaista lautakuntaa koskeviin opetusministeriön vahvistamiin sääntöihin.
Toimikunnan ehdottamaa valtionavustuksen liukumaa lausunnonantaja
pitää tarkoituksenmukaisena, mutta huomauttaa siitä, ettei liukuman sovel
tamisesta ole esitetty perusteita. Liukuman soveltamiseksi lausunnossa mu
siikkioppilaitokset ehdotetaan nimettäviksi kolmeen eri kategoriaan. Niistä
”Maakunnallisten konservatorioiden” tulisi sijaita sellaisilla paikkakunnilla,
mitkä tulisivat olemaan maakunnallisten sinfoniaorkestereiden ja mahdollis
ten musiikkioppikoulujen sijoituspaikkakuntia”. ”Musiikkiopistot” edustaisivat
eräänlaista ”normaalityyppiä”, missä opetettaisiin soiton- ja laulunopetukseen
liittyvät tarkemmin määriteltävät kurssit. ”Musiikkikoulut” olisivat puoles
154. Suomen musiikinopettajain liiton lausunto 7.1.1966: [1–2] (Opm KD 426/731 1965.
Saap.11.1.1966).
155. KM 1965: B 87: 22 (§ 19, momentti 1).
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taan lausunnon mukaan merkitykseltään lähinnä paikallisia tarpeita tyydyt
täviä laitoksia.156
Ammattikoulutusta koskeva ja ilmeisesti painokkaimmaksi tarkoitettu toi
mikunnan ehdotuksia vastustava kannanotto tulee esiin lausunnon lopussa.
Huolestuttavana seikkana pitäisimme mietinnössä esitettyä mahdolli
suutta musiikinopettajain valmistuksen hajoittamisesta eri pisteisiin. Tä
mä on ilmeisessä ristiriidassa sen musiikinopettajain valmistusta koskevan
toivomusponnen kanssa, josta eduskunta päätti hyväksyessään lain Sibeli
us-Akatemiasta. Musiikinopettajain valmistus olisi syytä keskittää kokonaan
korkeakoulutasolle.157

Edellä olevassa lainauksessa Suomen Musiikinopettajain Liitto r.y:n lausun
nosta näyttää olevan täysin virheellinen ja siten harhaanjohtava tieto, koska
lain käsittelyn yhteydessä kyseisten valtiopäivien asiakirjojen mukaan ei ole
kirjattu minkäänlaista ponsilauselmaa. Sen sijaan asian käsittelyyn liittyväs
sä eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnössä N:o 13/28.10.1965 mainitaan
muun muassa näin:
Samalla valiokunta on kiinnittänyt vakavaa huomiota maamme musiikinope
tuksen tilaan kokonaisuudessaan ja katsoo, että hallituksen olisi ryhdyttävä
sen jatkuvaa ja suunnitelmallista kehittämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin
antamalla kiireellisesti eduskunnalle lakiesitys musiikkiopiston valtionavus
ta. Niin ikään olisi tutkittava mahdollisuudet järjestää korkeimmanasteista
musiikinopetusta lähinnä opettajien valmistusta silmälläpitäen myös maan
muihin osiin sinne, missä voidaan samalla antaa pedagogista opetusta, erityi
sesti Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun.158

Suomen Musiikinopettajain Liitto r.y:n lausunnossa virheellisesti esiin tuotu
ja hyväksytyksi mainittu toivomusponsi on lisäksi ristiriidassa Sibelius-Akate
miasta annettua lakia (4/66) myöhemmin vuonna 1967 hallituksen esityksessä
N:o 124 laiksi muiden musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta esiin tuotu
jen Musiikkioppilaitostoimikunnan esittämiin näkemyksiin pohjautuvien pe
rustelujen kanssa, mitkä sisältyivät musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta
eduskunnan 7.12.1967 hyväksymään ja Tasavallan presidentin 8.3.1968 vah
vistamaan lakiin 147/68.
Suomen Musiikkiopistojen Liitto r.y:n 30.12.1965 päivätyssä, Martti Lohikos
ken (1912–2002) ja Timo Teerisuon (1935–1992) allekirjoittamassa, lausunnossa
painotetaan voimakkaasti sitä, että musiikkioppilaitosten valtionavustusperus
156. Suomen musiikinopettajain liiton lausunto 7.1.1966: [2–3] (Opm KD 425/731 1965.
Saap. 11.1.1966).
157. Ibid.: [3].
158. Vp 1967, Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 13: 1 (Vp 1967. Asiakirjat. Kolmas osa).
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te on toimikunnan ehdotuksessa saatettu liiaksi harkinnanvaraiseksi. Toimi
kunnan mietintöön eriävän mielipiteen jättäneiden Eero Nallinmaan ja Olavi
Pesosen ja Sibelius-Akatemian lausunnossa mainitun tavoin liiton esityksen mu
kaan valtionavustuksen tulisi olla 70 prosenttia. Lisäksi liitto ehdottaa joitakin
menokohtia lisättäviksi valtionavustuksen alaisiin menoihin ja musiikkioppi
laitoksen johtajasta käytettäväksi nimitystä rehtori159 analogisesti muiden op
pilaitosten rehtoreiden tavoin. Opettajistoon liitto esittää lisättäväksi ylemmän
palkkausluokan lehtorin ja kelpoisuusehtoja koskevat säännökset kirjattavak
si toimikunnan ehdottamaa selkeämmiksi. Yhteisiä opettajia koskeva säännös
tulisi liiton näkemyksen mukaan Sibelius-Akatemian antamassa lausunnossa
esitetyn tavoin (ks. s. 584) laatia sellaiseksi, että päätoimisuuden musiikkiop
pilaitoksissa voisi saada myös toimimalla opettajana samaan aikaan muissa
kin oppilaitoksissa kuin toisessa musiikkioppilaitoksessa.160
Yhdessäkään lausunnossa ei kajottu Pauli Heinilän eriävässä mielipiteessään
esittämään ehdotukseen siitä, että musiikkioppilaitosten valtionavustusmää
rärahat osoitettaisiin niin sanotuista veikkausvoittovaroista. Lienee niin, että
kyseisen eriävän mielipiteen sittemmin tuottamaa ongelmaa musiikkioppilai
tosten valtionavustusten rahoituksessa ei lainkaan osattu ennakoida. Maini
tun ehdotuksen toteutuminen voimaan tulleessa laissa kuitenkin ratkaisevasti
rajoitti musiikkioppilaitosten valtionavustusten määrärahojen kehittymistä.
Kaikista edellä mainituista lausunnoista on todettavissa, että niillä ei ol
lut mitään merkitystä musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta annetun lain
säädännön toteuttamiseen.

9.5. Musiikkioppilaitosten tila
valtionavustuslainsäädäntöä valmisteltaessa
9.5.1. Oppilaitoksia koskevia yleisiä tietoja
Opetusministeriön asettaman Musiikkioppilaitostoimikunnan valmistellessa
ehdotustaan laiksi ja asetukseksi musiikkioppilaitosten valtionavustusta maas
samme oli 34 musiikkioppilaitosta. Toimikunnan mietinnössään mainitsemaan
lukumäärään 37 sisältyi ilmeisesti myös vuonna 1965 perustetut oppilaitokset
ja lisäksi yksi perusteilla ollut.161 Musiikkioppilaitoksista neljä oli kuntien ja
muut yhdistysten, säätiöiden tai osakeyhtiöiden ylläpitämiä. Oppilaitoksista oli

159. Tämä ehdotus toteutui vasta vuonna 1977 musiikkioppilaitosten valtionavustukses
ta annetussa asetuksessa 486/77.
160. Suomen Musiikkiopistojen Liitto r.y:n lausunto 30.12.1965: 5 (Opm KD 426/731 1965.
Saap. 31.12.1965)..
161. KM 1965: B 87: 1.
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perustettu yksi 1910-, yksi 1920-, kolme 1930-, neljä 1940-, kolmetoista 1950ja kaksitoista 1960-luvulla ennen vuotta 1965 (ks. liite 21).
Mietintönsä pohja-aineiston kokoamiseksi Musiikkioppilaitostoimikunta
lähetti tiedustelun kaikille työnsä alkuvaiheessa tiedossaan olleille 31 musiik
kioppilaitokselle Sulvan kunnassa toiminutta ruotsinkielistä Solf musikskolaa162
lukuun ottamatta. Tiedustelu koski vallinnutta tilannetta 1.2.1964. Yhteensä
26 oppilaitosta vastasi siihen. Annettujen tietojen perusteella ne olivat oppi
lasmääriltään erittäin vaihtelevia. Yleensä oppilasmäärä oli välillä 100–500,
mutta kuudessa oppilaitoksessa oli vähemmän kuin 100 oppilasta ja yhdessä
yli 1 000. Myös opettajien lukumäärä vaihteli oppilaitoskohtaisesti suuresti
muutamasta noin 70:ään. Heistä lähes kolmasosa oli päätoimisiksi katsotta
via. Jotkin oppilaitokset antoivat opetusta sijaintikuntansa lisäksi myös jois
sakin naapurikunnissaan. Viisi musiikkioppilaitoksista oli tuolloin nimeltään
musiikkikouluja, kaksi konservatorioita [yksi konservatorio ja yksi kansankon
servatorio] ja muut musiikkiopistoja.163
9.5.2. Osastojako ja sen perusteella oppilaitoskohtaiset
oppilasmäärät
Oppilaiden jakautumista eri osastoihin sovellettiin 14 musiikkioppilaitokses
sa hyvin oppilaitoskohtaisesti ilman yhtenäisiä normeja. Yleisimmin osastoja
oli kaksi, koulunuoriso-osasto (tai sitä vastaavat nuoriso-osasto, alkeiskoulu
ja alaosasto) ja musiikkiopisto-osasto tai konservatorio-osasto. Joissakin oppi
laitoksissa tämä periaatteessa sama oppilaiden edistystasoon perustuva jako
oli toteutettu jakamalla oppilaat I ja II osastoon. Niiden lisäksi sivutoimisen
kanttori-urkurin tutkintoon (Kuopion musiikkiopistossa myös varsinaiseen
kanttori-urkurin tutkintoon) johtavassa koulutuksessa olleet olivat kirkkomu
siikkiosastossa. Muita sovellettuja osastoperusteita olivat kerhonuorten osasto
(Helsingin Kansankonservatorio) sekä jatko-opinto-osasto, lastentarhaseminaa
rilaiset ja ylimääräiset oppilaat (Tampereen Musiikkiopisto).164
Koulunuoriso-osastoon tai sitä vastaavaan osastoon ja opintosuoritusten pe
rusteella sitä ylempiin osastoihin kuului yleensä 20–25 prosenttia kaikista op
pilaista. Poikkeuksina tästä olivat Jyväskylän ja Lohjan musiikkioppilaitokset.
Niistä annettujen ilmoitusten mukaan ylemmällä/ylemmillä osastolla/osastoil
162. Tämän koulun alkuvaiheista ja johtajasta on mainintoja alaviitteessä 125.
Vuonna 1963 perustetuista musiikkioppilaitoksissa toimikunnan tilastoissa on mukana Var
kauden Musiikkikoulu, mutta Espoon Musiikkiopiston tiedot puuttuvat. Mainittuna vuon
na perustettu kunnallinen Helsingin pitäjän Musiikkiopisto (Vantaan Musiikkiopisto) aloit
ti toimintansa vuonna 1964.
163. KM 1965: B 87, Liite A: 3–4, 17.
164. Ibid.: 18–19.
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la oli enemmän oppilaita kuin nuorisokoulutuksessa. Porin Musiikkiopistossa
ilmoitusajankohtana ei ollut yhtään oppilasta nuorisokoulutusta ylemmässä
osastossa. Savonlinnan Musiikkiopistossa heitä oli yksi.165
Oppilaat otettiin joko pääsykokeen perusteella (16) tai ilman (10). Pääsy
kokeen järjestäneistä oppilaitoksista kahdeksassa oli ainoastaan ”sävel- ja ryt
mikorvaa” koskeva testi, ja vain viidellä se sisälsi myös soitto- tai laulutaidon
kokeen. Musiikkioppilaitostoimikunnan saamat vastaukset eivät olleet yhteis
mitalliset, mutta voidaan kuitenkin todeta, että lähes 90 prosenttia pyrkineis
tä oli voitu ottaa oppilaiksi. Kuuteen oppilaitokseen oli voitu hyväksyä kaikki
pyrkijät.166
TAULUKKO 7. Oppilaiden lukumäärät eri musiikkioppilaitoksissa
vuonna 1964167
A = oppilaitos, B = oppilasmäärä yhteensä, C = alle 15-vuotiaiden lukumäärä,
D = vähintään 15-vuotiaiden lukumäärä, E = ammattikoulutuksessa olevik
si ilmoitettujen lukumäärä, F = toimen vuoksi opiskelevien lukumäärä, G =
muiden 15 vuotta täyttäneiden lukumäärä
A
Helsinki (Kansankons.)
Tampere
Lahti
Helsinki, (Käpylä)
Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki)
Kuopio
Kotka
Pori
Hämeenlinna
Oulu
Jyväskylä
Kajaani
Turku
Lappeenranta
Vaasa
Imatra
Kouvola
Kuusankoski
165. Ibid.: 19.
166. Ibid.
167. Ibid.: 17.

B

C

D

E

F

G

1 271
712

784
329

487
383

18
47

46
0

423
266

548

288

260

57*

4

139

439

307

132

?

?

?

348

250

98

5

2

91

309

134

175

45

5

115

304

184

120

12

1

87

290

202

88

3

5

80

235

105

130

77

48

5

230

117

113

10

5

88

225

98

127

26

2

69

218

115

103

12

8

83

216

84

132

29

5

88

207

146

61

20

5

26

185

110

75

7

3

65

160

91

69

-

9

60

150

110

40

5

5

30

135

87

48

-

7

41
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Valkeakoski
Savonlinna
Riihimäki
Rovaniemi
Lohja
Hyvinkää
Munkkiniemi
Varkaus
Yhteensä

109

67

42

4

7

31

108

44

64

2

9

53

95

74

21

2

4

15

90

60

30

-

-

30

80

50

30

2

3

25

79

50

29

13

9

7

78

66

12

-

4

8

49

47

2

-

-

2

6 870

3 999

2 871

376

436

1 927**

* Tämä lukumäärä on ilmeisesti virheellinen. Jos kaikissa oppilaitoksissa ammat
tikoulutuksessa olleiksi ilmoitettujen lukumäärä (376) ja Lahden Musiikkiopiston
ilmoittama 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden lukumäärä (260) pitävät paikkansa,
luvun tulee olla 37.
** Lisättäessä Musiikkioppilaitostoimikunnan ilmaisemaan lukumäärään (1 927)
Käpylän musiikkiopiston kaikki 15 vuotta täyttäneet oppilaat (132), joita ei ole
lainkaan eritelty, kohdan G oppilaiden kokonaislukumääräksi saadaan 2 059.

Tilastotiedoista on laskettavissa, että alle 15-vuotiaita oli 58,2 ja siten sitä
varttuneempia 41,8 prosenttia kokonaisoppilasmäärästä. Ammattikoulutukses
sa olleiksi ilmoitettujen määrä, 376 oppilasta (5,5 % kokonaisoppilasmäärästä ja
13,1 prosenttia 15 vuotta täyttäneiden määrästä), oudoksuttaa, koska virallista
ammattikoulutusta oppilaitoksissa edusti tuossa vaiheessa jo edellä mainitun
mukaisesti ainoastaan sivutoimisen kanttori-urkurin tutkintoon kahdessa op
pilaitoksessa (Helsingin Kansankonservatoriossa ja Kajaanin Musiikkiopistossa
kummassakin kuusi oppilasta) johtanut koulutus ja Kuopion Musiikkiopistossa
sen lisäksi annettu kanttori-urkurikoulutus. Näin ollen oppilaitosten johtajat
tiedusteluun vastatessaan ovat antaneet termille ammattikoulutus hyvin ava
ran ja vapaamielisen merkityksen äärimmäisinä esimerkkeinä Hämeenlinnan
Musiikkiopisto, missä ammattikoulutuksessa opiskelevia on ilmoitettu olleen
77 eli 59,2 prosenttia vähintään 15 vuotta täyttäneistä oppilaista, ja Hyvinkään
Musiikkiopisto, missä vastaava osuus ilmoitettujen tietojen perusteella laskien
oli 44,8 prosenttia. Viimeisimmäksi mainitun oppilaitoksen ammattikoulutuk
sen osuudeksi oppilasmäärän perusteella laskettu tieto on erityisen erikoinen,
koska oppilaitoksesta annetun tiedon mukaan musiikin yleisten oppiaineiden
opetusta oli ainoastaan yksi tunti viikossa (ks. alaluku 8.5.4.2.). Koska Hämeen
linnan ja Hyvinkään musiikkiopistoissa ei ollut sivutoimisen kanttorin tutkin
toon johtavaa koulutusta, näiden esimerkkitapausten valossa on nähtävissä,
että ammattikoulutuksessa oleviksi laskettiin oppilaat, joiden oletettiin opin
noillaan valmentautuvan pyrkimään myöhemmin musiikkialan ammatteihin.
Oman toimensa vuoksi opiskelleiden osuus kokonaisoppilasmäärästä oli
6,3 ja 15 vuotta täyttäneiden osalta 15,2 prosenttia. Kokonaisoppilasmäärästä
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41,8 prosenttia oli 15 vuotta täyttäneitä. Se osoittaa, että musiikkioppilaitos
ten opetus oli 1960-luvun alkupuolella erittäin suurelta osin oppivelvollisuu
siän ohittaneita palvelevaa.
Suurten oppilasmääräerojen johdosta oppilaitokset erosivat toisistaan myös
opetuksen määrän perusteella. Koska termillä viikkotunti selvästi käsitettiin
ja tarkoitettiin eri oppilaitoksissa eripituisia opetusjaksoja, tässä esitetyt tie
dot ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Pienin opetuksen määrä oli 28 ja suurin
1 411 viikkotuntia. Opetuksen viikoittainen määrä oli kuudella alle 100, sa
moin kuudella yli 250 tuntia, joten oppilaitosten enemmistöllä se oli 100–250
viikkotuntia. Oppilasmääristä ei sen sijaan ole riippuvainen oppilaitosten luku
vuosittaisten työviikkojen määrä, mikä vaihteli välillä 26–35 siten, että neljäl
lä oli 26, neljällä 28, kolmella 29, neljällä 30, kolmella 31, viidellä 32, kahdella
33 ja yhdellä 35 viikkoa käsittävä lukuvuosi.168
9.5.3. Toimitilat ja opetuksen ajoittuminen
Ainoastaan kolmella yksityisellä musiikkioppilaitoksella tutkimukseen vastan
neista 26 oppilaitoksesta oli pääasiallisina opetustiloina ylläpitäjänsä omistamat
toimitilat. Neljä kunnallista oppilaitosta toimi kunnan/kaupungin tiloissa. Kos
ka vain viidellä oppilaitoksella ei ollut lainkaan vuokratiloja, opetustoiminnan
voidaan todeta olleen merkittävältä osin niiden varassa. Lisäksi 18 oppilaitos
ta ilmoitti opetusta annettavan myös opettajien kotona. Kolmessa oppilaitok
sessa yli puolet annettavasta opetuksesta ja näistä yhdessä kaikki opetus oli
opettajien kotona annettua. Osittain toimitila-asioista, mutta pääasiassa oppi
lasrakenteesta, johtuen (koulutettavat olivat suurelta osin kouluikäistä nuo
risoa) oppilaitosten toiminta ajoittui hyvin yleisesti myöhäiseen iltapäivään ja
iltaan (15 oppilaitosta). Kuitenkin 11 niistä ilmoitti opetuksen alkavan jo aa
mulla klo 7.30–9.00. Muut aloittivat opetuksensa klo 11–14 välisenä aikana.169
9.5.4. Opetusaineet
9.5.4.1. Solistiset opetusaineet
Suurimmalla osalla oppilaitoksia opetettujen solististen oppiaineiden [toimi
kunta on kirjannut asian muodossa ”yksittäisopetuksesta”] määrä oli enemmän
kuin kymmenen. Vain noin kymmenessä oppilaitoksessa kyseinen valikoima
oli tätä pienempi, äärimmäisenä Hyvinkään Musiikkiopisto, missä opetettiin
ainoastaan pianon-, ja sellonsoittoa sekä laulua. Noin kahdenkymmenen solis
168. Ibid.: 22–23.
169. Ibid.: 4–5.
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tisten oppiaineiden valikoima oli Helsingin Kansankonservatoriossa, Jyväsky
län Konservatoriossa ja Tampereen Musiikkiopistossa.170
TAULUKKO 8. Solististen oppiaineiden opetus musiikkioppilaitoksissa helmikuussa 1964.
Opetusaine

Opetusta antaneiden oppilaitosten määrä, N= 26

pianonsoitto

25

laulu

25

viulunsoitto

25

sellonsoitto

22

klarinetinsoitto

22

trumpetinsoitto

20

huilunsoitto

19

alttoviulunsoitto

noin 10

kontrabassonsoitto

noin 10

pasuunansoitto

noin 10

urkujensoitto

noin 10

muita solistisia oppiaineita

alle 10

Mietinnöstä ei selviä, mitkä olivat ne oppilaitokset, missä ei annettu pia
nonsoiton-, viulunsoiton tai laulunopetusta.
9.5.4.2. Luokka- ja ryhmäopetusaineet
Luokka- tai ryhmäopetuksen, säveltapailun, musiikinteorian ja musiikinhisto
rian sekä kuorolaulun ja yhtye- ja orkesterisoiton, viikkotuntimäärät vaihteli
vat oppilaitoskohtaisesti nollasta (Munkkiniemen Musiikkikoulu ja Rovaniemen
Musiikkiopisto – toimikunta nimeää nämä, mutta mainitsee, että ”kuudessa
oppilaitoksessa ei ilmoituksen mukaan ollut luokka- ja ryhmäopetuksen ope
tusaineita”) 77:ään (Turun Musiikkiopisto). Erittäin pienet viikkotuntimäärät
olivat Hyvinkään (jo edellä mainittu yksi viikkotunti), Seinäjoen, Savonlinnan
ja Riihimäen (kaksi) sekä Kuusankosken (kolme) musiikkioppilaitoksissa. Tu
run Musiikkiopiston ohella eniten puheena olevaa opetusta oli Kuopion (61),
Tampereen (59) ja Jyväskylän (54) musiikkioppilaitoksissa.171 Kuopion Musiik
kiopiston edellä mainittu viikkotuntimäärä selittyy suurelta osin oppilaitokses
sa syksystä 1960 lähtien annettuun kanttori-urkuri-koulutukseen sisältyneellä
musiikin yleisten oppiaineiden opetuksen määrällä.
170. Ibid.: 20.
171. Ibid.: 20–22.
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Yleisin ryhmäopetusaine oli musiikinteoria. Vain kolmesta oppilaitokses
ta se puuttui (edellisessä kappaleessa mainittujen kahden lisäksi Varkauden
Musiikkikoulusta). Myös musiikinhistoriaa ja säveltapailua opetettiin yleisesti
(16–20 oppilaitosta), samoin yhteis- tai orkesterisoittoa (20 oppilaitosta). Kuo
ro- tai yhteislaulu kuului opetusohjelmaan noin puolessa vastauksen antaneis
ta oppilaitoksista. Myös joidenkin solististen oppiaineiden, kuten pianonsoiton,
viulunsoiton, trumpetinsoiton ja nokkahuilunsoiton, opetusta annettiin eräis
sä oppilaitoksissa ryhmäopetuksena.172
Laaditun selvityksen mukaan vielä vuonna 1964 oli sellaisia musiikki
oppilaitoksia, missä ei annettu lainkaan musiikin yleisten oppiaineiden
opetusta, ei toimeenpantu yhtye- ja orkesterisoittoa eikä kuorolaulua. Musiikki
oppilaitostoimikunnan kirjaamien tietojen perusteella on laskettavissa, että
sen kyselyyn tältä osin vastanneissa oppilaitoksissa (25) opetuksen kokonais
määrä oli 6 427 viikkotuntia (”yksittäisopetuksena” 5 956 ja ”luokka- ja ryh
mäopetuksena” 471 viikkotuntia). Siten musiikin yleisten oppiaineiden sekä
yhtye- ja orkesterisoiton ja kuorolaulun osuus jäi 7,4 prosenttiin opetuksen ko
konaismäärästä. Eniten puheena olevaa opetusta oli Turun Musiikkiopistossa,
missä selvityksen tietojen mukaan sen opetuksen osuus kokonaisopetusmää
rästä oli 23,2 prosenttia.173
9.5.5. Oppilaitosten johtajat
Oppilaitosten johtajista kaksi kolmasosaa oli päätoimisia ja kolmasosa sivutoi
misia. Heidän koulutustaustansa oli hyvin kirjava, yksi filosofian kandidaatti
pääaineenaan musiikkitiede, kolme diplomitutkinnon ja kaksitoista muun tut
kinnon174 Sibelius-Akatemiassa suorittanutta. Neljä johtajaa oli suorittanut jon
kin tutkinnon tai opiskellut musiikkioppilaitoksessa, yksi heistä ulkomaisessa
oppilaitoksessa. Lisäksi yksi ilmoitti olevansa ”musiikinopettaja”, yksi ”laulu
taiteilija” ja yksi orkesterinsoittaja. Yksi johtajista oli ilman musiikkiopintoja.175
Verrattaessa oppilaitosten johtajien koulutusta vuoden 1964 tilanteen pe
rusteella viiden vuoden päästä mainitusta ajankohdasta voimaan tulleiden
säännösten edellyttämiin kelpoisuusehtoihin on todettavissa, että varmas
172. Ibid.: 20–21.
173. Ibid.
174. Tältä osin asia jää epäselväksi, koska termiä tutkinto näyttää käytetyn virheellises
ti myös varsinaisen tutkinnon osasuorituksiin kuuluneista kursseista, ”kurssitutkinnois
ta”. Tämä virheellinen menettely aiheutti sittemmin lainsäädännön voimaan tultua monia
ongelmia sekä johtajien että opettajien kelpoisuuksien määrittelyssä, koska erityisesti dip
lomitutkinnon suorittaneiksi ilmoitettiin lukuisia opettajia, jotka eivät olleet suorittaneet
tähän tutkintoon sisältyneitä kaikkia opintoja, mutta olivat suorittaneet pääaineessaan III
kurssin (”kurssitutkinnon”).
175. KM 1965: B 87, Liite A: 6.
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ti vain neljällä johtajalla oli kyseisten säännösten mukainen kelpoisuus kou
lutuksen perusteella. Koska toimikunnan kyselyn vastauksista ei selviä, oliko
kahdella filosofian maisterilla, yhdellä valtiotieteen maisterilla ja yhdellä eko
nomilla näiden tutkintojen lisäksi tarvittavia musiikkiopintoja, toisin sanoen
kuuluivatko he edellä mainittujen 12 Sibelius-Akatemiassa jonkin tutkinnon
suorittaneiden henkilöiden joukkoon, ei heidän kelpoisuuttaan voi määrittää.
Edellä mainitun johdosta oppilaitosten johtajien kelpoisuustilanne ei ollut
koulutuksen perusteella mitaten vuonna 1964 tehdyn selvityksen tietojen mu
kaan kovinkaan hyvä. Toisaalta ei ole aiheellista aliarvioida johtajien tehtäviä
hoitaneiden henkilöiden käytännön työssään hankkimia taitoja.
Toimikunnan suorittaman selvityksen mukaan viidellä [kuudella] johtajalla
ei ollut opetusvelvollisuutta. Muille johtajille määrätyt viikoittaiset opetusvel
vollisuudet vaihtelivat välillä 1–25 tuntia (1–10 kahdeksassa, 11–20 yhdeksäs
sä ja yli 20 viikkotuntia kahdessa oppilaitoksessa). Pää- tai sivutoimisuudella
ei ollut merkitystä johtajien opetusvelvollisuuksien jakautumisessa.176
Koska johtajille oli yleisesti ottaen, poikkeuksena mainitut kuusi oppilaitos
ta, määrätty tuntimäärältään korkea opetusvelvollisuus, heidän pääasiallisena
tehtävänä oli toimia opetushenkilöstönä ja siinä ohessa johtaa oppilaitoksiaan,
mistä syystä organisatoriset kehittämistoiminnat kärsivät. Tähän asiaintilaan
puuttui sittemmin muun muassa ylitarkastaja Timo Teerisuo tarkastuskerto
muksissaan vuonna 1969 (ks. alaluku 9.8.).
9.5.6. Opettajat ja heidän kelpoisuutensa sekä opetuksen
jakautuminen kelpoisuusluokituksen perusteella
Opettajat jakautuivat oppilaitoskohtaisesti pää- ja sivutoimisiin opettajiin.
Kuudessa oppilaitoksessa ei ollut lainkaan ensin mainittuja. Muissa oppilai
toksissa heidän lukumääränsä vaihteli yhdestä 23:een. Päätoimisten opetta
jien kokonaismäärä oli 131. Sivutoimisia oli selvityksen mukaan yhteensä 417
ja opettajia siten yhteensä 548, mikä luku ei kuitenkaan ollut henkilölukumää
rä, koska sivutoimisista opettajista useat opettivat useammassa kuin yhdes
sä oppilaitoksessa.177
Opettajiston kelpoisuuden perusteena Musiikkioppilaitostoimikunta käytti
jo sivuilla 562 esitettyjä Valtion säveltaidetoimikunnan soveltamia perusteita.
Edellä mainitun luokituksen perusteella toimikunnan suorittaman selvityksen
mukaan musiikkioppilaitosten opettajiston kelpoisuus kevätlukukaudella 1964
oli taulukkona esitettynä seuraava:

176. Ibid.: 7.
177. Ibid.: 7–9.
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TAULUKKO 9. Musiikkioppilaitosten solististen oppiaineiden opet
tajat kelpoisuus
luokituksen mukaan vuonna 1964178 Valtion sävel
taidetoimikunnan soveltaman luokituksen mukaan ja vertailu vuoden 1961 tilanteeseen
Luokitus Päätoimiset
N
%
A
13
10,2
B
44
34,4
C
57
44,5
D
14
10,9
Yht.
128
100,0

Sivutoimiset
N
%
26
6,4
56
13,8
17142,0
15437,8
407
100,0

Yhteensä
N
%
39
7,3
10018,7
22842,6
16831,4
535
100,0

Vuoden 1961 tilanne
N
%
21
5,5
73
19,2
16443,2
12232,1
380
100,0

Äärimmäisinä oikealla taulukossa olevien kahden sarakkeen tiedot osoitta
vat että opettajien määrä musiikkioppilaitoksissa oli vuodesta 1961 vuoteen 1964
kasvanut yhteensä 155:lla henkilöllä, mutta kelpoisuusasioissa ei ollut tapahtunut
merkittävää muutosta samoja kelpoisuusmittareita kumpanakin vuonna käytet
täessä. Muiden luokkien prosenttimäärien kustannuksella luokassa A ilmenevä
nousu antaa aiheen aprikoida, vaikuttivatko siihen ylioptimistiset mielipiteet.
TAULUKKO 10. Solististen oppiaineiden opetus kevätlukukaudella
1964 opettajien kelpoisuusluokituksen mukaan eriteltynä179
pt = päätoiminen, st = sivutoiminen, Y = yhteensä

Opettajaluokitus

Opettajien
määrä
pt st Y

A

Osuus kokonais
määrästä
%

13

26

39

7,3

Viikkotunteja

Viikkotuntien
osuus kokonaismäärästä (%)

325

5,5

B

44

56 100

18,7

1495

25,1

C

57 171 228

42,6

2804

47,0

D

14 154 168

31,4

1332

22,4

Y

128 407 535

100,0

5956

100,0

Luokkaan C on määritetty opettajat, joilla katsottiin olevan kyky opettaa
oppilaansa solistisessa oppiaineessa vähintään I kurssin suorittamiseen. Si
ten sittemmin tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen musiikkiopiston
oppimääräksi vahvistetun I kurssin opetukseen kelpoisia puheena olevan kel
poisuusmittarin mukaan oli yhteensä 367 opettajaa (39 + 100 + 228) eli 68,6
prosenttia kaikista solististen oppiaineiden opettajista. Musiikkiopiston oppi
määrän ylittävää opetusta, II kurssin opetusta, antamaan kelpoisiksi katsottavia
oli 139 (39 + 100) eli 30,6 prosenttia kaikista solististen oppiaineiden opettajista.
178. Ibid.: 8.
179. Ibid.: 21.

596

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

Luokkaan D luokiteltujen opettajien kelpoisuuden määrittely puheena olevas
sa opettajaluokituksessa on hyvin epämääräinen, mutta lienee todennäköistä,
että heistä vähintäänkin suurella osalla oli kyky antaa peruskurssien eli mu
siikkikoulun oppimäärän mukaista opetusta. Mainittuun D luokkaan määri
tettyjen opettajien osuus (31,4 %) solististen oppiaineiden opetushenkilöstöstä
oli selvästi matalampi kuin peruskurssiasteella olleiden oppilaiden osuus, mi
kä todennäköisesti oli yli puolet kokonaisoppilasmäärästä, koska alle 15-vuo
tiaita oppilaita oli selvityksen mukaan 58,2 prosenttia.
Musiikkioppilaitoksissa ryhmäopetuksen oppiaineita (musiikinteoriaa, sä
veltapailua sekä kamarimusiikkia, orkestereita ja kuoroja) opettaneiden tai
johtaneiden opettajien lukumääriä eri opettajaluokituksissa ilmaistuina toi
mikunnan selvityksessä ei ole, mutta asiaa valaisee myös kyseisten opettajien
opettajaluokituksittain antaman opetuksen määrä. Annettujen tietojen mu
kaan musiikkioppilaitoksissa vuonna 1964 ryhmäopetuksena toteutettu opetus
näyttää olleen opettajien kelpoisuusluokituksen perusteella mitaten korkeam
paa kuin solististen oppiaineiden opetus. Kolmessa oppilaitoksessa (Hyvinkään,
Kuusankosken ja Seinäjoen eli Etelä-Pohjanmaan oppilaitoksissa) kyseinen
opetus oli kuitenkin pelkästään luokkaan D määritettyjen opettajien antamaa.
TAULUKKO 11. Luokka- ja ryhmäopetusaineiden opetus kevätlukukaudella 1964 opettajien kelpoisuusluokituksen mukaan eriteltynä180
Opettajaluokitus

Viikkotunteja

Viikkotuntien osuus opetuksen
kokonaismäärästä (%)

A

102

21,7

B

206

43,7

C

142

30,1

D
Yht.

21

4,5

471

100,0

Taulukon tiedot osoittavat, että sovelletun mittarin mukaisesti musiikki
opiston oppimäärän (I kurssien) opetukseen kelpoisten opettajien antamaa ope
tusta oli yhteensä 450 (102 + 206 + 142) viikkotuntia eli 95,5 prosenttia puheena
olevasta opetuksen kokonaismäärästä. Kaikkiaan 308 (102 + 206) opettajalla eli
noin kahdella kolmesta opettajasta oli kelpoisuus sittemmin määritetyn musiik
kiopiston oppimäärän ylittävän opetuksen antamiseen. Luokkaan D sijoitettu
jen opettajien antaman opetuksen määrä oli hyvin vähäinen. Koska useimpien
solististen oppiaineiden tavoin esimerkiksi musiikinteorian ja säveltapailun181
180. Ibid.: 22.
181. Ennen Suomen akatemian jäseneksi nimityksen saamistaan (v. 1963) Sibelius-Aka
temiassa sävellyksen professoriksi valittu Joonas Kokkonen oli aloittanut musiikinteorian
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opettajankoulutusta ei vielä tuolloin ollut järjestettynä musiikkikorkeakoulus
sa, myös edellä mainitut tiedot perustuvat pelkästään subjektiivisiin näkemyk
siin. Tilastoon sisältyvät kuoronjohtajat olivat voineet saada kuoropedagogiikan
opetusta erityisesti yleissivistävien oppilaitosten musiikinopettajiksi Helsingin
Musiikkiopistossa kouluttautuessaan jo lukuvuodesta 1888–1889 alkaen ja or
kesterijohtajat koulutusta musiikkikorkeakoulun kapellimestariluokalla luku
vuodesta 1945–1946 lähtien.182
TAULUKKO 12. Yhdistelmätaulukko musiikkioppilaitosten opetustun
neista viikkotunteina opettajaluokituksittain helmikuussa v. 1964
eri
teltynä solististen oppiaineiden ja ryhmäopetusaineiden perusteella183 (vkt = viikkotuntimäärä)
Opettajaluokitus

Solistiset oppiaineet Ryhmäopetus Yhteensä
vkt 
% vkt% vkt%
325

A

5,5 102

21,7

427

6,6

B

1 495

25,1 206

43,7 1 701

26,5

C

2 804

47,0 142

30,1 2 946

45,8

D

1 332

22,4

4,5 1 353

21,1

Yht.

5 956

100,0 471100,0 6 427

100,0

21

Esitetyssä taulukossa on jo edellä mainitun termin viikkotunti erilaises
ta soveltamisesta aiheutuvan epätarkkuuden lisäksi myös virhemahdollisuus
siitä johtuen, että joissakin oppilaitoksissa annettiin oppilasmäärän vähyydes
tä johtuen musiikin yleisissäkin oppiaineissa henkilökohtaista opetusta ja toi
saalta joissakin oppilaitoksissa eräissä solistissa oppiaineissa (pianon-, viulun-,
nokkahuilun- ja trumpetinsoitossa) myös pienryhmäopetusta.
9.5.7. Tarkastelua
Valtion säveltaidetoimikunnan antaessa vuonna 1961 lausuntonsa valtionavus
tusten jakamiseksi musiikkioppilaitoksille kelpoisiksi katsottavien opettajien
opetuksen osuus oli 71 prosenttia kaikesta opetuksesta.184 Musiikkioppilaitos
toimikunnan selvityksen perusteella laskettuna vuonna 1964 vastaava lukema
pedagogiikan opetuksen yksittäisille opiskelijoille (Dahlström, F. 1982: 212/219), mutta mai
nitun oppiaineen opettajia ei ollut vielä vuonna 1964 valmistunut. Musiikinteorian pedago
giikan opetus aloitettiin virallisesti musiikkikorkeakoulussa vasta toimintavuonna 1969–
1970 ja säveltapailupedagogiikan opetus 1971–1972 (ibid.: 292/300).
182. Dahlström, F. 1882: 70/72, 195/198.
183. KM 1965: B 87, Liite A: 17.
184. Komiteanmietinnön 1964: B 29: 42 sisältämistä lukumäärätiedoista laskettu prosent
timäärä.
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oli 77,6. Siten sangen lyhyessä ajassa näyttää tapahtuneen opettajien kelpoi
suusasioissa myönteistä kehitystä. Tilastoissa voi olla toisaalta kuitenkin myös
suuria epätarkkuuksia, koska opettajaluokitusten perusteet eivät olleet jo edellä
mainitun mukaisesti yksiselitteisesti pelkästään tutkintoihin perustuvia, vaan
kunkin oppilaitoksen johtajan mielipiteeseen pohjautuvina hyvin tulkinnanva
raisia. Erityisen ongelmallinen oli opettajaluokituksen A peruste ”Oman alansa
ensimmäisiin kykyihin maassamme luettavat esittävät taiteilijat, säveltäjät ja
pedagogit”. Yhdessätoista oppilaitoksessa puheena olevan toimikunnan ilmauk
sen mukaan (”niistä oppilasmäärän perusteella huomattavin Helsingin Kan
sankonservatorio”) ei johtajien ilmoitusten mukaan ollut lainkaan luokkaan A
kuuluvia opettajia, kolmessa näiden lisäksi ei ollut myöskään luokkaan B määri
tettäviä opettajia. Toisena ääripäänä olivat ilmoitusten mukaan Kotkan seudun
Musiikkiopisto (A-opettajia 24 prosenttia opettajakunnasta) ja Hämeenlinnan
Musiikkiopisto, missä vastaava osuus oli 22 prosenttia. Luokkaan D luettavia
opettajia ei puolestaan ollut ilmoitusten mukaan Jyväskylän Konservatoriossa
eikä Munkkiniemen Musiikkiopistossa, mutta Käpylän ja Hyvinkään musiik
kiopistoissa yksi kummassakin. Sen sijaan mainittuun luokkaan D luettavia
opettajia ilmoitettiin olevan Varkauden Musiikkikoulussa 75 ja Valkeakosken
Musiikkiopistossa 69 prosenttia opettajien kokonaismäärästä.185
Edellä esitetyt tiedot osoittavat selvästi, että opettajien kelpoisuuden luo
kitusperusteita sovellettiin hyvin eri tavoin. Annetuissa tiedoissa on nähtävissä
joidenkin oppilaitosten johtajien pyrkimys johtamiensa oppilaitosten statuksen
nostamiseen. Silti, jos otetaan huomioon se, että musiikkioppilaitosten opetus
painottui perusasteen opetukseen, opettajiston yleinen kelpoisuus musiikkiop
pilaitoksissa Musiikkioppilaitostoimikunnan tekemän selvityksen perusteel
la oli 1960-luvun puolivälissä käytettyjen mittareiden mukaan vähintäänkin
kohtuullisen hyvä.
Tilastotiedot eivät ole täysin yksiselitteisiä myöskään opettajien viikkotun
timäärien osalta, koska jo mainitun mukaan termillä viikkotunti eri oppilaitok
sissa käsitettiin useita eri opetusjaksojen pituuksia, 30, 40, 45, 50 minuuttia.
Virhettä toisaalta pienentää se, että kyselyyn vastanneista 26 oppilaitokses
ta 15:ssä annettiin solistisissa oppiaineissa henkilökohtaista vähintään 50
minuuttia viikoittain, ja se, että lyhyimpiä opetusjaksoja noudattavia oppilai
toksia olivat pääasiassa vain vähän aikaa toimineet, oppilasmäärältään pie
nimmät oppilaitokset.

185. KM 1965: B 87, Liite A: 8–9.
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9.5.8. Opetussuunnitelmat ja niiden toteuttaminen
1960-luvun lopussa
9.5.8.1. Taustaa
Kaikki tähän mennessä tehdyt musiikkioppilaitostoimintoja koskevat komi
teoiden ja toimikuntien kehittämisehdotukset rajoittuivat oppilaitosten toimin
taedellytysten turvaamiseen, ehdotuksiin valtionavustuslainsäädännön aikaan
saamiseksi. Niissä ei kajottu juuri lainkaan opetuksen sisältöihin (poikkeukse
na Lakialoite N:o 100/11.2.1964). Koska lainsäädäntöä ja siitä johtuen valtion
viranomaisten määräyksiä ei ollut, musiikkialan ammattilaiset olivat voineet
suunnitella opetusta koskevat normistot asiantuntemuksensa pohjalta ilman
ulkopuolisen ohjaavan käden vaikutusta. Ongelmana oli kuitenkin epäyhtenäi
syys koulutuksen järjestämisessä.
Suomen Musiikkiopistojen Liitto laati vuonna 1969 jäsenilleen malliohje
säännön, missä olivat myös musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmia, osasto
jakoa ja tutkintoja koskevat seuraavat määräykset:
Musiikkioppilaitoksen opetussuunnitelman tulee sisältää tiedot mm. siitä,
1) mitä oppiaineita oppilaitoksessa voidaan opiskella,
2) mitä tutkintoja on suoritettava opiston antamien todistusten saami
seksi,
3) minkä vuosimäärien puitteissa tutkinnot on suoritettava,
4) kuinka monta viikkotuntia opetusta oppilaan tulee kussakin oppiai
neessa saada ja
5) kuinka suurille ryhmille annetaan luokkaopetusta huomioon ottaen
kuitenkin sen, että musiikinhistorian luokassa saa olla enintään 30 ja
musiikinteorian sekä säveltapailun luokassa enintään 16 oppilasta.
Oppilaitos jakautuu seuraaviin osastoihin:
• musiikkileikkikouluun,
• musiikkikouluun,
• konservatorioon ja
Konservatorio jakautuu
• yleislinjaan,
• teoria- ja sävellyslinjaan,
• kirkkomusiikkilinjaan,
• pedagogiseen linjaan ja
• oopperakoulutuslinjaan.
Musiikkikouluosaston todistuksen saamiseksi vaaditaan hyväksyttävästi
suoritetut peruskurssitutkinnot pääaineessa sekä musiikin teoriassa ja
säveltapailussa.
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Konservatorio-osastolla voidaan suorittaa päästötodistukseen oikeuttava
• yleislinjan päästötutkinto,
• teoria- ja sävellyslinjan päästötutkinto,
• soitonopettajan tutkinto,
• yksinlaulun opettajan tutkinto,
• kirkkomusiikkilinjan päästötutkinto ja
• oopperalinjan päästötutkinto.
Edellä mainittujen tutkintojen suorittamisen jälkeen voidaan konserva
torio-osastossa suorittaa myös diplomitutkintoja.186
Mainituissa ohjeissa kiinnittyy huomio siihen, että Suomen Musiikkiopisto
jen Liitto rohkeni tuoda hyvin vahvasti esiin peruskoulutuksen ohella oppilai
toksissa annettavan musiikkialan ammattikoulutuksen. Konservatorio jakautuu
tämän esityksen mukaan viiteen eri linjaan, ja niissä suoritettujen opintojen
jälkeen ilmaistaan voitavan suorittaa vielä ”diplomitutkintoja”. Tässä ohjeis
tuksessa Sibelius-Akatemian tutkintoja ja aineyhdistelmiä koskeva asiakirja
on ollut selvästi mallina (vrt. Liite 20). Kaikkia musiikkioppilaitoksia koskeva
na asiakirja oli käytännössä sisällöltään liian vaativa, suorastaan utopistinen.

9.5.8.2. Kaksi esimerkkiä
Tässä yhteydessä esimerkkeinä tarkasteltavien kahden oppilaitoksen opetus
suunnitelmat kuvaavat erilaisissa lähtökohdissaan toimineiden laitosten asia
kirjoja vuonna 1969. Ensimmäisenä esiin tulevan voidaan katsoa edustavan
sellaisten oppilaitosten kyseisiä opetussuunnitelmia, jotka olivat toimineet ly
hyen ajan eivätkä valtionavustuslainsäädännön voimaan tultua ensimmäisi
nä vuosina päässeet lakisääteisestä valtionavustuksesta osallisiksi. Toisena
esimerkkinä on pitkään toimineen ja mainitun edun vuonna 1969 saaneen op
pilaitoksen opetussuunnitelma. Kumpaakin eri tyyppiä edustavien maamme
musiikkioppilaitosten yksittäisissä opetusta koskeneissa asiakirjoissa oli silti
vielä pieniä eroja. Ensiksi esiintuotava asiakirja (ks. liite 18) on Hyvinkään Mu
siikkiopiston (perustettu vuonna 1957) ja toisena esiintuotava Helsingin Kan
sankonservatorion (perustettu vuonna 1922) opetussuunnitelma (ks. liite 19).
Ensiksi esiin tuodusta erittäin pelkistetystä ohjeistuksesta voidaan todeta,
että siinä on mainittu ainoastaan musiikkileikkikoulun opetuksen osalta sa
nallisia tavoitteita siitä, mihin opetuksella pyritään. Muilta osin opetussuun
nitelmassa tyydytään ilmoittamaan, kuinka paljon opetusta annetaan, millä
186. Suomen Musiikkiopistojen Liiton kirje liiton jäsenoppilaitoksille vuonna 1969. Tark
ka päivämäärä puuttuu, koska sen sisältävää lähetekirjelmää ei minulle annetun suullisen
ilmoituksen mukaan liiton arkistosta löydy.
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ehdoilla voi saada sivuaineen opetusta ja mitkä kurssit tulee suorittaa päästö
todistusten saamiseksi.
Puheena olevassa oppilaitoksessa ryhmäopetuksena annettavaan pianon
soitonopetukseen oli kytketty myös säveltapailun ja musiikinteorian opetus.
Tämä kokeiluluonteinen soiton tukioppiaineiden opetuksen integroiminen soi
tonopetukseen jäi kuitenkin hyvin lyhytaikaiseksi ja oli ainoastaan kysymyk
sessä olleen oppilaitoksen opetusjärjestely, mikä perustui yksittäisen opettajan
opetusmetodiin.187
Oppilaitoksen opetussuunnitelma sisältää myös konservatorio-osaston ja
sen päästötodistuksen saamiseksi edellytettävien opinnäytteiden kytkemisen
Sibelius-Akatemian konservatorio-osaston vaatimuksiin. Opiskelulle on mää
rätty enimmäisaika, mihin voidaan poikkeustapauksessa myöntää pidennystä.
Asiakirjasta ei ilmene, mitkä ovat poikkeustapaukset eikä pidennyksen myön
täjä. Kansankonservatoriota koskeva maininta sisältää vain annettavan ope
tuksen määrän.
Puheena olevassa asiakirjassa ilmoitetaan annettavan opetusta ”kaikissa or
kesterisoittimissa, laulussa, pianonsoitossa, urkujensoitossa (tarvittaessa myös
muissa soittimissa), lausunnassa, säveltapailussa, musiikin teoriassa, sävel
lyksessä, musiikin historiassa sekä piano- ja laulupedagogiikassa”, mutta käy
tännössä tämän oppilaitoksen opetus muiden vastaavien musiikkioppilaitosten
tavoin lienee ollut opetussuunnitelmassa mainittua paljon suppeampaa, koska
esimerkiksi kevätlukukaudella 1964 puheena olevan musiikkiopiston opetus
aineita olivat ainoastaan pianonsoitto, yksinlaulu ja sellonsoitto, minkä lisäksi
musiikinteorian opetusta oli ainoastaan yksi viikkotunti.188 Erityisesti pedago
gisten oppiaineiden ja niistä varsinkin laulupedagogiikan opetuksen mukana
oleminen opetussuunnitelmassa on erikoista, koska esimerkiksi Sibelius-Akate
miassa ei tuolloin ollut mahdollista opiskella laulupedagogiikkaa muutoin kuin
yleissivistävien koulujen musiikinopettajankoulutukseen sisältyvänä osiona.
Tarkastelun alisena olevassa opetussuunnitelmassa ei ole edes viitteelli
siä ilmauksia siitä, minkä ikäisiä ovat musiikkileikkikoulun, musiikkikoulun,
konservatorion ja kansankonservatorion oppilaat. On ilmeistä, että mainitun
asiakirjan laatijalle/laatijoille itsestäänselvyyksiä ei ole katsottu tarpeellisik
si kirjata opetussuunnitelmaan. Se lienee tarkoitettu ainoastaan oppilaitok
sen sisäiseen käyttöön.
187. Rehtori Pentti Raitio/Kuha 26.4.1999.
Vastaavaa säveltapailun ja musiikinteorian alkeiden opetuksen integrointia soitonope
tukseen yritettiin toteuttaa uudelleen 1980-luvun loppupuolella alle 10-vuotiaisiin oppilai
siin sovellettuna Tampereen konservatorion rehtorin Leonid Bashmakovin aloitteen pohjal
ta muissakin musiikkioppilaitoksissa, ainakin konservatorioiden musiikkikouluissa, mutta
ilman merkittävän laajaa opettajien osallistumista hankkeeseen.
188. KM 1965: B 87, Liite A: 29, 22.
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Toisessa, tuolloin jo lähes 50 vuotta toimineen oppilaitoksen, opetussuun
nitelmassa kiinnittyy huomio siihen, että Sibelius-Akatemiaa ei mainita ol
lenkaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Sibelius-Akatemian vaikutus ole
kyseisessä ohjeistuksessa vahvasti mukana.
Oppilaitoksen konservatorio-osasto on jaettu ”yleislinjaan” ja ”pedagogiseen
linjaan”. Niistä jälkimmäisessä opiskelevan tulee suorittaa pedagogiikassa kaksi
kurssia, minkä lisäksi linjan oppilaalta edellytetään ”tutkinto kasvatustietees
sä”. Kyseistä oppimäärää ei ole täsmennetty, mutta se tarkoitti todennäköisesti
approbatur-arvosanaa. Muiden musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmissa ei
ollut tässä vaiheessa määräystä kasvatustieteen oppimäärästä, mitä asiainti
laa voidaan oudoksua sitä taustaa vasten, että musiikkioppilaitosten yhteinen
järjestö, Suomen Musiikkiopistojen Liitto, jo vuonna 1962 jättämässään Kustaa
Lindgrenin laatimassa lakiehdotuksessa oli esittänyt ”kasvatusopin tutkinnon”
yhdeksi musiikkioppilaitosten johtajia ja opettajia koskevaksi kelpoisuusehdok
si. Se, että Helsingin Kansankonservatoriossa oltiin muita oppilaitoksia edel
lä tässä asiassa, johtui ilmeisesti siitä, että Suomen Musiikkiopistojen Liiton
tuolloinen puheenjohtaja, Martti Lohikoski, oli oppilaitoksen johtajana. Kuten
Hyvinkään Musiikkiopistolla, ei Helsingin Kansankonservatoriollakaan ollut
virallista opettajankoulutusta, kuten ei muillakaan musiikkioppilaitoksilla pu
heena olevana aikana.
Hyvinkään Musiikkiopiston tavoin Helsingin Kansankonservatorionkaan
opetussuunnitelma ei sisällä erityisiä määreitä opetuksen ja koulutuksen ta
voitteiksi. Ne ilmeisesti tässäkin oppilaitoksessa koettiin Sibelius-Akatemian
käytännöistä periytyvinä itsestäänselvyyksiksi. Uutena asiana ensiksi esiin
tuotuun verrattuna tässä asiakirjassa mainitaan jatko-opinto-osasto, minkä
asema oppilaitoksessa ei kuitenkaan suoraan selviä, mutta käytännössä sillä
tarkoitettiin ilmeisesti III kurssin opiskelua. Opintojen kulku musiikkikoulusta
konservatorioon on tässä opetussuunnitelmassa tuotu esiin selvästi. Sen sijaan
konservatorio ei ole vielä tuolloin selkeästi profiloitunut, koska tässä osastossa
opiskelemaan puheena olevan asiakirjan määräysten mukaan on ollut mahdol
lista päästä myös sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole vielä suorittaneet mu
siikkikoulunkaan oppimäärää.
Verrattaessa puheena olevan oppilaitoksen opetussuunnitelmaa Sibeli
us-Akatemiassa edellisenä lukuvuonna voimassa olleisiin suoritettavia tutkin
toja ja aineyhdistelmiä koskeviin määräyksiin [opetussuunnitelman nimellä
varustettua asiakirjaa Sibelius-Akatemiassa ei tuolloin ollut] on havaittavissa
selvä yhdenmukaisuus. Asiat on vain kirjattu eri tavoin. Edellä mainitun kas
vatustieteen oppimäärän lisäksi opettajankoulutukseen sisältyvissä kursseissa
oli vain yksi muu ero, Helsingin Kansankonservatorion opetussuunnitelmas
sa oli Sibelius-Akatemian vaatimusten lisäksi oppiaineena yleinen musiikki
pedagogiikka ja -psykologia.
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Vaikka edellä esimerkkeinä esiin tuodut musiikkioppilaitosten kurssisuo
rituksiin painottuneet opetussuunnitelmat ovat kirjallisessa asussaan hyvin
erilaiset, käytännön toteutuksena oppilaitosten opetustoiminta oli hyvin saman
kaltainen. Mallin ottaminen Sibelius-Akatemiasta johti siihen, että maamme
musiikkioppilaitokset pyrkivät olemaan pienois-Sibelius-Akatemioita. Sittem
min musiikkioppilaitosten valtionavustuslainsäädännön voimaan tuleminen ja
oppilaitosten ylläpitäjien halu mahdollisimman korkean valtionavustusperus
teen saamiseksi entisestäänkin vahvisti näitä pyrkimyksiä.
9.5.9. Ulkomaisia vaikutteita opetussisältöihin
– kotimaisia vaikuttajia189
Edellä esiin tulleen Euroopan saksankieliseltä alueelta ja Sibelius-Akatemiasta
saatujen mallien lisäksi musiikkioppilaitosten toiminta sai vaikutteita erityi
sesti 1960-luvulta lähtien myös Unkarista ja Neuvostoliitosta. Jossakin mää
rin tähän voidaan katsoa vaikuttaneen Suomen ja Unkarin välillä 10.6.1959
sekä Suomen ja Neuvostoliiton välillä 27.8.1960 solmitut kulttuurinvaihtoso
pimukset. Ne mahdollistivat myös musiikkioppilaitosväen kontaktien luomis
ta mainittuihin maihin.
Yhteyksiä Unkariin loi erityisen voimakkaasti Lahden Musiikkiopisto.
Pécsin Konservatorion rehtori György Antal vieraili Lahdessa vuonna 1965 ja
vastavuoroisesti Lahden Musiikkiopiston johtaja Aarre Hemming (1928–2007)
Pécsissä vuonna 1967.190 Lisäksi eräät Lahden Musiikkiopiston opettajat tekivät
opintomatkoja Unkariin, mistä sittemmin seurasi Kodaly-menetelmällä annet
tavan säveltapailunopetuksen yleistyminen maamme musiikkioppilaitoksissa.
Ensimmäisiä tällä menetelmällä maamme musiikkioppilaitoksissa opettaneita
olivat ilmeisesti Paavo Kiiski (s. 1942) vuonna 1968 ja Eero Hakkarainen (1933–
2010) syksystä 1969 lähtien Lahden Musiikkiopistossa.191 Sittemmin menetel
mä tuli käyttöön useissa maamme musiikkioppilaitoksissa.
Myös venäläisellä musiikkipedagogiikalla oli oma vaikutuksensa. Joita
kin suomalaisia muusikoita oli opiskellut 1960-luvun alkupuolella Neuvostolii
tossa ja saanut syntymään henkilökohtaisia tuttavuuksia neuvostoliittolaisiin
musiikkipedagogeihin. Yksi näistä suomalaisista muusikoista oli Leningradin
Konservatoriossa Ilja Musinin (1904–1999) johdolla opiskellut kapellimesta
189. Tämän alaluvun sisältö konkretisoitui musiikkioppilaitosrakenteen osalta 1970-lu
vulla, mutta koska sen sisältämät asiat – erityisesti opetusmetodeihin vaikuttaneet tekijät
– ajoittuivat 1960-luvulle.
190. Fil. lis. Aarre Hemming/Kuha 3.11.1973.
191. Paavon Kiiskin opetusajan osalta Rasilainen & Pullinen 1968: 184. Kodaly-metodin
käytön sekä Paavo Kiiskin ja Eero Hakkaraisen opetusaikojen osalta Häyrynen 2008: 193–
195, 205.
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ri Onni Kelo (s. 1930), joka onnistui hankkimaan Oulun kaupungin musiik
kiopiston viulunsoitonopettajaksi noin kolmeksi vuodeksi 1960- ja 1970-luvun
vaihteessa Tatjana Pogozevan (1912–1980), joka jatkoi Leopold Auerin johdol
la opiskelleiden Eino Raition, Heikki Halosen, Heikki Kansasen, Antti Väänä
sen. Martta Nybomin, Eero Selinin (1893–1960), Boris Sirpon ja Tatjana von
Rippasin jälkeen niin sanotun venäläisen koulukunnan viulunsoiton pedagogii
kan käyttöä maassamme.192 Eräät urheilijatkin, muun muassa mäkihyppääjät
Aatto (1921–1966) ja Matti (1927–1967) Pietikäinen ystävänsä neuvostoliit
tolaisen mäkihyppääjän Koba Tzakadsen välityksellä, pyrkivät rakentamaan
yhteistyötä Suomen ja Neuvostoliiton musiikkielämän ja samalla myös musiik
kikoulutuksen välille.193
Suomen Musiikkiopistojen Liiton lähettämänä delegaatio, musiikkiopisto
jen johtajat Aarre Hemming ja Tauno Marttinen (1912–2008) sekä liiton toimin
nanjohtaja Timo Teerisuo tekivät vuonna 1968 tutustumismatkan Moskovan
Konservatorion ja sen alaisuudessa toimivien musiikin keskikoulujen (musiik
kiopistojen) ja musiikin alkeiskoulujen (musiikkikoulujen) sekä vastaavien Le
ningradissa sijaitsevien oppilaitosten toimintaan. Delegaatio ei pyynnöstään
huolimatta saanut mahdollisuutta tutustua Moskovassa sijaitsevan Gnessi
nin musiikkipedagogisen instituutin opetukseen. Syyt tähän jäivät arvailujen
varaan.194
Tässä yhteydessä ei ole tarpeellista eikä aiheellista pyrkiä selvittämään niitä
välillisiä ulkomaisia vaikutteita, mitkä musiikkioppilaitoksissa työskennelleet
opettajat olivat saaneet omilta opettajiltaan opiskeluaikanaan Sibelius-Akate
miassa, koska niillä ei voida katsoa olleen merkitystä musiikkioppilaitosjär
jestelmän syntyyn.

9.6. Odotusten täyttymys ja samalla pettymys –
musiikkioppilaitoslainsäädännön voimaan tuleminen
Näyttää siltä, että opetusministeriön viivyttely musiikkioppilaitosten valtiona
vustuksesta annettavaa lakia koskevan Hallituksen esityksen valmistelussa
192. Tatjana Pogozevan oppilaina olivat tuolloin mm. Tapio Myöhänen (s. 1938), Olavi Pälli
(s. 1939) ja Pertti Sutinen (s. ?) sekä heitä nuoremmista oppilaista mm. Juhani ja Erkki Pa
lola (s. 1952 ja 1957) sekä Päivyt [nyk. Meller] ja Maarit Rajamäki (s. 1964 ja 1967). Lisäksi
mm. sellisti Jouko Paavola (s. 1946) perehtyi Pogotzevan oppeihin, joten viimeksi mainitun
anti Suomen musiikkikoulutukselle ei rajoittunut ainoastaan viulisteihin.
Tatjana Pogozeva oli 1990-luvulla Sibelius-Akatemian viulunsoiton professorina to
imineen Igor Bedzrodnyin (1930–1997) äiti. Sibelius-Akatemia julkaisi sittemmin Tat
jana Pogozevan 100-vuotissyntymävuonna hänen pedagogisia oppejaan käsittelevän
kirjan Opi soittamaan viulua.
193. Onni Kelo/Kuha 17.2.2004.
194. Fil. lis. Aarre Hemming/Kuha 5.11.1973.
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sai aikaan sen, että musiikkioppilaitosten edustajat ottivat yhteyttä eri po
liittisten puolueiden kansanedustajiin asian edistämiseksi. Sen tuloksena oli
kolme puheena olevaa lakia koskevaa eri kansanedustajien tekemää lakialoi
tetta. Ne jätettiin eduskunnalle vuoden 1967 alussa. Numerolla 86 oleva lakia
loite on päivätty 10.2.1967, numerolla 87 jo 8.2.1967 ja numerolla 88 samana
päivänä kuin ensin mainittu eli 10.2.1967. Voitaneen pitää erittäin todennä
köisenä, että mainitut lakialoitteet ja mahdollisesti myös Suomen Musiikkiopis
tojen Liiton toiminnanjohtajan Timo Teerisuon kirjoitus ”Musiikkiopistolaki
– missä viipyy ja miksi viipyy?”195 saivat aikaan sen, että opetusministeriössä
lopultakin ryhdyttiin valmistelemaan hallituksen esitystä laiksi musiikkiop
pilaitosten valtionavustuksesta. Tämä esitys N:o 124 on päivätty 24.10.1967.
Siinä esitettiin musiikkioppilaitosten valtionavustusprosenttimääräksi liuku
maa 20–60 eli pienemmäksi kuin Musiikkioppilaitostoimikunnan mietinnös
sä ja edellä tarkoitetut kansanedustajien lakialoitteissa esitettiin.
Edellä tarkoitetut kansanedustajien tekemät lakialoitteet olivat Kuuno
Honkosen (1922–1985) ja neljän muun Suomen Kansan Demokraattisen Lii
ton kansanedustajan allekirjoittama lakialoite (86/1967), Ensio Partasen ja
viiden muun Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen kansanedustajan se
kä yhden Keskustapuolueen kansanedustajan allekirjoittama (87/1967) ja
Pentti Sillantauksen (1923–1998) ja neljän muun Kansallisen Kokoomuksen
kansanedustajan allekirjoittama (88/1967). Ensin mainittu (numero 86/1967)
oli perusteluja lukuun ottamatta sanatarkasti sama kuin Musiikkioppilaitos
toimikunnan mietinnössään vuonna 1965 ehdottama (ks. liite 13). Toisena
mainittu (numero 87/1967) oli sisällöltään sama kuin Ensio Partasen ensim
mäisenä allekirjoittama lakialoite N:o 100/11.2.1964 eli siinä ehdotettiin val
tionavustukseksi 70 prosenttia (ks. liite 11). Kolmantena mainittu lakialoite
(numero 88/1967) oli perusteluja lukuun ottamatta sama kuin Musiikkioppi
laitostoimikunnan vuonna 1965 mietinnössään esittämä ehdotus poikkeuk
sena valtionavustusperuste. Sen Sillantaus ja muut aloitteen allekirjoittajat
ehdottivat 70 prosentiksi eli samaksi kuin kansalais- ja työväenopistojen sekä
urheiluopistojen valtionavustusperuste. Tähän aloitteeseen sisältyi kuitenkin
Musiikkioppilaitostoimikunnan ja lakialoitteen numero 86/1967 ehdotusten
tavoin säännös, jonka mukaan julkiseen virkaan tai toimeen kelpoisuuden
tuottavasta opetuksesta voidaan valtionapu suorittaa suuremmalta osalta
kuin muutoin on määrätty (ks. liite 15).
Toinen keskeinen, ja samalla tärkeä, ero mainituissa kolmessa lakiehdo
tuksessa verrattuna hallituksen esitykseen N:o 124 on se, että niistä puut
tuu viimeksi mainitun asiakirjan kuudennen pykälän ensimmäisen momentin
säännös, minkä mukaan ”Tässä laissa tarkoitettujen avustusten maksami
195. Suomalainen Suomi 7/1967: 387.
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nen suoritetaan ensisijaisesti siitä määrärahasta, joka valtion tulo- ja meno
arviossa on osoitettu vedonlyönnistä urheilukilpailuissa kertyvistä varoista
käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoituksiin.” Mainitun lausuman pois jät
täminen osoittaa, että kansanedustajien lakialoitteissa musiikkioppilaitosten
valtionavustusmäärärahat pyrittiin saamaan valtion tulo- ja menoarvios
sa omalle momentilleen. Vielä eduskunnan sivistysvaliokunnan käsitelles
sä lakialoitetta tähän asiaan puututtiin esittämällä vastalause siihen, että
valtionavustusmäärärahat säädettäisiin osoitettaviksi niin sanotuista veik
kausvoittovaroista (ks. s. 581).
Ensio Partasen ja kuuden muun kansanedustajan allekirjoittamassa lakia
loitteessa kiinnittyy huomio siihen, että siinä vuonna 1964 tehdyn täsmälleen
saman sisältöisen lakialoitteen tavoin on musiikkioppilaitos määritetty, mikä
asia puuttuu sekä hallituksen esityksestä N:o 124 että muista edellä maini
tuista lakialoitteista. Lisäksi puheena olevassa asiakirjassa on ensimmäises
sä pykälässä edelleen mukana neljäntenä oppilaitosmuotona korkeakoulu.
Voitaneen pitää todennäköisenä, että aloitteen allekirjoittaneet kansanedus
tajat olivat perillä siitä, että eduskunta oli loppuvuodesta 1965 hyväksynyt
Sibelius-Akatemian valtionavustuslain ja että Tasavallan presidentti oli sen
vahvistanut alkuvuodesta 1966. Siten jää oletettavaksi, että Ensio Parta
sen ja muiden kansanedustajien lakialoitteessa tarkoitettiin sitä, että Sibeli
us-Akatemian lisäksi myös muita musiikkikorkeakouluja voisi maassamme
vastaisuudessa olla.
Eduskunnan sivistysvaliokunta tarkisti mietinnössään N:o 13/15.11.1967
lakiesityksen toisen pykälän ensimmäisen momentin sanamuodon. Se muut
ti ilmauksen ”Valtionavustuksesta osalliseksi voi päästä musiikkioppilaitos,
[- -]” muotoon ”Valtionavustuksesta osalliseksi pääsee [- -]” ja teki valtiona
puperusteeseen muutoksen. Sen mukaan hallituksen esityksessä konserva
torioasteen opetukseen ehdotettu enintään 80 prosentin valtionavustus tulee
olla muodossa ”voidaan korvata suuremmaltakin osalta kuin 1 momentissa
[20–60 prosenttia] on säädetty”. Lisäksi sivistysvaliokunta otti kantaa halli
tuksen esityksen kuudennen pykälän säännökseen.
Käsitellessään lakiehdotuksen 6 §:ää, jonka mukaan avustusten maksa
minen suoritetaan ensisijaisesti siitä määrärahasta, joka valtion tulo- ja me
noarviossa on osoitettu vedonlyönnistä urheilukilpailuissa kertyvistä varoista
käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoituksiin, valiokunta on kiinnittänyt huo
miota siihen, ettei ehdotettua järjestelyä voida pitää musiikkioppilaitosten
toiminnan jatkuvuuden kannalta asianmukaisena. Tämän vuoksi valiokun
ta, vaikka se ei olekaan katsonut tässä yhteydessä, kun valtiontaloudelliset
näkökohdat otetaan huomioon, mahdolliseksi ehdottaa lakiehdotusta tältä
osin muutettavaksi, on kuitenkin pitänyt tärkeänä, että musiikkioppilaitos
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ten valtionavustuksia varten pyritään tulevaisuudessa ottamaan tulo- ja me
noarvioon erillinen määräraha.196

Sivistysvaliokunta siten lausunnossaan tunnusti sen, että toiminnan
jatkuvuuden kannalta ei ole asianmukaista osoittaa musiikkioppilaitoksille
valtionavustusmäärärahat niin sanotuista veikkausvoittovaroista, mutta ei
ryhtynyt tämän asian osalta mihinkään muihin toimenpiteisiin kuin ilmaise
maan, että tulevaisuudessa valtionavustus tulee saada valtion tulo- ja meno
arvioon erillisenä määrärahana. Asiakirjoista ei selviä, missä määrin edellä
tarkoitettuun sivistysvaliokunnan omaksumaan kantaan vaikuttivat asian
tuntijoina kuultujen musiikkioppilaitostoiminnan edustajien, Aarre Hem
mingin, Martti Lohikosken, Eero Nallinmaan ja Timo Teerisuon, lausunnot.
Asiakirjoista ei myöskään yksityiskohtaisesti selviä, mitkä olivat ne ”valtion
taloudelliset näkökohdat”, jotka estivät musiikkioppilaitosten valtionavustus
määrärahojen ottamisen valtion tulo- ja menoarviossa omalle momentilleen.
Samalla, kun sivistysvaliokunta ehdotti lain hyväksymistä pääosin hal
lituksen esityksen mukaisena, se ehdotti edellä mainittujen rinnakkaisten
lakialoitteiden 86, 87 ja 88 hylkäämistä.197 Näin hyväksyttyyn sivistysvalio
kunnan mietintöön sanelivat vielä vastalauseensa kansanedustajat Pentti
Sillantaus, Evald Häggblom (1905–1976), Armas Leinonen (1900–1985) ja An
na-Liisa Linkola (1914–1999). Heidän laatimansa säännösehdotuksen mukaan
valtionavustuksen tulee olla 70 prosenttia hallituksen esityksen neljännessä
pykälässä mainituista vuotuisista kuluista. Lisäksi vastalauseen esittäjät ei
vät hyväksyneet sitä, että valtionavustusmäärärahat osoitettaisiin niin sano
tuista veikkausvoittovaroista ilmauksella ”Sitä paitsi lakisääteinen avustus
tulisi sen luonteen mukaisesti suorittaa nimenomaan sitä varten myönnetyis
tä varoista ja jättää veikkausvoittovarat kulttuurin – ei lakisääteistä tukea
varten”.198 Asiaan liittyi vielä eduskunnan suuren valiokunnan mietintö N:o
118/29.11.1967. Siinä ehdotettiin puheena oleva laki hyväksyttäväksi sivis
tysvaliokunnan ehdotuksen mukaisena ja sen esityksen tavoin vuoden 1967
lakiehdotukset 86, 87 ja 88 hylättäviksi.199
196. Vp 1967 Asiakirjat. Kolmas osa. Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 13: 1.
197. Ibid.: 1–2.
198. Ibid.: 2–3.
Tässä tarkoitetun vastalauseen esittäjistä kansanedustajat Pentti Sillantaus ja Anna-Lii
sa Linkola olivat Kansallisen Kokoomuksen, Evald Häggblom Ruotsalaisen Kansanpuolueen
ja Armas Leinonen Liberaalisen Kansanpuolueen edustaja. Vertailun vuoksi on mainitta
va, että Lakialoitteen N:o 100/1964 allekirjoittajat olivat joko Suomen Sosialidemokraatti
sen puolueen tai Suomen Kansan Demokraattisen Liiton jäseniä.
199. S.V.M. N:o 118: 1 [Eduskunnan suuren valiokunnan mietintö].
Näin jälkikäteen voidaan todeta, että puheena olevat kolme lakialoitetta (N:ot 86, 87 ja
87 vuodelta 1967) olisi voitu erittäin vähäisin kompromissein yhdistää, jolloin näin aikaan
saatu aloite olisi saanut huomattavasti merkittävämmän aseman kuin erilliset kolme. Nii
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Eduskunnan käsittelyyn tulleeseen lakiehdotukseen jäivät hallituksen
esityksestä N:o 124 mainittuihin perusteluihin, mitkä pohjautuivat Musiik
kioppilaitostoimikunnan mietintöön, muun muassa seuraavat lausumat:
Opettajapulan poistamiseksi tulisi Sibelius-Akatemian ohella muuta
milla muillakin oppilaitoksilla olla edellytykset kouluttaa musiikinopettajia
sekä musiikkioppilaitosten että koulujen ja erinäisten laitosten musiikin
opettajan tehtäviin.
Samalla kun musiikin opetusta maassa olisi tuettava nykyistä tehok
kaammin, olisi valtion asiana osallistua ensi sijassa niihin kustannuksiin,
jotka kohdistuvat musiikin varsinaiseen ammattikoulutukseen sekä musii
kinopettajien koulutukseen oppi- ja kansakouluja sekä opettajainvalmistus
laitoksia varten. Pyrkimyksenä on tämän mukaisesti musiikkioppilaitoksissa
nykyisin annettavan korkeamman, niin sanottua konservatorioastetta olevan
musiikinopetuksen laajentaminen ja kehittäminen. Tällöin voitaisiin eri oppi
laitoksissa ammattimuusikoiksi opiskelevien sekä Sibelius-Akatemiassa mu
siikinopintoja jatkamaan tähtäävien musiikillista koulutustasoa nostaa sekä
luoda edellytykset samat pätevyysvaatimukset täyttävien musiikinopettajien
koulutukseen kuin Sibelius-Akatemian yleisessä ja koulumusiikkiosastossa.200

Puheena olevassa hallituksen esityksessä ei ole mainintaa siitä, mitä kou
lutuksen astetta muissa musiikkioppilaitoksissa kuin Sibelius-Akatemiassa
annettava opettajankoulutus ja muu musiikkialan ammattikoulutus edus
taisi. Eduskunta hyväksyi lain perusteluineen istunnossaan 7.12.1967 sivis
tysvaliokunnan ja suuren valiokunnan esityksen mukaisena.201 Tasavallan
presidentti vahvisti lain 8.3.1968, mikä (L 147/68) ja sen toimeenpanemisesta
annettu asetus (206/68) tulivat voimaan 1.1.1969.202 Laki ja asetus ovat eril
lisinä liitteinä 24 ja 25.
Voimakkaasta kritiikistä huolimatta valtionavustusperuste säädettiin
Musiikkioppilaitostoimikunnan esityksen ja siitä saatujen lausuntojen vas
taisesti 20–60 prosentiksi. Lain kolmannen pykälän toisessa momentissa kyl
läkin Musiikkioppilaitostoimikunnan ehdotuksen mukaisesti säädettiin, että
sellaiseen osastoon kohdistuvat palkkausmenot, jossa annetaan, sen mukaan
kuin asetuksella säädetään, vähintään konservatorioasteen opetusta tai jonka
den allekirjoittajissa ei kuitenkaan ollut henkilöä, joka olisi ottanut asian rinnakkaisten la
kialoitteiden tekijöiden kanssa selvitettäväksi. Koska mitään merkittäviä eroja mainituissa
kolmessa aloitteessa ei ollut, näyttää siltä, että todennäköisesti pelkästään puoluepoliittinen
sidonnaisuus oli esteenä pyrkimyksessä samojen ja tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen.
Niistä keskeisin oli musiikkioppilaitosten valtionavustusmäärärahan saaminen valtion tuloja menoarvioon omalle momentilleen, ei niin sanotuista veikkausvoittovaroista osoitettavaksi.
200. Vp 1967, HE 124: 1–2 (vrt. KM 1965: B: 87: 3–4).
201. Vp 1967. Edusk. vast. – Esitys N:o 124: 1–2.
202. L 147/68, A 206/68.
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päästötutkinto tuottaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, voidaan
korvata suuremmaltakin osalta kuin 1 momentissa on säädetty.

Viimeksi mainittu säännös jäi valtionavustusperusteen osalta kuolleeksi
kirjaimeksi tämän lain voimassaolon ajan, mutta toiveet sen toteutumisesta
saivat monet oppilaitokset pyrkimään musiikkialan ammattikoulutusta an
taviksi oppilaitoksiksi.
Lakiin sisällytettiin alun perin Musiikkioppilaitostoimikunnan mietin
töön Pauli Heinilän saneleman eriävän mielipiteen sisältämä ja hallituksen
esityksessä N:o 124 ollut säännös, minkä mukaan ”Tässä laissa tarkoitettu
jen avustusten maksaminen suoritetaan ensisijaisesti siitä määrärahasta,
joka valtion tulo- ja menoarviossa on osoitettu vedonlyönnistä urheilukilpai
luissa kertyvistä varoista käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoituksiin.”
Pentti Sillantauksen ja kolmen muun kansanedustajan sivistysvaliokunnan
mietintöön N:o 13/15.11.1967 ja samalla hallituksen esitykseen N:o 124 sa
nelema vastalause, jonka tarkoituksena oli saada musiikkioppilaitosten val
tionavustusmääräraha omalle momentilleen valtion tulo- ja menoarviossa, ei
tuottanut toivottua tulosta. Musiikkioppilaitosten toiminnan kehittäminen ja
ylläpitäminen valtion tukemana ankkuroitiin siten edelleen samoihin määrä
rahoihin (valtion tulo- ja menoarvion kymmenennen pääluokan XVIII luvun
2 momentin tarkoittamiin määrärahoihin) kuin tätä ennen. Siitä oli kuiten
kin tarkoitus valtionavustuslain saamisen yhteydessä päästä Musiikkioppi
laitostoimikunnan ehdotuksen perusteella eroon. Puheena oleva lakiin tullut
säännös, koska kyseisten määrärahojen kehittyminen vuosittain oli hyvin
rajallista ja pelkkien arvailujen varassa, tuli sittemmin ratkaisevasti rajoit
tamaan musiikkioppilaitostoiminnan kehittämistä. Se myös aiheutti valtiona
vustuksen prosenttimäärien pienentämisen Musiikkioppilaitostoimikunnan
ehdottamasta liukumasta.203
Laissa säädettiin vielä opetusministeriölle mahdollisuus myöntää edellä
mainituista varoista valtionavustusta myös muille kuin prosentuaalista val
tionavustusta saaville oppilaitoksille. Tästä avustuksesta on käytetty termiä
harkinnanvarainen valtionavustus. Sitä yleistymisestään huolimatta voidaan
pitää epäonnistuneena ilmauksena, koska tämäkin valtionavustus perustuu
lakiin. Toisaalta myös prosentuaalinen valtionavustus silloin, kun prosentti
määrä voi puheena olevan lain säännöksien perusteella vaihdella, on opetus
ministeriön näkemyksiin perustuvaa eli harkinnanvaraista. Vielä edellistä
merkityksellisempää harkinnanvaraisuudessa on se, että valtion asianomaisen
203. Hallitusneuvos Olli Närvä/Kuha 20.2.1976.
Tässä tarkoitettuun lausumaan liittyi ilmaisu, jonka mukaan sekä valtiovarainministe
riössä että opetusministeriössä ”haluttiin olla varovaisia”.
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viranomaisen omaksumasta käsityksestä eli mielipiteestä riippuu, täyttääkö
oppilaitos laissa säädetyt ehdot lakisääteisen valtionavustuksen saamiseksi.
Vertailun vuoksi tuotakoon esiin, että Sibelius-Akatemialle säädetty val
tionavustus oli palkkausmenoista 100 (nuoriso-osaston palkkausmenoista kui
tenkin 50) ja 50 prosenttia muista kuluista. Sibelius-Akatemia pääsi myös
nuorisokoulutukseen kohdistuvien kulujen osalta valtion rahoituksessa mer
kittävästi parempaan asemaan kuin maan muut musiikkioppilaitokset, kos
ka niille säädetyn valtionavustuksen liukuman ylimpiä prosenttimääriä ei
käytännössä sovellettu.204
Varsinaiseen toimintaan liittyvät säännökset eivät laissa juurikaan poiken
neet Musiikkioppilaitostoimikunnan laatimista ehdotuksista. On huomattava,
että laissa ei määritetä, mikä on musiikkioppilaitos eikä tuoda esiin eräiden
kansanedustajien lakialoitteessa N:o 100/11.2.1964 ehdottamaa oppilaitosra
kennetta, musiikkikoulu – musiikkiopisto – konservatorio (korkeakoulu tuli
jättää opetusministeriön antaman tehtävän mukaan pois toimikunnan ehdo
tuksista). Tämä johtui siitä, että Musiikkioppilaitostoimikunta edellä maini
tun mukaisesti ei ollut katsonut tarpeelliseksi ehdottaa musiikkioppilaitosten
määrittelemistä.
Annettu asetus (206/68) poikkesi Musiikkioppilaitostoimikunnan ehdo
tuksesta lähinnä opetushenkilöstön opetusvelvollisuuksien osalta. Ne sää
dettiin seuraaviksi (suluissa toimikunnan ehdotus): lehtori 25 (20), ylemmän
palkkausluokan opettaja 27 ja alemman palkkausluokan opettaja 29 (24) se
kä oppilaitoksen johtaja 10–20 viikkotuntia siten, kuin opetusministeriö päät
tää kunkin oppilaitoksen johtajalle. Nämä muutokset olivat saaneet aikaan
hallitusneuvokset Kalevi Salminen ja Olli Närvä perustelunaan ilmaus ”et
teivät pääse liian vähällä”.205 Lisäksi muutos oli se, että oppilaitoksen luku
vuoden määräksi säädettiin 200 työpäivää toimikunnan ehdotettua vähintään
32 työviikkoa (ks. liite 17: § 8).
Oppilaitosten johtajille säädetty opetuksen viikoittainen määrä tuntuu
kohtuuttomalta, koska useimmat oppilaitokset olivat vasta aloittamassa toi
mintaansa. Heidän työpanoksensa olisi tarvittu opetuksen ja oppilaitosten
toimintojen organisoimiseen lain ja asetuksen säännösten edellyttämällä ta
valla. Tähän kiinnittikin kouluhallituksen ylitarkastaja vakavaa huomiota
tarkastuskertomuksissaan jo vuonna 1969, jolloin valtionavustuslainsäädän
tö tuli voimaan (ks. alaluku 9.8.).
204. Lähes vuosikymmen valtionavustuslainsäädännön voimaan tulemisen jälkeen mu
siikkialan ammattikoulutusta antaneille konservatorioille myönnettiin 55 prosentin val
tionosuus, ei siis laissa kaikille musiikkioppilaitoksille mahdollistettua 60 prosentin eikä
lain musiikkialan ammattikoulutukselle mahdollistamaa sitäkin suurempaa valtionosuutta.
205. Hallitusneuvokset Olli Närvä opetusministeriöstä ja Kalevi Salminen valtiovarain
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Laki ja asetus noudattivat muilta osin hyvin pitkälti Musiikkioppilaitos
toimikunnan esityksiä (poikkeuksena edellä sivulla 609 mainittu toimikunnan
jäsenen Pauli Heinilän eriävässä mielipiteessä esitetty asia valtionavustus
ten osoittamisesta niin sanotuista veikkausvoittovaroista, mikä otettiin huo
mioon). Kouluhallituksen lausunto ei edes siinä ilmaistujen keskeisimpien
asioiden osalta vaikuttanut lain säätäjään eikä asetuksen antajaan. Vielä en
nen asetuksen antamista opetusministeriö kuitenkin pyysi Kouluhallituksel
ta erillisen lausunnon. Lausunnossaan Kouluhallitus toisti jo tätä edeltävässä
lausunnossaan esittämänsä opettajien kelpoisuusehtoja koskevan kritiikkinsä
ja painotti erityisesti sitä, että oppilaitoksen johtajalta tulee edellyttää muu
takin koulusivistystä kuin Sibelius-Akatemian diplomitutkinto, koska ”maini
tun tutkinnon suorittaminen ei ehdottomasti edellytä muuta koulusivistystä
kuin mitä sisältyy oppivelvollisuuden täyttämiseen.”206 Tämäkään Kouluhal
lituksen lausunto ei johtanut mihinkään muutoksiin asetuksen sisällössä.
Lakisääteisestä valtionavustuksesta pääsivät vuonna 1969 osallisiksi seu
raavat yhteensä yhdeksän musiikkioppilaitosta (niiden perustamisvuodet on
ilmaistu nimien jälkeen suluissa): Helsingin Kansankonservatorio (1922), Jy
väskylän Konservatorio (1948), Kotkan-seudun Musiikkiopisto (1946), Kuopion
Musiikkiopisto (1954), Kuula-opisto/Vaasa (1952), Lahden [entinen Viipurin]
Musiikkiopisto (1918), Oulun kaupungin musiikkiopisto (1952), Tampereen
Musiikkiopisto (1931) ja Turun Musiikkiopisto (1961). Muille noin 30 musiik
kioppilaitokselle opetusministeriö myönsi edelleen ”harkinnanvaraista” mark
kamääräistä valtionavustusta.
Valtionavustuslainsäädännön voimaan tuleminen edellytti myös valvon
nan järjestämisen, joten Kouluhallitukseen perustettiin Musiikkioppilaitostoi
mikunnan ehdotuksen mukaisesti vapaan sivistystyön osastoon ylitarkastajan
virka, minkä hoitajan tehtäväksi tuli valvoa musiikkioppilaitosten toimintaa
ja valtionavustusten käyttöä. Lisäksi lainsäädännön mahdollistamana ope
tusministeriö asetti erityisen Musiikkioppilaitoslautakunnan Kouluhallituk
sen kesäkuussa 1969 tekemän aloitteen pohjalta207 Kouluhallituksen tueksi
valvomaan, että musiikkioppilaitokset ”jatkuvasti täyttävät valtionavustuk
sen saamisen ehdot”.

ministeriöstä ilmaisivat suullisesti asian näin yhteisellä matkallamme Lahteen 20.2.1976
kuulemaan Lahden Musiikkiopiston kehittämistoimikunnan näkemyksiä. Läsnä oli myös
osastopäällikkö Kosti Huuhka (1915–1995) Kouluhallituksesta.
206. Khs 1852/001 1968.
207. Khs 5079/780 1969.
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9.7. Toteutunutta lainsäädäntöä kohtaan esitettyä
kritiikkiä ja muita kannanottoja
Lain tultua vahvistetuksi ja asetuksen annetuksi musiikkioppilaitosväki koki
toiveittensa jääneen suurelta osin toteutumatta. Tähän asiaan vaikutti mer
kittävästi se, että vuonna 1969 opetusministeriön päätöksellä lakisääteistä
valtionavustusta sai ainoastaan yhdeksän oppilaitosta, ja se, että opetusmi
nisteriön päättämät valtionavustusperusteet jäivät 20–35 prosenttiin valtiona
puun oikeuttavista kuluista. Lain mahdollistamia prosenttiliukuman ylimpiä
avustusperusteita ei sovellettu lainkaan. Näin ollen valtion antama rahoitus
musiikkioppilaitosten kuluihin ei merkittävästi, ei ainakaan odotuksien mu
kaisesti, lisääntynyt edeltäviin vuosiin verrattuna. Tästä syystä oppilaitosten
ripeä kehittäminen valtionavustusten turvin jäi toteutumatta, mutta lain
säädäntö sai aikaan sen, että kunnat lisäsivät omaa tukeaan oppilaitoksille
ja yhä lisääntyvässä määrässä olivat valmiit kunnallistamaan siihen saakka
yksityisen aloitteellisuuden pohjalta syntyneitä oppilaitoksia.
Tiedot lain käytäntöön soveltamisesta nostivat esiin uudelleen vertailut
kansalais- ja työväenopistojen ja myös Sibelius-Akatemian valtionavustuk
siin. Musiikkioppilaitosväki purki tuntojaan pääasiassa omassa keskuudes
saan, mutta niitä tuotiin esiin myös julkisuudessa, muun muassa otsikolla
”Menee nuotin vierestä” julkaistussa kirjoituksessa. Sen ingressissä toimit
tajan ilmaisemana mainitaan näin:
Musiikkipiirit ovat tyytymättömiä tapaan, jolla valtiovalta on kohdellut maan
neljääkymmentä musiikkiopistoa. Vuoden alusta tuli voimaan uusi musiik
kiopistolaki, mutta sitä sovelletaan mielivaltaisesti. Asia ei ole yhdentekevä,
sillä kysymyksessä ovat tuhansien lahjakkaiden lapsien ja nuorten opiske
lumahdollisuudet.208

Tähän artikkeliin oli hankittu musiikkioppilaitosväen edustajien, mu
siikkioppilaitosten johtajien Aarre Hemmingin ja Martti Lohikosken sekä
akateemikko Joonas Kokkosen, rehtori Taneli Kuusiston ja valtiovarainmi
nisteriöstä vanhemman hallitussihteerin Kalevi Salmisen lausunnot. Lahden
Musiikkiopiston johtaja Aarre Hemming toi esiin muun muassa rinnastuksen
kansalais- ja työväenopistojen valtionapuihin seuraavasti:
— Pahinta, masentavinta on, ettei virallisilla tahoilla anneta mitään
arvoa musiikin opetukselle. Musiikin opetus on asetettu huonompaan ase
maan kuin vapaa kansansivistystyö, jossa on kuitenkin kysymys vain har
rastuksesta. Kansan- ja työväenopistot saavat ilman muuta valtiolta 70 %
lain piiriin kuuluvista menoistaan. Samaan oli tarkoitus päästä lain turvin
208. Viikkosanomat 8/20.2.1969: 46.
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myös musiikkiopistoissa, mutta kuinka kävikään: avustusprosentti määrät
tiin liukuvaksi, eivätkä prosentin suuruuteen vaikuttavat tekijät ole selvillä
vielä tähän mennessä. Sitäpaitsi määräraha on niin pieni tänä vuonna, ettei
siinä ole paljon jakamista.209

Musiikkiopiston johtaja Aarre Hemming myös esitti seuraavat kysymykset:
— Onko laitaa, että musiikkiopetuksemme latvaa kasvatetaan suhteet
tomasti? Onko oikein, että Sibelius-Akatemia saa valtion tukea melkein kol
me kertaa enemmän kuin kaikki muut maan 40 musiikkiopistoa yhteensä?
Sibelius-Akatemialle on varattu valtion tulo- ja menoarviossa noin 3 200 000
ja vastaavasti kaikille muille musiikkiopistoillemme, joita on jo yhteensä yli
40, on varattu vain 1 300 000 markkaa. Onko tämä kohtuullista julkisten va
rojen käyttöä?210

Alaotsikon ”Akateemikko levittää kätensä” tekstissä Joonas Kokkonen
arvelee kannanottonaan, ettei hänen arvovaltansa ilmeisestikään olisi riit
tänyt ”kääntämään ministeriön herrojen mieltä”, jos häneltä asiaa olisi ky
sytty, ja lisää seuraavasti:
— Näyttää tosiaan olevan niin, ettei tällaisista tärkeistä kulttuuriprojek
teista päätäkään eduskunta ja opetusministeriö, vaan viime kädessä valtio
varainministeriö. Lain henki ja alkuperäinen tarkoitus on käännetty täysin
päälaelleen.
Paljot puheet siirtymisestä koulutusyhteiskuntaan eivät näytä merkit
sevän musiikin alalla mitään. Tilanne on hälyttävä varsinkin, jos ajatellaan
sitä suoranaista ammattiopetusta, jota suuri osa musiikkiopistojen kymmen
tuhantisesta opiskelijajoukosta on etsimässä.211

Alaotsikon ”Korkeakoululle se, mikä korkeakoululle kuuluu” tekstissä
rehtori Taneli Kuusisto mainitsee seuraavaa:
— Sibelius-Akatemia saa vain sen, mikä sille lain mukaan kuuluu. [- -]
— Ymmärrän kyllä musiikkiopistoväen aiheellisen tyytymättömyyden,
mutta asiassa on varmaan esiintynyt paljon myös yksipuolista tulkintaa. Mu
siikinopetuksemme valtakunnallinen kokonaisjärjestely on vielä kesken. Nyt
olemme siinä tilanteessa, että Sibelius-Akatemia on otettu valtion suojaan,
mutta musiikkiopistojen osalta vastaava kehitys on kesken. Vastaava tilan
ne on myös muissa pohjoismaissa.
[- -]
209. Ibid.: 47.
210. Ibid.
Lainauksessa mainitut markkamäärät, 3 200 000 ja 1 300 000, ovat vuoden 1969 rahanar
von perusteella esitetyssä järjestyksessä noin 4 736 000 ja 1 924 000 euroa.
211. Ibid.: 49.
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— Meidän onneksemme muodostui Sibelius-juhlavuosi; sen humussa me
ni Sibelius-Akatemiaa koskeva laki lävitse varsin kevyesti.
— Tilanne on askarruttanut mieltäni hyvin kiivaasti, mutta tässä vai
heessa voin tuoda julki vain syvän valitteluni niiden kireiden määräysten joh
dosta, joita on liitetty musiikkiopistolakiin. Asiat ovat vielä perinpohjaisen
korjauksen tarpeessa. Jo aikanaan laista antamassaan lausunnossa Sibeli
us-Akatemia toi esiin useita eriäviä näkökohtia musiikkiopistojen hyväksi.212

Rehtori Taneli Kuusiston lausumassa ilmaus ”Sibelius-Akatemia saa vain
sen, mikä sille lain mukaan kuuluu” näyttää erittäin epäonnistuneelta, kos
ka kysymyksessä oli juuri Sibelius-Akatemian valtionavustuslaissa ja muiden
musiikkioppilaitosten valtionavustuslaissa säädettyjen valtionapuperusteiden
vertailu viimeksi mainittujen laitosten edustajien kokemana suurena epäoi
keudenmukaisuutena. Lisäksi Kuusiston ilmaus ”asiassa on varmaan esiin
tynyt paljon myös yksipuolista tulkintaa” herättää ihmetystä, koska esillä
olleet yksilöidyt asiaan liittyneet tiedot eivät olleet tulkinnanvaraisia, vaan
kiistatta konkreettisia asioita.
Voitaneen perustellusti olettaa, että musiikkioppilaitosväki odotti rehtori
Taneli Kuusiston kannanotoista tukea esittämilleen näkemyksille valtion tuen
saamiseksi korkeammaksi kuin vahvistetussa laissa oli säädetty. Ilmeisesti
kuitenkin Hemmingin esiin nostama vertailu Sibelius-Akatemian ja muiden
musiikkioppilaitosten valtiolta saamasta rahoituksesta aiheutti sen, että reh
tori Kuusisto ryhtyi lähinnä puolustamaan johtamansa oppilaitoksen asemaa.
Se, että Kuusiston mielestä ”Sibelius-Akatemia on otettu valtion suojaan”
on vähintäänkin epätarkka ilmaus, koska mainittua oppilaitosta ei tällöin val
tiollistettu, vaan se sai lakisääteisen valtionavustuksen samoin kuin oman
lakinsa perusteella myös muut musiikkioppilaitokset. Lisäksi virheellistä hä
nen ilmauksessaan on se, että Sibelius-Akatemia olisi antanut lausuntonsa
musiikkioppilaitosten valtionavustuslaista. Kysymyksessä oli Musiikkiop
pilaitostoimikunnan mietinnöstä ja siihen sisältyneestä lakiehdotuksesta
mainitun oppilaitoksen nimissä sen johtokunnan puheenjohtajan ja rehtorin
allekirjoittama lausunto.
Alaotsikon ”Virkamiestaho: asiat kohdallaan” tekstissä valtiovarainminis
teriön edustaja, vanhempi hallitussihteeri Kalevi Salminen, ilmaisee kannan
otossaan asioiden menneen aivan oikein. Tämä mielipide on puolustusasemaan
joutuneelta valtiovarainministeriön virkamieheltä hyvin ymmärrettävä, mut
ta vajavaisesti perusteltu hänen todetessa muun muassa, että ”on pidettävä
mielessä, että musiikkimiehet ovat enemmän tai vähemmän jäävejä omassa
212. Ibid.
Sibelius-Akatemiaa koskevan lainsäädännön aikaansaamiseen vaikutti ilmiselvästi se,
että lakialoitteen eduskunnalle jättänyt kansanedustaja Jussi Saukkonen toimi lain valmis
teluvaiheessa ja eduskuntakäsittelyn aikana opetusministerinä (vrt. s. 558).
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asiassaan”. Tällä lausumallaan Salminen todennäköisesti viittaa valtionavus
tusperusteiden lisäksi opettajien opetusvelvollisuuksiin, mitkä muun muassa
Hemming omassa kannanotossaan ilmaisee tulleen asetuksella säädetyiksi
kohtuuttoman korkeiksi.213 Salmisen ilmaus ”jäävejä omassa asiassaan” on
täysin perusteeton ainakin puheena keskeisimpinä olleiden valtionavustus
asioiden osalta, koska valtionavustukset ovat oppilaitosten ylläpitäjiä, eivät
sen työntekijöitä, koskevia.
Musiikkioppilaitosväen tyytymättömyys – olihan lakia odotettu sovellet
tavaksi nyt toteutunutta kattavammin oppilaitoksiin ja myös käytettäväksi
lain mahdollistamia ylimpiä valtionavustusperusteita – johti sittemmin muun
muassa siihen, että tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen Suomen Mu
siikkiopistojen Liitto pyysi kouluneuvos Paavo Kuosmasta laatimaan valtio
napulain toimeenpanoa koskevan muistion.

9.8. Lakisääteisen valtionavustuksen ehdot
– oppilaitosten toiminnan tila
Musiikkioppilaitostoimintaa lakisääteiseksi organisoitaessa jo perustetut op
pilaitokset olivat toiminnoiltaan, oppiaineiden määrältään, opettajiston kel
poisuuden osalta ja niin edelleen, hyvin erilaisia, kuten edellä on esiin tuotu.
Useiden oppilaitosten opetus oli vasta hiljattain käynnistynyt, joten koulu
tuksen edellyttämät fyysiset edellytykset opetusvälineiden vähäisyyden ja
opetusajan lyhyyden vuoksi eivät olleet tuottaneet opetuksen tuloksina vie
lä mitään erityisen merkittävää. Jotkin pisimpään toimineet ja samalla ke
hittyneimmät oppilaitokset sen sijaan olivat kouluttaneet oppilaitaan jopa
konsertoiviksi taiteilijoiksi, kuten Sibelius-Akatemian asemaa selvittäneen
toimikunnan mietinnössäkin musiikkioppilaitosten mahdollisuuksina tun
nustetaan seuraavalla ilmauksella: ”Eräillä oppilaitoksilla, joissakin aineissa
annetun korkeatasoisen opetuksen vuoksi, on edellytyksiä ammattimuusik
kojen tahi yksityisten musiikinopettajien kouluttamiseen, jopa joissakin ai
neissa oppilaan johdattamiseen konserttilavalle asti”.214
Osittain lainsäädännöstä johtuva, mutta käytännössä omaehtoisesti ai
heutettu toiminnan tavoitteiden ja opetuksen tulosten välinen ristiriita tulee
hyvin selvästi esille muun muassa Kouluhallituksessa musiikkioppilaitosten
ylitarkastajana toimineen Timo Teerisuon tarkastuskertomuksista.215 Hänen
213. Hallitusneuvoksien Kalevi Salmisen ja Olli Närvän osuudesta musiikkioppilaitosten
opetushenkilöstön korkeisiin opetusvelvollisuuksien määräämiseen ks. s. ? ja tämän luvun
alaviitteen 205 tarkoittama ilmaus.
214. KM 1964: B29: 45.
215. Khs 1095/780 1969, 10188/780 1969, 10189/780 1969, 10952/780 1969, 11133/780 1969,
11697/780 1969.
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suorittamillaan tarkastusmatkoilla valtionavustuslainsäädännön voimaantu
lovuonna oli mukana myös musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta anne
tun asetuksen (206/1968) pykälän 20 säännöksen perusteella syksystä 1969
alkaen Kouluhallituksen esityksestä opetusministeriön asettama Musiikkiop
pilaitoslautakunta.
Edellä tarkoitetut tarkastusmatkat kohdentuivat lakisääteistä valtio
navustusta saaviksi ehdolle tulleisiin musiikkioppilaitoksiin, ei siis heti en
simmäisenä vuonna lakisääteisen avustuksen saaneisiin oppilaitoksiin.
Tarkastuskertomuksista ovat yleisiksi opetusta ja oppilaitosten kehittämis
tä koskeviksi havainnoiksi todettavissa
1) opetuksen vähyys oppilasta kohti viikossa,
2) opetusvälineistön vähyys ja heikko kunto,
3) opettajien vähyys ja heikko kelpoisuus,
4) oppilaitosten johtajille määrätty suuri opetusvelvollisuus, mistä johtui se,
ettei heillä ollut riittävästi kapasiteettia oppilaitostensa opetuksen kehittä
miseen.

Mainituista tarkastuskertomuksista ilmenee oppilaitosten opetuksen ylei
senä pedagogisena puutteena se, että oppilailla hyvin yleisesti harjoitutettiin
heidän valmiuksiinsa verrattuna liian vaikeita sävellyksiä. Opettajien vä
häinen määrä ja heidän heikko kelpoisuutensa johtui suurelta osin siitä, et
tä Musiikkioppilaitostoimikunnan vuonna 1964 tekemän selvityksen jälkeen
syksyyn 1969 mennessä oli perustettu 21 uutta musiikkioppilaitosta. Siitä ai
heutuneen opettajapulan johdosta opettajiksi oli jouduttu ottamaan sellaisia
henkilöitä, joilla ei ollut riittäviä valmiuksia tehtäviinsä. Lisäksi asetukses
sa kelpoisuusehdot olivat entistä täsmällisemmät, koska ne ankkuroituivat
tutkintoihin ja opetusaineissa suoritettuihin kursseihin, eivät enemmän tai
vähemmän tulkinnanvaraisiin mielipiteisiin.216 Opettajien kouluttamiseksi ei
kuitenkaan ollut tehty minkäänlaisia tehostamistoimenpiteitä.
Useat tarkastuskertomuksissa tarkoitetuista oppilaitoksista olivat ylitar
kastaja Teerisuon käsityksen mukaan ottaneet liian haasteellisen tehtävän
heikoilla talous- ja opettajavoimavaroillaan. Joillakin näistä oppilaitoksis
ta oli kuitenkin tavoitteenaan musiikkialan ammattikoulutuksen, erityisesti
musiikkioppilaitosten opettajankoulutuksen, antaminen valtionavustuslaissa
säädetyn mahdollisimman korkean valtionavustuksen saamiseksi palkkaus
menoihin.217 Tarkastuskertomuksista on tehtävissä se johtopäätös, että kysei
set oppilaitokset, joiden kaltaisia useimmat muutkin musiikkioppilaitokset
216. Puheena oleva asia aiheutti pian tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen run
saasti ongelmia, koska erittäin monilta musiikkioppilaitosten opettajilta puuttuivat asetuk
sessa edellytetyt opinnot.
217. L 147: § 3, mom. 2.
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olivat, eivät ainakaan vielä tuolloin täysimittaisesti täyttäneet toimintansa
puolesta lakisääteisen valtionavustuksen saamisen ehtoja. Kaikki esiin tuodut
puutteet olivat tärkeitä, mutta niistä keskeisimmiksi näyttävät tulleen asetuk
sessa säädettyjen opettajien kelpoisuusehdot täyttävän opettajiston määrän
rajallisuus ja oppilaitosten johtajille määrätyt korkeat opetusvelvollisuudet,
mitkä rajoittivat heidän työtään oppilaitosten toiminnan organisoimisessa.
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10. Johtopäätökset
10.1. Yleisiä päätelmiä
Musiikinopetuksesta huolehti maassamme keskiajalta alkaen kirkon ylläpitämä koululaitos ja soitonopetuksesta pääasiassa kaupunkimuusikkojen ammattikunta. Koululaitoksen ulkopuolisten institutionaalisten musiikkioppilaitosten
antaman musiikkikoulutuksen alkujuuret olivat kuitenkin jo ajalta, jolloin
maamme oli osa Ruotsin valtakuntaa. Musiikkioppilaitosten antaman koulutuksen organisoimista maassamme, kuten kaikkialla muuallakin, edelsi esittävä säveltaide. Sillä oli tärkeä merkitys musiikkioppilaitosten perustamiseen.
Ennen pysyvän musiikkioppilaitostoiminnan alkamista maassamme oli
yli 20 lyhytaikaista musiikkikoulua. Oppilaitosten perustamisen saivat aikaan
esittävän musiikkielämän vilkastuminen ja musiikkikoulutuksen julkinen propagointi. Useiden koulutusyksiköiden lyhyestä toimintahistoriasta huolimatta
jokaisella niistä oli oma merkityksensä sittemmin toteutuneen kehityksen edeltävänä osana. Vain muutamaa harvaa kotimaista henkilöä lukuun ottamatta
näiden koulujen organisoijina olivat ulkomaiset musiikkialan ammattilaiset.
Zacharias Topeliuksen erittäin asiantuntevat kannanotot ja Johan August
Lindelöfin samoin kuin joissakin sanomalehdissä ilman kirjoittajan nimeä esitetyt propagoinnit valtion ylläpitämän pysyvän oppilaitoksen tai pysyvien oppilaitosten aikaansaamiseksi eivät tuottaneet kovinkaan nopeasti myönteistä
tulosta. Sama koski myös taideakatemia-aloitteita. Niistä ensimmäinen oli
Finska konstföreningenin vuonna 1862 tekemä, ja se sisälsi myös musiikkikoulutuksen. Hankkeeseen antoi puoltavan lausuntonsa Aleksanterin yliopiston konsistori, mutta aloite ei saanut tarvittavaa muiden tahojen tukea. Toinen
oli vuosien 1877–1878 valtiopäivillä edellä mainitun yhdistyksen intendentin
Berndt Otto Schaumanin Ritaristossa ja Aatelissa tekemä. Tämä aloite ensin
esiin tuodun tavoin sisälsi ehdotukset musiikkikoulutukseksi. Hanke jäi toteutumatta Suomen Talonpoikaissäädyn vastustuksen ja maamme senaatin talousosaston virheellisten rahoitustietojen sekä niiden perusteella sen Suomen
Suuriruhtinaalle esittämän toimenpide-ehdotuksen johdosta.
Myös lukuisat puheenvuorot mainittua asiaa valtiopäivillä käsiteltäessä
osoittavat, että sen enemmän kuvataiteiden kuin musiikinkaan koulutuksen
järjestämistä kohtaan maamme päättävissä elimissä 1800-luvulla ei ollut riittävää ymmärrystä eikä kiinnostusta1. Mikäli Suomen Talonpoikaissääty olisi
kannattanut vuosien 1877–1878 valtiopäivillä taideakatemia-aloitetta, sääty1. Jutikkala 1958: 397–398.
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jen yksimielinen tuki olisi suurella todennäköisyydellä taannut taideakatemian
ja siihen sisältyvän musiikkikoulun perustamisen valtion varoin jo 1800-luvun loppupuolella. Valitettavasti vuoden 1888 valtiopäivillä Suomen Talonpoikaissäädyn edustajan Zefanias Suutarlan lausuma ”Me Suomen talonpojat
edustamme täällä etupäässä tervettä järkeä, käytännöllistä järkeä, ei teorioja, eikä ulkomaan ideaaleja,” toteutui taideakatemiaan [”ulkomaan ideaaliin”]
suhtautumisen osalta jo kymmenen vuotta ennen sanoiksi pukemistaan. Vastustuksen taustalla oli kuitenkin ilmeisesti myös kielipoliittisista riidoista aiheutuneita tekijöitä. Lisäksi senaatin talousosaston Suomen Suuriruhtinaalta
tilaama päätös, jonka mukaan taideakatemian perustaminen tulee siirtää talouden kannalta silloista parempaan ajankohtaan, on osoittautunut perustuneen
virhearvioon, koska maamme talous oli kehittynyt erittäin suopeasti 1870-luvulla. Siitä eivät päättäjät näytä olleen kovinkaan hyvin perillä, kuten jo edellisen kappaleen lopussa on ilmaistu.
Pysyväisluonteinen musiikkioppilaitostoiminta käynnistyi ensimmäisenä
kirkkomusiikin alalla yksityisen Turun Lukkari- ja urkurikoulun aloittaessa
toimintansa vuonna 1878. Siten Zacharias Topeliuksen jo paljon sitä aikaisemmin (v. 1846) esittämä näkemys, jonka mukaan musiikkikoulutuksen organisoiminen tulee aloittaa kirkkomusiikista, toteutui.2 Turun oppilaitosta seurasivat
Oulun, Helsingin ja Viipurin vastaavat koulut edellä mainitussa järjestyksessä vuosina 1882, 1882 ja 1893. Oulun oppilaitos menetti valtionapunsa vuonna
1887, mikä johti sen toiminnan lakkaamiseen keväällä 1889. Syyksi on ilmaistu, että mainitun oppilaitoksen, kuten muutkin vastaavat oppilaitokset, tarkastanut Richard Faltin oli ”tuominnut” sen. Tämä on osoittautunut virheelliseksi
tiedoksi, koska Faltin edellytti sinänsä erittäin kriittisessä lausunnossaan, että Oulun oppilaitoksen toiminta tulee saada samalle tasolle kuin Helsingissä ja
Turussa. Valtionavustuksen pysyvä poistaminen uhkasi myös Viipurin Lukkarija Urkurikoulua vuonna 1903, mutta laitoksen johtajan Emil Sivorin sinnikkyys
sai aikaan sen, että valtionavustus sittemmin palautettiin. Erityisesti yhtenäisyyden saamiseksi alan koulutukseen ja mahdollisesti myös tason nostamiseksi Helsingin ja Turun lukkari- ja urkurikoulujen antama koulutus siirrettiin
syksystä 1951 alkaen Sibelius-Akatemian hoidettavaksi. Viipurin oppilaitoksen toiminta oli päättynyt jo vuonna 1939 talvisodan syttymisen seurauksena.
Ensimmäinen pysyväksi jäänyt eli edelleenkin toimiva musiikkioppilaitos
oli Helsingfors Musikinstitut/Helsingin Musiikkiopisto. Helsingfors Musikförening/Helsingin Musiikkiyhdistys perusti sen vuonna 1882 markkamääräisen
valtionavustuksen turvin valtiopäivillä 1877–1878 käsitellyn ja tuloksettomaksi
osoittautuneen järjestyksessä toisen taideakatemia-aloitteen jälkeen. On mahdollista, vaikka siitä ei näytä olevan konkreettista tietoa, että laitoksen en2. HT 81/17.10.1846: 2.
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simmäinen johtaja Martin Wegelius oli nuoruudessaan perehtynyt Zacharias
Topeliuksen ja myös Johan August Lindelöfin sanomalehtiartikkeleihin musiikkikoulutuksen järjestämisestä tai oli muutoin omaksunut jo nuorena tavoitteensa ”[- -] att bli student, sedan fara utomlands för att studera musik och
vid återkomsten inrätta en musikskola”, koska hän välittömästi taideakatemiahankkeen kariuduttua ryhtyi musiikkioppilaitoksen perustamiseen. Lisäksi
Wegeliuksen esimerkkeinä saattoivat olla myös hänen lapsuuden ja nuoruuden aikansa musiikkikoulut Helsingissä ja Turussa.
Helsingin Musiikkiopiston opetuksen rajoittuessa alkuvuosina solististen
oppiaineiden osalta pianon-, viulun-, sellon- ja urkujensoittoon sekä lauluun
Robert Kajanus perusti Helsingfors Orkesterföreningin ylläpitämäksi Käytännöllisen Orkesterikoulun vuonna 1885 kotimaisten orkesterimuusikkojen kouluttamiseksi. Se kohosi sekä opetusaine- että oppilasmääriltään suurimmaksi
mainituista kahdesta musiikkioppilaitoksesta, mutta sen toiminnan siirtyminen Helsingin Musiikkiopistoon syksyllä 1914 on ilmeisesti aiheuttanut sen,
että Käytännöllisen Orkesterikoulun ansioita orkesterisoittajien – joista moni
eteni solistiasteelle saakka – ja myös merkittävien kotimaisten luovan säveltaiteen edustajien kouluttajana ei enää nykyisin juurikaan tunneta. Sen sijaan
alan kirjallisuudessa on vielä viime aikoinakin käsitelty Martin Wegeliuksen
ja Robert Kajanuksen ja heidän johtamiensa laitosten välistä problematiikkaa,
mutta kyseenalaisin ja jopa virheellisin perustein.
Varsinkin orkesteri- ja oopperaesitystensä, mutta myös lukuisten solistiasteelle koulutettujen soittajien ja laulajien ansiosta, maamme musiikkioppilaitosten esikuvaksi kohosi 1920-luvulta alkaen vuonna 1918 perustettu Viipurin
Musiikkikoulu, vuodesta 1923 Viipurin Musiikkiopisto. Sen kamariorkesterin
konsertit oppilaitoksen kouluttamine solisteineen Helsingissä ja konserttikiertue Keski-Euroopassa 1930-luvun alussa herättivät korkealla tasokkuudellaan
ihmetystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Kiistaton positiivinen merkitys musiikkikoulutuksen saralla oli myös kansankonservatorioilla (ensimmäisenä Helsingin Kansankonservatorio vuonna
1922 ja sitten lähinnä sen alaisina useita vastaavia eri puolilla maatamme),
vaikka niiden opetusjärjestelyt saivatkin kielteistä julkisuutta lyhyiden oppituntien johdosta. Koska musikaalisuus ei ole riippuvainen varallisuudesta eikä
oppilaiden vanhempien yhteiskunnallisesta asemasta, erityisesti vähävaraiseen
kansanosaan kohdistuvina kansankonservatorioiden antama opetus mahdollisti musiikkikoulutuksen laajenemista yhä useamman oppilaan saatavaksi.
Musiikkioppilaitosten perustamista propagoitiin 1900-luvun alkuvuosikymmenistä lähtien. Sittemmin 1930-luvulla musiikkialan aikakauslehdissä
asiaa perusteltiin erityisesti musiikkimaun kohottamiseksi vastapoolina vallalle
päässeelle iskelmämusiikille ja muulle esimerkiksi Aapo Similän julkisuudessa
”tingel taliksi” nimittämälle populaarimusiikille. Siten musiikkioppilaitosten
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oletettiin ja odotettiin mainittuna ajankohtana huolehtivan ainoastaan taidemusiikin koulutuksesta, mikä käytännössä toteutuikin koko tätä tutkimusta
koskevana aikana.
Edellä tarkoitetuista toimenpiteistä huolimatta pysyviksi jääneitä musiikkioppilaitoksia jo vuonna 1882 toimintansa aloittaneen Helsingin Musiikkiopiston,
nykyisen Sibelius-Akatemian, lisäksi perustettiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ennen maamme jatkosodan päättymistä hyvin vähän, vain viisi. Pieni määrä selittyy talousvoimavarojen puuttumisella ja sillä, että kotimainen
edeltävä koulutus ei ollut vielä tuottanut riittävästi musiikkialan ammattilaisia opetuksessa vallinnutta tarvetta tyydyttämään. Lisäksi asiaan vaikutti se,
että kotimaan riittämättömien toimintaedellytysten vuoksi joitakin suomalaisia eturivin muusikoita toimi erityisesti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa opetustehtävissä muiden maiden musiikkioppilaitoksissa. Myös se heikensi
alan koulutuksen järjestämisen mahdollisuuksia, että maahamme saapuneet
monet kymmenet saksalaiset orkesterimuusikot, joista useat toimivat varsinaisen työnsä lisäksi opettajina yleensä lyhytaikaisiksi jääneissä orkesterikouluissa, kutsuttiin ensimmäisen maailmansodan johdosta takaisin kotimaahansa.
Vastapainona edellä sanotulle oli, että Venäjän vuoden 1917 vallankumouksen
jälkeen maahamme muutti erityisesti Pietarista jonkin verran ammattimuusikoita, jotka toimivat orkesterisoittajina ja opettajina musiikkioppilaitoksissa.
Myös maamme yhteiskunnallisilla levottomuuksilla 1910-luvun lopussa
ja 1930-luvun talouslamalla, syksyllä 1939 syttyneellä talvisodalla sekä vuonna 1941 alkaneella jatkosodalla voidaan katsoa olleen vaikutuksensa musiikkioppilaitosten perustamisen vähäiseen määrään. Halukkuutta toteutunutta
useampien alan oppilaitosten aikaan saamiseen oli ainakin jo 1910-luvulta alkaen, kuten edellä tarkoitetut useat toiminnaltaan lyhytaikaiset orkesterikoulut
ja asiaa koskeneet sanomalehtiartikkelit ja myös sittemmin tehdyt konkreettiset aloitteet osoittavat. Helsingin Kansankonservatorion alaisten niin sanottujen Suomen Maaseutujen kansankonservatorioiden (Tampereen, Turun, Porin,
Vaasan, Oulun, Kotkan ja Uudenkaupungin kansankonservatorioiden) toiminnat lakkasivat Tampereen ja Turun yksiköitä – mitkä antoivat opetusta vielä
1940-luvun alkuun saakka – lukuun ottamatta jo 1920-luvun lopussa ja viimeistään 1930-luvun alkuvuosina. Niitä korvaamaan käynnistyivät kuitenkin
1930-luvulla musiikkioppilaitokset Tampereella ja Porissa sekä lisäksi Seinäjoella (viimeksi tarkoitettu perustettiin Vaasassa).
Jatkosodan jälkeen oppilaitosten määrä ja niiden oppilasmäärät kasvoivat ripeästi. Maassamme alkaneen talouskehityksen turvin oppilaitoksia perustettiin muuallekin kuin suuriin asutuskeskuksiin. Siihen vaikuttivat jo
1800-luvulta alkaen eri paikkakunnille harrastuspohjalta kehittyneet musiikin esittämistoiminnot, kuten eri ammattikuntien ja yhdistysten ylläpitämät
kuorot, soittokunnat, soitinyhtyeet, orkesterit ja niin edelleen. Niiden edisty-

10. Johtopäätökset

623

minen edellytti yksityisesti annetun opetuksen lisäksi koulutusyksiköitä, musiikkioppilaitoksia. Ne kehittyivät vähitellen paikkakuntiensa merkittäviksi
kulttuuritekijöiksi. Valtionavustuslainsäädännön tultua voimaan vuonna 1969
tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen musiikkioppilaitoksia perustettiin vuosittain jopa yli kymmenen.
Vuosina 1945–1949 perustettiin sitä ennen ja edelleenkin toiminnassa olevien oppilaitosten lisäksi viisi uutta, joten 1940-luvun loppuun mennessä oppilaitosten lukumäärä oli kymmenen. Ajanjaksolla 1950–1959 perustettiin eri
puolelle maatamme kaikkiaan 12 ja vuosina 1960–1969 yhteensä 30 uutta, edelleenkin toimivaa musiikkioppilaitosta, joten tutkimusajankohdan päättyessä
oppilaitoksia oli yhteensä 52. Ylläpitäjistä enemmistönä olivat yksityiset tahot
(31) kuntien ollessa omistajina tässä vaiheessa vähemmistönä (21).
Yksityiskohtaisia tilastoja musiikkioppilaitosten toiminnasta tämän tutkimuksen päättymisajankohdalta ei ole käytettävissä. Valtionavustuslainsäädännön valmisteluvaiheessa vuonna 1964 oppilasmäärät vaihtelivat oppilaitoksittain
välillä 49–1 271. Ilmaisua oppilasmäärä (oppilaitosten määrä) käyttäen musiikkioppilaitoksia oli seuraavasti: alle 100 (kuusi), 100–199 (kuusi), 200–299
(seitsemän), 300–399 (kolme), 400–499 (yksi), 500–599 (yksi), 700–799 (yksi),
yli 1 100 (yksi). Kaikkien musiikkioppilaitosten oppilaista (yhteensä 6 870) oli
alle 15-vuotiaita 3 999 eli 58,2 prosenttia. On arvioitavissa, että edellä tarkoitetun selvityksen tekemisen jälkeen oppilasmäärät lisääntyivät 5–10 prosentilla
vuosittain. Lisäksi uusia musiikkioppilaitoksia perustettiin mainitun tilastointiajan jälkeen vuoteen 1969 mennessä yhteensä 26. Useimmat niistä olivat aluksi koulutusvolyymiltään pieniä. Kaikkiaan 52 musiikkioppilaitoksen yhteinen
oppilasmäärä oli tällöin noin 13 000.
Ennen valtionavustuslainsäädännön saamista oppilaitosten johtajille ei ollut minkäänlaisia kelpoisuusehtoja. He toimivat pääasiallisesti opetushenkilöstönä, mistä syystä organisatoriset kehittämistoimet kärsivät. Verrattaessa
vuonna 1964 tehdyn selvityksen tuloksia viiden vuoden kuluttua asetuksella
johtajille säädettyihin kelpoisuusehtoihin on todettavissa, että ainoastaan neljällä musiikkioppilaitoksen johtajalla oli tuolloin niiden mukainen kelpoisuus
tehtäväänsä. Akateemisen tutkinnon suorittaneen neljän johtajan musiikkiopinnoista ei ollut tietoa, joten heidän osaltaan asetuksessa säädettyjen ehtojen
täyttyminen jäi avoimeksi, kuten myös Sibelius-Akatemiassa ”tutkinnon” suorittaneiden 12 johtajan kelpoisuudet, koska suoritettuja opinnäytteitä ei ollut
yksilöity. Vallinneesta termien sekavuudesta johtuen ne saattoivat tai ainakin
osa niistä saattoi olla pelkästään yksittäisiä kursseja. Siten johtajien opinnot
kyseiseltä ajalta jäivät yksityiskohtaisesti selvittämättä. Käytännön työssä hankittua ammattitaitoa ei ole mahdollista varsinkaan näin jälkikäteen arvioida.
Ennen vuonna 1969 voimaan tulleen asetuksen säännöksiä opettajiston
kelpoisuusehtoina 1960-luvulla käytettiin markkamääräisten valtionavustus-
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ten jakamisen perusteina Valtion säveltaidetoimikunnan laatimia mittareita
jakamalla opettajat paremmuusjärjestyksessä A-, B, C- ja D-luokkiin. Ne olivat mittareina oppilaitosten johtajien antamien tietojen perusteella myös musiikkioppilaitosten valtionavustuslainsäädäntöä valmisteltaessa vuonna 1964.
Tällöin tehdyn selvityksen mukaan sittemmin musiikkiopiston oppimääriksi asetettujen I kurssien ja niitä ylempien opinnäytteiden opetukseen kelpoisia eli A-, B- ja C-luokkiin sijoitettuja solististen oppiaineiden opettajia oli 367,
mikä oli 68,6 prosenttia kyseisten opettajien kokonaismäärästä. Yhteensä 168
opettajalla eli 31,4 prosentilla (opetuksen viikkotuntimäärästä se oli 22,4 prosenttia) ei katsottu olevan valmiuksia opettaa I:n ja sitä ylempien kurssien
suorittamiseen valmentautuvia oppilaita. On kuitenkin perustellusti oletettavissa, että heistä suurimmalla osalla oli kyky opettaa musiikkikouluosaston/
musiikkikoulun oppimääräksi asetettuja peruskursseja. Musiikinteorian ja säveltapailun sekä muun ryhmäopetuksena annetun opetuksen osalta opettajien
kelpoisuudet olivat edellä mainittua parempia, koska luokkaan D sijoitettujen
henkilöiden antaman opetuksen yhteinen viikkotuntimäärä (21) kaikista ryhmäopetustunneista (471) oli ainoastaan 4,5 prosenttia.
Edellä esitetyn perusteella on todettavissa, että solististen oppiaineiden opettajiston kelpoisuus oppilaitosten valtionavutuslainsäädäntöä valmisteltaessa
vuonna 1964 oli hyvä, jos sitä tarkastellaan – kuten on aiheellista – oppilaiden
koulutusasteen perusteella. Alle 15-vuotiaita eli musiikkikoulun oppimäärää
suorittavia oppilaita oli 3 999 (jo mainitun mukaisesti 58,2 prosenttia) kokonaisoppilasmäärästä (6 870), minkä lisäksi suurimman osan yli 15-vuotiaista
(2 871) eli lähinnä kansankonservatorio-osaston oppilaista voidaan olettaa olleen peruskurssiasteella.
Valtionavustuslainsäädännön valmistelun jälkeen vuosina 1965–1969 perustettujen oppilaitosten opettajien kelpoisuuksista ei ole käytettävissä tilastotietoja, mutta musiikkioppilaitosten voimakkaan määrän kasvun johdosta
ajauduttiin vaikeaan opettajapulaan. Opettajankoulutuksen lisäämiseksi ei ollut tehty mitään toimenpiteitä, vaikka oppilaitosten ja niiden yhteisjärjestön
taholta oli jo 1950-luvun lopulta alkaen esitetty sitä koskevia tehostamistoimenpiteitä aluksi yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa. Vaikeutunut opettajapula johti ulkomaisten opettajien invaasioon maamme musiikkioppilaitoksiin
ja siihen, että vuodesta 1972 alkaen eli tätä tutkimusta koskevan ajanjakson
jälkeen itsenäisiä opettajankoulutusoikeuksia annettiin opetusministeriön päätöksillä musiikkioppilaitoksille.
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10.2. Mistä esikuvat koulutukseen?
10.2.1. Lyhytaikaiset oppilaitokset
Maamme institutionaalisten musiikkioppilaitosten organisointiin ja koulutuksen sisältöön saatiin mallit sekä emämaasta Ruotsista että ulkomailta jo ennen
pysyviksi jääneiden oppilaitosten perustamista. Ruotsiin Italian kaupunkivaltioiden mallin mukaisen musiikkialan koulutusideologian toi puolestaan syntyjuuriltaan suomalainen Johan Helmich Roman (ks. alaluku 2.8.2.). Tukholman
Kuninkaallisen Musiikkiakatemian opetuslaitoksen mallin mukaisesti – ainakin lähes yhtäläisen nimen perusteella – suunnitellun Turun Soitannollisen
Seuran Informations-anstaltin opetus jäi kestoltaan ja opetustuloksiltaan vähäiseksi. Kaikkien autonomian ajan oppilaitosten opetussisältöihin vaikutti saksankielisten alueiden musiikkioppilaitosten opetus, koska Ludvig van Heydenin
musiikkikoulusta alkaen lähes poikkeuksetta maamme musiikkioppilaitosten
opettajat olivat saaneet niissä koulutuksensa. Tukholman kuninkaallisen musiikkiakatemian opetuslaitoksella oli jonkin verran vaikutusta maamme kirkkomuusikkojen antamaan varhaisimpaan koulutukseen. Siitä ovat esimerkkeinä
Carl Frans Blomin Lukkari- ja urkurikoulu Porvoossa 1800-luvun puolivälissä
ja mahdollisesti Fritz [Johan Fredrik] Möllerin [hänen koulutuksestaan ei ole
käytettävissä varmoja tietoja] vastaava koulu Tammisaaressa. Ainakin Blom oli
opiskellut Tukholman Musiikkiakatemiassa. Yksityisesti ilman nimikettä lukkari- ja/tai urkurikoulu opettaneita kirkkomuusikkoja, jotka olivat opiskelleet
mainitussa oppilaitoksessa, oli useita, kuten Turussa Johan Fredrik Boström,
joka myös turhaan yritti perustaa alan oppilaitoksen.
Autonomian ajan institutionaaliset musiikkioppilaitokset olivat opetustavoitteiltaan hyvin samankaltaisia kuin luvussa 2 esillä olleet saksankielisellä
alueilla toimineet vastaavat oppilaitokset. Siten laulukouluista Fredrik August Ehrströmin ja August Tavaststjernan Helsingissä, Carl Theodor Möllerin
ja Axel Gabriel Ingeliuksen Turussa, Anton Kuneliuksen Oulussa ja Sånföreningenin koulu Vaasassa sekä eri seurakunnissa virinneet hankkeet musiikkikoulujen nimellä olleiden nuorisokuorojen toiminnaksi olivat todennäköisesti
saaneet vaikutuksensa saksankielisten alueiden vastaavista järjestelyistä, jälkimmäiset ilmeisesti mainittujen kotimaisten esikuvien pohjalta.
Laulukoulujen tavoin pianokoulut – Carl Theodor Möllerin koulut Turussa ja Henriette Nybergin koulu Helsingissä – vastasivat niitä edeltäneitä saksankielisten alueiden kyseisen oppiaineen opetukseen keskittyneitä kouluja.
Möller sai opetukseensa mallit ilmoituksensa mukaan Fanny Schindelmeisserin ja Bernhard Logierin pianokouluista Saksasta, Nyberg tyttöoppilaisiin
keskittyneen opetuksensa johdosta ilmeisesti juuri edellä mainituista Schindelmeisserin ja Logierin kouluista ja mahdollisesti Maria Theresia von Paradisin/
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Paradiesin musiikkikoulusta Wienissä. Nyberg opiskeli Leipzigissa, ei Wienissä, mutta hänen voidaan olettaa saaneen tietoja viimeksi mainitusta koulusta,
koska Keski-Euroopan lyhyiden välimatkojen johdosta ja erityisesti matkustavien muusikoiden tuomina musiikkikoulutusta koskevat tiedot levisivät helposti muille paikkakunnille.
Laulukoulujen osalta ei näytä olevan todennettavia henkilöihin liittyviä
suoria yhteyksiä ulkomaisiin oppilaitoksiin. Ennen laulukoulunsa Elementar-Sångskola/Sång-Elementar-skola perustamista (1840 Fredrik August Ehrström oli opiskellut Ruotsissa Uppsalan yliopiston musiikinjohtajan Johan
Erik Nordblomin johdolla, joka puolestaan oli ollut Tukholman oopperakoulun
laulunopettajan Johann Christian Friedrich Hæffnerin oppilaana. Hæffner oli
saanut oppinsa Leipzigissa Johann Adam Hillerin Laulukoulussa.3 Siten on oletettavaa, että Ehrströmin laulukoulun toiminnan alkujuuret olivat mainitussa
leipzigiläisessä oppilaitoksessa.
Ruotsista todennäköisesti olivat saaneet antamalleen laulukoulun opetukselle Turussa laulukouluja ylläpitänyt ruotsalaissyntyinen Carl Theodor Möller ja myös lähellä Tukholmaa syntynyt laulukoulun Helsingissä perustanut
Frans August Tavaststjerna. Yksityiskohtaisia tietoja heidän musiikkiopinnoistaan ei ole käytettävissä, mutta upseerin opinnot suorittaessaan Tavaststjernalla oli ollut mahdollisuus saada myös musiikkikoulutusta. Anton Kunelius,
joka perusti Oulussa ilmeisesti kevättalvella 1858 laulukoulun nimeltään Sångskolan för flickor, oli suorittanut monipuoliset musiikkiopintonsa Tukholman
musiikkiakatemiassa. Ruotsista olivat peräisin opetusmenetelmät myös August
Nordemanin Porissa vuonna 1860 perustamassa laulukoulussa Sångskola för
fruntimmer. Lyhyen aikaa (syksystä 1864 vuoden 1865 loppuun) Helsingissä
toimineen Philip Jacobssonin Laulukoulun saamista koulutusmalleista ei näytä
olevan saatavissa muita tietoja kuin, että koulutus oli ryhmäopetusta niille, jotka eivät voineet kustantaa itselleen henkilökohtaista opetusta ja että Jacobsson
oli perehtynyt laulunopetukseen vuoden ajan Pariisissa Jean Jacques Massetin johdolla ja oli saanut häneltä erittäin ylistävän todistuksen.4 Nya teaternin
vuonna 1877 käynnistämän laulukoulutuksen, josta käytettiin nimeä Elevskola, järjestelyistä ei myöskään näytä olevan muita opetukseen liittyviä tietoja
kuin opettajana toimineen Emilie Mechelinin opinnot Pariisissa (opettajina Jean
Masset, Gustave Roger ja Pauline Viardot-Garcia) ja Saksassa (opettajana Eugen Hildach).5 Mikkelissä, Impilahdella ja Isossakyrössä toimineet lukkareiden
perustamat musiikkikouluiksi nimitetyt nuorisokuorot olivat syntyneet ilmeisesti Ehrströmin ja Tavaststjernan laulukoulujen antamien mallien pohjalta.
3. Bohlin 1977, 2: 484.
4. HD 162/16.7.1864: 2.
5. Rautioaho 1958: 117.
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Myös orkesteritoimintojen edistämiseksi toimineet musiikkikoulut saivat
mallinsa lähinnä saksankielisten alueiden oppilaitoksista. Viaporissa van Heydenin musiikkikoulun opettaja oli saksalainen Johan Scholz/Scholtz/Schulz/
Schulze. Turussa Wilhelm Friedrich Siberin musiikkikoulun opettajina toimivat Siberin tavoin saksankielisillä alueilla koulutuksensa saaneet muusikot.
Helsingissä Sinfoniayhdistyksen ja sen jälkeen Gottlob Ganszaugen ylläpitämän musiikkikoulun opetuksen antoivat saksalaissyntyisen Ganszaugen lisäksi
hänen kapellinsa muusikot, jotka olivat saaneet koulutuksensa saksankielisten
alueiden musiikkioppilaitoksissa. Anton Kuneliuksen Oulussa käynnistämän
kapellitoiminnan opetus oli Tukholman musiikkiakatemiassa koulutuksensa
saaneen Kuneliuksen antamaa. Porissa vastaavaa opetusta hoitivat Siberin
musiikkikoulussa Turussa ja yksityisesti Tukholmassa ammattitaitonsa hankkinut Carl Gustaf Wasenius ja Ruotsista saapunut Frans August Nordeman,
jonka opintosuorituksista ei ole tietoa. Kristiinassa ja Vaasassa puheena olevaa koulutusta antoi saksalainen Arno Lohse, joka oletettavasti oli saanut koulutuksensa saksankielisellä alueella.
10.2.2. Pysyväisluonteiset ja pysyviksi jääneet oppilaitokset
Pysyväisluonteisiksi ja pysyviksi jääneiden musiikkioppilaitosten ulkomaisten
esikuvien keskeisimpinä, käytännön toteutuksiin johtaneiden toimenpiteiden,
tuojina olivat ulkomailla opiskelleet ja sittemmin musiikkioppilaitosten johtajina ja myös opettajina toimineet henkilöt. Lukkari- ja urkurikoulujen organisoijista Turun Lukkari- ja urkurikoulun johtaja Carl Gustaf Wasenius oli jo
edellä mainutn mukaisesti opiskellut yksityisesti Tukholman musiikkiakatemian opettajien johdolla, ja samaan aikaan toisena johtajana toiminut Oscar Pahlman oli opiskellut muun muassa Dresdenissä. Pysyväksi suunnitellun, mutta
toiminnaltaan lyhyeksi jääneen Oulun Lukkari- ja urkurikoulun johtaja Anton
Bernhard Kunelius oli suorittanut tutkintonsa Tukholman musiikkiakatemiassa. Helsingin Lukkari- ja urkurikoulun johtaja Lorenz Nikolai Achté oli tehnyt
Saksaan vuosina1860–1876 yhteensä kolme opintomatkaa tärkeimpänä asianaan Berliinissä sävellyksen ja kirkkomusiikin opiskelu. Viipurin Lukkari- ja
urkurikoulun johtaja Emil Sivori ja Oulun oppilaitoksessa Kuneliuksen ohella
johtajana toiminut Emil Sandström olivat opiskelleet Leipzigin konservatoriossa. Siten pysyväisluonteinen kirkkomusiikkikoulutus sai pääasiallisen mallinsa saksankieliseltä alueelta.
Ensimmäisen pysyväksi jääneen musiikkioppilaitoksen, Helsingin Musiikkiopiston, johtaja Martin Wegelius sai sekä henkilökohtaisen että yksityisopettajiensa välityksellä vahvan vaikutuksen Leipzigin konservatoriosta. Ennen
mainitussa oppilaitoksessa opiskeltuaan hän sai Helsingissä pianonsoitonope-
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tusta Gabriel Linséniltä,6 joka sen lisäksi, että oli saanut viulunsoitonopetusta
Carl Gottlob Ganszaugelta mahdollisesti Sinfoniayhdistyksen musiikkikoulussa, jatkoi musiikin teoreettisten oppiaineiden opintojaan Leipzigin konservatoriossa vuosina 1857–1860 muun muassa Ernst Friedrich Richterin johdolla.
Opiskeltuaan Wienissä (v. 1870–1871) Wegelius sai yksityisesti kontrapunktinopetusta Helsingissä Richard Faltinilta, jonka opettajina Leipzigin konservatoriossa olivat olleet Ignaz Moscheles (pianonsoitto) ja Moritz Hauptmann
(musiikinteoria). Wegeliuksen opettajina mainitussa oppilaitoksessa vuosina
1871–1873 olivat musiikkiteoreetikot Ernst Friedrich Richter, Carl Heinrich
Reinecke ja Salomon Jadassohn.7
Myös Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin ja Käytännöllisen Orkesterikoulun johtaja Robert Kajanus sai Martin Wegeliuksen tavoin vahvan
vaikutuksen Leipzigin konservatoriosta sekä henkilökohtaisesti (hän opiskeli
mainitussa oppilaitoksessa v. 1877–1879) että yksityisopettajiensa välityksellä,
mutta se ei johtanut samaan musiikin tukioppiaineiden tärkeyden huomioon
ottamiseen Käytännöllisessä Orkesterikoulussa kuin Wegeliuksen johtamassa Helsingin Musiikkiopistossa, koska Kajanuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi
tuli saada mahdollisimman pian kotimaisia soittajia johtamaansa orkesteriin.
Ennen ulkomaisia opintojaan Kajanuksen viulunsoitonopettaja Helsingissä oli
Gustaf Niemann, joka oli opiskellut Leipzigin konservatoriossa Ferdinand Davidin oppilaana. Kyseisenä aikana Kajanuksen musiikinteorianopettajana oli
Richard Faltin. Hän oli saanut koulutuksensa Leipzigin konservatoriossa, kuten jo edellä on esiin tuotu. Musiikin teoreettisten oppiaineiden opettajat mainitussa oppilaitoksessa olivat Kajanuksella samat kuin Martin Wegeliuksella.
Myös opiskelua Pariisissa vuosina 1879–1880 Johan Svendsenin sävellysoppilaana voidaan pitää Leipzigin konservatorion vaikutuksena, koska mainittu opettaja oli saanut koulutuksensa siinä. Kajanus opiskeli vielä Dresdenissä
vuosina 1880–18828 ja Berliinissä orkesterinjohtamista Hans von Bülowin ja
kontrapunktia Ludwig Busslerin johdolla vuosina 1889–1890.
Viipurin musiikkiopiston perustaja ja johtaja Boris Sirpo sai koulutuksensa Moskovassa, Pietarissa, Wienissä ja Prahassa. Hänen arvellaan opiskelleen
ennen Suomeen tuloaan myös Saksassa,9 mutta siitä ei ole varmaa tietoa. Sittemmin oppilaitoksen johtajana toimiessaan hän teki vuonna 1929 tutustumismatkan Keski-Euroopan musiikkioppilaitoksiin, muun muassa Berliinin

6. Dahlström, F.1982: 11.
Tiettävästi Wegelius sai Helsingissä Linsénin jälkeen pianonsoitonopetusta Philip Jacobssonilta ja Emil Zechiltä (k.1900).
7. Ibid.:13/13–15.
8. Ibid.: 10–11/11; Suomalainen, Y. 1952: 60.
9. Rasilainen 1968: 10.
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musiikkikorkeakouluun ja sen orkesterikouluun sekä osallistui Sveitsissä Baaselissa kapellimestarikurssille.10
Helsingin Kansankonservatorion ja monissa muissa kaupungeissa käynnistettyjen kansankonservatorioiden johtajana toiminut Armas Launis opiskeli
aluksi Helsingissä Käytännöllisessä Orkesterikoulussa sekä sitten Berliinissä
ja Weimarissa. Myös Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion johtaja Armas
Otto Väisänen oli Käytännöllisen Orkesterikoulun kasvatti musiikinteorian
opettajinaan Leipzigin konservatoriossa opiskellut Ilmari Krohn11 ja edellä mainittu Armas Launis.
Tampereen musiikkikoulun johtaja Ilmari Weneskoski oli Tampereen orkesterikoulun oppilaana lukuvuoden 1901–1902 nimenään tällöin Wäinö Willgren. Sen jälkeen hän opiskeli Helsingin Musiikkiopistossa (v. 1902–1907) ja
sitten Schola Cantorumissa Pariisissa sekä ilmeisesti yksityisesti Leipzigissä.
Tampereen Musiikkiopiston johtaja Mauno Suomi suoritti lukkari-urkurin tutkinnon Turun Lukkari- ja urkurikoulussa ja opiskeli sen jälkeen Helsingin Musiikkiopistossa urkujensoittoa Oskar Merikannon ja pianonsoittoa
Ilmari Hannikaisen (1892–1955) johdolla sekä täydensi urkujensoitto-opintojaan Pariisissa Marcel Duprén (1886–1971) oppilaana. Siten myös Mauno Suomi sai vahvan ulkomaisen koulutusvaikutuksen sekä henkilökohtaisesti että
kotimaisten opettajiensa välittämänä. Hänen opettajansa Oskar Merikanto
oli aloittanut pianonsoiton, urkujensoiton ja musiikinteorian opinnot yhdeksänvuotiaana Helsingissä Lauri Hämäläisen johdolla ja oli opiskellut kahteen
otteeseen Leipzigin konservatoriossa sekä lisäksi Berliinin konservatoriossa.
Ilmari Hannikainen puolestaan oli opiskellut Wienin, Pietarin, Berliinin, Pariisin, Antwerpenin ja Lontoon vastaavissa oppilaitoksissa.
Vaasassa perustetun ja Seinäjoelle sittemmin muuttaneen Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston ensimmäinen johtaja Marja Kuutti opiskeltuaan laulua
Helsingin Musiikkiopistossa vuosina 1910–1913 täydensi opintojaan Pietarissa,
Pariisissa ja Dresdenissä.12 Porin Kansankonservatorion johtaja, urkuri Kyösti

10. Ibid.: 36–37.
11. Ilmari Krohn sai Leipzigin konservatoriossa opiskellessaan arvostetun Beethoven-stipendin (Hä 1/2.1.1889: 2; HäSa 2/4.1.1889: 3). Hän on kirjoittanut mm. seuraavat Werner
Söderström Oy:n Helsingissä kustantamat musiikinteorian oppikirjat: Rytmioppi Lukkarija urkurikouluja varten 1907, Musiikin teorian oppijakso I: Rytmioppi 1911–1914, Musiikin
teorian oppijakso II: Säveloppi (Melodiikka) 1916, Musiikin teorian oppijakso III: Harmoniaoppi 1923, Musiikin teorian oppijakso IV: Polyfoniaoppi 1927, Musiikin teorian oppijakso V:
Muoto-oppi 1937. Niiden uraauurtavan merkityksen perusteella Krohnia voidaan pitää erittäin tärkeänä suomalaisena musiikinteoreetikkona, jonka erityisesti musiikin muoto-oppia
ja funktioteoriaan perustuvaa sointuanalyysiä koskevat teoriat tulivat tunnetuiksi ja arvostetuiksi laajasti eri puolilla maailmaa.
12. Virtamo 1978a, 3: 590.
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Alho, puolestaan kotimaisten opintojensa lisäksi opiskeli Leipzigin konservatoriossa lukuvuoden 1907–1908 ja sen lisäksi [ilmeisesti yksityisesti] Pariisissa.13
Edellä mainitusta voidaan todeta, että lähes jokainen ennen maamme jatkosotaa musiikkioppilaitostoiminnan käynnistämisessä keskeisen aktiivisesti
mukana ollut henkilö oli saanut musiikkikoulutuksensa Euroopan tärkeimmissä musiikkikaupungeissa. Leipzigin konservatoriolla oli erityisasemansa suomalaisten musiikkikoulutuksen käynnistäjien koulutuspaikkana. Lisäksi ennen
tämän tutkimuksen tarkasteluajankohtaa maahamme oli saapunut Saksasta
ja saksankieliseltä alueelta lukuisia muusikoita, joita tekstissä ei ole mainittu14 ja myös muita eri puolilla maatamme orkestereiden johtajina ja soittajina
toimineita muusikoita. Erityisesti Leipzigissa saivat 1800-luvulla koulutuksensa myös yhteensä monet kymmenet suomalaiset viulistit, pianistit, urkurit, laulajat ja säveltäjät,15 joten voidaan perustellusti todeta Suomen saaneen
niin musiikkioppilaitosmallinsa kuin pääosin koulutuksen sisällönkin Saksasta, lähinnä edellä mainitun mukaisesti Leipzigista, mutta myös Berliinistä ja
Dresdenistä, Weimarista ja luvussa 2 esillä olevien muiden kaupunkien sekä
yksittäisiä oppiaineita edustaneista että niitä monipuolisempaa musiikkikoulutusta antaneista musiikkioppilaitoksista. Lisäksi jotkut laulajat opiskelivat
1800-luvun lopulla Pariisissa, Wienissä (oik. Gmundenissa) ja Pietarissa sekä
muutamat viulistit 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Pietarissa, mutta jälkimmäisten opettaja, Leopold Auer, oli saanut koulutuksensa Saksassa. Viimeksi
mainitun oppilas ja sittemmin hänen assistenttinsa Pietarin konservatoriossa oli ollut myös Viipurin Musiikkiopistossa erittäin pitkän elämäntyön (1923–
1962) viulunsoitonopettajana tehnyt Tatjana von Rippas.
Vahvasta ulkomaisesta vaikutuksesta oli toisaalta myös joitakin kielteisiä
kokemuksia ja esteitä kotimaisen musiikkikoulutuksen edistymiselle, kuten
esimerkkeinä Porin orkesterikoulun toiminnan ja Oulun ”kaupunginkapellin”
ja sen jäsenten opetustehtävien osalta on tekstissä mainittu. Siitä huolimatta
muualta tulleiden muusikoiden vaikutusta maamme musiikin ja musiikkikoulutuksen edistäjinä voidaan pitää merkittävänä.

13. Kontunen 1976, 1: 94.
14. Mm. Johan Scholz, Johan Christopher Downer, Fredrik [Friedrich] Pacius, Wilhelm
Friedrich Siber, Conrad Grewe, Carl Gottlob Ganszauge, August Meissner, Gustaf Niemann, Nathan B. Emanuel sekä Bohuslav ja Jaromir Hřimalý.
15. Esimerkiksi vuosien 1863–1878 aikana senaatilta apurahan ulkomaisia opintoja varten
oli saanut yhteensä 57 muusikkoa. Apurahojen kokonaismäärä oli 110 000 markkaa, vuoden
1870 rahanarvon perusteella noin 529 000 euroa (KM 30.4.1879: [73]).
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10.3. Opetusaineet
Helsingin Musiikkiopisto pois lukien musiikkioppilaitokset näyttävät ilmoittaneen opetusohjelmansa hyvin yleisesti paljon monipuolisemmaksi kuin käytännössä toteutui. Tämä osoittaa sen, että oppilaitokset pyrkivät järjestämään
antamansa koulutuksen monipuoliseksi, mutta sekä käytettävissä kulloinkin
olleet opettajavoimat ja toisaalta oppilaiksi pyrkineiden oppiainevalinnat sekä rahoituksen rajallisuus ohjasivat ratkaisevasti toimintaa. Musiikkioppilaitostoimikunnan helmikuussa 1964 suorittaman selvityksen mukaan noin 10
oppilaitoksella eli lähes 40 prosentilla 26 tiedot antaneista opetusaineiden lukumäärä oli alle 10.16 Sitä, että oppilaitoksissa keskityttiin suurelta osin Helsingin Musiikkiopiston ensimmäisten vuosikymmenien käytäntöjen tavoin pianon-,
viulun- ja sellonsoiton- sekä laulunopetukseen ja jätettiin monien eri orkesterisoittimien opetus vähäiseksi, voidaan pitää yleisenä puutteena tässä vaiheessa. Viipurin Musiikkiopistossa/Lahden Musiikkiopistossa keskeiseksi toteutettu
orkesterisoiton asema koulutuksessa ja sen edellyttämä orkesterisoittimien soitonopetuksen monipuolisuus tätä tutkimusta koskevan ajanjakson kuluessa
ei vielä kovinkaan merkittävästi toteutunut muissa musiikkioppilaitoksissa.
Vähintään osittain edellä mainittu asiaintila oli peräisin Sibelius-Akatemiasta, missä monipuolinen orkesterisoittimien soitonopetus – puhallinsoittimien soitonopetus rajoittui lähinnä sotilassoitto-osas-ton oppilaisiin – ja
samalla orkesteritoiminta oli tuolloin erittäin heikosti edustettuna. Esimerkiksi
puhallinsoittimien soitonopetuksen osalta Musiikkioppilaitostoimikunnan tekemän selvityksen perusteella on todettavissa, että nuoriso-osaston ja sotilassoitto-osaston oppilaat pois lukien lukuvuonna 1963–1964 huilunsoittoa opiskeli
pääaineenaan seitsemän ja klarinetinsoittoa kymmenen oppilasta, mutta kunkin muun puhallinsoittimen (oboen, fagotin, käyrätorven, trumpetin, pasuunan, tuuban) soitonopetuksessa heitä ei ollut kuin 3–5.17 Edellä mainitut sekä
vastaavien edeltävien ja 1960-luvulla mainittua lukuvuotta seuranneiden lukuvuosien opiskelijamäärät olivat mahdollisesti riittävät maamme orkestereiden menneitten vuosikymmenien tarpeisiin. Ne eivät kuitenkaan vastanneet
mainitun ajanjakson aikana toimineiden ja pian sen jälkeen perustettujen monien kymmenien musiikkioppilaitosten opettajatarvetta. Lisäksi on otettava
huomioon, että edellä esitettyihin tietoihin sisältymättömät Sibelius-Akatemian sotilassoitto-osastossa koulutetut soittajat sijoittuivat sotilassoittokuntiin
eivätkä ainakaan merkittävästi parantaneet musiikkioppilaitosten opettajatilannetta tuntiopettajinakaan.
Euroopan konservatorioissa ja muissa musiikkioppilaitoksissa sekä sieltä
maahamme Richard Faltinin ja erityisesti Martin Wegeliuksen Helsingin Mu16. KM 1965: B87: 20.
17. Dahlström, F. 1982: 289/297.
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siikkiopistoon tuomat näkemykset musiikin tukioppiaineiden merkityksestä
koettiin tärkeiksi myös muissa sittemmin 1900-luvun alkupuolella perustetuissa musiikkioppilaitoksissa siten, että sekä soittajilla että laulajilla tulee olla solistisen osaamisensa lisäksi sitä tukeva alan teoreettinen tieto. Sen opetuksen
vähäisyyttä Musiikinopetustoimikunnan vuonna 1964 tekemän selvityksen sisältämien tietojen perusteella voidaan pitää puutteena. Syitä tähän asiaan etsittäessä näyttää siltä, että oppilaitoksissa, missä musiikinteoriaa tai muita
musiikin tukioppiaineita ei opetettu lainkaan tai missä niiden osuus opetuksen
kokonaismäärästä oli hyvin vähäinen, johtajina toimivat edellä tarkoitetun selvityksen tekoaikana lähinnä orkesterimuusikoiksi luokiteltavat henkilöt. Tästä
on tehtävissä se varovainen johtopäätös, että Käytännöllisessä Orkesterikoulussa noudatettu [todennäköisesti ainakin aluksi tilapäiseksi tarkoitettu] koulutusmalli oli periytynyt hyvin vahvasti puheena olevaan orkesterisoittimien
soittajien johtamaan koulutukseen. Yksittäisenä hyvin erikoisena esimerkkinä
edellä esiin tuotuun on lisäksi mainittavissa, että myös oppilaitoksessa, jossa
johtajana oli säveltäjä, musiikin tukioppiaineiden (musiikinteorian) opetusta
oli ainoastaan yksi viikkotunti.
Verrattaessa nyt puheena olevan ajanjakson tilannetta sitä edeltäneiden
vuosikymmenien käytäntöihin on todettavissa, että musiikin tukioppiaineiden
osuus musiikkioppilaitosten opetuksessa oli vähentynyt. Yksityiskohtaisia tilastotietoja 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenien oppilaitosten
opetustunneista kirkkomusiikkiopistoiksi muuttuneiden lukkari- ja urkurikoulujen opetusohjelmista sekä Helsingin Musiikkiopiston/Helsingin Konservatorion/Sibelius-Akatemian historiateoksista saatavaa informaatiota lukuun
ottamatta ei ole käytettävissä, mutta oppilaitosten toiminnasta muutoin olevien tietojen perusteella puheena oleva asia on kohtuullisen hyvin saatavissa
selville. Lukkari- ja urkurikouluissa musiikin tukioppiaineet olivat olleet alusta alkaen tärkeässä asemassa koulutettavien tulevissa työtehtävissään tarvitsemien valmiuksien – muiden muassa modulaatio- ja transponointitaidon
– hankkimiseksi. Jopa laulunopetukseen keskeisimmin painottuneessa Anna
Forsténin musiikkikoulussa Viipurissa musiikin tukioppiaineet olivat Helsingin Musiikkiopiston johtajan Martin Wegeliuksen antamien ohjeiden tuloksena koulutukseen kuuluvia. Sama toimintamalli oli myös orkesterikouluiksi
luonnehdittavissa oppilaitoksissa ja kansankonservatorioissakin. Erityisesti
orkesteri- ja oopperatoimintansa ansiosta maamme musiikkikoulutuksen keulakuvaksi kohonneessa Viipurin Musiikkiopistossa jo opettajien nimien perusteella musiikin tukioppiaineille voidaan todeta annetun sama merkitys kuin
Martin Wegeliuksen johtamassa Helsingin Musiikkiopistossa. Oman ilmoituksensa mukaan siitä mallia ottaneessa Tampereen Musiikkiopistossa oli perustamisestaan alkaen yhtäläinen käytäntö.
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Näyttää vahvasti siltä, että Suomen jatkosodan jälkeen perustetuissa musiikkioppilaitoksissa keskityttiin pääasiassa solististen oppiaineiden opetukseen.
Musiikin tukioppiaineiden opetuksen vähäisyys antaa aiheen kysymykseen, eikö niille annettu enää samaa merkitystä kuin edeltävinä vuosikymmeninä vai
vaikuttivatko asiaan jotkin muut tekijät. Ilmeisesti täysin pätevää vastausta
kysymykseen enää näin monien vuosikymmenien jälkeen ei ole saatavilla, mutta edellä mainitun Käytännöllisen Orkesterikoulun antaman mallin lisäksi se,
että ripeästi lisääntyneitä oppilaitoksia varten ei ollut käytettävissä riittävästi
opettajia, oli mahdollisesti yksi tekijä. Musiikin tukioppiaineiden opettajankoulutusta ei ollut järjestettynä, mutta Sibelius-Akatemiassa yleensä koulutuksensa saanut opettajisto olisi todennäköisesti pystynyt opettamaan puheena olevia
oppiaineita musiikkioppilaitoksissa ainakin perusasteella.

10.4. Missä musiikkialan perusasteen koulutus olisi
tullut ja tulisi antaa?
Sibelius-Akatemian valtionavustuslainsäädäntö sisälsi muiden eri puolilla maatamme sijaitsevien musiikkioppilaitosten kehittämistä ja saavutettavien opetustulosten esiin tuomista merkittävästi haittaavan säännöksen nu oriso-osaston
toiminnasta. Sillä vahvistettiin opinnoissaan vasta perusasteella olleiden ja olevien muiden musiikkioppilaitosten oppilaiden rekrytoiminen musiikkikorkeakouluun. Perusteluksi on esitetty, että edellä tarkoitettujen oppilaiden tulee
päästä mahdollisimman varhain kaikkein pätevimpien opettajien ohjattaviksi. Tätä on puolusteltu Helsingin Musiikkiopiston ensimmäisen johtajan, Martin Wegeliuksen, antamana pedagogisena ohjeena ja perintönä oppilaitokselle,
mikä tässä tutkimuksessa on osoitettu täysin virheelliseksi käsitykseksi. Lisäksi lainsäädäntö yleensä laaditaan vallitsevien ja näköpiirissä olevien tulevien tarpeiden eikä menneiden vuosikymmenien ja vuosisatojen olosuhteiden
johdosta olleiden käytäntöjen perusteella.
Puheena olevaa asiaa voidaan tarkastella usealta eri taholta, voimassa olleen
koulutusta koskevan lainsäädännön, oppilaiden, Sibelius-Akatemian, muiden
musiikkioppilaitosten, toimikunnan mietinnöstä annettujen lausuntojen sekä
kustannustehokkuuden kannalta. Viimeksi mainittuun asiaan kuitenkaan ei
tässä yhteydessä puututa, vaan tyydytään koulutuspoliittisiin kannanottoihin.
Tärkein asiaan vaikuttanut asia oli lainsäädäntö. Maassamme kaikkien eri
alojen koulutusta ohjailivat vuodesta 1919 lähtien hallitusmuodon säännökset.
Niissä määrättiin erikseen ”ylimmästä” eli korkeakoulujen opetuksesta ja sitä
edeltävästä koulutuksesta, joten Sibelius-Akatemian asemaa ja valtionavustuslainsäädäntöä valmistelleen toimikunnan olisi tullut ottaa kyseiset säännökset huomioon ehdotuksissaan. Voisi perustellusti olettaa, että hallitusmuodon
säännösten ja toimikunnan ehdotusten välinen ristiriita olisi tullut esiin Si-
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belius-Akatemian asemaa selvittäneen toimikunnan työssä viimeistään hallitussihteeri Jaakko Vihmolan esittämän eriävän mielipiteen yhteydessä, missä
tuotiin esiin, että Sibelius-Akatemiassa ”on korkeakoululuonteesta huolimatta
ainakin toistaiseksi suurelta osalta, ja koulunuoriso-osastossa jatkuvasti annetaan, musiikkiopistoasteen opetusta”. Näin ei tapahtunut eikä toimikunta käsitellyt tehtäväkseen kuulunutta ”laatia selvitys Sibelius-Akatemian suhteesta
valtioon ja maan muihin musiikkioppilaitoksiin” viimeksi mainitun asian osalta muutoin kuin vertailemalla Sibelius-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten opetusvalmiuksia toisiinsa.
Mainitun toimikunnan mietinnöstä antamassaan lausunnossa Kouluhallitus esitti, että Sibelius-Akatemiasta muodostettaisiin hallitusmuodon 78 §:ssä
tarkoitettu korkeakoulu, missä annettaisiin edellä yksilöidyn säännöksen mukaisesti luovan ja esittävän säveltaiteen ylintä opetusta, ja että muut musiikkioppilaitokset olisivat hallitusmuodon 81 §:ssä tarkoitettuja oppilaitoksia,
missä annettaisiin muuta musiikin opetusta, myös ammattiopetusta. Puheena
olevan lausunnon mukaan ”Sibelius-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten tehtävät tulisi lainsäädännöllisesti niveltää toisiinsa.” Lisäksi Kouluhallituksen lausunnon keskeisimpiä kannanottoja oli ilmaus ”Edellä olevaan viitaten
ei kouluhallituksen mielestä ole suotavaa, että Sibelius-Akatemian asemaa musiikkikorkeakouluna heikennetään sisällyttämällä siihen nuoriso-osasto ja sotilassoittajaosasto.” Lausunnossaan Kouluhallitus ei hyväksynyt ensin mainittua
edes opettajankoulutuksessa tarpeellisena opetusharjoittelua palvelevana yksikkönä, vaan esitti siihen tarkoitukseen pääkaupungin ja pääkaupunkiseudun
muita musiikkioppilaitoksia. Sibelius-Akatemian ja muiden musiikkioppilaitosten tehtäviin liittyvänä Kouluhallitus vielä yksilöidysti toi esiin selvitettäväksi kysymyksen ”Missä määrin muissa musiikkioppilaitoksissa suoritetut
opinnot ja tutkinnot voidaan asettaa pohjaksi musiikin korkeakouluopinnoille
musiikkikorkeakouluun pääsemiseksi [- -].” Voidaan pitää hyvin erikoisena menettelynä sitä, että Sibelius-Akatemiasta kirjoitetuissa historiateoksissa ei ole
lainkaan mainittu puheena olevaa Kouluhallituksen lausuntoa eikä niin muodoin sen sisältämiä edellä esitettyjä yksilöityjä ehdotuksia.
Sittemmin lopullisessa lainvalmistelussa Kouluhallituksen lausunnossaan
esittämiä kannanottoja ei otettu huomioon, vaan ne sivuutettiin ilman toimenpiteitä.18 Hallituksen esitys Sibelius-Akatemian valtionavustuslainsäädännöksi
samoin kuin jo 1.9.1966 voimaan tullut laki oli toimikunnan laatiman ehdotuksen mukainen.19
Lainsäädännössä toteutuneen asioiden kulun voi selittää se, että sen koulutusta ohjaavat säännökset Sibelius-Akatemian lainsäädäntöä valmisteltaessa
18 Erikoista on, että Kouluhallituksen lausuntoa ei ole lainkaan referoitu eikä muutoinkaan mainittu Sibelius-Akatemiasta kirjoitetuissa historiateoksissa.
19. Jo esiin tulleen mukaisesti opetusministerinä ja samalla kyseisen lainsäädännön esit-
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olivat jääneet jostakin syystä huomioon ottamatta – puheena oleva toimikunta viittasi mietinnössään hallitusmuodon pykälään 78 ainoastaan valtionavustuksen myöntämisen perusteella – tai lausuntojen saamisen jälkeen se, ettei
niihin perehdytty tai se tehtiin vain pintapuolisesti. On myös mahdollista, että kyseisessä toimikunnassa puheenjohtajana ja jäseninä toimineet merkittävässä asemassa olleet valtion virkamiehet, jotka osallistuivat toimikuntatyön
jälkeen Sibelius-Akatemiaa koskevan lainsäädännön valmisteluun maan hallituksen esitykseksi eduskunnalle niin opetusministeriössä kuin valtiovarainministeriössäkin, olivat jo ”sitoneet kätensä” allekirjoitettuaan toimikunnan
ehdotukset. Eduskunnan eri valiokunnissa, lakivaliokunta mukaan lukien,
esitys ei miksikään muuttunut. Laillisuusvalvontaa suorittanut oikeuskanslerikaan ei puuttunut asiaan,20 vaikka millään muulla maamme koulutusalalla
vastaavaa perusasteen opetusta ei ollut sisällytetty korkeakoulujen opetusohjelmaan, vaan oli ja on noudatettu voimassa olleita hallitusmuodon säännöksiä.
Eduskuntakäsittely ja tasavallan presidentin lain vahvistaminen olivat käytännössä pelkkiä muodollisuuksia.
Se, että Sibelius-Akatemian valtionavustuslainsäädäntöä oli valmistelemassa muun muassa silloinen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston päällikkö,
joka toimi sittemmin oikeuskanslerina, ja opetusministeriön ja valtiovarainministeriön lakimiehiä, herättää ihmetystä, koska niin lakiehdotus kuin sittemmin
vahvistettu lakikin oli voimassa olleen maamme hallitusmuodon säännösten
vastainen nuorisokoulutuksen ja myös sotilassoittajakoulutuksen21 osalta, kuten Kouluhallituksen lakiehdotuksesta antamassa lausunnossa varovaisen peitellysti, mutta riittävän selvästi, annettiin ymmärtää.
Jos puheena olevaa asiaa tarkastellaan muulta kuin lainsäädännön pohjalta, on siihen esitettävissä muun muassa seuraavia näkemyksiä: Mikäli oppilas ei voi saada kykyjensä edellyttämää opetusta asuinpaikkakunnallaan tai
kohtuullisen matkan päässä siitä, voidaan hänen opetustaan koskevia erikoisjärjestelyjä pitää täysin hyväksyttävinä. Niistä ensisijaisena tai ensisijaisina
on perustellusti pidettävissä useista eri syistä – muun muassa matkustamisesta ja siitä aiheutuvasta ajanhukasta – johtuen oppilaan kotipaikkaa lähinnä olevan oppilaitoksen tai lähinnä olevien oppilaitosten mahdollisuuksia
auttaa riittävän tasokkaan opetuksen saamisessa. Koulutuspoliittisesti ei voi
telijänä toimi tällöin Jussi Saukkonen, joka oli eduskunnalle 12.3.1962 jätetyn Sibelius-Akatemian valtionavustuslainsäädäntöä koskeneen aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.
20. Oikeuskansleri ei puuttunut siihenkään ilmiselvään puheena olevan lain sisältämään
virheeseen, minkä mukaan kyseessä olevana aikana Sibelius-Akatemiassa oli virkasuhteita. Niitä voi olla ainoastaan valtion, kuntien ja seurakuntien ylläpitämissä toiminnoissa. Se,
että palkkaukseen saadaan sataprosenttinen valtionavustus, ei tee yksityisoikeudellisesta
työnantajasta valtion laitosta.
21. Sotilassoittajakoulutus siirrettiin sittemmin tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen pois Sibelius-Akatemiasta.
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olla perusteltua, että opinnoissaan vasta alkutaipaleella olevat maamme kyvykkäimmiksi oletetut22 musiikkioppilaitosten oppilaat pyritään keskittämään
kotipaikkakunnaltaan satojen kilometrien, jopa yli tuhannen kilometrin, päähän maan etelärannikolla sijaitsevan pääkaupungin oppilaitokseen, musiikkikorkeakouluun ja nykyisin musiikkiyliopistoon.
Kuten muidenkin musiikkioppilaitosten, myös Sibelius-Akatemian kannalta puolestaan on eduksi saada parasta mahdollista oppilasainesta, minkä
ansiosta musiikkikorkeakoulu ja sen opettajisto joidenkin yksittäisten – käytännössä kuitenkin kyseisessä koulutuksessa olleiden ja olevien lukumäärään
verrattuna erittäin harvojen – yksilöiden sittemmin musiikkikilpailujen menestyjinä ja konsertoivina taiteilijoina saavuttaman uran perusteella saavat
”sulkia hattuunsa”. Valtaosa näistä oppilaista Sibelius-Akatemiassa nuorisokoulutuksen jälkeen suorittamiensa opintojen tuloksena kuitenkin on toiminut
ja toimii musiikkioppilaitoksissa opettajina. Herääkin kysymys, mihin heidän
erityislahjakkuutensa ja koulutuksessa saamansa paras mahdollinen opetus
tietoineen ja taitoineen opiskelun jälkeen on kadonnut ja katoaa, koska Sibelius-Akatemiassa omaksutun näkemyksen mukaan he eivätkä muutkaan mainitussa oppilaitoksessa oppinsa saaneet pysty kouluttamaan riittävän tasokkaasti
oppilaitaan muissa musiikkioppilaitoksissa edes perusasteella.
Häviäjiä tässä tapahtumien ketjussa ovat muut musiikkioppilaitokset ja
erityisesti niiden opettajat. Ne ja heidät voidaan edelleenkin ”tuomita” heikkotasoisiksi, kuten Sibelius-Akatemian asemaa selvittänyt ja sen valtionavustuslainsäädäntöä valmistellut toimikunta 1960-luvulla hyvin yleisluonteisesti ja
pysyvänä olotilana tuolloin valtionavustusasioissa kilpailuasetelman johdosta
ilmaisi. Lisäksi häviäjiä ovat ne ilmeisen kyvykkäät oppilaat, jotka asuvat niin
kaukana pääkaupungista, että eivät voi siitä syystä päästä Sibelius-Akatemian
nuorisokoulutuksesta osallisiksi. Siten tasavertaisuuden periaate puheena olevassa koulutuksessa ei toteudu. Edellä tarkoitettu periaate on kuitenkin maassamme yleisesti pyritty kaikilla aloilla – myös koulutuksessa – toteuttamaan.

10.5. Toiminnan rahoitus
Pysyvän musiikkioppilaitostoiminnan alkamisen mahdollisti vuosittaisten
markkamääräisten valtionavustusten myöntäminen oppilaitoksille. Ensimmäisenä tästä edusta osallisiksi pääsi Turun Lukkari- ja urkurikoulu ja pian sen
jälkeen Helsingin Musiikkiopisto perustamisestaan alkaen sekä lukkari-urku22. Tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen on ilmennyt, että Sibelius-Akatemian
nuorisokoulutuksessa olleista oppilaista ei kaikkina vuosina ole päässyt mainitun oppilaitoksen solistiseen koulutukseen lainkaan mm. pianonsoittoa opiskelleita, vaan siihen opiskelijat ovat tulleet valituiksi muissa musiikkioppilaitoksissa koulutuksensa saaneista. Syy-yhteyksien selvittäminen edellä mainittuun ei kuulu tähän tutkimukseen.
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rikoulut Oulussa, Helsingissä ja Viipurissa. Niiden saamat valtionavustukset
olivat ratkaisevassa asemassa koulutuksen järjestämisessä. Summiltaan vähäisiä valtionavustuksia saivat myös yleensä lyhytaikaisiksi jääneet orkesterikoulut, mutta monet muut vain muutamia vuosia toimineet musiikkikoulut
jäivät osattomiksi mainitusta edusta. Opetus oli niissä oppilasmaksujen, lahjoitusten ja ylläpitävän yhdistyksen jäsenmaksujen varassa. Viipurin Musiikkiopiston vuonna 1923 saama valtionavustus avasi saman mahdollisuuden
sittemmin myös muille musiikkioppilaitoksille. Sijaintipaikkakuntansa kuntien oppilaitoksille myöntämät avustukset olivat selvästi edellytyksenä valtion
mukaan tulemiselle niiden toimintojen rahoittajana. Valtionhallinto näyttää
luottaneen paikalliseen asiantuntemiseen tässä asiassa.
Jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tehtiin ehdotuksia Helsingin Musiikkiopiston/Helsingin Konservatorion valtiollistamiseksi. Ne tulivat yllättävästi muualta kuin oppilaitoksesta. Sen johto näyttää suhtautuneen niihin hyvin
penseästi, koska se ilmeisesti joidenkin ulkomaisten kokemusten perusteella
pelkäsi, että valtiollistaminen aiheuttaisi itsenäisyyden menettämisen. Myös
muiden musiikkioppilaitosten valtiollistaminen tuli julkisuudessa esiin, mutta
ainoastaan yksittäisenä irrallisena mainintana, ei varsinaisena ehdotuksena.
Se kuitenkin osoittaa, että musiikkioppilaitokset koettiin tärkeiksi ja merkittäviksi laitoksiksi.
Markkamääräisesti vuosittain myönnetyt valtionavustukset eivät antaneet
riittävää turvaa musiikkioppilaitosten toimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä, joten jatkosodan jälkeen ja erityisesti 1950–1960-lukujen vaihteessa
ryhdyttiin toimenpiteisiin niin Sibelius-Akatemian kuin maamme muidenkin musiikkioppilaitosten valtionavustuslainsäädäntöjen valmistelemiseksi.
Laadittiin myös ehdotus, minkä mukaan mainituilla oppilaitoksilla tulisi olla
yhteinen lainsäädäntö, mikä osoittaa sitä, että musiikkikoulutus koettiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hallitusmuodon säännösten perusteella viimeksi
tarkoitetun ehdotuksen toteuttaminen tuskin olisi ollut mahdollistakaan, joten tuloksena olivat erillislait Sibelius-Akatemialle ja muille musiikkioppilaitoksille. Ensin mainittu sai lain säännöksen turvin palkkausmenoihinsa 100:n
– nuoriso-osaston vastaaviin kuluihin 50:n – prosentin valtionavustuksen. Muiden musiikkioppilaitosten valtionavustus määrättiin säännöksissä luetelluista
hyväksyttävistä menoista 20–60 prosentiksi sen mukaan, mitä opetusministeriö vuosittain määrää.23 Lain kolmannen pykälän toisessa momentissa kuitenkin säädettiin mahdollisuus saada julkiseen virkaan tai toimeen kelpoisuuden
tuottavasta koulutuksesta edellä mainittua suurempi valtionavustus sitä määrittämättä. Tämän säännöksen suomaa mahdollisuutta ei kuitenkaan käytetty.

23. Sittemmin vuosittain opetusministeriön määräämissä valtionavustusperusteissa käy-
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Voidaan oudoksua sitä, että musiikkioppilaitosten määrittelyä niiden pääasiallisen tai ylimmän toiminta-asteen perusteella ei toteutettu vuonna 1969
voimaan tulleessa lainsäädännössä, vaikka eräissä jo 1960-luvun alussa tehdyissä aloitteissa niiden valtionavustuslainsäädännöksi niin esitettiin tehtäväksi.
Lainsäädäntöä valmistellut Musiikkioppilaitostoimikunta ei kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi edes yläkäsitteenä musiikkioppilaitoksen määrittelemistä,
koska mainitun toimikunnan ilmauksen mukaan ”musiikkioppilaitokset muutoinkin voidaan erottaa muista oppilaitoksista”. Siten termit musiikkikoulu
ja musiikkiopisto sekä vuonna 1958 nimikkeistöön yhden oppilaitoksen osalta
tullut konservatorio24 [viimeksi mainittu oli nykyisen Sibelius-Akatemian nimessä (Helsingin Konservatorio) vuosina 1926–1939] tulivat yläkäsitteen musiikkioppilaitos tarkoittamien oppilaitosten nimien osiksi.
Se, että muiden musiikkioppilaitosten kuin Sibelius-Akatemian lainsäädäntöön sisältyneet valtionavustusten prosenttimäärät jäivät odotettua pienemmiksi ja niidenkin liukumien alimpia perusteita käytettiin opetusministeriön
päätöksillä käytännössä hyvin yleisesti lain voimaan tulemisesta alkaen, antaa aiheen erilliseen tarkasteluun. Keskeiseksi tekijäksi on todettavissa se,
että erikseen sekä Sibelius-Akatemialle että muille musiikkioppilaitoksille valmisteltiin valtionavustuslainsäädäntöä samanaikaisesti. Esiin noussut kilpailuasetelma sai tiedostamatta tai tietoisesti aikaan sen, että ensiksi asetettu
Sibelius-Akatemian asemaa selvittänyt ja valtionavustuslainsäädäntöehdotuksen laatinut toimikunta esitti hyvin näkyvästi kuin jatkuvasti pysyvänä
olotilana muista musiikkioppilaitoksista erittäin epäedullisia lausuntoja Sibelius-Akatemian ylivertaisuuden osoittamiseksi.25 Mainitun toimikunnan mietinnössään esiin tuomat muita musiikkioppilaitoksia koskevat asiat samalla
osoittavat, että kyseistä asiakirjaa laatineille eri koulutusasteiden merkitys ja
tavoitteet eivät olleet lainkaan jäsentyneet. Toimikunnassa oli kolme valtionhallinnon virkamiestä (Kai Korte, Olli Närvä ja Jaakko Vihmola), joilla ei ollut
ainakaan merkittävää musiikkikoulutuksen asiantuntemusta) ja jotka tästä
syystä eivät voineet olla omaksumatta edellä tarkoitettuja – suurella varmuudella Sibelius-Akatemian edustajien esittämiä – muita musiikkioppilaitoksia
koskevia näkemyksiä. Ne eivät voineet olla vaikuttamatta valmisteilla olleetettiin lähinnä prosenttiliu-kuman 20–60 alimpia lukuja useiden vuosien aikana.
24. Konservatorion tuleminen musiikkioppilaitoksen nimeen sai aikaan julkisen debatin.
Kaikki edellä mainitut kolme termiä ovat olleet musiikkioppilaitosten itsensä vapaasti
valittavissa, kunnes vasta tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen, vuonna 1977, voimaan tulleen asetuksen säännöksellä mainittujen eri termien esiintyminen oppilaitosten nimissä määrättiin opetusministeriön päätettäväksi sen perusteella, määräsikö se oppilaitokselle musiikkikoulun, musiikkiopiston vai konservatorion koulutustehtävän.
25. Jos vastaavasti olisi menetelty yleissivistävässä koulutuksessa, niin silloisten kansakoulujen ja oppikoulujen opettajien kelpoisuuksia ja opetustuloksia olisi tullut verrata korkeakouluissa ja yliopistoissa toteutuneisiin.
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seen ja sittemmin vahvistettuun musiikkioppilaitosten valtionavustuslainsäädäntöön niin sitä laatineen toimikunnan työssä kuin sittemmin käytännössä
valtionavustusprosenttiliukuman (20–60) alimpia lukemia käytettäessä. Tämä on pääteltävissä sillä perusteella, että valtion virkamiehistä Kai Korte ja
Olli Närvä olivat jäseninä myös puheena olevaa valtionavustuslainsäädäntöä
valmistelleessa toimikunnassa ja jälkimmäinen opetusministeriön taideosaston päällikkönä keskeisessä asemassa oppilaitosten vuosittaisia valtionavustusprosenttimääriä vahvistettaessa.
Valtionavustusperusteiden määräämisessä ja sittemmin vuosittaisessa soveltamisessa erittäin merkittäväksi nousee myös kolmannen valtionhallinnossa
olleen Sibelius-Akatemian asemaa selvittäneen toimikunnan jäsenen, hallitussihteeri Pauli Heinilän, eriävään mielipiteeseensä esittämä lausuma. Sen mukaan – julkiseen virkaan tai toimeen kelpoisuuden tuottavasta koulutuksesta
aiheutuvat palkkamenot pois lukien – musiikkioppilaitosten valtionavustuksen ei tule olla 50 prosenttia suurempi, koska se ei hänen mielestään saanut
ylittää Sibelius-Akatemian nuoriso-osaston palkkakuluihin säädettyä edellä mainittua prosenttimäärää. Siten lausumasta on tehtävissä se johtopäätös,
että joko itsenäisesti tai puheena olevan toimikunnan mietintöön kirjattujen
lausumien perusteella Heinilä oli omaksunut käsityksen, jonka mukaan muiden musiikkioppilaitosten antama koulutus vastasi toimikunnan työn aikana
ja vastaisuudessakin enintään Sibelius-Akatemian nuoriso-osaston opetusta.
Musiikkioppilaitosten toiminnan väheksymistä osoittaa myös se, että valtionavustukset säädettiin jaettaviksi niin sanotuista veikkausvoittovaroista, mistä
markkamääräiset valtionavustukset myönnettiin ja edelleen euroina myönnetään eri kulttuurijärjestöille. Tätä säännöstä vastaan tehtiin turhaan useita lakiesityksiä ja vastalauseita sekä vaadittiin, että lakisääteisen toiminnan
valtionavustukset tulee osoittaa valtion tulo- ja menoarviosta omalta momentiltaan, toisin sanoen verovaroista. Näitä esityksiä tekivät Suomen Kansan Demokraattisen Liiton, Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen, Maalaisliiton,
Kansallisen Kokoomuksen ja Ruotsalaisen Kansanpuolueen edustajat, mutta
he eivät saaneet tarpeellista tukea hankkeilleen. Myöskään eri puolueiden välistä yhteisymmärrystä ei saatu aikaiseksi. Tuskin siihen edes pyrittiinkään,
vaikka aloitteet olivat lähes sanasta sanaan saman sisältöisiä.
Toteutuneeseen menettelyyn vaikuttivat todennäköisesti vähintään jonkin
verran opetusministeriön sisäiset asiat. Osastopäällikkö Olli Närvän jälkeenpäin esittämän suullisen ilmauksen mukaan taideosastolle ja sen virkamiehille ei olisi jäänyt osaston toiminnan jatkamiseksi tarpeeksi tehtäviä, mikäli
musiikkioppilaitosten valtionavustukset eivät olisi tulleet edelleenkin sen hallinnoimista veikkausvoittovaroista myönnettäviksi.26 Näiden varojen käyttä26. Sittemmin tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäävän Musiikinopetustoimikunnan mie-
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minen moniin eri tarkoituksiin – jaettaviksi kansalaisjärjestöille urheilun,
tieteen, taiteen ja nuorisotyön tukemiseen – ja hyvin rajallisten määrärahojen
osoittaminen musiikkioppilaitoksille hidasti merkittävästi viimeksi mainittujen toimintojen kehittämistä. Asia ei kuitenkaan estänyt lain voimassaolon ensimmäisinä vuosina eli tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen uusien
oppilaitosten perustamista, vaan ne lisääntyivät mainittuna ajanjaksona vuosittain jopa yli kymmenellä. Koulutusyksiköiden määrän kasvun varjopuolena
oli se, että valtionavustusten niukkuudesta ja niistä osattomaksi jäämisestä joutui kärsimään yhä useampi oppilaitos. Myös opettajapula tuli vaikeaksi ongelmaksi, koska opettajankoulutuksesta ei ollut huolehdittu esiin tulleen tarpeen
edellyttämällä tavalla. Myönteistä puolestaan oli se, että yhä useampi musiikkikoulutuksesta kiinnostunut sai mahdollisuuden tämän alan koulutukseen eri
puolilla maatamme uusien oppilaitosten sijoittuessa myös suurten asutuskeskusten ulkopuolelle. Mahdollisuudet tasavertaisuuden toteutumiselle musiikkikoulutuksen saamisessa kohentuivat merkittävästi entisestään.
Monista edellä esitetyistä kriittisistäkin kannanotoista huolimatta Suomen musiikkikoulutus sai musiikkioppilaitosväen jo vuonna 1956 alkaneen
kiinteän yhteistyön tuloksena välttämättömän virallisen hyväksynnän erillislainsäädäntönsä ansiosta ja siten lakisääteisen perustan. ”Kivijalka”, vaikkakin valtion tuen osalta heikompi kuin oli toivottu, oli valmiina – katseet ja
kehittämishankkeet käännettiin oppilaitosten rakenteen ja opetuksen organisoimiseen. Lakisääteisen valtionavustuksen saamisen ehtojen täyttämiseksi niiden ylläpitäjät (kunnat, säätiöt, kannatusyhdistykset ja osakeyhtiöt) pyrkivät
käytettävissä ollein keinoin kohentamaan ylläpitämiensä musiikkioppilaitosten toimintaa, joten positiiviset tulokset konkretisoituivat vähitellen seuraavien vuosien ja vuosikymmenien kuluessa.

10.6. Lopuksi
Asioita nykyhetkestä taaksepäin tarkastellessa on perustellusti todettavissa,
että Suomi on sekä luovan että esittävän säveltaiteen alalla kohonnut erityisesti viimeisten vuosikymmenien kuluessa merkittävään asemaan maailmanlaajuisesti. Tätä tutkimusta koskevan ajanjakson aikana maahamme rakennetun
musiikkikoulutuksen ”kivijalan” tuloksena on musiikkielämämme tarpeisiin
tintöönsä vuonna 1974 kirjaama ilmaus siitä, että opetusministeriön sisäisessä tehtäväjaossa olisi selvitettävä, kuuluvatko musiikkioppilaitosten asiat paremminkin kouluosaston
kuin taideosaston tehtäviin, sai ratkaisunsa noin 10 vuoden kuluttua sen erille tuomisesta
eli tätä tutkimusta koskevan ajanjakson jälkeen, kun musiikkioppilaitosten asiat määrättiin opetusministeriön kouluosaston hoidettaviksi. Tämä merkitsi myös valtionavustusmäärärahojen siirtymistä pois niin sanotuista veikkausvoittovaroista valtion tulo- ja menoarvioon omalle momentilleen.
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saatu soittajia, laulajia, kapellimestareita ja säveltäjiä. Musiikkioppilaitosten kouluttamia soittajia, jotka eivät ole opiskelleet musiikkikorkeakoulussa,
nykyisessä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa – missä hyvin yleisesti alan
”loppusilaus” saadaan – on runsaasti kotimaisissa, mutta jonkin verran myös
ulkomaisissa huipputason orkestereissa, esimerkiksi Berliinin Filharmonisessa sinfoniaorkesterissa.
Alle viiden ja puolen miljoonan asukkaan valtiossa on kansainvälisen mittapuun mukaan huomattavan paljon säännöllisesti konsertoivia sinfoniaorkestereita ja kokoonpanoltaan mainittuja pienempiä soitinyhtyeitä. Niistä keskeisimmät
ovat saavuttaneet muun muassa ulkomaan kiertueillaan ja äänitteillään paljon myönteistä julkisuutta. Vaikka ympärivuotista oopperataidetta edustaa ainoastaan yksi varsinainen oopperatalo, Suomen Kansallisooppera Helsingissä,
kansainväliseen kärkikaartiin kohonnut Savonlinnan Oopperafestivaali kokoaa
kesäaikaan sekä kotimaisen että laajan ulkomaisen yleisön Savonlinnan historiallisen linnan muurien sisäpuolelle nauttimaan sekä perinteiseen ohjelmistoon kuuluvien että uusien – erityisesti suomalaisten – oopperoiden esityksistä.
Lisäksi tämän taiteen alan esityksiä toimeenpannaan lukuisten yhdistysten
voimin useissa kaupungeissa vuosittain eri puolilla maatamme. Kesäaikaan
maassamme järjestetään lisäksi kymmenittäin muita musiikkijuhlia teemoinaan laulu-, soitin-, kamari-, kansan-, rock- tai jazz-musiikki.
Kotimaisen koulutuksen ja myös ulkomaisten opintojen siivittäminä maamme lukuisten laulajattarien ja laulajien lisäksi myös soitinmusiikin edustajat
ja varsinkin kapellimestarit ovat yhä lisääntyvässä määrässä nousseet kansainvälisiin parrasvaloihin. Samoin säveltäjiemme teokset ovat löytäneet tiensä eri puolille maailmaa. Erityisesti viime vuosikymmeninä kantaesityksensä
saaneiden uusien suomalaisten oopperoiden määrä ja korkea laatu on pantu
maailmalla laajasti merkille.
Voidaan sanoa, että maamme musiikkielämä on jo jonkin aikaa ”ratsastanut aallonharjalla”. Tätä asiaa hämmästellään ulkomailla ja kysytään, mikä on
suomalaisen musiikkielämän salaisuus, mikä on kaiken tämän mahdollistanut.
Vastaukseksi esimerkiksi 30.11.2001 ilmestyneiden sanomalehtien Le Guardian ja Daily Telegraph sekä julkaisun BBC Music Magazine kirjoituksissa Suomen musiikki-ihmeestä on tuotu esiin maahamme muutamia vuosikymmeniä
sitten luotu korkeakoulua edeltävä koko maan kattava musiikkioppilaitosjärjestelmä musiikkikoulu – musiikkiopisto – konservatorio.27 Näitä ilmaisuja voitaneen pitää riittävinä osoittamaan sen, että musiikkioppilaitoksemme eivät
ole jääneet ainakaan pysyvänä olotilana heikkotasoisiksi, kuten Sibelius-Akatemian järjestysmuodon perusteita ja lainsäädäntöä selvittäneen toimikunnan mietinnössä ilmeisesti valtionavustuslainsäädäntöjä koskeneen kilpailun
27. HS 6.12.2001: B 11 (Vesa Sirénin artikkelissa ”Musiikki käy lyömäaseesta”).
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johdosta 1960-luvun puolivälissä erittäin vähättelevästi annettiin ymmärtää.
Samalla puheena olevat ulkomaiset lausunnot antavat omalta osaltaan oikeutuksen ilmaista, että musiikkioppilaitokset olisivat ansainneet huomattavasti
korkeammat valtionavustusperusteet kuin niiden vuonna 1969 voimaan tulleessa lainsäädännössä toteutettiin.
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8574/780 1969)
Klemetti, Heikki & Ekman, Karl 24.1.1925. Suomen Valtioneuvoston Opetusministeriölle

KOULUHALLITUKSEN/OPETUSHALLITUKSEN ARKISTO
Hyvinkään Musiikkiopiston opetussuunnitelma v. 1969
Helsingin Kansankonservatorion opetussuunnitelma v. 1969
Kouluhallituksen tarkastuskertomukset vuodelta 1969
Khs 785/780 1969 Hyvinkään Musiikkiopisto
		 1095/780 1969 Ylivieskan seudun Musiikkiopisto
		 10188/780 1969 Kemin Musiikkiopisto
		 10189/780 1969 Oulun kaupungin Musiikkiopisto
		 10952/780 1969 Kajaanin Musiikkiopisto
		 11133/780/1969 Joensuun Musiikkiopisto
		 11697/780 1969 Porin Musiikkiopisto

KANSALLISARKISTO
Borgå domkapitlet
Pk 22.1.1845, Ca
Senaatti (talousosasto)
KD 39/422 1860
AD 1399/254 1872
pk 23.1.1873, I: 272–277
AD 192/233 1877
pk 19.4.1877, II: 1019–1923
pk 29.1.1877, VI: 769–772
Suomen Suuriruhtinaan kirje Turun tuomiokapitulille, ÅD 29.11.1877
AD 850/102 1878
pk 13.9.1878, V:164–165
AD 932/101 1882
pk 12.10.1882, V: 647–649
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AD 1699/112 1887
pk 22.12.1887 VI: 1395–1396
AD 221/224 1887
AD 626/100 1887
pk 13.10.1887 V: 758–763
AD 146/1 1888
pk 17.3.1888 II: 355–356
pk 19.12.1888 VI: 1163–1164
AD 123/100 1888
pk 9.2.1888, I: 642
AD 601/242 1888
AD 1991/289 1896 IX: 423–425, 435–439
AD 564/386 1904
KD 49/435 1909 pk 12.4.1911, IV: 715–717
pk 14.7.1911 VII: 251–256
AD 188/28 1912
Suomen säätyjen kirje Suomen Suuriruhtinaalle 18.5.1877 (Stormäktigaste, Allernådigste Kejsare och Storfurste)
Taideakatemiakomitean mietintö 30.4.1879 (Komitén 30.4.1879)
Stats Sekretariatet för Storfurstendömet Finland, Andra Afdelningen, kirje
N:o 199, 28.3./9.4.1880: Till Herr General Guvernören öfvre Finland.
Suomen suuriruhtinaskunnan Kenraalikuvernööri. Kirje N:o 721, 1./13.
huhtikuuta 1880. Keisarillisen Suomen Senaatin Talousosastolle. (kirje käsittää senaatin talousosaston lausunnon johdosta 28. maaliskuuta/9. huhtikuuta Nro 199 annetun ”Korkeimman määräyksen olemaan tällä hetkellä
ryhtymättä toimenpiteisiin, mitkä liittyisivät säätyjen anomukseen korkeimman asteen koulutuslaitoksen perustamisesta taiteiden ja musiikin opettamisen edistämiseksi.”
Komiteanmietintö 14.5.1909. Lukkari- ja urkuriopetuksen uudesta järjestämistä varten maan evankelis-luterilaisissa seurakunnissa asetetun komitean mietintö

KANSALLISARKISTON DIGITAALIARKISTON
ANSIOLUETTELOKOKOELMA
Dieberg, Gotthard Johan

KANSALLISKIRJASTON KÄSIKIRJOITUSKOKOELMA
Musikaliska Sällskapet i Åbo. Coll. 501.1. Verifikationer 1794–1795
Helsingfors Musikförening. Årsberättelserna 1886–1887 — 1901–1902
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MUSEOVIRASTON ARKISTO
H.A. Reinholms samling 89/1: 69, 89/3: 246–247

JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTO
Kuopion tuomiokapituli
Protokoll, fördt vid synodal mötet i Kuopio den 24–28 augusti 1864 [asiakirjan
sisältö on myös tuomiokapitulin kiertokirjeessä Cirkulärbref 111/22.3.1865]
KD 30.11.1864, § 32
KD Ark Ca 13: 489
KD Cirk 110/11.2.1865: 3

TURUN MAAKUNTA-ARKISTO
Domkapitlet
ÅD Ark G III, I
ÅD pk 18.1.1843, § 3ÅD Ark A I 73: 88–89
ÅD pk 1859: 12–14
Handlingar 1859: 12–14
ÅD Ark G III, I
ÅD 18.6.1862, § 9
ÅD Ark A I 92: 441
ÅD Ark E I: 40
ÅD Cirk 662/30.1.1878, § 1 a: 127–131
ÅD Ark G III; I

ATENEUMIN ARKISTO
Finlands konstföreningen. Protokollerna 1860–1878

SIBELIUS-AKATEMIAN ARKISTO
Jyväskylän Musiikkiopiston kirje Sibelius-Akatemialle 29.7.1957

SIBELIUSMUSEON ARKISTO (Turku)
Musikaliska Sällskapet i Åbo
Stadgar och Matrikel 1790
Räkningar, Inventarium 1790
Räkningar och Handlingar, Inkomster och Utgifter år 1793
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Handlingar 1791–1800
Handlingar 1802–1807
Handlingar 1868–1899
Protokoll 1868–1870
Protokoll, förd vid Musikaliska sällskapets i Åbo sammanträde den 5. April 1876

SUOMEN MUSIIKKIOPISTOJEN/MUSIIKKIOPPILAITOSTEN
LIITON ARKISTO
Fil. maist. Felix Krohn 14.2 1962. Aloite Opetusministeriölle musiikkioppilaitoksia koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi, liitteenä kaupunkineuvos K.
R. Lindgrenin laatima lainsäädäntöehdotus

HELSINGIN KONSERVATORION ARKISTO
Armas Launis. Kirje Helsingin Kansankonservatorion johtokunnalle 10.5.1926
Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion säädekirja
Vaasan Musiikkiopiston kirje musiikkioppilaitoksille 23.11.1952 allekirjoittajina johtokunnan puheenjohtaja G. [Gösta] Stråhle ja musiikkiopiston johtaja Marja Kuutti

YKSITYISET ARKISTOT
Hällström-suvun arkisto, Helsinki
Hannes Hällströmin muistelmia 1945
Kurkijoki-Seuran arkisto
Valokuva-arkisto
N4-03-005-2322, M2-03-086-1967-. ja N4-03-011-2318, d163
Pirkko Kuhan arkisto, Korjusalmi, Liperi
Hällström, J. Erkki 2.2.1935
1935a Hällström suvun Karjalaisen haaran jäsenet ja vanha koti Simananniemi.
1935b Hällström-suku.
Jukka Kuhan arkisto, Helsinki
Musiikkioppilaitostoimikunnan mietintö, KM 1965; B 87
Sibelius-Akatemian aineyhdistelmiä ja tutkintoja koskevat vaatimukset [ei päiväystä, mutta koskevat lukuvuotta 1968–1869]
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2. Painetut arkistolähteet
EDUSKUNNAN KIRJASTO
Valtiopäivät 1919. Asiakirjat. Ensimmäinen osa.
Hallituksen esitys N:o 17. Eduskunnan vastaus 14.6.1919. Suomen Hallitusmuoto.
Valtiopäivät 1962. Liitteet I–VIII A.
Kansanedustajat Elis Manninen ja Uuno Voutilainen. Toivomusaloite N:o
525/1.3.1962 ”että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin Pohjois-Karjalan musiikkiopiston perustamiseksi Joensuussa sijaitsevan Itä-Suomen seminaarin yhteyteen”.
Kansanedustajat Veikko Hyytiäinen ja Pentti Sillantaus. Toivomusaloite
N:o 524/7.3.1962 musiikinopetusta koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi.
Kansanedustajat Tyyne Paasivuori, Veikko Helle ja Sylvi Siltanen.
Toivomusaloite N:o 523/12.3.1962 korkeamman musiikki-, kuva- ja näyttämötaidekasvatuksen uudistamisesta.
Kansanedustaja Jussi Saukkonen et al. Lakialoite N:o 138/12.3.1962.
Ehdotus laiksi Sibelius-Akatemian valtionavustuksesta.
Kansanedustaja Matti Kekkonen et al. Toivomusaloite n:o 527/13.3.1962
musiikkiopistojen valtionavun järjestämiseksi lakisääteiseksi.
Valtiopäivät 1964. Asiakirjat. Ensimmäinen osa
Kansanedustaja V. E. Partanen et al. Lakialoite N:o 100/1964: Ehdotus
laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Valtiopäivät 1965. Asiakirjat
Hallituksen esitys N:o 43/1965/7.5.1965 Eduskunnalle laiksi Sibelius-Akatemian järjestysmuodon perusteista ja valtionavustuksesta.
Valtiopäivät 1966.
Eduskunta. Laki Sibelius-Akatemian valtionavusta ja toiminnan perusteista (4/66)
Valtioneuvosto. Asetus Sibelius-Akatemian valtionavusta ja toiminnan perusteista (191/66).
Valtiopäivät 1967. Asiakirjat. Kolmas osa
Hallituksen esitys N:o 124/24.10.1967 Eduskunnalle laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 13/15.11.1967 hallituksen esityksen
johdosta laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Kansanedustaja Pentti Sillantaus et al. Vastalause sivistysvaliokunnan
mietintöön N:o 13/15.11.1967 hallituksen esityksen johdosta laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
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Suuren valiokunnan mietintö N:o 118/29.11.1967 hallituksen esityksen
johdosta laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta 7.12.1967.
Valtiopäivät 1967. Liitteet I–XII A.
Kansanedustaja Kuuno Honkonen et al. Lakialoite N:o 86: Ehdotus laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Kansanedustaja Ensio Partanen et al. Lakialoite N:o 87: Ehdotus laiksi
musiikkiop pilaitosten valtionavustuksesta.
Kansanedustaja Pentti Sillantaus et al. Lakialoite N:o 88: Ehdotus laiksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Valtiopäivät 1968.
Eduskunta. Laki musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta (147/68)
Valtioneuvosto. Asetus musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta (206/68)
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SANOMALEHTIARTIKKELIT JA -ILMOITUKSET
Eräiden sanomalehtien joidenkin vuosikertojen sivunumeroinnissa ilmenevää
juoksevaa numerointia alla olevassa luettelossa ei ole käytetty, vaan kaikkien
sanomalehtien sivut on numeroitu kunkin päivän sanomalehden sivujärjestyksen mukaan. Samaa käytäntöä on noudatettu, jos kysymyksessä on liitenumero
(Bihang, Bilaga, Half-veckoupplaga, Supplement, Upplaga), minkä sivut on ilmaistu numerosta yksi alkaen eikä ole noudatettu numerointia kyseisen sanomalehden sivujen jatkona. Jos kyseessä olevan artikkelin teksti jatkuu otsikoksi
luokitelta- tavan ilmauksen jälkeen virkkeenä, asia on varustettu lainausmerkeillä ja lisätty asiayhteyden selville saamiseksi joissakin tapauksissa otsikon
jälkeen joitakin sanoja. Samoin on menetelty, jos kysymyksessä on toimituksen
merkillä — varustettu uutinen ilman samalla sivulla olevaa otsikkoa tai sanomalehti-ilmoitus ilman itsenäistä otsikkoa esimerkiksi osastossa „Diverse“, „Ilmoituksia“ tai muussa vas- taavassa osastossa. Jos puheena olevan uutisen pääotsikko
on eri sivulla kuin uutinen tai artikkeli, pääotsikkoa tarkoittava ensimmäisenä
mainittu sivunumero on erotettu pilkulla uutisen tai artikkelin sivunumerosta.
Artikkelien kirjoittajien ja ilmoitusten allekirjoittajien nimet on esitetty
järjestyksessä etunimi, sukunimi, kuten ne ovat sanomalehdissä. Jos kirjoittajaksi ilmaistaan nimimerkki (esimerkiksi Koulumies tai kirjoittajan nimikirjaimet), erikseen ei mainita, että kysymyksessä on nimimerkki, koska se on
todettavissa muutoinkin. Jos nimikirjaimilla varustetun artikkelin kirjoittaja on tiedossa, nimi on ilmaistu hakasuluissa. Joihinkin ilman allekirjoitusta
oleviin Helsingfors Tidningarin artikkeleihin kirjoittajaksi hakasulkuihin on
merkitty Zacharias Topelius sillä perusteella, että Topeliuksen tehtäväalaan
sanomalehden toimituksessa kuului muun muassa taide ja siten myös musiikki. Yleisesti myös tiedetään, että kirjoitukset otsikolla „Leopoldiner-bref“ ovat
Zacharias Topeliuksen kirjoittamia.

Sanomalehti
numero/päivämäärä: sivu/sivut
Aamulehti (Tampere)
70/13.6.1885: 1–2
75/25.6.1885: 1–2
129/29.10.1887: 2
36/23.3.1888: 2

Tampere, 13 p. Kesäkuuta. Toim. Kaupunkimme
soittokunnista.
Toim. Wieläkin kaupunkimme soittokunnista.
Tampere, 29 p. lokakuuta. Toim. Sananen laulun
ja soiton edistämisestä.
Toim. Maalaissoittokunnista.
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218/19.9.1901: 2

Uutisia Tampereelta ja lähiseud. Toim. „— Orkesterikoulun Tampereelle [- -].“
Ilmoituksia. Aatto A. Liljeström. „Tampereen Orkesterikoulu [- -].“
Ibid.
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. „— Turun musiikkikoulu, [- -].“
Toim. Lukkari-urkurikokous Tampereella.
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. Musiikiuutisia.
Yleisöltä. [Ei allek.]. Naisurkureita Suomeen.
Uutisia Tampereelta ja lähiseudulta. Toim. Orkesteria hommataan Tampereelle.
Toim. Kysymys lukkari-urkuriopetuksen uudistamisesta.
Yleisiä uutisia. Toim. Hyljättyjä apuraha-anomuksia.
Yleisiä uutisia. Toim. Arm. esitys tulo- ja menoarvion järjestelystä.
Kirjallisuutta ja taidetta. — r. „Tampereen Musiikkikoulun oppilasnäytteet, [- -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. —r. Tampereen musiikkikoulun oppilasnäytteet.
Toim. Jouset soivat Weneskoskelle.

236/10.10.1901: 1
238/12.10.1901: 1
178/4.9.1904: 3
190/22.8.1906: 2
269/22.11.1907: 3
134/13.6.1909: 3
222/25.9.1909: 3
7/11.1.1910: 2
244/21.10.1910: 2
42/21.2.1912: 2
113/18.5.1919: 8
114/20.5.1919: 6
264/1.10.1982: 19
Aftonposten (Helsingfors)
219/10.9.1889: 3
7/10.1.1896: 3
210/10.9.1896: 3
175/2.8.1897: 2
176/3.8.1897: 2
177/4.8.1897: 2
18/23.1.1899: 1, 2
18/23.1.1899, S-uppl.: 1, 2
211/12.10.1899: 2
252/29.11.1899: 1, 2

Musik. Red. „Hr Ch. Gregorovitsch kommer,
[- -].“
Musik. Red. „Sångerskan Matilda Andersin,
[- -].“
Musik. Red. Hr. Ch. Gregorovitsch kommer enl.
N. Pr. att fungera såsom lärare i violinspel vid
orkesterskolan härstädes.
Hemlandet. Red. Universitetet.
Red. Morgontidningarna. Uusi Suometar.
Red. Morgontidningarna. Nya Pressen.
Helsingfors, den 23 Jan. K. [Karl Flodin]. „Vid
populära konserten i lördags [- -].“
Ibid.
Helsingfors, den 12 otober. Red. „Sångerskan Elsa Norring [- -].“
Helsingfors den 29 november. Red. Klockare- och
orgelnistskolan i Viborg.
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Helsingfors, den 22 december. K. Flodin. Nya
musikalier.
M. P. Bronislaw Huberman

Aura (Turku)
7/18.1.1883: 1, 2

Kotimaalta. Toim. „Kuusimiehinen torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalle Leppäwirralla.“
93/11.8.1885: 2, 3
Kotimaalta. Toim. „— Helsingin musiikiopisto
[- -].“
143/5.12.1885: 1				 W. O. Maaseutujen torwisoittokunnista.
				1–2				Red. Torwisoittokuntien perustamisesta ja kannattamisesta.
65/5.6.1886: 3
Yleisöltä. J. F. Jokunen sana maalaistorwisoittokunnille.
300/27.12.1887: 2
Kotimaalta. Toim. — Oulun lukkari- ja urkurikoulu
45/5.6.1888, M-s-p: 2
Kotimaalta. Toim. „— Päästötutkinto täkäläisessä lukkari- ja urkurikoulussa [- -].“
6/8.1.1889: 2
Toim. „— T. T. Y:n torwisoittokunta on nyt lopullisesti järjestetty.“
237/12.10.1890: 1
Ilmoituksia. Alie Lindberg-Larsen & Severin
Larsen. „Konsertin [- -].“
238/14.10.1890: 1
Ibid.
11/14.1.1893: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „Helppotajuinen
konsertti [- -].“
201/31.8.1893: 3, 4
Sähkösanomia. Toim. — Urkurikoulu Wiipuriin.
Björneborg
40/2.10.1869: 4
41/9.10.1869: 4
Björneborgs Tidning
5/4.2.1862: 1
20/27.5.1862: 1
82/20.10.1877: 4

Diverse. Th. Sörensen. Musik-Institut.
Diverse. Th. Sörensen. Musik-Institut.
Björneborg. Red. „— Twå föreningar, båda [- -] —
orchesterföreningen och handtwerkaresångföreningen. [- -].“
Björneborg. Red. “— Handtwerkare-sångföreningen afslutade i förgår för denna termin sina
sånglektioner, [- -].“
Diverse. Th. Sörensen. Åstundas hyra.
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Ibid.
Björneborg, d. 2 November. Red. „— Musikaliska
sällskapets årsfest [- -].“
3/11.1.1879: 1
Axel Almqvist. „Om minst 12 elever anmäla sig,
[- -].“
4/15.1.1879: 1
Ibid.
43/31.5.1879: 2, 3
Björneborg, den 31 Maj. Red. „— Hr Arno Lohse,
[- -].“
48/21.6.1882: 3
Inhemsk post. Red. — Finsk kompositör i utlandet.
30/12.4.1884: 2
Björneborg den 12 April. Red. „— Musikaliska
sällskapet härst. sammanträdde [- -].“
44/25.6.1895: 2
Notiser för dagen. Red. „— Hon ville höra
´Björneborgska marschen.
63/11.8.1886: 2
Notiser för dagen. Red. — Dödsfall.
77/29.9.1886: 1
Robert Kajanus. „Praktiska Orkesterskolan i
Helsingfors [- -].“
137/29.11.1902: 2
Musik och Literatur. P. Sinfonikonsert och Musikaliska Sällskapets 25-års jubileum.
8/23.1.1904: 2
Från staden och länet. Red. — Musikskolan i
Åbo.
113/30.12.1905: 4				 Från allmänheten. Musiker. Musikaliska Sällskapets orkester.
				4				Från allmänheten. [Musikaliska Sällskapets direktion]. „Musikaliska sällskapets direktion,
[- -].“
77/27.9.1907: 1
Direktionen. Musikaliska Sällskapets Orkesterskola.
78/1.10.1907: 1
Ibid.
79/4.10.1907: 2–3
Red. „Stadsfullmäktige [- -].“
7/26.1.1909: 3
Björneborgs-Nyheter. Red. „— Till dirigent [- -].“
36/14.5.1909: 3
Björneborgs-Nyheter. Red. „— Musikaliska Sällskapet i Björneborg [- -].“
80/19.10.1909: 1
K. F. Grönvall. Musikaliska Sällskapets Orkesterskola.
34/29.4.1910: 2, 3
Björneborgs-Nytt. Red. — Musikaliska Sällskapets statsunderstöd.
81/21.10.1910: 2
Dags-Nytt. Red. Musikaliska Sällskapet[s]
statsanslag.
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Borgå Bladet/Borgåbladet
38/14.5.1904: 2
Borgå stad och socken. Red. „— Konsertgarantiföreningen anställer sin femte och sista konsert
för denna sesong i morgon söndag [- -].“
66/15.6.1909: 3
Hemlandet. Red. — Kvinnliga orgelnister i Finland.
Borgå Tidning
71/12.9.1840: 4

Diverse: Joh. Reinh. Enckell. „Härmedelst får jag
tillkännagifva, det jag meddelar undervisning
att spela Fortepiano, Violin, och Flöjt, äfvensom
uti Orgelspelning och Choralsång, hvarjemte jag
åtager mig stämning af Fortepiano, [- -].“
72/16.9.1840: 4
Ibid.
3/13.1.1841: 4
Ibid.
5/20.1.1841: 4
Ibid.
7/ 25.1.1845: 4
Diverse. Carl Frans Blom. „Undertecknad lemnar undervisning i Violin, Föjt, Violoncelle, Fortepiano och Orgelspelning samt Sång.“
8/29.1.1845: 4
Ibid.
10/5.2.1845: 4
Ibid.
67/27.8.1845: 4
Ibid.
68/30.8.1845: 4
Ibid.
69/3.9.1845: 4
Ibid.
103/31.12.1845: 3, 4
Bokhandels-annoncer. ”[- -] Morgonen. Dikt. af J.
L. Runeberg [- -] af Henry Bollé.”
2/10.1.1849: 4
Diverse. Carl Frans Blom. „Då den allmän klagan [- -].“
5/20.1.1849: 1					 Inrikes. Red. „— Bland de elever id kungl.
Swenska musikaliska akademien, [- -].“
			 4					 Diverse. Carl Frans Blom. „Då den allmän klagan [- -].“
33/27.4.1850: 1
Skol-Nyheter. Red. Död. “Sångläraren wid Högre
El. Skolan i Helsingfors Fredrik Ehrström d.19.
sistlidne Mars.”
64/14.8.1850: 4
Diverse. Carl Frans Blom. „Undertecknads
Klockare Skole inrättning öppnas åter [- -].“
65/17.8.1850: 4
Ibid.
67/23.8.1851: 1				 Inrikes. Borgå. Red. ”— Herr Kelleman ärnar
nästkommande måndag besöka Borgå, jemte sin
fru och musik-kapellet från Åbo, [- -].“
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4				 Diverse. Carl Frans Blom. ”Den för bildande af
blifvande Klockare och Orgelnister [- -].”
68/27.8.1851: 1				 Inrikes. Borgå. Red. ”— Herr Kellerman [- -] på
resa till Borgå träffa des nemligen Hr K. i förrgår
af den otur att emellan Henriksdal och Sibbo så
swårt skada sin arm, [- -].”
				 4				 Diverse. Carl Frans Blom. ”Den för bildande af
blifvande Klockare och Orgelnister [- -].”
44/2.6.1852: 1
Inrikes. ”— Herr Stjernström gaf i Måndags
sitt första spektakel i hufwudstaden. [- -] Det
Sieberska kapellet från Åbo åtföljde hr S.”
83/16.10.1852: 1
Inrikes. Red. ”[- -]. — Maria Serato [- -].“
84/20.10.1852: 1
Inrikes. Borgå. Red. ”[- -]. — Maria Serato [- -].“
86/27.10.1852: 1				 Inrikes. Borgå. Red. „Maria Seratos concert [- -].“
				4				Diverse. Maria Serato. „Med Högwederbörligt
tillstånd [- -].“
62/10.8.1853: 4
Diverse. Carl Frans Blom. „Att jag fortfarande
instundande hösttermin meddelar undervisning
i Instrumental-Musik å Fortepiano, Violin, Flöjt
och Guitarre samt Sång, [- -].“
63/13.8.1853: 4
Ibid.
64/17.8.1853: 4
Ibid.
17/25.4.1857: 1
Ekklesiastika Underrättelser. Åbo Stift. Red.
„Tjenstledighet för studiers fortsättande beviljad
kapellanssubstituten i Storkyro, teologie kandidaten magister J. A. Lindelöf, [- -].“
40/3.10.1857: 4
Carl Frans Blom. Konsert.
37/12.5.1858: 1
Senat för Finland. „Hans Kejserliga Majestäts
nådiga kungörelse, [- -].”
Dagbladet (Helsingfors)
28/30.1.1888: 2
29/31.1.1888: 2
46/17.2.1888: 1–2
66/15.6.1909: 3

Red. Landtdagen. Presteståndet. Klockare- och
orgelnistundervisningen i norra Finland.
Notiser från hemlandet. Red. — Tillämnad klockareskola.
Red. Landtdagen. Bondeståndet. Om statsunderstöd åt klockareskolan i Uleåborg.
Hemlandet. Red. Kvinnliga orgelnister i Finland.

Dagens Tidning (Helsingfors)
8/10.1.1912: 2
Diverse. Emmy Achté. „Undertecknads lektioner
[- -].“
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Ekenäs Notisblad
67/28.8.1885: 4

Eteenpäin (Kotka)
14/5.2.1910: 2
121/26.10.1912: 2

Etelä-Suomi (Kotka)
64/15.6.1909: 3
19/17.2.1912: 2
Finland (Helsingfors)
76/2.4.1885: 2
125/3.6.1885: 3
214/16.9.1885: 1
226/30.9.1885: 1
242/18.10.1885: 3
285/8.12.1885: 2
287/10.12.1885: 3
290/13.12.1885: 1
13/17.1.1886: 3
127/3.6.1886: 2, 3
186/14.8.1886: 3
229/3.10.1886: 3
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Diverse. „De personer hvilka önska deltaga i bildandet af ett stråkkapell [- -] anmäla sig hos kapellmästar Sörensen.”
Kotkasta. Toim. — „Kotkan Musiikin Ystäwäin
wuosikertomuksesta
Kotkasta. Toim. — „Musiikin Ystäwien Orkesterikoulu alkaa ensimmäisestä päiwästä marraskuuta [- -].“
Lähetettyjä kirjoituksia. Naisurkureita Suomeen.
Yleisiä uutisia. Toim. Lisäsuostunta siwistystarkoituksia warten
Helsingfors och inrikes. Red. „— Helsingfors Musikförenings [- -].“
Helsingfors och inrikes. Red. — 3:dje offentliga
uppvisning.
Diverse. Robert Kajanus. „Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].“
Ibid.
Helsingfors och inrikes. Red. „— Helsingfors musikförenings stiftare och medlemmar [- -].“
Helsingfors och inrikes. Red. „— Den tredje sinfonikonserten [- -].“
Helsingfors och inrikes. Red. „— Orkesterföreningen [- -].“
Offentliga nöjen. Nathalie Kalinowsky. „Måndagen den 14 December [- -].“
Helsingfors och inrikes. Red. „— I Helsingfors
musikinstitut [- -].“
Helsingfors och inrikes. Red. „— I Åbo klockareoch orgelnistskola [- -].“
Helsingfors och inrikes. Red. — Dödsfall.
Helsingfors och inrikes. Red. „— Till praktiska
orkesterskolan [- -].“
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241/17.10.1886: 2
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Red. Helsingfors Musikförenings stiftare och
[- -].“
112/17.5.1887: 3
Helsingfors och inrikes. Red. „— Praktiska orkesterskolan [- -].“
249/27.10.1887: 1
Offentliga nöjen. Karl Sjöblom. Andlig Konsert.
250/28.10.1887: 1
Ibid.
112/16.5.1888: 4
Literatur- och konstnotiser. Red. „— Praktiska
orkesterskolan [- -].“
208/6.9.1888: 1
Diverse. Gust. A. Dahlström. Privatlektioner i
violinspelning [- -].“
9/11.1.1889: 1
Diverse. M. Vegelius. „H:fors Musikinstitut [- -].“
10/12.1.1889: 1
Ibid.
11/14.1.1889: 1
Ibid.
12/15.1.1889: 1				Ibid.
				 4				 Literatur- och konstnotiser. Red. „— Ett musikaliskt falsifikat [- -].“
13/16.1.1889: 3
Literatur och konstnotiser. Th. Sörensen. „— Ett
musikaliskt falsifikat“. [+ Red. komment].
116/20.5.1889: 3
Helsingfors och inrikes. Red. Praktiska orkesterskolans uppvisning.
231/4.10.1889: 2, 3
Helsngfors och inrikes. Red. „— Om musiklifvet i
Wiborg [- -].“
245/21.10.1889: 1
Offentliga nöjen. Bestyrelsen. H:fors Musikinstitutets 2:dra (100de) Musikafton [- -].“
246/22.10.1889: 2, 3
Helsingfors och inrikes. Red. „— Helsingfors musikinstitut gaf [- -].“
30/6.2.1890: 3
Diverse hufvudstadsnytt. Red. „— Finska teatern
[- -].“
63/17.3.1890: 2, 3
Helsingfors och inrikes. Red. „— En praktisk orkesterskola [- -].“
122/30.5.1890: 3
Red. Musikinstitutets första offentliga uppvisning.
255/4.11.1890: 2, 3
Helsingfors och inrikes. Red. „Musikföreningen*)
härstädes [- -].“
270/21.11.1890: 2–3
Helsingfors och inrikes. Red. Div. nytt. Finskar i
utlandet.
116/23.5.1891: 3
Helsingfors och inrikes. Red. Diverse nytt.
203/3.9.1891: 1
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
[- -].“
205/5.9.1891: 1
Ibid.
208/9.9.1891: 1
Ibid.
282/4.12.1891: 1
Red. En hyllning åt Mozarts hundra års minne.
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127/3.6.1892: 2, 3
238/13.10.1892: 3
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Helsingfors och inrikes. Red. — Helsingfors musikinstitut och finska språket.
Helsingfors och inrikes. Red. — Rätt för utlänning att besitta fastighet i landet.

Finlands Allmänna Tidning (Helsingfors)
129/31.10.1822: 8
Till salu finnes: Twänne Flygel-Fortepianer.
130/2.11.1822: 8
Ibid.
44/15.4.1826: 8
Johan Scholz. „I saknad af hinderlöshets betyg,
[- -].”
124/23.10.1828: 8
J. Gehring. „De Herrar Studerande som wid [- -].“
108/17.9.1829: 3, 4
Notificationer. Auctioner: Johan Zetterstén.
„Såwida några Speculanter [- -].“
32/9.2.1831: 4
Till salu finnes. “För brist af plats, hos Capellmästaren Scholz å Sweaboag [Sweaborg] ett i
godt stånd befinteligt flygel-fortepiano [- -].”
177/4.8.1851: 4
Anmälde resande. Red. „Med ångfartyget Storfursten ankommo från Åbo [- -] Musik-Direktör
Siebert med kapell, [- -].“
230/4.10.1837: 4
Diverse. G. Lukander. „Undertecknad [- -] gifwer
underwisning uti coral sången, äfwensom att
spela på orgel.“
232/6.10.1837: 4
Ibid.
75/1.4.1841: 4
Diverse legala Kungörelser. Adelgunda C. W.
Heintze. „Härigenom uppmanas min man Theater-Sångaren Carl Gottlob Fredrik Möllhausen,
[- -].“
79/6.4.1841: 3, 4
Ibid.
185/13.8.1841: 4
Diverse enskilda kungörelser: F. Stenvik. Concert.
186/14.8.1841: 4
Ibid.
5/7.1.1843: 3
Dödsfall. Red. ”Musices-Direrteuren J. C.
Downers maka, Cbarlotta Lindström, afled stilla
i NyCarleby den JO December 1842, [- -].”
4/7.1.1846: 4
Till salu finnes. Wasenius & Comp. „[- -] Morgonen. Dikt. af J. L. Runeberg. [- -] af Henry Bollé.“
12/16.1.1849: 4
Diverse enskilda Kungörelser. Carl Frans Blom.
„Då den allmänna klagan [- -].“
14/18.1.1849: 4
Ibid.
202/31.8.1850: 4
Diverse. Carl Frans Blom. “Undertecknads
Klockare-skolinrättning [- -].”
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246/22.10.1850: 4

248/24.10.1850: 4
249/25.10.1850: 2
251/28.10.1850: 2
263/11.11.1850: 2
27/3.2.1851: 4
38/15.2.1851: 3
75/1.4.1851: 2–3
76/2.4.1851: 3–4
78/4.4.1851: 2–3
137/17.6.1851: 3
177/4.8.1851: 4
196/26.8.1851: 4
199/29.8.1851: 4
45/24.2.1852: 1
240/15.10.1852: 1
/19.11.1853: 4
270/21.11.1853: 4
35/11.2.1854: 1
60/13.3.1854: 4
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Enskilda notifikationer. Konsert. Henriette Nissen Saloman. “Nästk. Thorsdag den 24 Oktober
gifrer undertecknad, benäget biträdd af Herrar
Amatörer, [- -].“
Enskilda notifikationer. Konsert. Henriette Nissen Saloman. ”I dag Thorsdag [- -].“
Enskilda notifikationer. Diverse. “Fru Nissen-Saloman gifver åter, på fleres begäran, i morgon
Lördag, konsert [- -].“
Helsingfors. Red. “— Madame Nissen-Saloman
gaf i förrgår Lördag, [- -] ännu en konsert, som
var besökt af omkr. 300 åhörare.”
Landsorterna. Lovisa. Red. “I går gaf Hr v. Konigslöw konsert härstädes för omkr. 100 personer
[- -].“
Enskilda notifikationer. Diverse. Carl Frans
Blom. “Undertecknads skolinrättning [- -].”
Red. Underrättelser ifrån Wiborg.
Red. Grefve L. Heyden. I.
Red. Grefve L. Heyden. II.
Red. Grefve L. Heyden. III.
Strödda Underrättelser. Red. Konstnotiser från
utlandet.
Anmälde resande. Red. „Med ångfartyget Storfursten ankommo från Åbo [- -] Musik-Direktör
Siebert med kapell, [- -].“
Enskilda notifikationer. Carl Frans Blom. ”Den
för bildande af blifvande klockare och orgelnister
[- -].”
Ibid.
Helsingfors. Red. ”Musiken i Hufvudstaden torde
[- -].”
Helsingfors. Red. ”[- -]. Maria Serato [- -].”
Enskilda notifikationer. Diverse. R. Lagi. ”Första
subskriberade symfoniconcerten [- -].”
Ibid.
Helsingfors. Red. ”Den musikaliska soirée à la
Gungl, [- -].”
Enskilda notifikationer. Diverse. Red. ”Om resepass till afresa från orten: Sachsiske unders. Musikus Lohse samt [- -].”
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253/31.10.1854: 1
129/7.6.1855: 1
17/22.1.1857: 2–3
47/26.2.1857: 1
57/10.3.1857: 4
104/7.5.1857: 1
154/9.7.1857: 1
155/10.7.1857: 1
164/21.7.1857: 1
64/18.3.1858: 4
67/22.3.1858, Bih.: 2
103/6.5.1858: 1
22/28.1.1859: 4
24/31.1.1859: 4
203/3.9.1859: 3
60/12.3.1860: 1

219/20.9. 1861: 2–3
130/7.6.1862: 1
16/21.1.1863: 2
66/20.3.1866: 1
136/15.6.1866: 1
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Åbo. Red. ”— Privata skolor för sång och rittning
inrättas af musikdirektör Möller och gymnasii
t. f. ritlärare Ullberg.”
Helsingfors. (Korresp.). Tammerfors.
Red. Om en konstskola i Finland.
Helsingfors. Red. ”Konsert kommer att nästa
vecka gifvas [- -].”
R. Lagi. Concert.
Helsingfors. Red. Theater.
Helsingfors. Red. Theatern.
Helsingfors. Red. Theater.
Helsingfors. Red. Theater.
Enskilda notifikationer. Diverse. “Musikalisk aftonunderhållning af Herr Ziems´ kapell [- -].”
Ibid.
Senat för Finland. ”Hans Kejserliga Majestäts
Nådiga Kungörelse, [- -].”
Enskilda notifikationer. Diverse. Carl Frans
Blom. “Underwisningen uti undertecknads skola
[- -].”
Ibid.
Blandade ämnen. (Insändt.). —k—k—k—. Något
om sångskolan i Impilax.
Helsingfors. Red. „Finska konstföreningen hade [- -]. Prof. Cygnæus delgaf, i den frånvarande
ordförandens ställe, ett förslag till bildande af en
finsk konstakademi, [- -].“
U. C. [Uno Cygnaeus]. Förslag att vederlägga
några af de vigtigaste dertecknade förslag rörande folkskoleväsendet i Finland.
Helsingfors. Red. „Reseunderstöd är af k. senaten beviljadt orgelnisten vid härvarande Nikolaikyrkan R.. T. Lagi [- -].“
Helsingfors. Red. Anslag till de sköna konsternas
uppmuntran och befordrande.
Icke-Officela Afdelningen. Helsingfors. Red. Ur
finska litteratursällskapets årsberättelse afgifven den 16 mars 1866.
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „Konstföreningen har till finska jurymän [- -]: Arkitektur: Planer
och ritningar till en konstakademi [- -].“

Tutkimusaineisto

39/17.2.1870: 1
240/16.10.1871: 1
79/6.4.1872: 1–2
110/14.5.1872: 1, 2 			
				

1, 2				

146/28.6.1873: 1
274/25.11.1874: 1
239/15.10.1875: 1–2
260/8.11.1876: 1, 2
126/1.6.1878: 1
15/20.1.1879: 1
58/11.3.1879: 1
103/6.5.1879: 1
112/16.5.1882: 1
131/9.6.1882: 1
140/20.6.1882: 1
144/26.6.1882: 1				
				

1 				

163/18.7.1882: 1
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Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. Universitetet.
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „—
Violinisten J. [I.] Lotto´s konsert förliden torsdag
[- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „—
N. Rubinsteins och L. Auers andra konsert var
[- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „—
Konsert gifves om thorsdag af herrar Henrik och
Joseph Wieniawsky.
Icke-Officiela Afdelningen. Red. — Elever i musik.
Red. En privat klockare- och orgelnistskola.
Officiella Afdelningen. Red. „Till befrämjande af
studier i skön konst [- -] åt musikeleven Johan
Emil Sandström femhundra mark, [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „— Bernhard
Henrik Crusell, [- -].”
Icke-Officiela Afdelningen. Red. — Anbud till
olycka.
Officiela Afdelningen. Red. „Sedan Hans Kejserliga Majestät [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „—
Den konsert, hvilken förliden lördag [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „—
Sångföreningens konsert, hvarvid Beethovens
messa i C-dur utfördes, [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. Helsingfors. „—
Henry Wieniawski, som numera har återstäld
[- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. — Musikskolan.
Officiela Afdelningen. Red. Anslag åt musikförening.
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. —
Finsk kompositör i utlandet
Officiela Afdelningen. Red. Fastställd organisationsplan för musikförening.
Officiela Afdelningen. Red. Understöd för företagande af utrikes resa.
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. —
Finsk konstnär i utlandet.
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216/18.9.1882: 1
175/31.7.1883: 1
214/14.9.1883: 1
234/8.10.1883: 1, 2
244/19.10.1883: 1
245/20.20.1883: 1
211/10.9.1884: 2
242/16.10.1884: 1
262/8.11.1884: 1
76/2.4.1885: 1
242/19.10.1885: 1
277/28.11.1885: 1–2
286/9.12.1885: 3
13/18.1.1886: 1
228/2.10.1886: 1, 3
242/19.10.1886: 1
192/18.8.1888: 1
38/14.2.1907: 1
121/29.5.1909: 1
98/30.4.1910: 1
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Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „—
Musikinstitutet [- -].“
Officiela Afdelningen. Red. Faststälda stadgar.
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „— I
Helsingfors klockare- och orgelnistskola, [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „— Helsingfors
musikinstituts första musikafton [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „—
Helsingfors musik förening sammanträdde [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. —
Helsingfors musikförening.
Konst och literatur. Red. „— Helsingfors musikinsitut [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. —
Helsingfors musikförenings årsmöte ägde rum
[- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „— Mötet angående Helsingfors musikinstituts framtid [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „— Helsingfors
musikförenings stiftare och medlemmar [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „— Helsingfors
musikförenings stiftare och medlemmar [- -].“
Officiela Afdelningen. Red. „Enligt Minister
Statssekreterarens [- -].“
Konst och literatur. Red. „— Symfonikonserten
[- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „— I Helsingfors
musikinstitut [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „— Till praktiska orkesterskolan, [- -], hafva anmält sig 23 elever, af hvilka 16 blifvit antagna.“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. „— Helsigfors
musikförenings stiftare och [- -].“
Icke-Officiela Afdelningen. Red. — Musikskola i
Wiborg.
Icke-Officiela Afdelningen. Helsingfors. Red. „—
Till finska medborgare [- -].“
Icke-Officiela afdelningen. Helsingfors. Red. Musikaliska sällskapet i Björneborg.
Icke-Officiela afdelningen. Helsingfors. Red. —
Statsunderstöd åt musikaliska sällskap och orkestrar.
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Folket (Helsingfors)
12/20.3.1903: 2
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Helsingfors. Nyheter för veckan. Red. — Vägradt
statsbidrag åt Musikaliska sällskapet i Åbo.

Folkwännen (Helsingfors)
42/15.10.1879: 2
Helsingfors. Red. — Dödsfall.
209/10.9.1885: 1 				 Diwerse. Robert Kajanus. „Praktisk Orkesterskola öppnas [- -].“
				 3 				 Helsingfors den 10 september. Red. „— En praktisk orkesterskola öppnas härstädes [- -].“
211/12.9.1885: 1
Diwerse. Robert Kajanus. „Praktisk Orkesterskola öppnas [- -].“
232/7.10.1885: 2
Helsingfors den 7 oktober. Red. „— 400 mark, inkomsten af sällskapspektakel i Tammerfors [- -].“
213/15.9.1885: 1
Ibid.
249/27.10.1887: 1
Karl Sjöblom. Andlig Konsert.
112/16.5.1888: 2
Helsingfors den 16 maj. Red. „— Praktiska orkesterskolan i Helsing- fors [- -].“
12/15.1.1889: 4
Hwarjehanda. Red. Underligt.
26/1.2.1890: 2
Hufwudstaden. Red. „— En ny inhemsk orkester
[- -].“
Fredrikshamns Tidning
5/16.1.1889: 1, 2
6/19.1.1889: 1, 3
18/2.3.1898: 1, 3
22/19.3.1904: 3
6/23.1.1909: 2, 3
46/16.6.1909: 3
Haminan Lehti
64/15.6.1909: 3

F:hamn den 16 Jan. Red. Red. — Ett musikaliskt
falsifikat.
F:hamn den 19 Jan. Th. Sörensen: „— Ett musikaliskt falsifikat.“
[+ Red. komment].
Fredrikshamn den 2 Mars. Red. Finsk sångerska
i Petersburg.
Nyheter för dagen. Red. — Viborgs klockare- och
orgelnistskola.
Staden och omnejden. Red. „— Till musikledare
[- -].“
Hemlandet. Red. — Kvinnliga ogelnister i Finland.
Lähetettyjä kirjotuksia. (Ei allek.). Naisurkureita Suomeen.
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Helsingfors
235/10.10.1879: 2
90/21.4.1881: 1
32/10.6.1882: 2
246/23.10.1882: 2, 3
293/16.12.1882: 2
Helsingfors Aftonblad
220/21.9.1894: 1, 2
61/31.8.1893: 2
4/5.1.1895: 2
Helsingfors Dagblad
130/7.6.1862: 1
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Från hemlandet. Red. — Dödsfall.
Hufwudstaden. Red. „— Om wår landsman Robert Kajanus, [- -].“
Helsingfors den 10 . Red. Anslag åt musikförening.
Helsinfors den 23 okt. Åbo bref. Red. — Klockare- och orgelnistskola i Uleåborg
Helsingfors den 16 dec. Red. „Musikinstitutets
första offentliga elevuppwisning, [- -].“
Hufvudstaden. Red. „Vår landsmaninna fröken
Agnes Tschetschulin, [- -].“
Konstvärlden. Red. Helsingfors musikinstitut.
Offentliga nöjen. Hotel Kämp.

Helsingfors. Red. „— Reseunderstöd är af k. senaten [- -].“
17/22.1.1863: 1
Helsingfors d. 22 Jan. Red. „— Anslag till de sköna konsternas uppmuntran och befordrande,
[- -].“
43/21.2.1863: 1
Helsingfors d. 21 Febr. Red. „— Finsk medborgarerätt har den 10 innevarande Februari beviljats åt preussiske infödingen, musikus Daniel
Herman Paul.“
65/19.3.1866: 1, 2
Helsingfors den 19 Mars. Red. — Litteratursällskapets årsmöte den 16 Mars 1866.
158/11.7.1866: 1
Helsingfors den 11 Juli. Korrespondens från
Tammerfors.“På läkaresällskapets [- -].“
127/5.6.1869: 1
Helsingfors den 5 Juni. Red. — Musiknytt.
39/17.2.1870: 1, 2
Helsingfors den 17 Febr. Red. „Musikläraretjänsten vid universitet [- -].“
92/5.4.1871: 4
Ferdinand Laub. „Konsert gifves Lördagen [- -].“
101/17.4.1871: 4
Ferdinand Laub. „Konsert Tisdagen [- -].“
43/14.2.1872: 4
Ferdinand Laub. Konsert.
69/11.3.1872: 4
R. Faltin. „Repetitionen med orchester till ´Årstiderna´ eger rum [- -].“
74/16.3.1872: 3 				 Ω. Ur vårt musiklif. VI.
				4 				R. Faltin. Konsert.
91/5.4.1872: 3
Ur vårt musiklif. VII.
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140B/25.5.1872: 2
155/9.6.1872: 3
327/29.11.1872: 1–2
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Ω. Ur vårt musiklif. X.
Ω. Ur vårt musiklif. XX.
Helsingfors den 29 Nov. Red. — Mozarts
Reqviem förklarad i bann!
91/5.4.1872: 3
Ur vårt musiklif. VII.
113/28.4.1873: 1, 3
Helsingfors d. 28 April. Red. „— Mozarts
Reqviem kommer att ånyo gifvas af sångföreningen [- -].“
172/28.6.1873: 1, 3
Helsingfors den 28 Juni. Red. — Privat klockareoch organistskola.
316/19.11.1873: 1, 2
Helsingfors den 19 Nov. Red. — Finsk artist.
100/15.4.1874: 2–3
Ω. Ur vårt musiklif. XXV.
323/26.11.1874: 1, 2
Helsingfors den 26 November. Red. — Reseunderstöd. ”[- -] åt musikeleven Johan Emil Sandström femhundra mark, och åt sångeleven Naëmi
Ingman ett tusen mark.“
88/3.4.1875: 2–3
M. W. [Martin Wegelius]. Musik. IX.
281/15.10.1875: 1
Red. Helsingfors den 15 Okt.
97/9.4.1876: 1, 2
Helsingfors den 9 April. Red. „Vid musikaliska
sällskapets i Åbo sammanträdde [- -].“
20/22.1.1878: 4
Diverse. C. G. Wasenius & O. Pahlman. „Nybildade klockare- och orgelnistskolan i Åbo öppnas
[- -].“
22/24.1.1878: 4
Ibid.
103/16.4.1878: 3
Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. Tonkonst. XII.
194/20.7.1878: 1, 2
Helsingfors den 20 Juli. Red. — Ett musikkapell
på rymmarfärd.
255/19.9.1878: 2
Bis. [Karl Fredrik Wasenius].Tonkonst. XVI.
276/10.10.1878: 2
Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. Musik.
17/19.1.1879: 1				 Offentliga Nöjen. „Måndagen den 20 Januari gifva Madame Desirée Artot, [- -] och Henri Wieniawski, [- -] den andra och sista Konsert uti
Universitets solennitetssal. [- -].“
				1, 2–3 			 Helsingfors den 19 Januari. Bis. [Karl Fredrik
Wasenius]. Konsert.
65/8.3.1879: 3
Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. Tonkonst.
157/12.6.1879: 3
Red. „— Herr N. B. Emanuel, hvilken härifrån
åtföljde H. Wieniawski på hans konsert-tournée
genom Ryssland, [- -].“
176/3.7.1880: 1
Offentliga Nöjen. P. G. Nymark. Thölö Tivoli.
177/4.7.1880: 1
Ibid.
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Offentliga Nöjen. Kaisaniemi: Musik utföres af
Gosskapellet [- -].“
183/10.7.1880: 1
Offentliga Nöjen. Alp-Paviljongen. „I dag Lördag
den 10 Juli utföres Musik af Gosskapellet [- -].“
196/23.7.1880: 1
Diverse. S. Sörensen. Hornmusik.
198/25.7.1880: 1
Ibid.
199/26.7.1880: 1
Ibid.
94/8.4.1882: 2
Helsingfors den 8 April. Red. „— Edvard Grieg,
[- -].“
99/14.4.1882: 2, 3
Helsingfors den 14 April. Red. „— Till direktor
för musikföreningens skola [- -].“
128/13.5.1882: 2, 3
Helsingfors den 13 Maj. Red. „— Violinisten Anton Sitt [- -].“
161/17.6.1882: 2, 3
Helsingfors den 17 Juni. Red. — Finsk kompositör i utlandet.
170/27.6.1882: 1, 2				 Helsingfors den 27 Juni. Red. — Faststäld organisationsplan för musikförening.
				 1, 2				 Helsingfors den 27 Juni. Red. — Stipendier.
181/8.7.1882: 4
Diverse. Leon. Borgström. „Helsingfors musikförening [- -].“
191/18.7.1882: 2
Helsingfors den 18 Juli. Red. — Finsk konstnär i
utlandet.
234/30.8.1882: 2, 3
Helsingfors den 30 Augusti. Red. — Orkesterfrågan i Helsingfors.
245/10.9.1882: 2
M. W. [Martin Wegelius]. Ännu några ord om
musikinstitutet.
290/25.10.1882: 2, 3
Helsingfors den 24 Oktober. Red. — Klockare och
orgelnistskola i Uleåborg.
131/17.5.1883: 2, 3
Helsingfors den 17 Maj. Red. — Musikförhållandena i Jyväskylä.
206/1.8.1883: 2
Strödda notiser. Red. — Faststälda stadgar.
264/28.9.1883: 1, 2
Helsingfors den 28 September. Red. Orkesterföreningens anslag.
285/19.10.1883: 2, 3
Helsingfors den 19 Oktober. Red. „— Helsingfors
musikförening sammanträdde i går [- -].“
37/8.2.1884: 4
Tjenstsökande. Kapellmästar S. Sörensen i Kotka. Musik och Sång lärare.
41/12.2.1884: 4
Ibid. [utan sign.]
45/16.2.1884: 4
Ibid. [med sign.]
46/17.2.1884: 3
Till Red. för H:fors Dagblad. Bis [Karl Fredrik
Wasenius]. „Herr Wegelius har [- -].“
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Helsingfors den 1 Juni. Red, „— Helsingfors musikinstitut höll [- -].“
233/28.8.1884: 1
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
[- -].“
282/16.10.1884: 2
Helsingfors den 16 Oktober. Red. „— Helsingfors
musikförenings årsmöte [- -].“
305/8.11.1884: 2
Strödda notiser. Red. „— Mötet angående Helsingfors Musikinstituts framtid [- -].“
343/16.12.1884: 3
Strödda notiser. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Helsingfors Musikinstituts offentliga uppvisning [--].“
126/11.5.1885: 3
Strödda notiser. Red. „— Musikinstitutet härstädes [- -].“
127/12.5.1885: 4
Från allmänheten. „I Dagbladets gårdagsnummer [- -].“
211/7.8.1885: 3				 Strödda notiser. Red. „— Helsingfors musikinstitut öppnas [- -].“
				4				Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
öppnas [- -].“
213/9.8.1885: 1
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
öppnas [- -].“
222/18.8.1885: 1
Ibid.
225/21.8.1885: 1
Ibid.
229/25.8.1885: 1
Ibid.
235/31.8.1885: 1
Ibid.
236/1.9.1885: 1
Ibid.
241/6.9.1885: 1
Ibid.
244/9.9.1885: 1
Ibid.
245/10.9.1885: 1
Diverse. Robert Kajanus. „Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].“
247/12.9.1885: 1 				Ibid.
				1 				Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
öppnas [- -].“
				3–4 			Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. „En praktisk orkesterskola [- -].“
248/13.9.1885: 1
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
öppnas [- -].“
248/13.9.1885: 1
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
öppnas [- -].“
249/14.9.1885: 1
Diverse. Robert Kajanus. „Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].“
265/30.9.1885: 4
Ibid.
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272/7.10.1885 1, 3

Helsingfors den 7 Oktober. Red. „— En penningegåfva till Helsingfors Musikinstitut af 400 mark
[- -].“
283/18.10.1885: 2, 3
Helsingfors den 18 Oktober. Red. „— Helsingfors
musikförenings årsmöte [- -].“
340/14.12.1885: 1				 Offentliga nöjen. Nathalie Kalinowsky. „Måndagen d. 14 december [- -].“
				1				Offentliga nöjen. Bestyrelsen. „Helsingfors Musikinstituts 6:te Musikafton [- -].“
55/25.2.1886: 4
Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. Symfonikonserten
i går.
149/3.6.1886: 2, 3
Helsingfors den 3 Juni. Red. „— Klockare- och orgelnistskolan i Åbo [- -].“
217/13.8.1886: 3
Red. — Dödsfall.
282/17.10.1886: 2, 3
Helsingfors den 17 Oktober. Red. „— Helsingfors
musikförenings stiftare och medlemmar [- -].“
132/17.5.1887: 3
Teater och Musik. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Praktiska Orkesterskolans första uppvisning
[- -].“
256/21.9.1887: 3
Teater och Musik. Red. „— Orkesterföreningens
praktiska orkesterskola, som [- -].“
61/3.6.1888: 3
Notiser från hemlandet. Red. „— Årsexamen med
eleverna vid klockare- och orgelnistskolan i Åbo
[- -].“
94/7.7.1888: 2, 3
Notiser från hemlandet. Red. „— En musikskola är sånglärarinnan fröken Anna Forstén sinnad
[- -].“
44/16.5.1888: 3
Teater och Musik. Red. „— Praktiska orkesterskolans andra offentliga uppvisning [- -].“
132/14.8.1888: 3
Teater och Musik. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
— Inhemska musiknotiser.
247/7.12.1888: 4
Teater och Musik. Bis. „Äfven den väldige pianisten Bernhard Stavenhagen [- -].“
253/13.12.1888: 1, 2
Offentliga nöjen. (Anm.). „Fredagen den 14 december gifver Bernhard Stavenhagen [- -].“
Helsingfors´ Morgonblad
22/16.3.1835: 4
85/6.11.1837:1–3

F. Stenvik. „Fredagen den 20 Martii gifves, med
biträde Hrr Pacius och Pape samt Stadens Herrar Amateurer, [- -].“
En Prenumerant på Helsingfors Tidningar. Något om Theatern.
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90/22.11.1838: 4

Red. „“Af Helsingfors Tidningar för gårdagen,
[- -].“
Red. Theater.
Red. „Musikens vänner kunna vi meddela den
glädjande underrättelsen, att hr Stenvik, efter en
resa genom betydlig del af Sverige, hit anländt
och inom korrt kommer att gifva en Concert.“
[Anm.]. F. Stenvik. „Med Högvederbörligt tillstånd och benäget biträde af Herrar Amatörer,
[- -].“
Fredr. Aug. Ehrström. „Den hyllning, man äfven
i vårt land [- -].“
F. Stenvik. „Repertoire till den Musikaliska
Soirée, som gifvas Söndagen den 8 Mars [- -].”
Fr. Pacius. Concert.
Anmälan. Fr. Aug. Ehrström. ”Sinnad att den i
insundande September [- -].“
Kungörelser. Fr. Aug.Ehrström.“Sinnad att [- -].“
Red. Theater-Revy.
Red. Theater-Revy.
Red. Theater.
Red. Theater.
Red. Theater.
Red. Jenny Linds Concert.
Nyheter. Inrikes. Red. ”— I Thorsdags gaf Jenny
Lind sin andra concert för fullt hus.”
Nyheter. Inrikes. Helsingfors. Red. ”— Hr Ghys
gaf I Söndags sin fjerde konsert i Helsingfors,
[- -].“
H. Bollé. Plan till ett SÅNG-INSTITUT i Helsingfors.
F. Stenvik. ”Nästkommande Lördag den 14 Augusti, [- -].”

43/10.6.1839: 3
75/3.10.1839: 4

79/17.10.1839: 4
3/13.1.1840: 8
18/5.3.1840: 4
29/13.4.1840: 4
61/13.8.1840: 4
62/17.8.1840:4
7/25.1.1841: 1–2
9/1.2.1841:1–4
11/8.2.1841:3–4
47/1.7.1841:4
48/5.7.1841: 3–4
56/24.7.1843: 4
58/31.7.1843: 4
75/28.9.1843: 3
82/31.10.1844: 4
59/12.8.1941: 4
Helsingfors Tidningar
4/14.1.1837, Bih.: 2
16/25.2.1837, Bih.: 2
17/1.3.1837: 4
41/26.5.1838: 1
86/31.10.1838: 1–2

Diverse: J. A. Wikström. Not-Sång och Pianoforte-spelning.
Diverse: J. A. Wikström. Pianoforte-Spelning:
Diverse: F. Stenvik. „Söndagen d. 5 Mars 1837
gifver undertecknad, [- -].“
Inrikes. Red. “Ole Bull [- -].”
(Insändt.). Herr Stenwiks konsert.
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47/15.6.1839: 3
52/3.7.1839: 3
54/10.7.1839: 3
57/20.7.1839: 3
58/24.7.1839: 3
78/2.10.1839: 3
1/4.1.1840: 3–4
25/1.4.1840: 3
53/11.7.1840: 3
75/26.9.1840: 3
96/9.12.1940: 2
6/23.1.1841: 3 [Anm.].
84/23.10.1841: 1
11/9.2.1842: 1
1/4.1.1843: 1
28/12.4.1843: 1
58/29.7.1843: 1
20/13.3.1844: 1
59/27.7.1844: 1
86/30.10.1844: 4
90/13.11.1844: 4
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Spektakel: W. von Kesteloot. “I morgon Söndag
den 16 Juli [- -].”
Spektakel: Direktionen. ”I dag Onsdag den 3 Juli
[- -].”
Spektakel: Direktionen. “Nästa Fredag uppföres
på härvarande [- -].”
Spektakel: [Utan sign.]. “I dag Lördag den 20 Juli [--].”
Spektakel: R. Beyer. “Härmed får jag den äran,
[- -].”
Mar. v. Kesteloot-Kainz. Konsert-Anzeige.
Spektakel: P. J. Deland. ”Måndagen den 6:te dennes: [- -].”
[Anm.]. F. Stenvik. Konsert:
Konserter: [- -] Direktionen. ”I morgon Söndag 12
Juli gifves uti Brunnshus-Salongen vid Ulrikasborg Konsert, [- -].”
Theater. J.Reithmeyer & Ph. Hornike. “Nästkommande Tisdag [- -].”
[Anm.]. F. Stenvik. Konsert.
Johanna von Schoultz. Konsert.
Inrikes. Red. “Sistlidne Söndag gafs på härvarande Theater [- -].”
Inrikes. Borgå Stifts-nyheter. „Domkapitlet har
förordnat Orglaniften Fr. A. Ehrström till Sånglärare [- -].”
Inrikes: Red. Musikläraren wid härw. Gymnasium och Högre Elem. skola [- -] J. C. Downer [- -].”
Inrikes. Björneborg. ”Åbo musikskola har härstädes gifwit en ganska mycket omtyckt concert för
godt hus.”
Inrikes. Helsingfors. Red. “Mademoiselle Jenny Linds koncert i Societetshus-salongen i Thorsdags war ej mindre briljant, [- -].”
Inrikes. Red. [Zacharias Topelius]. „— En af wåra denna sommar tillämnade Jubelmagistrar,
[- -].“
Inrikes. Helsingfors. Red. Tunga regndigra skyar
hafwa [- -] Ghys har gifwit sin “s i s t a” concert.”
Diverse: H.Bollé. Plan till ett Sång-Institut i Helsingfors.
Ibid.
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57/23.7.1845: 1
58/26.7.1845: 1
57/25.7.1846: 4
81/17.10.1846: 1–2
82/21.10.1846: 1–2
24/27.3.1847: 1–2
44/7.6.1848: 1
67/30.8.1848: 1
72/16.9.1848: 4
73/20.9.1848: 4
76/30.9.1848: 4
93/29.11.1848: 4–6
101/27.12.1848: 2
5/20.1.1849: 1
12/14.2.1849: 2
68/29.8.1849: 1

10/2.2.1850: 1, 2
23/20.3.1850: 1
63/10.8.1850: 1
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Inrikes: Helsingfors. Red. “— Wår stad har denna sommar haft [- -] den celebre Belgiske Violoncellisten Servais [- -].”
Inrikes. Helsingfors. Red. “Såsom i förra numret
annoncerades, gaf Hr Servais, förste Violoncellist
wid [- -].”
Diverse. (Anm. utan sign.). „Taffel-Musik [- -] af
Herr Neumans berömda Kapell [- -].“
Red. [Zacharias Topelius]. Hwad gör man för musiken i Finland?
Red. [Zacharias Topelius]. Hwad gör man för musiken i Finland? (Slut från föreg. N:r.)
Red. [Zacharias Topelius]. Förslag att anwända 2
à 300 Rubel Silfwer.
Inrikes: Björneborg den 28 Maj. Red. “[- -] Innan
kort väntar man äfwen Wasenii andra musikalista soiré.”
Inrikes. Helsingfors. Red. [Zacharias Topelius]. „I
morgon Thorsdag den 31 dennes [- -].“
Diverse: F. A. Ehrström. „Sångelementarskola
öppnas af undertecknad, [- -].”
Ibid.
Diverse: F. Aug. Ehrström. Undertecknads Sång:
elementarskola öppnas nästa Onsdag den 4 Oktober.
Red. [Zacharias Topelius]. Musiken i Landet.
Red. [Zacharias Topelius]. Musiken och Borgå
Tidning.
Red. [Zacharias Topelius]. Inrikes. — Klockareskola.
Carl Frans Blom. Om Klockareskolan i Borgå.
Inrikes: Helsingfors. Red. “Bland de musikaliska
njutningar, på hwilka denna sommar verkligen
öfwerflödat, intaga Hr Vieurtemps twenne i förra
weckan qifna koncerter [- -].”
[Zacharias Topelius]. Leopoldiner.Bref 1.” — I
m u s i k har symfoniföreningen fortfarande wunnit lifligt intresse. [- -].”
Helsingfors. Red. “— Fredrik August Ehrström,
sånglärare och organist wid stadens lutherska
församling, afled här i går på morgonen.”
Helsingfors. Red. ”— Hr R. Lagi, [- -].”
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1 Helsingfors. Red. ”— Hr Tavaststjerna lärer
komma att under hösten begifwa sig till Petersburg för att utbilda sin vackra musikaliska talent. Då Fröken Boije, [- -].”
85/26.10.1850: 1				 Helsingfors. ”— Fru Henriette Nissen-Saloman
sjöng i thorsdags i societetssalongcn.”
				3				Konsert. [Anm. utan sign.]. “Med högwederbörligt tillstånd [- -] gifwer Fru Henriette Nissen-Saloman, sin andra och sista Konsert [- -].”
86/30.10.1850: 2
Henriette Nissen-Saloman. Red. “Länge har Helsingfors fått umbära njutningen af att höra en
utmärktare sångerska.”
89/9.11.1850: 1
Helsingfors. — Lovisa, 3 Nov. i går gaf Hr v. Königslöw konsert härstädes för omkring 100 personer och skördade utmärkt bifall. Wid konserten
biträdde Hr Tawaststjerna. En angenäm surpris
bereddes åhörarne af Fru Nissen-Saloman, [- -].”
17/1.3.1851: 2–3
Red. [Zacharias Topelius]. Leopoldiner-Bref 12.
”Musikens [- -].”
22/19.3.1851: 1
Helsingfors. Red. ”— Hr Pacii konsert i går war
besökt af 800 perso- ner. Omkring 90 sångerskor
och sångare, [- -]”.
62/6.8.1851: 2
Anmälde Resande. Red. “Den 2 Aug. [- -] Musik
Direktör Siebert med kapell, [- -].”
16/25.2.1852: 1
Helsingfors. Red. — Musikaliska föreningar. ”[- -]
engagement af ett musikaliskt kapell och inrättande af en musikskola i Helsingfors.”
24/24.3.1852: 1–3
[Zacharias Topelius]. Musiken i Finland och
Kung Carls Jagt.
55/10.7.1852, Bih.: 2
Diverse. W. F. Siber. ”Undertecknad boende uti
Bokhållaren Gratschoffs gård wid stora Robertsgatan är beredwillig emot billiga arfwode, uppförta musik med sitt kapell. bestående af 12
biträden.
83/16.10.1852:3
[Anm. utan sign.]. Konsert. „Med [- -] Maria Serato [- -].“
84/20.10. 1852: 1 				 Helsingfors. Red. [Zacharias Topelius]. — Replik.
				 1 				 Helsingfors. Red. [Zacharias Topelius]. “— Maria
Serato [- -].”
85/23.10.1852: 1				 Helsingfors. Red. ”— Maria Serato [- -].”
				3				Red. [Zacharias Topelius]. Dockan och Violinen.
87/30.10.1852: 1–3
[Zacharias Topelius]. Leopoldiner-Bref 26.
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91/19.11.1853: 4, 5
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Helsingfors. — Borgå, Red. ”Maria Serato, [- -].”
Diverse: R. Lagi. ”Första Subscriberade Symfoni-Concerten [- -].”
103/31.12.1853: 2–3
Red. [Zacharias Topelius]. Leopoldiner-Bref N:o
37.
8/28.1.1854: 1, 2
Helsingfors. Red. [Z acharias Topelius]. — Musikaliskt kapell.
32/26.4.1854: 1
Helsingfors. Red. ”— Hr Ganszauges kapell är
icke upplöst, [- -].”
HT 78/7.10.1854: 2
Helsingfors. Dorothée Alm. — Musikaliskt institut.
83/25.10.1854: 3
Red. [Zacharias Topelius]. Bref från Helsingfors.
84/28.10.1854: 2
Landsorterna. Red. — Åbo. ”[- -]. Hr Möller öppnar under hösten sångskolor.”
87/29.10.1856: 1
Helsingfors. Red. — Musik.
36/9.5.1857: 1
Helsingfors. Red. — Tysk opera.
92/25.11.1857: 2
Red. [Zacharias Topelius]. Literärt lif och konstlif
i Helsingfors.
93/28.11.1857: 2
Ibid. (Forts. från föreg. n:r)
94/2.12.1857: 2–3
Ibid. (Slut från föreg. n:r)
101/30.12.1857: 1
Helsingfors. Red. „— Ett sångsällskap [- -].“
36/8.5.1858: 1
Senat för Finland. Hans Kejserliga Majestäts nådiga kungörelse, [- -].
78/2.10.1858: 1				 — Resande. Red. [- -] Den 1 Oktober. ”[- -] Doktor
Pinello, [- -] och Direktor Möller fr. Åbo.”
				 1				 Helsingfors. Red. „— Hr. Nordlunds konsert [- -].“
96/4.12.1858: 1
Helsingfors. Red. — Nya theaterhuset.
98/11.12.1858: 1
Helsingfors. Red. — Weckan: 10 Dec.
61/3.8.1859: 1
Helsingfors. Red. — Musik. „Violinisten Paul
ifrån Berlin, [- -] Handtwerkaresocietetens
sångarekör kommer att biträda.“
78/1.10.1859: 1
Helsingfors. Red. „— Musik. [- -] Hr Paul lärer
om någon wecka företaga en konstresa till Österbottens kuststäder.“
129/6.6.1862: 1
Helsingfors. Red. „Reseunderstöd är af k senaten
bewiljadt orgelnisten wid härwarande Nikolaikyrka R. T. Lagi [- -].“
65/19.3.1866: 3
Red. Finska litteratursällskapets årsberättelse d.
16 Mars 1866.
135/14.6.1866: 1–2
Helsingfors. Red. „ — Konstföreningen har [- -]
Arkitektur: Planer och ritningar till en konstakademi [- -].“
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Helsingfors-Posten
108/22.4.1903: 3
110/24.4.1903: 3
114/28.4.1903: 3
138/23.5.1903: 3
273/7.10.1903: 2, 3
20/22.1.1904: 2
74/16.3.1904: 2
124A/8.5.1904: 3
237/2.9.1904: 4
Helsingin Sanomat
14/16.10.1904: 3
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Nytt från landsorten, Red. Viborgs klockare- och
orgelnistskola.
Allmänhetens spalt. Emil Sivori. Wiborgs klockare- och orgelnistskola.
Allmänhetens spalt. Richard Faltin. Viborgs
klockare- och orgelnistskola. Till Red. af Helsingfors-Posten.
Nytt från landsorten. Red. Ett sånginstitut för
folket.
Teater och musik. G. M. ”Populära konserten
[- -].”
Helsingfors, den 22 jan. Red. Musikskolan i Åbo.
Helsingfors, d. 16 mars. Red. Klockare- och orgelnistskolan iViborg.
Teater och musik. K. [Karl Flodin?]. ”Orkesterskolans uppvisning äg-de rum i går [- -].”
Ur dagens middagspost. Red. ”Musikskolan i
Åbo, [- -].”

O. K. [Otto Kotilainen]. Lukkariopetuksen järjestäminen.
69/20.12.1904: 3
O. M. [Oskar Merikanto]. „Kirkollinen musiikki-opisto“ Helsinkiin.
48/27.2.1908: 7
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Helppotajuisessa konsertissa [- -].“
110/14.5.1908: 6
Kirjallisuutta ja taidetta. W. „— Orkesterikoulun
1:nen julkinen näyte [- -].“
111/15.5.1908: 6
Kirjallisuutta ja taidetta. W. „— Orkesterikoulun
julkisessa näytteessä [- -].“
28/4.2.1909: 1
Ilmoituksia. Emmy Achté. „Opetustuntini [- -].“
30/6.2.1909: 1
Ibid.
110/15.5.1909: 6
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Orkesterikoulun julkisessa näytteessä [- -].“
123/2.6.1909: 1
Kuulutuksia. Emil Sivori. „Viipurin Lukkari- ja
Urkurikoulu [- -].“
133/13.6.1909: 7
Maaseudulta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
210/12.9.1909: 3				 Ilmoituksia, Juho Leino. Kansan Lauluopisto.
				 10				 Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. Kapellimestari J.
Leinon kansanlauluopisto.
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O. K. [Otto Kotilainen]. Lukkari- ja urkuriopetuskomitean mietinnön johdosta,
108/14.5.1910: 7
Kirjallisuutta ja taidetta. W. „Orkesterikoulun
julkinen näyte eilen [- -].“
206/8.9.1910: 1
Ilmoituksia. Emmy Achté. Oopperaluokka.
243/21.10.1910: 2, 3
Helsingissä 21 p. lokak. Toim. Lopullisesti hyljättyjä apuraha-anomuksia.
8/12.1.1912: 1
Ilmoituksia.Emmy Achté. „Allekirjoittaneen
Soololaulun tunnit alka- vat jälleen. Oopperaluokka [- -].“
172/26.6.1924: 4
Kirjallisuus ja taide. E. Katila. Emil Sivori
60-vuotias.
197/25.7.1926: 9				 Yleisöltä. Armas Launis. Kansankonservatorio-kysymys.
				9				Yleisöltä. Z. Castrén. Vastineeksi herra Launiille.
272/6.10.1928: 8				 Toim. Viipurin musiikkiopiston 10-vuotistaipaleelta
				8				L. M. [Leevi Madetoja]. Viipurin Musiikkiopiston
kamariorkesteri.
44/14.2.1929: 8
E. K. [Evert Katila]. Viipurin Musiikkiopiston
Kamariorkesteri.
103/17.4.1929: 8
Kirkkomusiikkimies: Kirkkomusiikkimiesten
koulutus
52/23.2.1930: 12
L. M. [Leevi Madetoja]. „Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesterin vierailu [- -].“
119/5.5.1930: 6
E. K. [Evert Katila]. Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion näyte.
44/14.2.1931: 8
L. M. [Leevi Madetoja]. Konsertit. Viipurin Musiikkiopiston kamariorkesteri.
274/10.10.1931: 7
E. K. [Evert Katila]. Konsertit. Hubermanin
kirkkokonsertti.
38/8.2.1932: 2
Helsingissä, helmikuun 8 p. Toim. Taiteilija
Heikki Halonen †.
101/14.4.1932: 8
L. M. [Leevi Madetoja]. Konsertit. „Viipurin musiikkiopiston kamariorkesteri [- -].“
54/25.2.1935: 6
Kitty [Irma Andersin]. Lasten maailmasta Kansallisteatterissa.
107/21.4.1946:5
Kirjallisuus ja taide. —k. Konsertit. Koululaismusiikkia
94/9.4.1947: 7
Kirjallisuus ja taide. Toim. Tamperelaisen lapsikuoron ja -orkesterin vierailu
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334/10.12.1948: 10
6.12.2001: B 11
22.8.2004: C 2
Helsingin Uutiset
21/14.6.1909: 2
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Toim. Musiikkiopisto toimii virkeästi Jyväskylässä.
Vesa Sirén. Musiikki käy lyömäaseesta.
Matti Klinge. Mikä on akatemia?
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. Naisurkureita
Suomeen.

Helsingin Wiikko-Sanomia
22/2.6.1882: 3, 4
Uusimmat uutiset kotimaalta. Toim. „— Lukkari- ja urkunistikoulun [- -].“
26/30.6.1882: 2
Toim. „— Kuopion pataljoonan soittokunnan johtaja, [- -].“
41/12.10.1883: 1, 2
Uusimmat uutiset kotimaalta. Toim. „— Helsingin musikiopistossa [- -].“
Hufvudstadsbladet (Helsingfors)
35/11.2.1865: 2
Red. „— Från St. Michel skrifwes [- -].“
279/30.11.1865: 1
Helsingfors d. 30 November. Red. — Dödsfall.
65/19.3.1866: 1, 2
Red. Finska litteratursällskapets årsberättelse.
„— Wid finska litteratursällskapets årsmöte d.
16 dennes [- -].“
123/31.5.1866: 2
Eder Juan. Småbref från Åbo. XVI.
141/21.6.1866: 2
Red. Finska konstalster på konstexpositionen i
Stockholm 1866.
226/29.9.1868: 1
Helsingfors den 29 September. Red. — Musik.
128/6.6.1869: 1, 2
Helsingfors. Red. — Musiknytt.
240/16.10.1869: 4
Diverse. Hermann Paul. ”Ynglingar med goda
musikaliska anlag [- -]”.
241/19.10.1869: 4
Ibid.
242/21.10.1869: 4
Ibid.
267/17.11.1869: 2
Wasa-Bref XXIX. Konserter. “[- -] herr Lohse,
som förut i Kristinestad anförde ett sådant och
nu är kallad från Tyskland, att här bilda ett nytt
mot 1,800 marks bidrag af staden.”
285/8.12.1870: 4				 [Anm. utan sign.]. Nya Theatern.
				4				[Anm. utan sign.]. Arkadia-Theatern.
189/16.8.1872: 2, 3
Wasa-bref. XVIII. Wasa den 12 Aug. 1872. Musik.
270/20.11.1873: 1, 2
Helsingfors. Red. „— Fröken Alie Lindberg [- -].“
51/3.3.1874: 4
Diverse. Ferdinand Laub. Konsert.
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75/3.4.1875: 1				 Red. Daglista. Offentliga nöjen:
				 2 				 Red. „— J. S. Bachs Mathæus Passionsmusik
uppföres [- -].“
				 4 				 [Anm. utan sign.]. „J. S. Bachs MatthäusPassionsmusik [- -].“
76/4.4.1875: 1, 2					 Helsingfors. Red. „— Bachs Mattheus-Passions-Musik, [- -].“
			 4					 Diverse. [Anm. utan sign.] „Med benäget biträde
[- -] Måndagen den 5 April [- -] J. S. Bachs Matthäus-Passionsmusik [- -].“
239/15.10.1875: 1				 Red. Helsingfors. „— En sekularminne firas [- -].”
				 4				 Diverse. (Anm.). Nya theatern. „Fredagen den 15
Oktober: [- -]. — Lilla slafvinnan, skådespel [- -].“
244/21.10.1875: 4
Diverse. (Anm.). Nya Theatern.
286/9.12.1875: 1
Helsingfors. Red. — Musik.
H-v-u: 1, 2
Ibid.
43/22.2.1876: 4
Delegationen. „Emedan musikaliska sällskapets i
Åbo [- -].“
45/24.2.1876: 4
Ibid.
47/26.2.1876: 4
Ibid.
50/1.3.1876: 4
Ibid.
66/19.3.1876: 1
Helsingfors. Red. „— Musikaliska sällskapet i
Åbo sammanträdde [- -].“
H-v-u 32 [23], 20.3.1876: 1, 2 Ibid.
83/9.4.1876: 1
Helsingfors. Red. „— Wid musikaliska sällskapets i Åbo sammanträd-de d. 5 dennes [- -].“
83/10.4.1876, H-v-u 29: 1, 2
Ibid.
261/9.11.1876: 1, 2
Helsingfors. Red. — Tillbud till olyckshändelse.
H-v-u 87: 1, 3
Ibid.
37/14.2.1877: 1
Helsingfors. Red. Landtdagen. Ridderskapet och
Adeln „Hr B. O. Schaumans i lördag wåckta petitionsförslag [- -].“
59A/11.3.1877: 1, 2
Helsingfors. Red. „— Finska konstföreningens
årsmöte [- -].“
88/18.4.1877: 1, 2
Helsingfors. H. P. [Hermann Paul]. — Musik.
177/2.8.1877: 1, 2
Helsingfors. Red. „— Herr Philip Forsten, [- -].“ .
20/24.1.1878, H-v-u: 3
Red. Klockare- och orgelnistskolan i Åbo.
25/30.1.1878: 1
Helsingfors. Red. „— Storfurstendömet Finlands
Författnings-Samling n:o 35 [- -].“
26/31.1.1878, H-v-u 9: 2
Ibid.
127A/2.6.1878: 1
Helsingfors. Red. — Komité.
44/3.6.1878, H-v-u: 1
Ibid.
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144/23.6.1878: 1–2
164/18.7.1878,
167/21.7.1878: 1–2
57/22.7.1878, H-v-u: 3
188/15.8.1878: 1–2
97/28.4.1880: 4
151A/3.7.1880: 4
152/4.7.1880: 4
205A/7.9.1881: 1–2
25A/31.1.1882: 1, 2
145A/27.6.1882: 1				
				

1				

155/8.7.1882: 2, 3
164/19.7.1882: 1
201A/31.8.1882: 1
177/1.8.1883: 1
245/19.10.1883: 1–2
125/30.5.1884: 4
235/8.10.1884: 1, 2
180/7.8.1885: 1				
				

4				

183/11.8.1885: 4
186/14.8.1885: 4
189/18.8.1885: 4
192/21.8.1885: 4
195/25.8.1885: 4
198/28.8.1885: 4
202A/2.9.1885: 4

Helsingfors. Red. — Klockare- och orgelnistskolan.
H-v-u 56: 3
Red. — Tillämnad klockareskola.
Helsingfors. Red. Ett musikkapell på rymmarfärd.
Ibid.
Helsingfors. Red. „— Nya theatern [- -].“
Diverse. R. Faltin. „Thorsdagen den 20 April
[- -].“
Diverse. P. G. Nymark. Thölö Tivoli. [- -] Obs!
„Hornmusik utföres [- -].“
Ibid.
Helsingfors. Red. — En sång- och operaskola.
Helsingfors. Red „— Pianisten Alie Linberg [- -].“
Helsingfors. Red. — Fastsälld organisationsplan
för musikförening.
Helsingfors. Red. — Understöd för företagande af
utrikes resa. .
Diverse. Leon. Borgström. „Helsngfors Musikförening [- -].“
Helsingfors. Red. — Finsk konstnär i utlandet.
Helsingfors. Red. — Orkesterfrågan i Helsingfors.
Helsingfors. Red. — Faststälda stadgar.
Helsingfors. Red. „— Helsingfors musikförenings
[- -].“
Diverse. nöjen. Bestyrelsen. „Helsingfors Musik-Instituts 2:dra Offentliga uppvisning [- -].“
Helsingfors. Red. „— Helsingfors musikförenings
konserter [- -].“
Helsingfors. Red. „— Helsingfors musikinstitut
öppnas [- -].“
Diverse. M. Wegelius. „H:fors Musikinstitut öppnas [- -].“
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Diverse. Robert Kajanus. „Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].“
212/13.9.1885: 3				Ibid.
				 3, 4				 Diverse. M. Wegelius. „H:fors Musikinstitut öppnas [- -].“
214/16.9.1885: 4
Diverse. Robert Kajanus. „Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].“
226A/30.9.1885: 4
Ibid.
235/8.10.1885: 1, 2
Helsingfors. Red. „— Helsingfors Musikförenings
konserters begynna i torsdag [- -].“
242/18.10.1885: 1
Notiser för dagen. Hufvudstaden. Red. „— Helsingfors musikinstituts stiftare och medlemmar
[- -].“
290A/13.12.1885: 4
Offentliga nöjen. Bestyrelsen. „Helsingfors Musikinstituts 5:te Musikafton [- -].“
132/10.6.1886: 2
Notiser för dagen. Red. Ansökan om statsbidrag
för Wiborgs orkester.
185/13.8.1886: 2
Notiser för dagen. Red. — Dödsfall.
228/2.10.1886: 2
Helsingfors. Red. ”— Till praktiska orkesterskolan härstädes hafwa anmält [- -].” .
241/17.10.1886: 1, 2
Notiser för dagen. Red. — Helsingfors musikförening.
123/1.6.1887: 2
Red. [Ernst Fabritius]. Musikinstitutets uppvisningar.
126/4.6.1887: 3				 Från allmänheten. M. Wegelius. Till Red. af Hufvudstadsbladet.
				 3				 Från allmänheten. Red. [Ernst Fabritius]. Recensentens swar.
251/29.10.1887: 2, 3
Notiser för dagen. E. F. [Ernst Fabritius]. ”— Orgelkonsert gafs [- -].”
270A/20.11.1887: 2
E. F. [Ernst Fabritius]. Våra musikförhållanden.
271/22.11.1887: 2
Ibid. (forts.)
272/23.11.1887: 2–3
Ibid. (forts.)
25/31.1.1888: 2
Red. ”— Den gamla klockareskolan i Uleåborg,
som [- -].”
34/10.2.1888: 2
Red. — Wägradt statsunderstöd.
112/16.5.1888: 3
Musik. E. F. [Ernst Fabritius]. ”Praktiska Orkesterskolans andra uppwisning [- -].”
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193A/19.8.1888: 3
11/13.1.1889: 2
14/17.1.1889: 3
118/18.5.1889: 3
119/19.5.1889: 3
144/20.6.1889: 3
216/13.9.1889: 1
220/18.9.1889: 1
222/20.9.1889: 1
311/30.12.1889: 1
74/17.3.1890: 2, 3
132/18.5.1890: 3–4
134/20.5.1890: 2
181/8.7.1890: 2, 3
231/27.8.1890: 2
249/14.9.1890: 2
250/15.9.1890: 1
283/18.10.1890: 2, 3
285/20.10.1890: 2
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Teater och Musik. Red. — Musikskola i Wiborg.
Musik. E. F. [Ernst Fabritius]. „En musikalisk
falsifikation af bedröjligasta slag [- -].“
Teater och Musik. Th. Sörensen. „Ett musikaliskt
falsifikat“.
[+ Red. komment].
Musik. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. „— Praktiska orkesterskolans uppvisning [- -].“
Notiser för dagen. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Praktiska orkesterskolans andra uppvisning
[- -].“
Red. Sång- och musikfesten i Wiborg.
Gust. Dahlström. „Praktiska Orkesterskolan i
Helsingfors [- -].“
Diverse. M. Wegelius. „I Musikinstitutets Förskola [- -].“
Ibid.
Från arbetarnes fält. Red. „— Nya stadgar för arbetarföreningens festbetyrelse, sångkör och musikkapell [- -].“
Landsorten. Red. „— En praktisk orkesterskola
[- -].“
Notiser för dagen. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Praktiska orkesterskolans första uppvisning
[- -].“
Notiser för dagen. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Praktiska orkesterskolans andra uppvisning
[- -].“
Notiser för dagen. Red. „— Wår framstående
sånglärarinna fröken A. Forstén [- -].“
Notiser för dagen. Red. „— Sånglärarinnan fröken Anna Forstén [- -].“
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
[- -].“
Ibid.
Notiser för dagen. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. „— Konstnärsparet Alie Lindberg-Larsen och
Sewerin Larsen [- -].“
Notiser för dagen. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Alie Lindberg -- Larsens och Severin Larsens
konsert [- -].“
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Notiser för dagen. Red. „— Helsingfors musikförenings stiftare och medlemmar [- -].“
136/23.5.1891: 5
Smånotiser. Ladsorten. Red. „— Till kapellmästare i Jywäskylä [- -].“
329/3.12.1891: 1, 2
Diverse. Orkestersföreningen i Helsingfors &
Helsingfors Musik förening. „Mozart-konsert gifves [- -].“
233/29.8.1891: 1
Diverse. Anna Tigerstedt. „undervisning i violinspel meddelas [- -].“:
330/4.12.1891: 2
Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. Mozart-konserten
331/5.12.1891: 1
Offentliga nöjen. Christian Pedersen-Danning.
„Måndagen den 7 December [- -].“
332/6.12.1891: 1
Ibid.
10/14.1.1892, L-o-u: 1
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
[- -].“
129/13.5.1892: 2
Dagens nyheter. Bis. „— Orkesterskolans första
uppwisning [- -].“
130/14.5.1892: 2, 3
Dagens nyheter. Bis. „— Orkesterskolans andra
uppwisning [- -].“
142/22.6.1892, L-o-u: 3
Teater och musik. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
Musiknyheter.
127/14.5.1893: 4
Dagens nyheter. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Praktiska orkester skolans första uppvisning
[- -].“
129/16.5.1893: 2
Dagens nyheter. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Orkesterskolans andra uppvisning [- -].“
114/17.5.1893, L-o -u: 1, 2
Ibid.
204/1.9.1893, L-o-u: 1
Dagens nyheter. Red. „— Musikinstitutet har, sedan hr Spoor [- -].“
236/3.9.1893: 1				 Diverse. Bertha Lindvall-Franck. „Pianolektioner
[- -].“
				 1, 2				 Diverse. Daniel Horst. „Undertecknads lektioner
[- -].“
				 1, 3				 Dagens nyheter. Red. „— Pianisten fru Bertha
Lindvall-Franck [- -].“
239/6.9.1893: 3
Landsorten. Red. „— I fröken A. Forstens musikskola [- -].“
246/13.9.1893: 1
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
[- -].“
248/15.9.1893: 2
Ibid.
217/16.9.1893, L-o-u: 1
Ibid.
252/19.9.1893: 1
Ibid.
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Litteratur och konst. Red. „— Den sista populära
konserten [- -].“
231/4.10.1894: 1, 2
Nyheter för dagen. Red. „— I Robert Kajanus´ orkesterskola, [- -].“
325/29.11.1894: 2, 3
Nyheter för dagen. Red. „— Helsingfors musikinstituts stiftare och medlemmar [- -].“
280/30.11.1894:, L-o-u: 1, 3
Ibid.
129/14.5.1895: 2, 3
Nyheter för dagen. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„— Orkesterskolans första offentliga uppvisning
[- -].“
130/15.5.1895: 2, 3
Nyheter för dagen. Bis. [Karl Fredrik Wasenius].
„Praktiska orkesterskolans andra uppvisning
[- -].“
112/16.5.1895, L-o-u.: 1, 3
Ibid.
142/28.5.1895: 2, 3
Nyheter för dagen. Red. „— Musikinstitutets orgeluppwisning [- -].“
247/12.9.1895: 2
Offentliga nöjen. [Utan sign.]. „Hótel Kämps
Festsal öppnas åter [- -].“
257/22.9.1895: 2
Offentliga nöjen. [Utan sign.]. Hótel Kämps Festsal.
275/26.11.1895, L-o-u: 2
Boulot. Krönika.
320/24.11.1895: 3
Ibid.
321/25.11.1895: 1
Offentliga nöjen. [Utan sign.]. Operakällaren.
„Aftonkonsert alla dagar [- -].“
8/11.1.1896, L-o-u: 1
Nyheter för dagen. Red. „— Sångerskan M. Andersin, [- -].“
9/11.1.1896: 1					 Offentliga nöjen. [Utan sign.]. Hotel Kämp. „Dagligen Middagskonsert fr. kl. 3 e. m. Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m. af Wiener damkapellet I. C.
Schwartz.“
			
1					 Offentliga nöjen. [Anm. utan sign.]. Operakällaren. „Aftonkonsert alla dagar från kl 8–11
af orginal viener damorkester kallad Viener
Schwalben. Direktion Fahrbach Ehmki.“
15/17.1.1896: 1
ibid.
130/14.5.1896: 2, 3
Nyheter för dagen. H. M. „— Filharmoniska sällskapets orkesterskolas offentliga uppvisning
[- -].“
112/16.5.1896, L-o-u: 1, 2
Ibid.
172/28.6.1896: 3, 5
Literatur och konst. Red. „— Sångerskan, fröken
Matilda Andersin [- -].“
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147/30.6.1896, L-o-u: 1, 2
182/8.7.1896: 2
229/24.8.1896: 2
195/25.8.1896, L-o-u: 1, 2
273/7.10.1896: 3, 4
233/8.10.1896, L-o-u: 1, 2
321/24.11.1896: 2
332/5.12.1896: 3, 4
333/6.12.1896: 6, 8
108/23.4.1897: 4, 5
130/15.5.1897: 3, 4
132/17.5.1897: 2–3
200/27.7.1897: 3
208/4.8.1897: 3
55/26.2.1898: 6
106/22.4.1898: 4
132/18.5.1898: 3, 5
99/13.4.1899: 3, 4
124/9.5.1899: 4
276/12.10.1899: 3, 4
324/29.11.1899: 3
12/14.1.1900: 6
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Nyheter för dagen. Red. „— Sångerskan, fröken
Matilda Andersin [- -].“
Nyheter för dagen. Red. — Universitetet.
Nyheter för dagen. Red. „— Fröken Elsa Norring
[- -].“
Nyheter för dagen. Red. „— Fröken Elsa Norring
[- -].“
Nyheter för dagen. Red. „— Elsa Norring, [- -].“
Nyheter för dagen. „— Elsa Norring, [- -].“
Offentliga nöjen. [Utan sign.].Hotel Kämp. „Dagligen middagskonsert [- -] af Wiener damkapellet
Anna Frankl.
Nyheter för dagen. Red. „— Filharmoniska sällskapets populära konsert [- -].“
Nyheter för dagen. H. M. „— Populära konserten
[- -].“
Nyheter för dagen. Red. „— Populära konserten
[- -].”
Nyheter för dagen. H. M. „— Orkesterskolans
första offentliga uppvisning [- -].”
Nyheter för dagen. H. M. „— Orkesterskolans andra offentliga uppvisning [- -].”
Nyheter för dagen. Red. — Inhemsk musikkomposition.
H:fors den 4 Aug. Till Red. för Hbl. En akademisk utnämning.
Literatur, konst och konstnärer. Red. Finsk
sångerska i Petersburg.
Nyheter för dagen. A. U. [Alarik Uggla]. „— Vid
populära konserten i går [- -].“
Nyheter för dagen. A. U. [Alarik Uggla]. „— Orkesterskolans offentliga uppvisning [- -].“
H:fors d. 13 April. Red. „— Populära konserten i
dag [- -].“
A. U. [Alarik Uggla]. Filharmoniska sällskapets
orkesterskola.
Nyheter för dagen. Red. „— Sångerskan fröken
Elsa Norring [- -].“
Nyheter för dagen. Red. — Klockare- och orgelnistskolan i Viborg.
Literatur, Konst och konstnärer. Red. — Finsk
sångerska i utlandet.
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137/23.5.1900: 5
295/31.10.1901: 2

251/16.9.1902: 5
76/18.3.1903: 3
77/19.3.1903: 5
78/20.3.1903: 5
251/16.9.1902: 5
80A/22.3.1903:4
101A/19.4.1903: 3
106/24.4.1903: 3, 6
110/28.4.1903: 6
125/13.5.1903: 4
269/7.10.1903: 5
294A/1.11.1903: 6
20/22.1.1904: 3
116/30.4.1904: 6
117B/1.5.1904: 4
124A/8.5.1904: 5, 6
141B/27.5.1904: 1
147/2.6.1904: 6
110/24.4.1906: 4
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X. „Orkesterskolan föranstaltade .[- -].“.
Offentliga nöjen. Hotel Kämp. „Dagligen musik
af den enda existerande I kl. Damorkester J. C.
Schwartz. Middagskonsert fr. kl. ½ 4 – 6 e. m. Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.[- -].“
Literatur och Konst. Red. Helsingfors Musikinstituts 20-års jubileum.
Nyheter för dagen. Red. — Vägradt statsbidrag
åt Musikaliska sällskapet i Åbo.
Literatur och Konst. Red. — Musikaliska sällskapet i Åbo.
Tidningarna. Red. „I Å. U. skrifves om det vägrade anslaget åt Musikaliska Sällskapet i Åbo:
[- -].“
Literatur och Konst. Red. Helsingfors Musikinstituts 20-års jubileum.
Nyheter för dagen. — Dödsfall. Bis. [Karl Fredrik
Wasenius]. „I går afled i Åbo kapellmästaren Anton Rudolf Hausen i en ålder af 78 år.“
Offentliga nöjen. Filharmonista Sällskapet.
„Måndagen den 20 april [- -].“
Helsingfors den24 April. Red. Viborgs klockareoch orgelnistskola.
Red. Viborgs klockare- och orgelnistskola.
Litteratur och konst. A. U. [Alarik Uggla]. „—
Orkesterskolans offentliga elevuppvissning [- -].“
Litteratur och konst. A. U. [Alarik Uggla]. „— Populära konserten [- -].“
Smånotiser. Red. ”[- -]. 50 år är det i höst [- -].“
Nyheter för dagen. Red. — Vägradt understöd för
musiksola.
Litteratur och Konst. Red. „— Sista ordinarie populära konserten [- -].“
Litteratur och konst. Red. — Intet musikmonopol.
Litteratur och konst. A. U. [Alarik Uggla]. „—
Orkesterskolans offentliga elevuppvissning [- -].“
Red. Tillskottsstatsregleringen.
Litteratur och konst. Red. „— En hornorkesterskola [- -].”
Red. Musikpalatset. Brandkårhusets planerade
ombyggnad.
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128/12.5.1906: 6

Litteratur och konst. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. Filharmoniska Sällskapets Orkesterskola.
ÅU. Sångfesten i Sordavala.
Litteratur och konst. Red. „— Helsingfors musikinstitut öppnades [- -].”
Red. Eget hem för musikinstitutet.
Nyheter för dagen. Red. „— Till finska medborgare [- -].”
Litteratur och konst. Bis. [Karl Fredrik
Wasenius]. „Orkesterskolans offentliga uppvisning [- -].”
Litteratur och konst. Red. ”— Musikinstitutets
andra offentliga [- -]. Institutets första uppvisning [- -].”
Litteratur och konst. Red. ”— Professor Filip
Forstén, [- -].”
[Emmy Achté]. Klockare- och orgelnistskolans
25-års fest.
Offentliga nöjen. Filharmoniska Sällskapet. Populär konsert.
Litteratur och konst. Red. „— Populära konserten [- -].“
Litteratur och konst. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. „— Violoncellisten Albin Öfverlunds debut
[- -].“
Litteratur och konst. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. „Orkesterskolans första uppvisning [- -].“
Litteratur och konst. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. „Orkesterskolans andra uppvisning [- -].“
Red. Eget hem för musikinstitutet.
Diverse. Emmy Achté: „Mina lektioner [- -].“
Ibid.
Ibid.
Smärre notiser från ämbetsverken. Red. „Orkesterföreningen i Björneborg [- -].“
Literatur och konst. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. „— Orkesterskolans uppvisning [- -].“
Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. Erkki Melartin och
musiklifvet i Viborg.
Literatur och konst. — Ett tjugufemårsjubileum.
Kungörelser. Emil Sivori. „Viborgs Klockare- och
Orgelnistskola [- -].“

166/21.6.1906: 4
252A/16.9.1906: 3
282/16.10.1906: 4
43/13.2.1907: 3
133/18.5.1907: 7
142/28.5.1907: 5				
				

5				

144/30.5.1907: 7
57/27.2.1908: 2				
				 8				
58/28.2.1908: 7
131/14.5.1908: 7
132/15.5.1908: 6
282/16.10.1908: 4
32/3.2.1909: 2
34/5.2.1909: 2
36/7.2.1909: 4
128/14.5.1909: 5, 6				
				

7				

129/15.5.1909: 8
143/30.5.1909: 11
156/13.6.1909: 4				

686

				

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

8				 Litteratur och konst. Red. Kvinnliga orgelnister i
Finland.
240/6.9.1909: 4
Smånotiser. Red. — Kansan lauluopisto.
270/6.10.1909: 8
Red. Klockare- och orgelnistutbildningen.
113/28.4.1910: 6
Nyheter för dagen. Red. — Stadsunderstöd åt
musikaliska sällskap och orkestrar.
120/5.5.1910: 9, 10
Litteratur och konst. Bis. — Emmy Achtés operaklass.
128/13.5.1910: 10
Litteratur och konst. Red. „— Orkesterskolans
offentliga uppvisning är i dag [- -].“
129/14.5.1910: 10
Litteratur och konst. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. „— Orkesterskolans uppvisning i går [- -].“
130/15.5.1910: 9, 10
Litteratur och konst. Bis. [Karl Fredrik Wasenius]. — Emmy Achtés operaklass.
143/29.5.1910: 8
Smånotiser. Red. Finsk konsertgifvare i
Newyork.
239/4.9.1910: 4
Diverse. Emmy Achté. Operaklass.
241/6.9.1910: 1, 2
Ibid.
246/11.9.1910: 10
Litteratur och konst. Red. Fru Emmy Achtés
operaklass. .
286/21.10.1910: 4				 Nyheter för dagen. Red. — Musiksällskapens
statsunderstöd.
				 4				 Nyheter för dagen. Red. Svenska teaterns statsunderstöd. Intet tillskottsanslag för detta år.
38/7.2.1925: 8
K. E—n. [Karl Ekman]. Erkki Melartin 50 år.
250/17.9.1926: 3–4
Red. Konservatoriet har skänkt landet en god
konsertpublik.
48/18.2.1928: 16
Konserter. K. E—n. [Karl Ekman]. Viborgs musikinstituts kammarorkester.
44/14.2.1929: 7
Konserter. K. E—n. [Karl Ekman]. Viborgs musikinstituts kammarorkester.
52/23.2.1929: 9
Konst spalten. S. P—n. [Selim Palmgen]. Viborgs
musikinstituts kammarorkester.
52/23.2.1930: 9
Konst spalten. L. Viborgs musikinstituts kammarorkester.
274/10.10.1931: 6
N. P. „Hubermans konsert i går [- -].“
101/14.4.1932: 6
S. P—n. [Selim Palmgren]. „Viborgs musikinstituts kammarorkester [- -].“
54B/25.2.1935: 4
Konstrevyn. N. P. Viborgs musikinstituts barnorkester och barnopera.
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Hämeen Sanomat (Hämeenlinna)
109/26.9.1895: 1
Arthur Lindfors. „Opetusta Viulun soitossa [- -].“
57/19.5.1905: 2
Paikkakunnalta. Toim. — Pyhäkoulujen päättäjäiset.
108/22.9.1905: 3
Yleisöltä. L. A. Lönnrot. Pyhäkoulu ja sen yhteydessä koraalin soittokoulu.
64/15.6.1909: 4
Kotimaan uutisia. Toim. Naisurkureita Suomeen.
Hämetär (Hämeenlinna)
5/14.1.1905: 4
37/1.4.1905: 2
109/26.9.1905: 2
68/22.6.1907: 4
108/29.9.1908: 2
64/15.6.1909: 3

Yleisöltä. L. A. Lönnrot. Pyhäkoulu ja sen yhteydessä koraalin soitto-opetus.
Paikkakunnalta. Toim. „Kaupungin waltuusmiesten kokouksessa eilen [- -].“
Hämeenlinnasta 26 p. syyskuuta. Toim.
„— Pyhäkoulu ja koraalinsoittokoulu sen yhteydessä alkoi yhdeksännen lukukautensa [- -].“
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Wiipurin Musiikkikouluun [- -].“
Paikkakunnalta. Toim. „— Kristillisen työwäenyhdistyksen johtokunnan kokouksessa [- -].“
Kotimaasta. Toim. — Naisurkureita Suomeen.

Hämäläinen (Hämeenlinna)
10/11.3.1859: 1
Kotimaalta. Toim. „Turun sotawanhuskomiteelle
[- -].“
29/19.7.1861: 1
Kotimaalta. Toim. Hämeenlinnasta.
27/3.7.1873: 2
Toim. „Yksityisen lukkari- ja urkujen-soittajan
koulun [- -].“
48/30.11.1876, Ll: 1
Toim. Waltiopäiwäwaalit.
72/8.9.1880: 1
Hämeenlinnasta. Toim. „´Suomalainen poika-soittokunta‘, [- -].“
66/16.8.1884: 1, 2
Hämeenlinnasta. Toim. „— Helsingin musiki
opisto [- -].“
74/15.9.1886: 1
Ilmoituksia. Robert. Kajanus. Käytännöllinen
Orkesterikoulu Helsingissä [- -].“
81/10.10.1888: 1
Hämeenlinnasta. Toim. — Maamme kirkkosoitto.
8/26.1.1889: 3
Kaikenlaista. Toim. — Uusinta „taideteollisuutta.“
94/23.11.1889: 1
Ilmoituksia. [Ei allek.]. Societetshuset. „Damqvartetten Delina och Herr Ralph Ferry [- -].“
96/30.11.1889: 1
Ibid.
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98/7.12.1889: 1
23/22.3.1890: 1, 2
82/15.10.1890, 1
Ilkka (Seinäjoki)
48/30.4.1910: 2
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Ilmoituksia. [Ei allek.]. „Damqvartetten Delina
[- -].“
Hämeenlinnasta. Toim. „— Käytännöllisen orkesterikoulun [- -].“
Ilmoituksia. Alie Lindberg-Larsen & Severin
Larsen. „Thorsdagen den 16 Oktober [- -].“
Yleisiä ja virallisia uutisia. Toim. Waltion apurahat soitannollisiin tarkoituksiin.

Ilmarinen (Vaasa, Viipuri 12.12.1866–)
30/19.4.1848: 2					 Inrikes. Wasa. Red. „Sångförening ger, under led
ning af Herr Sångläraren Gestrin, nästa Tisdag,
den 25 i denne månad, Haydns Oratorium “Skapelsen”.
				
4					Diverse. Direktionen. Oratorium.
31/22.4.1848: 4
Ibid. [utan sign.]
33/29.4.1848: 2
Inrikes. Wasa. Red. „Sångföreningens Koncert
[- -].“
77/4.10.1848: 3
Inrikes. Red. [- -].Helsingfors. „Den 27 nyssförlidne Sept. [- -]. Man beklagar upplösningen af Hr
Ganszauges berömda kapell, [- -].“
65/17.8.1850: 1
Wasa. Red. „— Icke mindre än tre inhemska tonkonstnärer [- -].“
97/6.12.1851: 1, 2
Wasa. Red. — Sångsällskap.
1/3.1.1852: 1
Wasa. Red. „— Bland de elever vid Kongl. Svenska musikaliska akademien, [- -], Anton Bernhard
Kunelius [- -].“
18/3.3.1852: 1
Inrikes. Red. — Musikaliska föreningar.
58/20.7.1878: 2
Toim. — Uusi lukkari-koulu.
73/11.9.1878: 1, 2
Wiipurissa 11 p. Syysk. Toim. „— Suomalaisen
teaterin opera-osaston näytännöt [- -].“
70/4.9.1880: 1
Wiipurissa 4 p. Syysk. Toim. „— Hra Sörensénin
poikasoittajain [- -].“
70/18.6.1885: 3
Sawon ukko. Kirje Itä-Suomesta. Laulusta ja soitannosta.
107/12.9.1885: 1, 3
Wiipurista. Toim. „— Käytännöllisen orkesterikoulun [- -].“

Tutkimusaineisto

Ilmoitus-Lehti (Kuopio)
51/24.12.1859: 3, 4
52/31.12.1859: 3–4
Iltalehti (Helsinki)
41/18.2.1928: 5
38/14.2.1929: 3
45/24.2.1930: 3
Ilta-Sanomat (Helsinki)
47/25.2.1935: 3
60/13.3.1937: 3
94/24.4.1946: 3
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Awertissement. F. von Nandelstadh. „Sedan 4:de
Indelta Bataljonens Musik Corps numera kommit i det skick, [- -].”
Awertissement. Observera!
M. P. [Martti Paavola]. Viipurin Musiikkiopiston
kamariiorkesteri
M. P. [Martti Paavola]. Viipurin Musiikkiopiston
kamariorkesteri.
M. P. [Martti Paavola]. Viipurin Musiikkiopiston
kamariorkesteri.
Särrä [Sulho Ranta]. Musiikkimaailmasta. „Viipurilaiset [- -].“
Aapo Similä. Pakinaa maan musiikkielämästä.
Musiikkimaailmasta. Särrä [Sulho Ranta]. Vielä
vähän tamperelaisista

Itä-Suomen Sanomat (Lappeenranta)
64/12.6.1909: 3
Wiipurista ja muualta Itä-Suomesta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
49/3.5.1910: 2
Yleisiä uutisia. Toim. Apurahat soitannollisiin
tarkoituksiin.
120/22.10.1910: 2
Yleisiä uutisia. Toim. Ei riitä waltion warat taide- ja siwistystarkoituksiin.
Jaakkiman Sanomat
25/18.6.1909: 3
Kaiku (Oulu)
28/13.7.1878: 1
5/31.1.1880: 1

Sieltä täältä läänistä. Toim. Naisurkureita Suomeen.

Oulusta 13 p. Heinäkuuta. Toim. Pois lentäneitä.
Suomalaista laulua harrastawa. Lauluseuroista
maalaiskunnissa.
1/5.1.1883: 4
Ilmoituksia. A. Kunelius. „Oulun lukkari- ja urkurikoulu awataan Tammikuun 15 p. 1883, ja [-].“
3/20.1.1883: 1, 2 				 Oulusta 20 p. Tammik. Toim. „Oulun lukkari- ja
urkurikouluun on pyrkinyt 19 oppilasta, [- -].“

690

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

			

1, 2					 Oulusta 20 p. Tammik. Toim. „Torwisoittokunta
on perustettu myös Leppäwirroilla Sorsakosken
sahalla kertoo `Sawo`,“
8/24.2.1883: 3
Pastori. Sananen kirkollisesta weisuusta.
85/26.10.1887: 2
Toim. Oulun lukkarikoulu.
86/29.10.1887: 3
Kaikun toimitukselle. Oppilaat Oulun lukkari- ja
urkurikoulussa. Oulun lukkarikoulun lakkauttamisen johdosta.
87/2.11.1887: 1
H. P. Oulun lukkari- ja urkurikoulu ja sen tarpeellisuus.
92/19.11.1887: 3				 Ylimaan ukko. Maalaisen mietteitä Oulun lukkari- ja urkurikoulusta.
				 3				 Jf; Hoikka. Wieläki Oulun lukkari- ja urkurikoulusta.
103/28.12.1887: 2
Toim. Oulun lukkari- ja urkurikoulu.
96/22.8.1889: 4
Ilmoituksia. A. Kunelius. „Lukkarin ja urkurin
oppilaat saawat yksityistä opetusta.
177/6.8.1919: 4
A. S. Musiikkikoulu Ouluun.
Kajaanin Lehti
51/4.5.1907: 2
66/14.6.1909: 3–4
Kaleva (Oulu)
11/15.1.1906: 1
207/7.9.1907: 2
234/9.10.1907: 2
96/28.4.1909: 2
229/4.10.1909: 2
94/26.4.1910: 2
244/22.10.1910: 2
257/7.11.1910: 1, 2

Toim. „— Mikkelin amatööriorkesterin konsertin
[- -].“
Muualta Suomesta. Toim. — Naisurkureita Suomeen.
Ilmoituksia. Oulun Soitannollinen Seura. „Koska
Oulun Soitannolli sella Seuralla on tarkoituksena muodostaa orkesterikoulu, [- -].“
Toim. „— Oulun soitannollisen seuran orkesterin
johtajaksi [- -].“
Toim. „— Oulun soitannollisen seuran orkesteri
[- -].“
Toim. „— Soitannollisen seuran orkesterikoulun
[- -].“
Toim. „— Soitannollisen seuran orkesteri [- -].“
Toim. „— Oulun soitannollisen seuran orkesterikoulu [- -].“
Toim. Hylättyjä taide-apurahoja. Warat eiwät
salli.
Päivän uutisia. Toim. „— Soitannollisen seuran
orkesterikouluun [- -].“

Tutkimusaineisto
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Kansalainen (Pori)
2/5.1.1906: 2
4/10.1.1906: 4

E. Granit. Musikaaliselle Seuralle.
Yleisöltä. Muusikkeri. Eikö olisi jo aika saada
suomalainen orkesterinjohtaja Poriin?
37/29.3.1907: 2
E. Gt.-Ilm. [Eeli Granit-Ilmoniemi]. Millä ehdoilla olisi orkesterillemme apuraha annettawa? I.
40/8.4.1907: 2
Ibid. II.
111/27.9.1907: 1, 3				 Ilmoituksia. Johtokunta. „Soitannollisen Seuran
Orkesterikoulu [- -].“
				 2, 3				 Porin uutisia. Toim. „Orkesterikoulun on Soitannollisen Seuran johtokunta [- -].“
112/30.9.1907: 1
Ilmoituksia. Johtokunta. „Soitannollisen Seuran
Orkesterikoulu [- -].“
11/27.1.1909: 3
Kirjallisuus ja taide. E. Gt.-Ilm. [Eeli Granit-Ilmoniemi]. Seikun Sahan Soitto-Seura.
67/16.6.1909: 3
Uutisia muualta Suomesta. Toim. Naisurkureita
Suomeen.
Kansan Lehti (Vaasa)
43/27.10.1887: 3
117/10.10.1901: 1
118/12.10.1901: 1, 2
6/18.1.1902: 2

Kotimaan uutisia. Toim. — Lukkari- ja urkurikoulut.
Ilmoituksia. Aatto A. Liljeström. „Tampereen Orkesterikoulu [- -].“
Ibid.
Uutisia. Toim. „Tampereen Orkesterikouluun
[- -].“

Kansan Työ (Lappeenranta)
289/13.12.1922: 4
Toim. I:n Simfoniakonsertti
11/15.1.1923: 1
Ilmoituksia. B. Sirob. „Viipurin Musiikkiopisto
[- -].“
112/19.5.1923: 5
Kirjallisuus ja Taide. —aa. Orkesterikonsertti
119/23.5.1924: 5
? Kirjallisuus ja Taide. M. K. „Wiipurin Musiikkiopiston Oppilasilta II [- -].“
29/4.2.1933: 6
Kirjallisuus ja Taide. K. Ooppera „Pohjalaisia“.
Karjala (Viipuri, Helsinki 21.3.1940–)
205/4.9.1904: 1				 llmoituksia. Torsten Kaukoranta & Emil Sivori.
„Musiikkikoulu Wiipurissa [- -].“
				
1				Ilmoituksia. J. Willgrén. „Viipurin Torvisoitto-opistoon [- -].“
75/31.3.1905: 1, 2
Huveja. Hilmer Edlund. Hotelli Hámburger Börs.
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78/4.4.1905: 2
Ibid.
204/5.9.1906: 1				 Ilmoituksia. Emil Sivori. Kansan Lauluopisto.
				 1				 Ilmoituksia. Torsten Kaukoranta & Emil Sivori.
„Musiikkikoulu Wiipurissa [- -].“
				 1 				 Ilmoituksia. Anna Forstén. „Laulutunteja aletaan antaa [- -].“
209/11.9.1906: 1
Ilmoituksia. Torsten Kaukoranta & Emil Sivori.
„Musiikkikoulu Wiipurissa [- -].“
224/29.9.1908: 1
Ilmoituksia. Viipurin Musiikinystävät. Viipurin
orkesterikoulu.
226/1.10.1908: 5
Toim. Wiipurin orkesterikoulu.
72/28.3.1909: 2
Huveja. [Ei allek.]. „Viipurin Musikin Ystävien
Orkesterikoulu [- -].“
74/31.3.1909:3
Taidetta. T. K. Viip. Mus. Yst. orkesterikoulun
oppilasiltama.
95/27.4,1909: 6
Taidetta. Toim. „Orkesterikoulun oppilasiltamaan eilen [- -].“
96/28.4.1909: 5
Taidetta. T. K. Orkesterikoulun oppilasiltama.
131/11.6.1909: 2
Toim. Naisurkureita Suomeen.
218/22.9.1909: 5
Vapaita ääniä. A. R:nen. Lukkari-urkurien opetuksen uudestaan järjestäminen.
06/28.4.1910: 5
Taidetta. Toim. „— Orkesterikoululla on julkiset
näytteet [- -].“
98/30.4.1910: 4
Taidetta. Toim. „Orkesterikoulun oppilasnäyte
[- -].“
290/14.12.1910: 2				 Huveja. Erkki Melartin. „Viipurin Musiikin Ystäväin oresterikoulun 1 oppilas-iltama [- -].“
				4				Taidetta. Toim. „— Wiipurin Musiikinystäwäin
orkesterikoulun [- -].“
97/28.4.1911: 1, 2
Huveja. Erkki Melartin. „Viipurin Musiikin Ystävät. Orkesterikoulun oppilasillat [- -].“
98/29.4.1911: 2				Ibid.
				4				Taidetta. Toim. „— Musiikin ystäwäin orkesterikoulun [- -].“
99/30.4.1911: 5, 6
Taidetta. Toim. „— Musiikinystäwäin orkesterikoulun näytteet [- -].“
18/24.1.1912: 2
Toim. Wiipurin lukkari- ja urkurikoulu kirkolliseksi musiikkiopistoksi. Laajapiirteinen ehdotus.
86/15.4.1912: 2
[Ilm., ei allek.]. „Viipurin Musiikin Ystävät. Orkesterikoulun oppilasnäyte [- -].“
88/18.4.1912: 4
Teatteri ja Musiikki. M. „Wiipurin Musiikin Ystäwäin orkesterikoulun näyteilta [- -].“.

Tutkimusaineisto

294/18.12.1912: 2
294/19.12.1912: 3
85/15.4.1913: 2
86/16.4.1913: 3
91/22.4..1913: 1				
				 4				
92/23.4.1913: 4
90/21.4.1915: 1
92/23.4.1915: 5
97A/29.4.1917: 2
98/1.5.1917: 4
198/9.10.1917: 5
111/10.9.1918: 2
217/20.9.1922: 1				
				

3 				

286/12.12.1922: 4
293/19.12.1922: 4
11/13.1.1924: 7
91/17.4.1924: 4
120/24.5.1924: 5
91/3.4.1927: 5
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Huveja, Ilmari Weneskoski. Viipurin Musiikin
Ystävät. Orkesterikoulun julkinen Oppilas-Konsertti [- -].“
Teatteri ja Musiikki. —ri J. „Orkesterikoulun oppilaskonsertti [- -].“
Huveja. Ilmari Weneskoski. „Viipurin Musiikin
Ystävät. Orkesterikoulun Oppilas-Konsertti [- -].“
Teatteri ja Musiikki. K. M. Musiikin Ystäwäin
orkesterikoulun oppilasnäytekonsertti [- -].“
Huveja. Ilmari Weneskoski. Viipurin Musiikin
Ystävät-Orkesterikoulun 2;n Oppilas-Näytekonsertti [- -].“
Teatteri ja Musiikki. Toim. „Orkesterikoulun 2:n
näytekonsertti [- -].“
Teatteri ja Musiikki. Toim. „Musiikinystäwäin
toinen oppilaskonsertti [- -].“
Huveja. [Ilm., ei allek.]. „Viipurin Musiikin Ystävät. Orkesterikoulun julkinen Oppilasnäyte [- -].“
Teatteri ja Musiikki. T. S. „Orkesterikoulun julkinen oppilasnäyte [- -].“
Huveja. [Ilm., ei allek.]. „Viipurin Musiikin Ystävät. Orkesterikoulun julkinen näyte [- -].“
Kirjallisuus ja Taide. H. „Orkesterikoulun oppilasnäytteet [- -].“
Toim. „Orkesterikouluun, joka alkoi toimintansa
eilen, [- -].“
Ilmoituksia. Bris Sirob. „Viipurin Musiikkikoulu
[- -].“
Ilmoituksia. [Ei allek.] „Viipurin Musiikkikoulun
[- -].“
Anna Forstén et al. Viipurin musiikkikoulua
kannattamaan!
Kirjallisuus ja Taide. Toim. 1 sinfoniakonsertti.
Kirjallisuus ja Taide. B. „I:nen kansansinfoniakonsertti.“
Kirjallisuus ja Taide. Toim. „Viipurin Musiikkiopisto alkaa [- -].“
Toim. Viipurin Musiikkiopisto. Tietoja opiston
toiminnasta.
Kirjallisuus ja Taide. B. „Viipurin Musiikkiopiston Oppilasilta III [- -].“
Kirjallisuus ja Taide. B. Ooppera Faustin
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29/31.1.1933: 6

Kirjallisuus ja Taide. Toim. Ooppera „Pohjalaisia“. Ensiesitys perjantaina
31/2.2.1933: 6
Kirjallisuus ja Taide. Toim. Oopperailta Viipurissa. Madetojan „Pohjalaisia“ huomenna
32/3.2.1933: 2
Kirjallisuus ja Taide. B. „Pohjalaisia“
33/4.2.1933:		 4				 Toim. „Suuri oopperailta: Eilen esitettiin [- -].“
				
6				Kirjallisuus ja Taide. B. „Pohjalaisia“
130/17.5.1934 : 3
Kirjallisuus ja Taide. Toim. Lasten ooppera tänään ensi kertaa Suomessa.
87/16.4.1944: 4
Toim. Viipurin Musiikkiopisto täyttää neljännesvuosisadan. Karjalan pääkaupungin musiikkiahjolla vaiherikas ja loistelias taival
281/4.12.1945: 4
V. V. Ylä-Vuoksen seudun amatööriorkesterin
kehitys ollut huomattava
124/30.5.1946: 4
Kirjallisuus ja taide. V. V. Ylä-Vuoksen Amatööriorkesterin orkesterikoulun oppilasnäyte
101/22.5.1949: 4 				 K—ma. „Kotkan-Kymin musiikkiopiston [- -].“
				4 				I—n. [Olavi Ingman]. „Viipurin Musiikkiopiston
oppilasnäytteet [- -].“
229/23.10.1949: 4
J. K—s. „Tampereen Tyttökuoro ja Poikaorkesteri [- -].“
Karjalan Aamulehti (Viipuri)
285/10.12.1922: 5 				 Toim. Wiipurin Musiikkiopisto. Professori Melartinia haastateltu.
				5				Toim. Wiipurin Musiikkiopisto.Johtaja Sirobia
haastateltu.
Karjalan Sanomat (Joensuu)
43/19.4.1910: 2–3
Joensuusta ja likitienoilta. Toim. „— Joensuun
Musiikkiyhdistyksen johtajawirat [- -].“
Karjalatar (Joensuu)
44/3.11.1876: 1
38A/15.9.1885: 1, 2
45/9.6.1886: 2
75/22.9.1886: 1

Joensuusta. Toim. — Tapaturma tarjona.
Joensuusta. Toim. „— Käytännöllisen orkesterikoulun awaa lokakuun 1 p:nä Helsingin orkesteriyhdistys. [- -].“
Joensuusta. Toim. Soitannosta ja torwisoittokunnista.
Robert Kajanus. „Käytännöllinen Orkesterikoulu
Helsingissä [- -].“
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Keskisuomalainen (Jyväskylä)
299/5.11.1948: 4
P—ma. Jyväskylän Musiikkiopistolla on suuri ja
tärkeä tehtävä ja siksi on koko maakunnan sitä
tuetteva.
328/5.12.1948: 2
Toim. Jyväskylän sinfoniaorkesteriin saadaan
soittajia tarpeeksi.
309/4.12.1949: 4–5
Sulho Ranta. Maamme musiikinopetuksen järjestämisen suunta viivoja.
288/24.10.1958: 7
Toim. J:kylän Konservatorio antaa korkeampaa
musiikki- ja musiikinopettajain koulutusta
290/26.10.1958: 6
Timo Mäkinen. Hiukan konservatorio-nimestä
292/28.10.1958: 11
V. E. Noronen. Fil. lis. Timo Mäkiselle
293/29.10.1958: 3
Timo Mäkinen. Vielä konservatorion nimestä
Keski-Savo (Savonlinna)
68/22.6.1907: 4
120/25.10.1910: 2
Keski-Suomi (Jyväskylä)
36/9.9.1871: 3
7/17.2.1872: 2–3
68/24.8.1878: 1
37/16.9.1886: 1
38/23.9.1886: 1
51/5.5.1891: 2
84/16.7.1892: 2

Ilmoituksia. Emil Siwori. „Wiipurin Musiikkikouluun [- -].“
Yleisiä uutisia. Toim. Ei riitä waltion warat taide- ja siwistystarkoituksiin.
K. L—st. Sananen kirkkoweisusta.
X. Kansakoulu-asioita. Eikö olisi mahdollista ja
hyödyllistä, että kansakoulu-opettaja myös seurakuntansa lukkarina ja urkunistina olisi?
Toim. Puoltosana.
Ilmoituksia. Robert Kajanus. „Käytännöllinen
Orkesterikoulu Helsingissä [- -].“
Ibid.
Jywäskylässä, Toukok. 5 p:nä 1891. Toim. „—
Torwisoittokunnan johtajan wirkaa [- -].“
Jywäskylä, Heinäk. 16 p:nä 1892.Toim.
„Torwisoittokunnan johtaja Theodor Mannerström [- -].“

Kirche aktiv; Katholisches Gemeindeblatt Mannheim
10/1.10.2006: 6
Tobias M. Eisele. Jesuitenkirche wird 250 Jahre
alt.
Koitar (Hamina)
66/20.6.1907: 4

Ilmoituksia. Emil Sivori. „Viipurin Musiikkikouluun [- -].“
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Kotimaa (Helsinki)
59/14.6.1909: 1, 2 			 Työmaalta. Toim. — Naisurkureita Suomeen.
				2 				Toim. Lukkari-urkurien walmistus Liikolan Diakoonilaitoksen yhteyteen.
78/20.8.1909: 3–4
A. S:ri. Lukkari-urkurien opetus.
80/27.8.1909: 3				 Alfred R. Lukkari-urkurien opetus.
				
3				A. S:ri. „Lukkari-urkurien kaswatus.“
85/10.9.1909: 3–4
O. R:nen. Mietteitä lukkari- ja urkurikomitean
lausunnon johdosta.
96/6.10.1909: 4
Yleisöltä. Suomen Kanttori- ja Urkuriyhdistyksen johtokunta. Nimimerkki O. R:nen Suomen
lukkarikuntaa solwaamassa.
97/8.10.1909: 3
Toim. „Lukkarien ja urkurien walmistuksesta
[- -].“
104/25.10.1909: 2
Juho Koskinen. Kansankirkkomme ja lukkarit.
106/29.10.1909: 2
Maalaismietteitä. Maalainen. Kirkkomusiikkimme. Lukkarikoulukomitean mietintö.
116/22.11.1909: 2
Toim. Lausuntoja lukkarikoulukomitean mietinnön johdosta.
120/1.12.1909: 2
Ibid. [Eri rovastikunnista kuin edellisessä]
121/3.12.1909: 2
Työmaalta. Toim. „Lukkarikoulukomitean mietinnöstä [- -].“
122/6.12.1909: 1, 2
Työmaalta. M. J. L. — Lukkarien walmistus.
4/12.1.1910: 3
Toim. Kysymys lukkariurkuriopetuksen uudistamisesta. Kanttori-urkuriyhdistyksen walitseman
komitean mietintö.
12/31.1.1910: 1, 2
Työmaalta. Toim. Tonttien waraaminen suunnitellulle kirkkomusiikkiopistolle.
Kotka Nyheter
13/13.2.1900: 2
6/19.1.1909: 2
46/15.6.1909: 2
11/8.2.1910: 1–2
Kotkan Sanomat
18/2.5.1883: 1, 2

Lokalnotiser. Red. „Om Wiborgs orkesters konsert [- -].“
Staden och omnejden. Red. „Till musikledare
[- -].“
Staden och omnejden. Red. Kvinliga orgelnister.
Kotka , den 8 Februari. Red. Musikens Vänner.
Kotkasta. Toim. Kotkan wapaaehtoisen palosammutuskunnan toimikunnalta annettu wuosikertomus wuodelta 1882–1883.
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22/30.5.1883: 1
39/26.5.1891: 2
67/2.9.1893: 2, 3
17/8.2.1900: 2
107/10.9.1901:2
92A/15.8.1903: 1
Kotkan Uutiset
6/25.1.1900: 2
8/1.2.1900: 2
Kuopio Tidning
15/22.4.1854: 4
16/29.4.1854: 4
19/20.5.1854: 4
34/9.9.1854: 4

Toim. Kotkasta. „[- -] Lienee tärkeätä mainita
muun muassa eräs epäkohta, [- -].“
Uutis-osasto. Toim. „— Jywäskylän torwisoittokunnan johtajaksi [- -].“
Kotka 2p. Syysk. Toim. —Urkurikoulu Wiipuriin.
Kotka, Helmik. 8 pnä. Toim. „— Konsertin [- -].“
Toim. Uusia harrastuksia paikkakunnalla.
Sekalaisia ilmoituksia. (Ei allek.). „Täten pyydetään [- -].“
Paikallisuutisia. Toim. „— Wiipurin orkesteri
[- -].“
Paikallisuutisia. Toim. „— Wiipurin musiikkiseuran orkesterin [- -].“
Strunck. Musiklektioner.
Strunck. Musik-lektioner
Strunck. Var god och observera!
Strunck. Musik-lektioner

Kuopion Hippakunnan Sanomia
2/9.7.1859: 1–2
P. A. Kertomuksia.
19/5.11.1859: 3–4
P. A. Lukkarien opetuksesta ja Wirsinuottien eriläisyydestä.
21/19.11.1859: 3–4
Ibid. [jatk. edelliseen]
25/17.12.1859: 2–3
S. R. J—n. Wielä sananen lukkareista ja heidän
laulutaidostansa.
8/25.2.1860: 2–3
S. R. J—n. Mietteitä kirkkoweisuusta.
11/17.3.1860: 1–2
P. A. Wastinkirja S. R. J—n:lle Kirkkoweisuusta.
15/14.4.1860: 2–3
S. R. J—n. Wähäinen wastinetta h:ra P. A:lle 11
N:roon, Kirkkoweisuusta.
16/21.4.1860: 4
P. A. Päätös-sanainen S. R. J:selle kirkkoweisuusta.
Kuopion Sanomat
3/20.1.1881: 2
8/5.5.1881: 3
49/29.6.1882: 2

Kuopiosta. Toim. „Laulajaiset antoi [- -] Lydia
Lagus [- -].“
Toim. Kuopion pataljoonan soittokunnan johtajaksi [- -].“
Kuopiosta ja Kotimaalta. Toim. Apurahoja kouluille:
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56/24.7.1882: 2
Kyminlaakso (Kotka)
48/22.6.1907: 4
3/13.1.1909: 2
46/16.6.1909: 3
83/23.10.1909: 3
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Kuopiosta ja Kotimaalta. Toim. Suomalainen
laulutaiteilija ulkomaalla.
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Viipurin Musiikkikouluun [- -].“
Kotkasta. Toim. „Soitonjohtajan toimeen [- -].“
Muualta Suomesta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
Kotkasta. Toim. „Kansankonsertissa [- -].“

Laatokka (Sortavala)
4/23.1.1883: 3

Toim. „— Kuusimiehinen torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalle Leppäwirralla.“
20/13.5.1884: 2
Sortawalassa Toukokuun 12 p:nä. Toim. „— Kansakoulun-opettajaksi Sorsakosken sahan kansakouluun on nimitetty Kymölän seminarin
kokelas Kaarlo Wilho Raunio.“
51/16.12.1884: 3
Airo. Kirje Matti weikolle Sortawalassa! „[- -]
Sorsakoskelle hiljattain perustettu torwisoittokunta on jo siksi torwiansa toitotellut, että
ensimmäisenä Adwenti sunnuntaina sen säestyksellä lauloiwat kirkonkylän ja Sorsakosken
laulukunnat `Hosiannan` Leppäwirran kirkossa.“
67/29.8.1894: 1				 Anna Forstén. „Wiipurin Musiikkikoulu [- -].“
				 3 				 Kirjallituutta ja taidetta. Toim. „— Wiipurin musiikkikoulu alkaa [- -].“
68/1.9.1894: 1
Anna Forstén. „Wiipurin Musiikkikoulu [- -].“
74/12.9.1896: 2
Sortavalasta ja lähiseuduilta. Toim. „— Valtion
menosääntöön [- -].“
80/5.10.1901: 1
Axel von Kothen. „Helppotajuisen Konsertin
[- -].“
Lahden Lehti
101/28.12.1901: 2
Lahden Sanomat
92/20.8.1910: 1
95/27.8.1910: 1
97/1.9.1910: 2

Yleisiä uutisia. Toim. — Taiteilijain matka-apurahat.
Ilmotuksia. Erna Vernmayer & J. A. Vallius.
„Lahden Musiikkikoulu [- -].“
Ilmoituksia. Ibid.
Ilmotuksia. Ibid.
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98/3.9.1910: 1
Lahti
125/20.8.1910: 3
128/25.8.1910: 1
130/28.8.1910: 1
132/1.9.1910: 1
133/3.9.1910: 1
141/17.9.1910: 2
149/1.10.1910: 1
Lappeenrannan Uutiset
82/25.10.1887: 3
10/3.2.1888: 1, 2
70/2.9.1893: 2, 3
10/10.2.1894: 3
Lappeenranta
104/15.9.1908: 3

Ibid.
Ilmoituksia. Erna Vernmayer & J. A. Vallius.
„Lahden Musiikkikoulu [- -].“
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Lahdesta. Toim. „— Lahden musiikkikouluun
[- -].“
Ilmoituksia. [Ei allek.]. „Musiikkikoulun Iltama
[- -].“
Kotimaan uutisia. Toim. — Lukkari- ja urkurikoulut.
Waltiopäiwät. Toim. Pappissääty. Lukkarien ja
urkurien koulutus pohjois-Suomessa.
Lappeenrannasta. Toim. — Urkurikoulu Wiipuriin.
Lappeenrannasta. Toim. „Wiipurin Musiikinystäwät [- -].“

65/12.6.1909: 3

Muualta Suomesta. Toim. — Orkesterikoulu Wiipuriin.
Toim. Naisurkureita Suomeen.

The London Gazette
742/30.12.1672: 2
1354/11.11.1678: 2
1356/18.11.1678: 2

John Banister. Advertisement.
John Banister. Advertisement.
John Banister. Advertisement.

Louhi (Oulu)
10/23.1.1904: 2
6/16.1.1906: 3
11/27.1.1906: 2

Uusimmat Helsingin uutiset. Toim. — Soitannolliset apurahat.
Oulun Soitannollinen Seura. „Koska Oulun Soitannollisella seuralla on tarkoituksena muodostaa orkesterikoulu, [- -].“
Oulu ja Oulun lääni. Toim. „Orkesterikoulu Oulussa [- -].“
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122/13.10.1906: 3
135/13.11.1906: 1

Lounas (Pori)
10/4.2.1888: 3
29A/18.4.1890: 2
60/8.8.1890: 3
29/17.4.1891: 2
90/17.11.1891: 2–3
19/8.3.1892: 3
Länsi-Savo (Mikkeli)
33/19.3.1923: 2
Länsi-Suomi (Pori)
136/27.11.1906: 2
9/26.1.1909: 4
121/25.10.1910: 1, 2
Maakansa (Viipuri)
45/16.6.1909: 2
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M–g. Muuan sana Oulun musiikkioloista.
[Ilm., ei allek.]. [Oulun Soitannollinen Seura].
„Ne, jotka haluavat oppilaiksi Oulun soitannollisen yhdistyksen o r k e s t e r i k o u l u u n, [- -].“
Toim. — Oulun lukkarikoulu.
Toim. Sointua ja epäsointua. I.
Uutisia Porista. Toim. „— Opetusta pianonsoitossa [- -].“
Uutisia Porista. Toim. „Soitannollisen seuran kokouksessa eilen [- -].“
Uutisia. Porista.Toim. „— Musikaalisen seuran
wuosikokous pidettiin [- -].“
Uutisia Porista. Toim. „Musikaalisen seuran kokouksessa eilen [- -].“
— i —. Mikkelin amatööriorkesteri. Tänään
20-vuotias.
Toim. Tietoja Porista.
Lyhyitä uutisia. Toim. „—Soiton johtaja [- -].“
Raumalta ja ympäristöltä. Toim. Hyljätty apuraha-anomus.
Toim. Naisurkureita Suomeen.

Maamiehen Ystävä (Kuopio)
7/17.2.1844: 1–3
Toim. [J. W. Snellman]. Olettako miehet Urkuja
kuulleet?
15/10.4.1847: 1–3
Toim. Palanen Kirkkolakia. Lukkarin welwollisuuksista.
45/12.11.1853: 1–4
Koulumestari. Lasten Kristillisestä kaswattamisesta.
Mikkeli
70/2.9.1893: 2

Muita Kotimaan Uutisia. Toim. — Urkurikoulu
Wiipuriin.
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46/21.4.1897: 2
34/23.3.1904: 3
55/12.5.1905: 2
14/5.2.1906: 2
Mikkelin Sanomat
50/24.12.1885: 2
80/13.10.1891: 2
11/30.1.1904: 3
34/24.3.1904: 3
28/9.3.1905: 2
102/10.9.1908: 2
2/9.1.1909: 3
109/26.9.1919: 2
138/28.11.1924: 3

Mikkelin kaupungista ja läänistä. Toim. „— Iltaman oli wapaa ehtoisen palokunnan soittokunta
[- -].“
J. Sawolainen. Mikkelin Musiikinystäwäin yhdistyksen wuosikertomus.
Päivän pakinaa. Toim. „— Amatööriorkesterimme lähtee huomenna [- -].“
Mikkelin läänistä ja Savosta. Toim. „— Orkesterimme hyväksi pidetyt arpajaiset [- -].“
Toim. — Soittajaiset.
Toim. Juhla Uno Cygnaeus´en.
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. — Konsertteja
tulossa.
Kirjallisuutta ja taidetta.Toim. „— Wiipurin orkesterin konsertti [- -].“
Mikkelin seudulta. Toim. „Mikkelin musiikinystäwäin yhdistyksen orkesteri [- -].“
Kirjallisuus ja taide. Toim. „Antti Väänäsen konsertti [- -].“
Kirjallisuus ja taide. Toim. — Amatööriorkesterin konserttimatkat.
B. N. Soitantokausi 1919—20 Mikkelissä. Kapellimestari Lenni Linnalan haastattelu.
Kirjallisuus ja Taide. Toim. Mikkelin Musiikinystäväin Yhdistyksen toiminta wuosina 1924–25.

Mikkelin Wiikko-Sanomia
11/17.3.1864: 1
K Mbl 24/27.3.1851: 1otimaalta. Mikkelistä.
Toim. „— Herra Broms´in laulannossa [- -].“
Morgonbladet (Helsingfors)
28/9.4.1846: 1–3
Red. Ytterligare om Sockenskolor.
62/17.8.1846: 4
Inrikes Nyheter. Red. „— Badgästernas antal i
Åbo [- -].”
73/25.9.1848: 3
Inrikes Nyheter. Red. Helsingfors. „Efter att [- -].
74/28.9.1848: 3
Inrikes Nyheter. Red. Helsingfors. „Ryktet att
Ganszauges kapell [- -]“
65/27.8.1849: 3
Inrikes nyheter. Red. “— H. Vieuxtemps concert i
lördags var en af de på sann och ädel njutning rikaste vi någonsin här öfvervarit”.
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Inrikes Nyheter. Red. — „Musikus Wasenius är
sinnad att [- -]“
60/12.8.1850: 1
Inrikes. Helsingfors. Red. „Resor torde under loppet af hösten komma att företagas af Fröken B.
Boije till Sverige samt af Hr A. Tavaststjerna till
Petersburg: [- -].“
— Hr R. Lagi har nyligen afrest till Stockholm,
för att studera orgelmusik.“
82/28.10.1850: 1
Inrikes. Helsingfors. Red. “— Fru Henr. Nissen-Salomans konsert i thorsdags var besökt af
vid pass 700 personer, [- -]“.
86/11.11.1850: 2
Lovisa, 3 Nov. Red. „I går gaf Hr v. Königslöw
konsert härstädes för 100 personer och skördade utmärkt bifall. Vid konserten bidrädde Hr
Tavaststjerna. En angenäm surpris bereddes
åhörarne af Fru Nissen-Saloman, som, nyss förut ankommen med Murtaja, bevistade konserten
och dervid i resdrägt lät höra sig.“
23/21.3.1850: 1
Inrikes. Helsingfors. Red. Dödsfall. ”Sistlidne tisdag afsomnade här städes vid 49 års ålder Fredrik August Ehrström, [- -].”
23/24.3.1851: 1, 2
Inrikes: Helsingfors. Red. „Herr Kologrivoff, [- -].“
24/27.3.1851: 1
Inrikes: Helsingfors. Red. — Musik.
25/31.3.1851: 1
Inrikes: Helsingfors. Red. „Herr Kologrivoffs
consert [- -].“
63/21.8.1851: 1
Inrikes. Helsingfors. Red. “Kellerman-Funcks
4:desoirée, [- -] — Musiken [- -] utfördes af
Hr Sibers kapell under Hr Kellermans ledning
med god ensemble.”
65/28.8.1851: 1				 Inrikes. Helsingfors. Red. „Herer Kellerman,
hvilken jemte sin fru och svägerska förliden måndags afton härifrån afreste till Borgå, [- -]“.
				 2–3				 Red. Huru skall det gå med vår musik i vinter?
66/1.9.1851: 2–3
Ibid. (Slut från föreg. N:r.)
95/11.12.1851: 2–3
Red. Ytterligare om ett musikaliskt kapell.
16/26.2.1852: 1
Red. Musiken i Helsingfors.
40/3.6.1852: 1
Inrikes. Red. „Hr Stjernström med sällskap [- -].“
49/8.7.1852: 1
Inrikes. Red. „Herr Ganszauge återkommer [- -].“
77/14.10.1852: 1
Inrikes. Åbo. ”[- -]. — Maria Serato [- -].“
78/18.10.1852: 1
Inrikes. Helsingfors. „Maria Serato [- -].“
79/21.10.1852: 1 				 Helsingfors. „— Maria Serato [- -].“
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4 				 [Anm. utan sign.]. „I morgon [- -] Maria Serato
[- -] sin sista konsert [- -].“
80/25.10.1852: 1
Inrikes. Helsingfors. Red. „Maria Serato [- -].“
82/1.11.1852: 1
Inrikes. Borgå. Red. Maria Seratos konsert [- -].“
27/3.4.1854: 1
Helsingfors. Red. „Sångaren Broms [- -].“
76/2.10.1854: 2–4
Red. Universitets Rektors treårs-redogörelse.
84/30.10.1854: 2
Åbo. Red. Landsorten. ”[- -]. Hr Möller har inrättat en privat musikskola, [- -].”
51/9.7.1855: 1
Landsorten. Åbo. Red. „Musikus R. Hausen [- -].“
64/16.3.1872: 3
Red. — Sångföreningens konsert.
66/19.3.1872: 1, 2
Hemlandet. Red. — Konsert.
76/3.4.1872:		
2					Hemlandet. Red. „— Gårdagens konsert wäckte
[- -].“
				
4 					[Anm., utan sign.]. „Konsert i Universitets [- -].“
132/10.6.1872: 2, 3
Strödda underrättelser. Red. „—Till monsterkonserter i Boston [- -].“
275/26.11.1874: 1
Red. „— Till befrämjande af studier i skön konst
[- -] åt musikeleven Johan Emil Sandström femhundra mark, och [- -].“
239/15.10.1875: 2–3
Red. Bernhard Henrik Crusell.
4 [Anm.]. Nya Theatern. „Fredagen den 15 Oktober: [- -]. — Lilla Slafvinnan skådespel [- -].”
17/21.1.1878: 3
Red. — Klockare- och orgelnistskolan i Åbo.
60/12.3.1878: 2
Red. „— Finska konstföreningens årsmöte i går
[- -].“
124/29.5.1878: 1
Diverse. „Konserter gifvas i juni månad [- -].“.
166/20.7.1878: 1, 3
Helsingfors den 20 Juli. „— Musikaliska kapellet
i Uleåborg [- -].“
104/7.5.1879: 4
Red. „— Henry Wieniawski, som [- -] åtföljd af hr
B. N. Emanuel [- -].“
133/12.6.1879: 2
Red. „— Herr N. B. Emanuel, hvilken härifrån
åtföljde H. Wieniawski [- -].“
151/3.7.1880: 1
P. G. Nymark. Thölö Tivoli. [- -] Obs! „Hornmusik
utföres [- -].“
89/20.4.1881: 2, 3
Litteratur och konst. Red. „— Om vår landsman
Rob. Kajanus på symfonikonserten i Leipzig [- -].“
138/17.6.1882: 1, 3
Helsingfors den 17 Juni. Red. — Musikkomposition af finne uppförd i Leipzig.
164/19.7.1882: 2, 3
Helsingfors den 19 Juli. Red. — Finsk konstnärinna i utlandet.
176/2.8.1882: 1
Leon. Borgström. „Helsingfors Musikförening
[- -].“
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212/12.9.1882: 2, 3
285/7.12.1882: 2, 3
213/13.9.1883: 2, 3
247/24.10.1883: 1, 3
167/21.7.1883: 2
176/1.8.1883: 3
245/20.10.1883: 1, 2–3
79/3.4.1884: 1, 3
125/30.5.1884: 1,2
188/14.8.1884: 1
189/15.8.1884: 1
199/27.8.1884: 1
202/30.8.1884: 1
208/6.9.1884: 1
214/13.9.1884: 1
48/28.5.1895: 3
Måndagen (Helsingfors)
34/6.9.1909: 3
Norra Posten (Nykarleby)
45/6.6.1891: 1
49/20.6.1891: 4
50/27.6.1894: 2
Nya Pressen (Helsingfors)
16/18.1.1883: 3
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Helsingfors den 12 September. Red. „— Det nya
musikinstitutet [- -].“
Helsingfors den 7 December. Red. „— Om hr N.
Achtés klockare- och orgelnistskola, [- -].“
Helsingfors den 13 September. Red. „— I Helsingfors klockare- och orgelnistskola, [- -].“
Helsingfors den 24 Oktober. Red. — Klockareoch orgelnistskola i Uleåborg.
Red. „— För hr N. Achtés klockareskola härstädes [- -].“
Red. — Faststälda stadgar.
Helsingfors den 20 Oktober. Red. — Helsingfors
musikfö rening.
Helsingfors den 3 April. Red. „— Musikinstitutet
[- -].“
Diverse. Offentliga nöjen. Bestyrelsen. „Helsingfors Musik-Instituts 2:dra Offentliga uppvisning
[- -].“
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
[- -].“
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Musik. Red. „Musikinstitutets första uppvisning
[- -].“
Vitterhet och konst. Red. En folkhögskola för
sångundervisning i Helsingfors.
Red. Stadsfullmäktige
Diverse. S. Sörensén. „En basist och en cornettist
[- -].“
Red. Från sång- och musikfesten i Vasa.
Från Landsorten. Red. ”Ett sexmanna musikkapell har bildats å Sorsakoski såg i Leppävirta.”
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Nyheter för dagen. Red. ”— För hr N. Achtés
klockareskola härstädes [- -].“
249/13.9.1883: 2
Nyheter för dagen. Red. ”— Till Helsingfors
klockar- och orgelnistskola, [- -].“
274/8.10.1883: 2
Nyheter för dagen. Red. ”— Helsingfors musikinstituts [- -].“
129/14.5.1885: 4
Meddelanden från allmänheten. W. K– ch, [W.
Klärich]. I musikfrågan.
131/17.5.1885: 3–4
Meddelanden från allmänheten. M. Wegelius.
Till Red. af Nya Pressen.
134/20.5.1885: 4
Meddelanden från allmänheten. W. K– ch, [W.
Klärich]. Till redaktionen af Nya Pressen.
211/7.8.1885: 1 				 Diverse. M. Wegelius. ”Helsingfors Musikinstitut
[- -].”
				 3 				 Nyheter för dagen. ”— (Medd.). Helsingfors musikinstitut [- -].”
214/10.8.1885: 1
Diverse. M. Wegelius. ”Helsingfors Musikinstitut
[- -].”
218/14.8.1885: 1
Ibid.
221/17.8.1885: 1
Ibid.
225/21.8.1885: 1
Ibid.
228/24.8.1885: 1
Ibid.
232/28.8.1885: 1
Ibid.
239/4.9.1885: 1
Ibid.
244/9.9.1885: 1
Ibid.
246/11.9.1885: 1 				Ibid.
				1 				Diverse. Robert Kajanus. ”Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].”
248/13.9.1885: 1 				 Diverse. M. Wegelius. ”Helsingfors Musikinstitut
[- -].”
				1 				Diverse. Robert Kajanus. ”Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].”
				 2 				 Nyheter för dagen. Red. ”— En praktisk orkesterskola kommer att öppnas [--].”
				 2, 3 			 Nyheter för dagen. Red. — Musikinstitutet.
249/14.9.1885: 1 				 Diverse. M. Wegelius. ”Helsingfors Musikinstitut
[- -].”
				1 				Diverse. Robert Kajanus. ”Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].”
250/15.9.1885: 1
Diverse. Robert Kajanus. ”Praktisk Orkesterskola öppnas härstädes [- -].” .
265/30.9.1885: 1
Ibid.
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Nyheter för dagen. Red. ”— Orkesterföreningens
sinfonikonsert [- -].”
340/14.12.1885: 1 				 Offentliga nöjen. Natalie Kalinowsky. ”Månd. d.
14 Dec. [- -].”
				1 				Offentliga nöjen. Bestyrelsen. ”H:fors Musikinstituts 6::te Musikafton [- -].”
344/18.12.1885: 3
Kåserier af K. [Karl Flodin]. Ur musiklifvet i
Helsingfors.
15/17.1.1886: 2
Nyheter för dagen. Red. ”— I Helsingfors musikinstitut [- -].”
216/12.8.1886: 2
Nyheter för dagen. Red. — Dödsfall.
267/2.10.1886: 2
Nyheter för dagen. Red. ”— Till praktiska orkesterskolan, [- -], hafva anmält sig 23 elever, af
hvilka 16 blifvit antagna.”
282/17.10.1886: 2
Nyheter för dagen. Red. ”— Helsingfors musikförenings stiftare [- -].”
132/17.5.1887: 2
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. ”— Praktiska orkesterskolan [- -].”
249/14.9.1887: 1
Diverse. M. Wegelius. ”Helsingfors Musikinstitut
[- -].”
293/28.10.1887: 1, 2
Offentliga nöjen. Karl Sjöblom. Andlig Konsert.
326/30.11.1887: 2
Nyheter för agen. Red. ”— Helsingfors musikförenings stiftare och medlemmar [- -].”
29A/31.1.1888: 2
Nyheter för dagen. Red. ”— För underhåll af
klockare- och orgelnistskolan i Uleåborg [- -].”
30A/1.2.1888: 3
Red. Ståndens föredragningslister vid plena i dag
kl. 6 y. m. Prästeståndet.
181/7.7.1888: 3
Inrikes telegram. Red. ”— En musikskola är
sånglärarinnan, fröken Anna Forstén, sinnad
[- -].”
223A/18.8.1888: 1				 Diverse. Anna Forstén. Måndagen den 17 september öppnas undertecknads Musikskola.
				 3 				 Literatur och konst. Red. — Musikskola i Viborg.
340A/13.12.1888: 2
Offentliga nöjen. [Anm.)]. „Fredagen den 14 December gifver Bernhard Stavenhagen [- -].“
344/17.12.1888: 2
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— De populära konserterna i går [- -].“
10/12.1.1889: 2
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. — Ett musikaliskt falsifikat.
129A/14.5.1889: 2, 3
Nyheter för dagen. Red. „— Förening för upprätthållande af en musikskola och orkester i Wasa
[- -].“
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Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Praktiska orkesterskolan [- -].“
140A/25.5.1889: 2
Nyheter för dagen. Red. — Stadfästa stadgar.
287A/22.10.1889: 2
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. ”— Musikinstitutet föranstaltade i går [- -].”
253A/18.9.1889: 2
Diverse. M. Wegelius. ”I Musikinstitutets Förskola [- -].”
255A/20.9.1889: 1
Ibid.
264A/29.9.1889: 3 				 Nyheter för dagen. Red. „— Kapellmästar R. Kajanus, som [- -].“
				 3 				 Nyheter för dagen. Red. „— Till orkesterelevskolan 33 elever anmält sig.“
329/3.12.1889, M-n: 2
Nyheter för dagen. Red. „— Helsingfors musikförenings stiftare och medlemmar [- -].“
30/1.2.1890: 2
Nyheter för dagen. Red. „— En ny inhemsk orkester [- -].“
74/17.3.1890, M-n: 2, 3
Nyheter för dagen. Red. „— En praktisk orkesterskola [- -].“
74/17.3.1890, A-n: 2
Nyheter för dagen. Red. „— Violonisten fröken
Agnes Tschetschulin, [ - -].“
132A/18.5.1890: 2
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Praktiska Orkesterskolan [ - -].“
134/20.5.1890, M-n: 2, 3
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Praktiska Orkesterskolan [ - -].“
249A/14.9.1890: 1
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
[- -].“
250/15.9.1890: 1
Ibid.
285A/20.10.1890: 2
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Alie
Lindberg och Severin Larsen [ - -].“
13/15.1.1891: 2, 3
Nyheter för dagen. Red. — Finsk musiker i Tyskland.
46/17.2.1891: 2
Notiser för dagen. Red. „— Violinisten fröken Agnes Tschetschulin, [ - -].“
49/20.2.1891: 2
Notiser för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Fröken
Tschetschulins konsert [ - -].“
136A/23.5.1891: 3
Nyheter för dagen. Red. — Hornkapellet i Jyväskylä.
173/30.6.1891: 2, 3
Nyheter för dagen. Red. „Violinisten fröken Agnes Tschetschulin, [ - -].“
231/27.8.1891: 2
Diverse. Anna Tigerstedt „Undervisning i violinspel meddelas [- -].“
330/4.12.1891: 2
K. [Karl Flodin]. Mozart-konserten.
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129/13.5.1892: 2
130/14.5.1892: 2
309/12.11.1892: 2
128/14.5.1893: 2, 3
130/16.5.1893: 2, 3
238/3.9.1893: 2
241/6.9.1893: 3 				
				 18 				
311/15.10.1893: 2
299/3.11.1893: 4
6/8.1.1894: 2, 3
166/22.6.1894: 2–3
325/29.11.1894: 2
127/13.5.1895: 2, 3 			
				

2, 3 			

129/15.5.1895: 2, 3
130/14.5.1896: 3
332/5.12.1896: 2
131A/16.5.1897: 2
208/4.8.1897: 2
47/18.2.1898: 2
88/1.4.1898: 2
107/22.4.1898: 2

Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Praktiska Orkesterskolan [ - -].“
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Praktiska Orkesterskolans [ - -].“
Red. Helsingfors musikinstitut.
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Praktiska Orkesterskolan [ - -].“
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Orkesterskolans andra uppvisning [ - -].“
Diverse. M. Wegelius. „Helsingfors Musikinstitut
[- -].“
Red. „— I fröken A. Forsténs musikskola i Wiborg inträder [- -].“
Blåsinstrument af trä. Albert Ahbe. „Flöjter,
[- -].“
Nyheter för dagen. Red. „— Helsingfors musikförenigs årsmöte [ - -].“
Från främmande land. Red. — Musikaliskt proletariat.
Nyheter för dagen. Red. — Musikförening i Viborg.
Red. Musikfesten i Vasa.
Red. „Helsingfors musikförenings stiftare och
medlemmar [ - -].“
Nyheter för dagen. Red. „— Hr Henri Marteau
torde [ - -].“
Nyheter för dagen. Red. „— Praktiska orkesterskolan [ - -].“
Nyheter för dagen. K. [Karl Flodin]. „— Praktiska orkesterskolans [ - -].“
Teater och musik. K. [Karl Flodin]. „— Orkesterskolans uppvisning i går [ - -].“
Nyheter för dagen. red. „— Populär konsert [ - -].“
Teater och musik. K. [Karl Flodin]. „— Orkesterskolans andra uppvisning [ - -].“
Red. Komponistunderstöd.
Teater och musik. K. [Karl Flodin]. „— Vid populära konserten i går [ - -].“
Teater och musik. Red. „— Vid populära koserten
i går [- -].“
Teater och musik. K. [Karl Flodin]. „— Vid populära konserten i går [ - -].“
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20A/22.1.1899: 3

Teater och musik. Red. „— Populära konserten‑-[- -].“
Teater och musik. K. [Karl Flodin]. „— Orkesterskolans uppvisning i går‑-[- -].“
Teater och musik. K. [Karl Flodin]. „— Orkesterskolans offentliga uppvisning‑-[- -].“
Teater och musik. Red. Musikinstitutet.
Teater och musik. K. [Karl Flodin] (kirjoittaja on
ilmaistu NPr:n numerossa 132A/19.5.1907 sivulla 5 pääotsikon „Teater och musik“ artikkelissa
„— Orkesterskolans uppvisning“).
Teater och musik. Red. „— Vid musikinstitutets
första uppvisning i går [- -].“
Teater och musik. K. Flodin. Det Sjungande Finland.
Teater och musik. K. Flodin. Amatörorkestern i
St. Michel.
Teater och musik. Axel Törnudd. „— På populära
konserten i förgår [ - -].“
Teater och musik. A. U. [Alarik Uggla]. „— Orkesterskolans 1:sta offentliga uppvisning‑-[- -].“
Teater och musik. A. U. [Alarik Uggla]. „— Orkesterskolans andra offentliga uppvisning [- -].“
Diverse. Emmy Acté. „Mina lektioner [- -].“
Ibid.
Ibid.
Dagens eko. Red. „Musikdirigenten J. Leino har
[- -].“
Nyheter för dagen. Red. — Kvinnliga orgelnister
i Finland.
Teater och musik. Red. Finsk violinvirtuos och
komponist bedömd i utlandet.
Litteratur och konst. Red. „— Violinisten Antti
Väänänen [- -].“
Diverse. Emmy Achté. Operaklass.
Nyheter för dagen. Red. — Musiksällskapens
statsunderstöd.
Nils-Eric Ringbom. Kommentar till Sibelius-Akademins uppvisningar.

137A/23.5.1900: 3
127/12.5.1906: 3
251A/16.9.1906: 3
131/18.5.1907: 6

139/27.5.1907: 6
323/28.11.1907: 3
50/21.2.1908: 5
58/29.2.1908: 4
129/14.5.1908: 4
130/15.5.1908: 4
27/3.2.1909: 1
29/5.2.1909: 1
31/8.2.1909: 1
204/6.9.1909: 4
132:12.6.1909: 4
7/11.1.1910: 4
58/12.3.1910: 5, 6
203/5.9.1910: 1
243/21.10.1910: 3
121/29.5.1954: 2
Otava/Otawa (Viipuri)
4/26.1.1861: 1

Wiipurista. Toim. „Senmukaan kuin [ - -].“
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Otava (Kuopio)
19/22.3.1904: 1, 2 				 Ilmoituksia. J. Leino. „Viipurin Musiikinystäväin
Orkesteri [- -].“
				 2, 3 				 Paikkakunnan uutisia. Toim. „— Wiipurin jousiorkesteri [- -].“
				 3 				 Muistilista. „[- -]. Keskiviikkona t. k. 23 p. [ - -].
klo 8 i. p. Wiipurin Musiikinystäwäin orkesterin
konsertti [ - -].“
19/22.3. 1904: 2 				 [Ilm.]. J. Leino. Viipurin Musiikinystäväin orkesteri [- -].“
				 2, 3 				 Paikkakunnan uutisia. Toim. „— Wiipurin jousiorkesteri [ - -].“
21/26.3.1904: 3
Paikkakunnan uutisia. Toim. — Wiipurin Musiikinystäwäin orkesterin konsertit.
100/5.9.1908: 2
Taide ja kirjallisuus. Toim. — Antti Wäänäsen
konsertti.
130/19.11.1908: 3
Taide ja kirjallisuus. Toim. — Konsertti.
3/12.1.1909: 2 					 Toim. Niin siellä, — mitä meillä.
			 3 					 Taide ja kirjallisuus. Toim. „— Mikkelin amatööriorkesteri [ - -].“
134/15.6.1909: 2
Yleisiä uutisia. Toim. Naisurkureita Suomeen.
Oulun Ilmoituslehti
86/29.10.1887: 1
101/21.12.1887: 1
10/4.2.1888: 2
44/2.6.1888: 2
84/19.10.1889: 1
7/22.1.1890: 2, 3
87/22.10.1890: 1
89/26.10.1890: 3
Oulun Lehti
51/20.12.1882: 2

Oulussa 29 p. lokak. 1887. Toim. Kuolettawa isku Oulun lukkari- ja urkurikoululle.
Oulussa 21 p. jouluk. 1887. Toim. Uusi lukkarinkoulu Ouluun.
Toim. — Oulun lukkarikoulu.
Toim. — „Oulun lukkari- ja urkurikoulusta päästettiin tämän lukukauden lopussa [ - -].“
Lukkarin poika. Maaseutukaupunkien edut
saawat wäistyä pääkaupungin etujen tieltä.
— n. — k. Raahen tietoja. „Raahen musiikkikoulu alkaa toimensa [- -].“
Ilmoituksia. Alice Lindberg-Larsen & Severin
Larsen. „Perjantaina Lokakuun 24 p:nä [ - -].“
Alice Lindberg-Larsen & Severin Larsen. „Kansantajuinen Konsertti [ - -].“
Toim. „H:rain A. B. Kunelius´en ja J. Sandströmin lukkari ja urkuri-koulu awataan [ - -].“
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98/9.12.1885: 1, 2
21/16.3.1887: 1
85/26.10.1887: 1
90/12.11.1887: 1
103/28.12.1887: 1
Oulun Wiikko-sanomia
50/11.12.1841: 4

3/20.1.1855: 3
58/18.8.1858: 4
3/22.1.1859: 4
24/18.6.1859: 4
38/24.9.1859: 3

39/1.10.1859: 2
48/3.12.1859: 2–3
5/4.2.1860: 2
10/10.3.1860: 2–3
12/24.3.1860: 2
14/7.4.1860: 2
16/21.4.1860: 2
24/16.6.1860: 4
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Toim. Aineelliselta alalta. „Torwisoitto tulee tästälähin pakolliseksi opetusaineeksi täkäläisessä
Lukkari- ja urkurikoulussa [ - -].“
Toim. „Tarkastuksen täkäläisessä lukkarin ja
Urkurinkoulussa [ - -].“
Toim. Lukkari- ja urkurikoulut.
Entinen oppilas. Wieläkin sananen Oulun lukkari- ja urkurikoulun kowasta iskusta.
Toim. Oulun lukkari- ja urkurikoulu.
Carolina Stenborg. „Undertecknad, född och uppfostrad i Stockholm, ärnar i Uleåborgs Stad anlägga en uppfostringsanstalt för unga flickor;
[- -].“
Kotimaalta. Toim. Oulusta. [ - -]. „— Kaupungissamme on laulu-seura huwittanut herraswäkeä;
[- -].“
Kuulutuksia. A. Kunelius. „Undertecknads sångskola öppnas åter [- -].“
Kuulutuksia. B. Kunelius. „Sångskolan öppnas
åter [ - -].“
Kuulutuksia. „Söndagen den 19 juni 1859 anställes af Sångföreningen [ - -].“
Oulusta. Toim. „— Seurattavana esimerkkinä
muille kaupungeille saatamme mainita, että meidän käsityöläissääsäädyssä on tekeillä laulu-yhdistys, [ - -].“
M. Hawisto. Kirkkoweisuun eriläisyydestä eri
seurakunnissa.
P. Päiwärinta. Kirje Lukkareille.
R. Lehrbäck. Muutama sana wastinetta P.
Päiwärinnalle.
Ei lukkarin mietteitä – – F. Lorun lisää lukkareille.
M. H—ll. [Matts Hackell]. Wähän wastausta lukkari Lehrbäckille.
S— g—. Silmäys kirjoituksiin lukkareista.
R. L. [Robert Lehrbäck]. Jatkoa lukkarin lorun lisääjälle tämän lehden 10:teen numeroon.
Kuulutuksia. Direktionen. „Aktieegarne i bolaget
för Uleåborgs stads musik-kapell [ - -].“
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26/30.6.1860: 4
56/8.9.1860: 4
27/5.7.1873: 2
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Kuulutuksia. Direktionen. „Som frågan om stadsmusikens framtid [ - -].“
Kuulutuksia. A. Kunelius. „Undertecknads sångskola för flickor [ - -].“
Kotimaalta. Toim. Yksityinen lukkari- ja urkurikoulu.

Papperslyktan (Helsingfors)
4/24.1.1859: 5–7
Red. Pennteckningar från Helsingfors. II. De sköna konsterna.
11/12.3.1860: 7–8
Red. Kopistens krönika.
Parikkala
43/26.10.1910: 3
Pellervo (Mikkeli)
22/31.5.1883: 4
24/14.6.1883: 4
34/21.8.1884: 3
Pohjan Poika (Vaasa)
49/26.4.1907: 3
72/21.6.1907: 4
Pohjois-Suomi (Oulu)
74/22.9.1877: 2
55/10.7.1878: 1

Toim. Yleisiä uutisia. —Ei riitä waltion warat
taide- ja siwistystarkoituksiin.
Anna Strandberg et al. „Kesä- ja Heinäkuun kuluessa [ - -].“
Anna Strandberg et al. „ Iltahuvit laululla ja lausunnolla [ - -].“
Muualta kotimaalta. Toim. Sekasanomia. „—
Helsingin musiikkiopisto [ - -].“
Toim. — Kuollut soittotaiteilija.
Ilmoituksia. Emil Sivori. Wiipurin Musiikkikouluun [ - -].“
Toim. „Oulun uutta soittokapellia [ - -].“
Toim. Oulun soittokunta.

Porin Kaupungin Sanomia
8/25.8.1860: 1–2
Toim. Porista.
Punkalaitumen Sanomat
13/18.6.1909: 3
Päijänne (Jyväskylä)
73/13.9.1878: 1, 2

Toim. Naisurkureita Suomeen.
Jywäskylä 13 päiwä Syyskuussa. Toim. Suomalaisen teaterin operaosaston [ - -].“

Tutkimusaineisto

Päivälehti (Helsinki)
25/31.1.1890: 2

713

Helsingissä 31 p. Tammik. 1890. Toim. „— Uusi
orkesteri, jossa on 20 miestä [ - -].“
40/18.2.1891: 1
Huvituksia. Agnes Tschetschulin. „Torstaina 19
p:nä Helmikuuta [ - -].“
67/21.3.1891: 1, 2
Huvituksia. Agnes Tschetschulin. „Lauantaina
Maalisk. 21 p. 1891 [ - -].
203/3.9.1891: 1
M. Wegelius. „Helsingin Musiikkiopisto [ - -].“
206/6.9.1891: 1
Ibid.
208/9.9.1891: 1
Ibid.
282/4.12.1891: 2
O. [Oskar Merikanto]. Mozart-konsertti.
10/14.1.1892: 1
M. Wegelius. „Helsingin Musiikkiopisto [ - -].“
127/3.6.1892: 2
O. [Oskar Merikanto]. Helsingin Musiikkiopisto
ja suomenkieli.
6/8.1.1893: 1
M. Wegelius. „Helsingin Musiikkiopisto [ - -].“
209/9.9.1893: 1
Emil Sivori. Wiipurin Lukkari- ja Urkurikoulu.
59/13.3.1894: 2 				 Huveja. Oskar Merikanto. „Keskiviikkona 14 p.
Maalisk 1894 [- -].“
				 2 				 O. [Oskar Merikanto]. „Elin Fohströmin konserttiin [- -].“
110/14.5.1895: 2
Helsinki, 14 p. Toukok. O. [Oskar Merikanto].
„— Orkesterikoulun ensimmäinen julkinen näyte
[- -].“
112/16.5.1895: 3
Helsinki, 16 p. Toukok. O. [Oskar Merikanto]. „—
Orkesterikoulun toinen julkinen näyte [ - -].“
273/23.11.1895: 2
Helsinki, 23 p- Marrask. Toim. „— Laulajatar Elsa Norring, [ - -].“
7/10.1.1896: 2
Helsinki, 10 p. Tammik. Toim. „— Laulajatar M.
Andersin, [ - -].“
284/5.12.1896: 2
Helsinki, 5 p. Jouluk. Toim. „— Helppotajuisessa
konsertissa [ - -].“
285/6.12.1896: 2, 3
Helsinki, 6 p. Jouluk. O. [Oskar Merikanto]. „—
Helppotajuisessa konsertissa eilen [ - -].“
75/1.4.1898: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. O. [Oskar Merikanto].
„— Helppotajuisessa konsertissa [ - -].“
91/22.4.1898: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. E. „— Filharmonisen
seuran [ - -].“
107/11.5.1898: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Laulaja Oskar Kruskopf, [ - -].“
138/18.6.1898: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Laulaja Oskar Kruskopf, [ - -].“
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96/13.4.1899: 3
121/9.5.1899: 3
119A/23.5.1900: 4
141/20.6.1900: 3
203/31.8.1900: 3
119/27.5.1902: 3
70A/25.3.1903: 1–2
82/9.4.1903: 2
97/29.4.1903: 3
109/13.5.1903: 3
232/7.10.1903: 3
35/12.2.1904: 2
76A/30.4.1904: 3
77A/1.5.1904: 4

83A/8.5.1904: 3

Päivän Uutiset (Helsinki)
26/1.2.1888: 2
192/18.8.1888: 2
122/26.5.1889: 2, 3
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Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Filharmonisen seuran 72:nen helppotajuinen konsertti [ - -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Orkesterikoulun julkisessa näyt- teessä [ - -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. O. [Oskar Merikanto].
„— Orkesterikoulun julkinen vuosinäyte [ - -].“
Toim. Laulujuhlan konsertit.
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Musiikkikoulun [ - -].“
Pikku uutisia. Toim. „— Suomalaisen teaatterin
kapellimestari, hra Juho Leino [ - -].“
K. [Otto Kotilainen]. Mietteitä maamme lukkarija urkurikouluista sekä yleisestä musiikkiopistosta.
Valter Lampén. Helsingin lukkarikoulu.
Yleisöltä. Richard Faltin. Viipurin lukkari- ja urkurikoulu.
Kirjallisuutta ja taidetta. O. [Oskar Merikanto].
„— Orkesterikoulun julkinen näyte [ - -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. S. P. [Selim Palmgren].
„— Helppotajuisessa konsertissa [ - -].“
K. [Otto Kotilainen]. Lukkari-urkurien valmistuksesta vastaisuudessa.
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Helppotajuisessa konsertissa tänään esiintyy solistina viuluniekka Michael Elman, [ - -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. O. [Oskar Merikanto]. „— Helppotajuisessa konsertissa eilen oli
ahdistukseen asti yleisöä. [ - -] Nuori ihmelapsi
Michael Elmann esiintyi viimeisen kerran hämmästyttäen kuulijoitaan Paganinin D-dur-konsertilla, [- -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. [Oskar Merikanto]. „—
Orkesterikoulun julkinen vuosinäyte pidettiin eilen [- -].“
Uutis-osasto. Toim. — Oulun lukkarikoulu.
Uutis-osasto. Toim. „— Musiikkikoulu Wiipurissa [- -].“
Uutis-osasto. Toim. — Wahwistettuja sääntöjä.
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Tutkimusaineisto

252/29.10.1889: 3
Raahe
27/16.6.1909: 3

Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Säweltäjä R.
Kajanus, joka [ - -].“
Muualta kotimaasta. Toim. Naisurkureita Suomeen.

Raahen Sanomat
1/4.1.1890: 1, 2 				 Raahessa, Tammikuun 4 p:nä 1890. Toim. —
Musiikkikoulu.
			4 					Ilmoituksia. Johtokunta. Musiikkikoulu.
2/11.1.1890: 1
Raahessa, Tammikuun 11 p:nä 1890. Toim. „—
Musiikkikouluun [ - -].“
6/8.2.1890: 1
Raahessa, Helmikuun 8 pnä 1890. Toim. „—
Kaupungin uusi torwisoittokunta [ - -].“
95/14.9.1907: 3
Raahen ja ympäristön uutisia. Toim. „— Eikö olisi Suomesta löytynyt?
64/15.6.1909: 3
Muualta Suomesta. Toim. Naisurkureita Suo
meen.
Raja-Karjala (Sortavala)
121/23.10.1910: 2
Rajavahti (Sortavala)
64/16.6.1909: 1, 2
Rauman Lehti
26/27.6.1885: 1–2

Wirallisia ym. uutisia. Toim. — Ei riitä waltion
warat taide- ja siwistystarkoituksiin.
Koti- ja ulkomaan uutisia. Toim. Naisurkureita
Suomeen.
S. G. Matkustus Jyväskylään.

Rovaniemi
125/12.6.1949: 2 				 Rovaniemi 12.6. 1949. Toim. Musiikkiopisto Rovaniemelle.
				3				Toim. Musiikkiopisto aloittaa toimintansa syksyllä Rovaniemen Vapaaopiston yhteydessä.
Saima (Kuopio)
44/30.10.1845: 1

Kuopio. Red. „[- -] Musiken i wår stad löfte om
en liten framtid. Hr. Lagi har nemligen blifwit
här fästad genom sitt utnämnande till Sång lärare wid Gymnasium och Elementarskolan. – Fru
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18/9.5.1846: 2–3
Sanan-Lennätin (Viipuri)
5/2.2.1856: 2–3
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Bergh f. Hagelin [ - -] erbjuder sig att lemna underwisning i Fortepianospelning.“
Red. Huru bör Folkskollärarens befattning anses?
(Lähdettämä.). Silmäys suomalaisista sanomalehdistä w. 1855.

Sanan Saattaja Wiipurista
45/9.11.1833: 4
Kungörelser. C. T. Muthreich. „Undertecknad är
villig [- -].“
Sanomia Turusta
4/27.1.1857: 1–3
5/3.2.1857: 1–2
6/10.2.1857: 1–2
22/31.5.1859: 2

Toim. Kansan kouluista. 1.
Ibid. [jatk.]
Ibid. [jatk.]
Kotimaalta. Toim. „Käsityöläisten lauluseura
Helsingissä [ - -].“
28/12.7.1859: 1–2
Toim. Pappein kokoukset Turussa. „11. k. Koska
kirkkoweisun parantaminen wälttämättömästi
waatii parannustoimia [- -].“
9/2.3.1860: 3–4
H. P. Springert. Lukkareista ja Kirkkoweisuusta
ynnä muuta.
13/30.3.1860: 3–4 				 J. L–n. Wastinetta Mynämäeltä.
				 4 				 n. n. [Carl Mauritz Jernberg]. Wastinetta.
14/5.4.1860: 3
G. R–st. Wastaukseksi Turun Sanomain 9:teen
n:roon H. P. Springertille.
17/27.4.1860: 2–4
Isänmaan ystäwä H. P. Springert. Puhuen asiat
paremmat.
26/29.6.1860: 3
Isänmaan ystäwä H. P. Springert. Loppusoinnit.
30/26.7.1861: 1, 2
Kotimaalta. Hämeenlinnasta. Toim. „Käsityöläisistä [- -].“
6/9.2.1866: 1, 2
Kotomaalta. T. K. Tampereelta. ”[- -]. Puumulitehtaan isännän toimesta on asetettu laulukoulu,
[- -].“
26/29.6.1866: 2
Tampereelta kesäkuun 23 p. [ - -]. Toim. „— Wiime lauwantaina lopetti puumulitehtaan lauluseura kesän ajaksi lauluharjoituksensa.“
76/29.9.1877: 1
Turusta. Toim. Lukkari- ja urkunistikoulu.
59/24.7.1878: 1, 2
Turusta. Toim. — Pois lentäneitä.

Tutkimusaineisto

71/11.9.1878: 1, 2
210/11.9.1886: 1
216/18.9.1886: 1
245/27.10.1887: 2
302/29.12.1887: 2
241/15.10.1890: 1, 2
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Turusta. Toim. „— Suomalaisen teaterin opera-osaston näytännöt [- -].“
R. Kajanus. „Käytännöllinen Orkesterikoulu Helsingissä [ - -].“
Ibid.
Toim. — Lukkari- ja urkurikoulut.
Turusta. Toim. — Oulun lukkari- ja urkurikoulu.
Turun kaupungista ja läänistä. Toim. „— Konsertin, minkä [ - -].“

Satakunnan Sanomat (Pori)
111/27.9.1907: 1
Ilmoituksia. Johtokunta. „Soitannollisen Seuran
Orkesterikoulu [ - -].“
112/29.9.1907: 1
Ibid.
114/4.10.1907: 2
Porin uutisia. Toim. „Kaupungin waltuuston kokouksessa [ - -]. „Soitannollinen seura on anonut
myönnettäwäksi 1 000 mk soittokoneiden ostamiseksi orkesterikoululle. Warat myönnettiin anniskeluyhtiön woittowaroista.“
129/1.11.1908: 2
Porin uutisia. Toim. „— Soitannollisen Seuran
orkesterikoulun oppilaiksi on pyrkinyt kaikkiaan
15 henkilöä.“
9/20.1.1909: 2
Yleisiä uutisia. Toim. „— Soitonjohtajaksi [ - -].“
119/15.10.1909: 3
Yleisöltä. Odottawa. Soitannollisen seuran johtokunnalle.
127/3.11.1909: 2, 3
Porin uutisia. Toim. „— Porin Soitannollisen seuran orkesterikouluun on päättyneen ilmoitusajan
kuluessa ilmoittautunut 9 oppilasta.“
150/29.12.1909: 2
Soiton harrastaja. Porin Soitannollisen Seuran
johtokunnalle.
47/29.4.1910: 2
Porin uutisia. Toim. — Soitannollisen seuran
waltioapu.
120/21.10.1910: 2
Porin uutisia. Toim. Porin Soitannollisen Seuran
waltioawun anomus hylätty.
Satakunta (Pori)
25/19.6.1880: 1–2
35/28.8.1880: 1
5/20.1.1883: 1, 3

Toim. Laulu- ja soittokuntain tärkeydestä maakunnissa.
[Ilm.]. Adolf Wikman. „Konsertin [ - -].“
Porista. Toim. „— Kuusimiehinen torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalle Leppäwirralla.“
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75/22.9.1885: 1

Kuulutuksia. Robert Kajanus. „Käytännöllinen
Orkesterikoulu avataan [ - -].“
63/11.8.1886: 1
Porista. Toim. — Kuollut. „Tämän kuun 8 p;nä
waipui täällä kuolekuoleman uneen musiikinjohtaja Frans August Nordeman [ - -].“
75/22.9.1886: 1
Robert Kajanus. „Käytännöllinen Orkesterikoulu
Helsingissä [ - -].“
35/22.3.1890: 3
Kotimaalta. Toim. „— Käytännöllisen orkesterikoulun [ - -].“
2/5.1.1893: 2 					 Toim. Porin soitannollisen seuran wastaalauseesta.
			 2 					 Porissa, 5 p. Tammik. Toim. „— Oman torwisoittokunnan [ - -].“
255/3.11.1898: 2
Notiser för dage. Red. — Orkesterskola i Viborg.
Sawo/Savo (Kuopio)
87/5.11.1880: 4
48/23.6.1882: 1, 2
5/12.1.1883: 1, 2
143/5.12.1884: 2–3

107/14.9.1886: 1
110/21.9.1886: 1
124/29.10.1887: 2
127/29.10.1889: 2
27/5.3.1910: 3–4
28/8.3.1910: 3
29/10.3.1910: 3
43/16.4.1910: 3

„Sunnuntaina marraskuun 7 p:nä 1880 [ - -] konsertin [- -].“
Kuopiosta. Toim. „— Kuopion pataljoonan soittokunnan johtaja [ - -].“
Kuopiosta. Toim. „Kuusimiehinen torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalle Leppäwirralla“.
Kirjeitä. Eräs. Leppäwirralta, „[- -] Mainitsemisen ansaitsee se, että wiime Adwenttina laulettiin tawallisuuden mukaan kirkossamme
`hoosianna`, johon oli yhdistetty Sorsakosken sahan torwisoittokunta.“
Ilmoituksia. Robert Kajanus. „Käytännöllinen
Orkesterikoulu avataan Helsingissä [ - -].“
Ibid.
Uutisia. Toim. — Oulun lukkarikoulu.
Kuopio, 29 p. lokak. Toim. „— Säweltäjä R. Kajanus, joka [ - -].“
Taide ja kirjallisuus. Toim. Orkesteri konsertit.
Taide ja kirjallisuus. Toim. Wiipurin orkesterin
konsertit.
Taide ja kirjallisuus. Toim. Wiipurin orkesterin
konsertit.
Taide ja kirjallisuus. Toim. Kuopion Musiikin Ystävien konsertti.

Tutkimusaineisto

46/23.4.1910: 3
47/26.4.1910: 3
110/27.9.1910: 2, 3
138/1.12.1910: 2
143/13.12.1910: 3
145/17.12.1910: 2
112/19. 5. 1923: 2
100/30.4.1924: 3
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Taide ja kirjallisuus. Toim. Kuopion Musiikin Ystäväin konsertti.
Toim. Anniskeluvoittovarojen jako v. 1910.
Yleisiä uutisia. Toim. „— Kuopion musiikinystäwäin yhdistyksen [- -].“
Paikkakunnan uutisia. Toim. Myönnettyjä arpajaisanomuksia.
Taide ja kirjallisuus. Toim. Orkesterimme konsertti.
Taide ja kirjallisuus. S. Kuopion Msiikinystäwäin yhdistyksen orkesterin konsertti.
E. G t.-Ilm. [Eeli Granit-Ilmoniemi]. Orkesteri
Kuopioon. Huomattava alote.
T. K. Kuopion orkesterikoulun oppilasnäytteet.

Savo-Karjala (Kuopio)
9/24.1.1890: 1

Ilmoituksia. Otto Wallenius. „Lauantaina Tammikuun 25 p:nä [ - -].“
85/29.8.1900: 1 				 Ilmoituksia. Oskar Kruskopf. „Musiikkikoulun,
[- -].“
				 2 				 Pikku-uutisia. Toim. „— Musiikkikoulun awaa
hra Oskar Kruskopf [ - -].“
88/5.9.1900: 1
Ilmoituksia. Oskar Kruskopf. „Soololaulussa
[- -].“
1/4.1.1901: 1
Ilmoituksia. Oskar Kruskopf. „Musiikkikoulu alkaa taas [- -].“
2/7.1.1901: 1
Ibid.
3/9.1.1901: 1
Ibid.
Savolainen (Savonlinna)
119/22.10.1910: 2
Savon Sanomat (Kuopio)
66/21.6.1909: 4
136/17.6.1923: 2
50/1.5.1924: 3.

Yleisiä uutisia. Toim. — Ei riitä waltion warat
taide- ja siwistys tarkoituksiin.
Muualta kotimaasta. Toim. — Naisurkureita
Suomeen.
Taide-elämä. Toim. Kuopion orkesterikysymys.
J. P. K. M. Y. Y:n Orkesterikoulun lopettajaiset
ja orkesterin Wiimeinen konsertti.
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Sawonlinna/Savonlinna
27/7.10.1876: 1, 2
35/28.8.1880: 1
52/27.12.1884: 3

20/14.5.1891: 2, 3
36/7.9.1893: 2
Savotar (Kuopio)
28/10.3.1910: 3
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Sawonlinnasta. Toim. — Aleksander de la Rancherayen soittajaiset.
Toim. „Herra Sörensen antoi kuluneen wiikon aikana kolmena iltana n. k. poikasoittokuntansa
kanssa [ - -].“
— Muita kotimaan uutisia. Toim. „— Torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalla
Leppäwirran pitäjässä, jonka johtajana kansakoulunopettaja Kaarlo Raunio on.“
Savonlinnasta. Toim. „— Torwisoittokunnan johtajan wirkaa Jywäskylässä, [ - -].“
Kotimaan uutisia. Toim. — Urkurikoulu Wiipuriin.
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „Wiipurin Musiikkiystäwien Orkesterin [ - -].“

Sorretun Voima (Jyväskylä)
65/14.6.1909: 2
Muualta Suomesta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
Stockholms Post-Tidningar
99/24.12.1742: 4
Red. „Det kundgiördes at den Musicaliske Academiens Concerter [ - -].“
29/8.3.1756: 1
Wien, den 14. Martii. Red. „Hennes Maj:ts Kejserinnan Drottningen har [ - -]. Deras Majter biwista merendels Musicaliske Academien, som hålles
twenne gånger i weckan [ - -].“
21/14.3.1757: 1
Köpenhamn, den 4 Martii. Red. „I går öppnades
[- -]. Den härwarande Musicaliske Academien
har [- -].“
Suomalainen (Jyväskylä)
11/6.2.1890: 2, 3
36/4.5.1891: 2, 3
41/21.5.1891: 2
46/26.4.1897: 2–3

Kotimaan uutisia. Toim. „— Uusi orkesteri, [ - -].“
Kotimaan uutisia. Toim. „— Torwisoittokunnan
johtajan wirkaa [- -].“
Kotimaan uutisia. Toim. „— Torwisoittokunnan
johtajan waali [- -].“
Jyväskylästä ja lähiseuduilta. Toim. „— Helppotajuisessa konsertissa Helsingissä [- -].“

Tutkimusaineisto

146/20.12.1909: 4
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Toim. Musiikkiuutuus. („Kolmisoinnun toimittamaa arwokasta musiikkikirjaa „Kaikuja muilta mailta“ [- -] Felix Mendelssohnin oratoriosta
Elias. Wihko sisältää viisi pianon mukasoitolla
[- -].“)

Suomalainen Kansa (Helsinki)
112/16.5.1908: 3
Taidetta. O. K. [OttoKotilainen]. Orkesterikoulun julkiset näytteet.
29/5.2.1909: 1
Ilmoituksia. Emmy Achté. „Opetustuntini [ - -].“
110/15.5.1909: 4–5
Taidetta. O. K. [Otto Kotilainen]. Orkesterikoulun julkinen näyte.
132/12.6.1909: 6
Maaseudulta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
199/31.8.1909: 2 				 Musiikkimies. Lukkari- ja urkuriopetuksen uudestaan järjestäminen.
				3 				Unilukkari. Lukkarit lukkarikomitean käsissä.
Mietintö 20:neltä wuosisadalta.
24/31.1.1910: 2
Toim. Tonttien waraaminen suunnitellulle kirkkomusiikkiopistolle.
205/7.9.1910: 1
Ilmoituksia. Emmy Achté. Oopperaluokka.
Suomalainen Wirallinen Lehti (Helsinki)
22/21.3.1866, Li: 1
Toim. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran wuosikertomus 6:na päiwänä Maaliskuuta 1866.
20/19.2.1870: 1
Toimituksen Osasto. Helsingistä. Toim. Yliopisto.
94/10.8.1871: 3
G. L. Sananen kirkkoweisusta.
30/12.3.1874: 1, 2
Toimituksen Osasto. „— Messias nimisen oratorion [- -].“
137/17.11.1877: 1
Wirallinen Osasto. „Taideopintojen harjoittamista warten ulkomaalla [ - -].“
13/31.1.1878: 1
Wirallinen Osasto. G. M. Wænerberg. Säännöt
yksityiskoululle Turun kaupungissa lukkarien ja
urkunistien walmistamista warten.
98/17.8.1878: 2
Helsingistä. Toim. — Puoltosana.
107/7.9.1878: 1
Toimituksen Osasto. Toim. „— Suomalaisen teaterin operaosaston näytännöt [- -].“
140/23.11.1878: 1
Wirallinen Osasto. Kirkollistoimituskunnasta
Keisarillisessa Senaatissa. Apua Yleisistä waroista taideopintojen harjoittamista warten.
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139/22.11.1879: 1
64/2.6.1881: 1
111/15.5.1882: 1
144/26.6.1882: 1
197/25.8.1883: 1
188/14.8.1884: 1
294/16.12.1884: 1
298/20.12.1884, Li: 1, 2
181/8.8.1885: 1, 2
212/14.9.1885: 1
242/19.10.1885: 1
278/30.11.1885: 1
286/9.12.1885: 1, 2
68/23.3.1887: 1
281/3.12.1887: 1
66/19.3.1908: 1

67/20.3.1908: 1, 2
68/21.3.1908: 1, 3
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Wirallinen Osasto. Kirkollistoimituskunnasta Keisarillisessa Senaatissa. Määrärahoja taideopintojen harjoittamiseksi.
Wirallinen Osasto. Kirkollistoimituskunnasta Keisarillisessa Senaatissa. Määrärahoja taideopintojen harjoittamista warten ulkomaalla.
Toimituksen Osasto. „— Wiulunsoittaja Anton
Sitt [- -].“
Toimituksen Osasto. „— Kuopion pataljoonan
soittokunnan johtaja [ - -].“
Helsingistä. Toim. „— Opettajaksi Iisalmen maaseurakunnan korkeampaan kansakouluun [ - -].“
Toimituksen Osasto. Helsingistä. Toim. „— Helsingin musiikkiopisto [ - -].“
Toimituksen Osasto. Helsingistä. Toim. „— Helsingin musiikkiopis- ton julkinen näytös [ - -].“
Toimituksen Osasto, „— Torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalla Leppäwirran pitäjässä.“
Toimituksen Osasto. Helsingistä. Toim. „— Helsingin musiikkiopisto [ - -].“
Toimituksen Osasto. Helsingistä. Toim. „Sisäänpääsytutkinto Helsingin musiikkiopistoon ja perustawaan kouluun [ - -].“
Toimituksen Osasto. Helsingistä. „— Musiikkiyhdistyksen wuosikokokousta [ - -].“
Wirallinen Osasto. Toim. „Suuriruhtinaanmaan
ministerivaltiosihteerin [ - -].“
Toimituksen Osasto. Helsingistä. „— Orkesteriyhdistyksen kolmas sinfoniakonsertti [ - -].“
Toimituksen osasto. „— Tarkastuksen Oulun
lukkarin ja Urkurinkoulussa [ - -].“
Toimituksen Osasto. Helsingistä. „— Helsingin Musiikkiyhdistyksen perustajilla ja jäsenillä
[- -].“
Virallisia ja laillisia jlistuksia. Toim. „Koulutoimen Ylihallitus on tänään nimittänyt musiikinopettaja Toivo Torsten Ferdinand Kaukorannan
[- -].“
Ibid.
Ibid.
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98/30.4.1910: 1

Toimituksen osasto. Helsingistä. Toim. — Apurahat soitannollisiin tarkoituksiin.

Suomen Julkisia Sanomia (Helsinki)
34/6.5.1858:1
Suomen Senaatti. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus perusrustuksista kansan
opetuksen järjestämistä warten Suomen Suuriruhtinaskunnassa.
55/25.7.1861: 1–2
Kotomaalta. Toim. „Hämäläisessä“ luetaan [ - -].“
44/16.6.1862: 1, 2
Kotomaalta. Toim. „Matka-awun rahaa on k. senaatti [ - -].“
39/28.5.1863: 1
Kotomaalta. Toim. Yliopisto. „Tämän kuun 15 p:nä [ - -] tohtori-arwon [ - -] J. A. Lindelöf´ille [ - -].“
Suomen Kansa (Helsinki)
107/14.5.1903: 3
184/19.8.1903: 3
226/7.10.1903: 2–3
110/15.5.1909: 4

Kirjallisuutta ja taidetta. —r—. [Nimim.]. Orkesterikoulun julkinen näyte.
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Emil Sivorin
[- -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Helppotajuisessa konsertissa [ - -].“
Taidetta. O. K. [Otto Kotilainen]. Orkesterikoulun julkinen näyte.

Suomen Sosiaalidemokraatti (Helsinki)
99/2.5.1919: 2
Väinö Pesola. Musiikki työväestön sivistysharrastuksissa.
107/21.4.1946: 6
Kirjallisuus ja Taide. —la. [Väinö Pesola]. Tamperelaisten jymy-yllätys
286/23.10.1949: 9, 10
Kirjallisuus ja Taide. —la. [Väinö Pesola]. „Tampereen Tyttökuoro ja Poikaorkesteri [ - -].“
Suomenmaa (Helsinki)
45/23.2.1930: 7
233/10.10.1931: 4
85/14.4.1932: 5
Suometar (Helsinki)
13/30.3.1849: 3

T. K. [Tauno Karila]. Viipurin Musiikkiopiston
konsertti.
O. I—n. [Olavi Ingman]. Bronislaw Hubermanin
kirkkokonsertti
O. I—n. [Olavi Ingman]. Viipurin Musiikkiopiston Kamariorkesterin konsertti
Kotimaalta. Toim. Helsingistä.
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16/20.4.1849: 4
49/8.12.1854: 1–2
50/15.12.1854: 1

Kotimaalta. Toim. Helsingistä.
—n. —r. Kirkkolaulu Suomessa.
—n. —r. Kirkkolaulu Suomessa (Jatko ja loppu
wiime n:roon).
6/9.2.1855: 1
E. B. Wirke Wirsistä ja Weisuusta.
18/4.5.1855: 1–2
—n. —r. Puolustus.
44/2.11.1855: 3–4
Kotimaalta. Toim. — Jaakimwaarasta 22 p. lokakuuta.
33/15.8.1856: 3
Kotimaalta. Toim. — Wiipurista. [ - -]. ”— Wiipurilaiset haluawat saada herra Schrámekin lauluja soittoseuraa, [- -].”
19/15.5.1857: 3 				 Kotimaalta. Toim. — Mikkelistä 8 p. toukok.
				 Li: 1 				 J. A. L. [J. A. Lindelöf]. Musiikista Suomessa
muuan sana. I.
20/22.5.1857: 1–2
Ibid. II. (Jatko 19 n:ron lisälehteen.)
21/29.5.1857: 1
Ibid. III.
22/5.6.1857: 1
Ibid. III. (Loppu wiime n:roon.)
35/3.9.1858: 4
Yksityisiä Ilmoituksia. Karl Joh. Lindblad. Lukkariksi aikoville.
30/26.7.1861: 3
Kotimaalta. Toim. — Hämeenlinnasta.
40/22.5.1863: 3
Kotimaalta. Toim. „— Jumaluusopin tohtoriksi
[- -] ja Turun lukiosta J. A. Lindelöfin, [ - -].“
23/19.3.1866: 1
Helsinki, 19 p. Maaliskuuta. Toim. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran wuosikertomus 16:na p:nä
Maaliskuuta 1866.
Suomi (Helsinki)
8/17.6.1848: 2–4

Toim. [Carl Axel Gottlund]. Tarwitaanko Urkuja,
Tauluja, ja muitaik kaunistuksia kirkoissamme.

Suupohjan Kaiku (Kristiina)
111/3.10.1907: 3
Pikku uutisia. Toim. „— Orkesterikoulun [ - -].“
Suupohjan Työmies
26/26.6.1884: 1, 2

Waasa, kesäk. 26 p:nä. Toim. „— Laulukunta,
josta on puhetta ollut, syntyi Waasan suomal.
Työwäen yhdistyksen kokouksessa täällä wiime
sunnuntai-iltana.“

Suur-Savo (Mikkeli)
51/8.5.1907: 2 					 Mikkelin läänistä ja Savosta. Toim. „— Mikkelin
amatööriorkesterin konsertissa Kuopiossa [ - -].“

Tutkimusaineisto
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2 					 Yleisiä uutisia. Toim. — Waltioapua Wiipurin
lukkari- urkurikoululle.
149/29.12.1909: 3
Toim. Lukkari-urkurien kaswatus.
122/24.10.1910: 2
Yleisiä uutisia. Toim. Senaatti ja taidelaitokset.
Ei mitään apurahakorotuksia.
Svenska Pressen (Helsingfors)
30/6.2.1925: 3
Erkki Melartin 50 år.
41/18.2.1928: 6
Teater och Musik. B. B — t. „Viborgs musikinstituts kammarorkesters konsert [ - -].“
38/14.2.1929: 4
bel canto. Viborgs Musikinstituts kammarorkesters konsert.
45/24.2.1930: 4
P—d. Viborgs Musikinstituts Kammarorkester.
85/14.4.1932: 4
L. F. Viborgs musikinstituts kammarorkester
47/25.2.1935: 4
B. B — t. Viborgs musikinstituts barnföreställning
Syd-Österbotten (Kristinestad)
47/15.6.1909: 3
Hemlandet. Red. Kvinnliga orgelnister i Finland.
Tammerfors
70/29.6.1895: 2, 3
21/22.2.1896: 2
Tammerfors Aftonblad
48/16.6.1885: 1–2
77/23.9.1886: 1
Tammerfors Nyheter
14/6.2.1897: 2

Från hemlandet. Red. „— Hon ville höra ´Björneborgska marschen [ - -].“
Från hemlandet. Red. „— Helsingfors handelsgilles amatörorkester [ - -].“
Tammerfors d. 16 juni. Red. „Vid sammanträde
af stadsfullmäktige [ - -].“
Diwerse. Robert Kajanus. „Praktiska Orkesterskolan i Helsingfors [ - -].“

Från hemlandet. Red. „— Till kapellmästare
[- -].“
139/12.9.1902: 1 				 Diverse. Aatto A. Liljeström. „Tammerfors Orkesterskola [ - -].“
				 3 				 T:fors den 12 september. Red. „— Orkesterskolan
begynner åter [- -].“
140/13.9.1902: 1, 2
Diverse. Aatto A. Liljeström. „Tammerfors Orkesterskola [ - -].“
141/15.9.1902: 1, 2
Ibid.
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148/27.9.1902: 1
142/14.9.1903: 2
Tampere
11/29.1.1883: 1–2
Tampereen Sanomat
28/16.7.1867: 4.
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Ibid.
T: fors den 14 erfors den 14 september. Red.
Tammerfors orkester utan stats anslag.
(Turun Lehdestä). Torwisoittokunnista maaseudulla.

Erinäisiä ilmoituksia. Oskar Scharlin. „Med vederbörligt tillstånd [ - -].“
24/12.6.1871: 1
Muualta. Toim. „— Wirolainen talonpoikaissoittokunta, [ - -].“
25/23.6.1874, Li: 1
S—. n—. Kirkkoraadinjäsen. Wirsikirja-kysymys.
29/21.7.1874: 1–2
Ibid. (jatk.)
31/4.8.1874: 2
Ibid. (jatk,)
32/11.8.1874: 1–2
Ibid. (jatk,)
33/18.8.1874: 1–2
Ibid. (jatk,)
21/23.5.1876: 1–2
Tampere. Palokunnan jäsen – n. – g. — Sananen
kehoitusta.
30/30.7.1878: 3
Kuulutuksia. Otto Björkell & Viktor Cajanus &
Emil Hagelberg & J. B. Blom. „Soittokunnan toimeen saamiseksi [ - -].“
30/3.8.1878. Li: 2
Ibid.
31.6.8.1878: 3
Ibid.
43/29.10.1878: 4
Erinäisiä ilmoituksia. „Suosiollisella awulla antaa Soitanto seuran Soittokunta Kapellimestari
E. Schnéevoigtin johdannolla [ - -].“
3/11.1.1879: 1, 2
Tampere. Toim. — Uusi soittokunta.
75/20.9.1879: 3, 4 				 Erinäisiä ilmoituksia. Joh. Sandström. „Soitantoystäwäin ja herra Schneevoigt´in soittokunnan
[- -].“
				 3, 4 				 Erinäisiä ilmoituksia. Joh. Sandström. „Med benäget biträde [ - -].“
76/24.9.1879: 3, 4
Ibid.
72/8.9.1880: 1, 2
Tampere. Toim. „‘Suomalainen poika-soittokunta‘, [- -].“
125/24.10.1887: 1, 2
Tampere. Toim. — Lukkari- ja urkurikoulut.
147/14.12.1887: 4 =
Kansalainen
0/14.12.1887: 2
Toim. Tampereen työväenyhdistys.
15/3.2.1888: 1, 2
Tampere. Toim. — Oulun lukkarikoulu.

Tutkimusaineisto

55/11.5.1891: 3, 4
6/12.1.1897: 3–4
65/18.3.1899: 3
267/16.11.1899: 1–2

270/19.11.1899: 2
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Kotimaan uutisia. Toim. „— Torwisoittokunnan
johtajan wirkaan Jywäskylässä. [ - -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. R—o. „Sinfonia-konsertti.“
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. Eilinen konsertti.
Otto Leistén & Aug. Lundelin. Tampereen Orkesteriyhdistyksen Johtokunnan wuosikertomus
wuodelta 1 p. lokak. 1898 — 1 p:ään Toukok.
1899.
Probus. Kirje Tampereelta.

Tampereen Uutiset
70/8.5.1891: 3

Muita kotimaan uutisia. Toim. „— Torwisoittokunnan johtajan wirkaa Jywäskylässä, [ - -].“
94/23.6.1894: 2
Toim. Laulu- ja soittokilpailu.
64/24.4.1896: 1 				 Ilmoituksia. P. Häkkinen. „Vieniläinen Naisorkesteri Wiener Schwalben´antaa Fahrdach Emkyn johdolla KONSERTIN [ - -].“
				 2				 Tampereelta ja Lähiseuduilta. Toim. „— ´Wiener
Schwalben´[- -].“
175/5.11.1898: 3
Kotimaan uutisia. Toim. „— Wiipurin musiikkiystäwäin orkesterikoulu [ - -].“
68/6.4.1900: 3
Toim. Tämänpäiwäinen juhlakonsertti.
101/30.5.1901: 3
Toim. „Tampereen orkesteriyhdistyksen [ - -].“
180/19.9.1901: 2
Tampereelta ja lähiseudulta. Toim. — Orkesterikoulu Tampereelle.
195/10.10.1901: 1
Ilmoituksia. Aatto A. Liljeström. „Tampereen Orkesterikoulu [ - -].“
197/12.10.1901: 1, 2
Ibid.
204/23.10.1901: 2, 3
Tampereelta ja lähiseudulta. Toim. „— Musiikkikoulu awataan Turussa [ - -].“
209/30.10.1901: 2–3
Tampere, Lokak. 30 p. Toim. „— Orkesterikoulussa [- -].“
175/11.9.1902: 1
Ilmoituksia. Aatto A. Liljeström. „Tampereen Orkesterikoulu [ - -].“
Tapio (Kuopio)
10/9.3.1867: 2
15/13.4.1867: 3

Kotomaalta. Toim. ”— Wiime tiistaina piti herra
Struncki [ - -].
M. T—e. Lukkari- ja Urkuin-soittaja koulun perustamisesta.
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67/29.8.1877: 3
68/1.9.1877: 1
77/3.10.1877: 3
86/30.10.1880: 1, 2 			
				

4 				

102/29.12.1880: 1, 2
35/4.5.1881: 2
57/26.7.1882: 1, 2
60/26.7.1884: 1 				
				 1 				
66/26.8.1885: 1, 2
101/21.12.1887: 2
103/28.12.1887: 1, 3
10/4.2.1888: 1

Terijoki
47/12.6.1909: 2, 4

Kuulutuksia. Naemi Ingman. „Suosiollisella
avulla neideiltä Kaarola, Avellan ja A. Palmgrén
[- -].“
Kuopiosta. Toim. „— Neiti Naemi Ingman´in laulajaiset [- -].“
Kuulutuksia. Bruno Holm. „Tänään keskiviikkona [- -].“
Kuopiosta. Toim. „— Laulajaiset ja soittajaiset
[- -].“
Sebastian Åberg & Adolf Wikman. „I början af
instundande November [- -] Konsert [ - -].“
Kuopiosta. Toim. „— Neiti Lagus´en laulajaisissa
[- -].“
Toim. „— Kuopion pataljoonan soittokunnan johtajaksi [- -].“
Kuopiosta. Toim. — Soittajaiset pitänyt suomalainen ulkomaalla.
Ilmoituksia. Mauri Forsström. „Kansankonsertin
[- -]
Kuopiosta. Toim. „Kansankonsertissa, [ - -].“
Kuopiosta. Toim. „Opettajaksi Kurjalan kansakouluun Leppäwirroilla on otettu opettaja Sorsakosken sahalta Kaarlo Raunio.“
Kuopiosta. Toim. — Uusi lukkari koulu.
Kuopiosta. Toim. — Oulun lukkari- ja urkurikoulu.
Kuopiosta. Toim. Valtiopäiwät. Pappissääty.
Lukkarien ja urkurien opetuksesta pohjois-Suomesta.
Terijoki 12 p. Kesäkuuta. Toim. Naisurkureita
Suomeen.

Tidningar ifrån Helsingfors
23/22.3.1830: 4
Diverse: „Undertecknad anser skyldig [ - -].“
Tieto-Sanomia Suomen Kansalle (Helsinki)
22/31.5.1871: 6
Kotimaalta. Toim. „— Wirolainen soittokunta
Kärtnasta [- -].“

Tutkimusaineisto

Turun Lehti
5/20.1.1883: 1
149/20.12.1884: 1, 2
4/10.1.1888; 1, 2

63/28.5.1889: 2
121/16.10.1890: 2
Turun Sanomat
22/31.1.1907: 2
33/13.2.1907: 1, 2
128/12.6.1907: 3
298/24.12.1908: 3
302/31.12.1908: 2
135/16.6.1909: 4
147/1.7.1909: 3
95/28.4.1910: 2
Tyrwään Sanomat
26/28.6.1907: 3
Työläinen (Porvoo)
66/16.6.1909: 3
Työmies (Helsinki)
139/20.6.1907: 7
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Turussa Tammik. 20 p:nä. Toim. Torwisoittokunnista maaseuduilla.
Turussa Jouluk. 20 p. Toim. „— Torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalla Leppäwirran pitäjässä,“
Kaupungista ja läänistä. Toim. „— Turun Työwäenyhdistyksen lauluseura on hajonnut johtajan
huolimattomuuden ja taitamattomuuden tähden.
— Toiwottawasti on tämä nuori lauluseura piakkoin saawa paremman johtajan, [ - -].“
Toukokuun 28 p:nä. Turun Lehden toimitukselle.
Laulun harrastaja. Menestywätkö laulu- ja soittokunnat maaseuduilla?
Kaupungista ja läänistä. Toim. „— Konsertin
[- -].“
H[eikki] K[lemetti]. (Säwelettärestä). Orkesteriemme waltioapu.
Päivän yleisiä uutisia. Toim. „Suomen alamaisiksi on hyväksytty: [ - -].“
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. Orkesteri Tampereelle.
Pikku uutisia. Toim. — Musiikkiopisto.
Pikku uutisia. Toim. — Orkesteri koulu.
Yleisön osasto. Naisurkureita Suomeen.
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. Soitannollisen
seuran orkesterin johtajan Wirka.
Päivän yleisiä uutisia. Senaatin uutisia. Toim. —
Soitannollisten seurain waltioavustukset.
Emil Siwori. „Wiipurin Musiikkikouluun [ - -].“
Muualta Suomesta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Viipurin Musiikkikouluun [ - -].“
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Uleåborgs Tidning
60/15.8.1878: 3
65/2.9.1878: 1
67/9.9.1878: 3
7/25.1.1886: 1
73/20.9.1886: 1
74/23.9.1886: 1
75/27.9.1886: 1
10/3.2.1888: 1
48/21.6.1889: 3
80/21.10.1890: 1
82/28.10.11890: 1
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Sammanträden. Direktionen. Obs.! Obs.!
Från staden och länet. Red. „— Underhandlingarna med hr Schneevoigt [ - -].“
Sammanträden. Direktionen. „Sedan Kapellmästaren Schnéevoigt [ - -].“
Uleåborg, d. 25 Januari. Red. „[- -] I Helsingfors
musikinstitut [ - -].“
Diverse. Robert Kajanus. „Praktiska Orkesterskolan i Helsingfors [ - -].“
Ibid.
Ibid.
Uleåborg d. 3 Februari. Red. Klockare- och orgelnistundervisningen i norra Finland.
Red. „Till sång- och musikfesten i Wiborg [ - -].“
Diverse. Alice Lindberg-Larsen & Severin Larsen. „Fredagen den 24 Oktober [ - -].“
Uleåborg den 28 Okt. Red. „— Fru Alie Lindberg-Larsen och herr Larsen [ - -].“

Uudenkaupungin Sanomat
116/12.10.1909: 3
Toim. Lukkarien ja urkurien walmistus.
Uusi Aura (Turku)
137/16.6.1900: 2

Toim. Lukkarien ja urkurien toinen yleinen kokous.
246/22.10.1901: 2
Yleisiä ja paikkakunnan uutisia. Toim. „— Musiikkikoulu awataan Turussa [ - -].“
250/26.10.1901: 1
Ilmoituksia. [Ei allek.]. „Soittokoulu avataan
[- -].“
5/8.1.1902: 1
Ilmoituksia. [Ei allek.]. „Soittokoulun [ - -].“
3/9.1.1902, (3-päiv. pain.): 1 Ibid.
7/10.1.1902: 1
Ibid.
9/12.1.1902: 1
Ibid.
51/1.3.1907: 3
(Säwelettärestä). [Heikki Klemetti]. Orkesteriemme waltioapu.
67/15.6.1909, (3-p. pain.): 6, 7 Muualta kotimaasta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
8B/12.1.1910: 1
Toim. Kysymys lukkari-urkuriopetuksen uudistamisesta. Kanrtori urkuriyhdistyksen walitseman komitean mietintö.

Tutkimusaineisto

Uusi Savo (Kuopio)
14/3.2.1900: 2
15/6.2.1900: 2
104/6.9.1900: 1
105/8.9.1900: 1
106/11.9.1900: 1
1/3.1.1901: 1
2/5.1.1901: 1
3/8.1.1901: 1
101/3.9.1901: 1
102/5.9.1901: 1
103/7.9.1901: 1
101/2.9.1902: 1, 2
Uusi Suometar (Helsinki)
34/29.4.1869: 2
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Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Wiipurin musiikin ystäwäin orkesteri [ - -].“
Kirjallisuuta ja taidetta: Toim. „— Wiipurin orkesterin [ - -].“
Ilmoituksia. Oskar Kruskopf. „Musiikkikoulun,
[- -].“
Ilmoituksia. Oskar Kruskopf. „Soololaulussa
[- -].“
Ibid.
Ilmoituksia. Oskar Kruskopf. „Musiikkikoulu alkaa taas [- -].“
Ibid.
Ibid.
Ilmoituksia. Oskar Kruskopf. „Laulu- ja soittotuntini [ - -].“
Ibid.
Ibid.
Ilmoituksia. Oskar Kruskopf. „Allekirjoittaneen
laulu- ja soittotunnit [ - -].“

Maaseuduilta. Red. — Jyväskylästä, Red. „[- -]
Ihanne-taiteellisia huwituksia [ - -] ja taas 23
p:nä hra A. Rancheraye soittajaiset. [ - -] Muka-soittoa pianolla harjoitti rouwa v. Zweygberg.“
14/17.2.1870: 1
Helsingistä. Toim. Yliopisto.
85/27.10.1870: 3–4
M. K. Muutamia muistutuksia kirkkoweisustamme.
62/26.5.1871: 1, 2 				 Helsingistä. Toim. „— Tänä iltana k:lo ½ 8 antaa
wirolainen soittokunta [ - -].
				 1, 2 				 Helsingistä. Kansan ystävä. — Kehoitus kansalaisillemme ja suomalaisen kansallisuutemme
ystäwille tänne nyt tulleen wirolaisen soittokunnan puolesta.
82/15.7.1872: 1–2
B. L. Frosterus. Kirkkoweisusta rakkaassa isänmaassamme.
84/19.7.1872: 1–2
Ibid. (jatk. 82 n:roon).
74/27.6.1873: 2
Toim. Yksityinen lukkari- ja urkurikoulu.
77/4.7.1873: 1
Helsingistä. Toim. Säätyjen päätös urkunistikoulusta.
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30/11.3.1874: 1
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Helsingistä. Toim. „— Messias nimisen otarorion
Hädeliltä [ - -].“
138/16.11.1877, Li.: 1, 2
Helsingistä. Toim. „— Taideopinnon harjoittamista warten ulkomaalla [ - -].“
54/6.5.1878: 1, 2
Helsingistä. Toim. „— Koulun, jossa walmistetaan [- -].“
107/6.9.1878: 1, 2
Helsingistä. Toim. „— Suomalaisen teaterin opera-osaston näytännöt [- -].“
119/5.10.1878, Li: 1, 1
Helsingistä. Toim. „Suomalaisessa teaterissa esitettiin eilen täydelle huoneelle [ - -].“
135/11.11.1878. Li.: 2
Maaseuduilta. —n. — Turusta marrask. 10 p.
130/1.11.1879, Li: 1
Helsingistä. Joukko nuoria harmoni-opin harjoittelijoita. Nöyrin pyyntö maamme etewimmille
musikin harrastajoille.
51/28.4.1880: 4
Ilmoituksia. R. Faltin. „Torstaina 20 p. Huhtikuuta [ - -].“
83/11.4.1881: 1, 2
Helsingistä. „— Maamiehemme hra R. Kajanus,
joka [- -].“
243/21.10.1881: 1
Helsingistä. A. Trw. Musiki-asioista.
262/12.11.1881: 1
Helsingistä. A. Trw. Wirsikirjasta.
278/1.12.1881: 1
Helsingistä. —hm—. Kirkkolaulusta.
281/5.12.1881: 2
A. Trw. Uuden Suomettaren toimitukselle.
67/21.3.1882: 2 					 (Lähetetty). — Seurattawaa.
				 4 					 L. N. Achté. „Lukkari- ja urkurikoulua Helsinkiin [ - -].“
75/31.3.1882: 2
L. Uuden Suomettaren Toimitukselle. „Seurattawaa meistä ei ensinkään [ - -].“
78/4.4.1882: 2
Eräs opettaja. Uuden Suomettaren Toimitukselle.
79/5.4.1882: 1–2
[Ei allek.]. Uuden Suomettaren Toimitukselle.
141/21.6.1882: 1
J. R. Kansakoulun opettajat lukkareina.
155/8.7.1882: 4
Ilmoituksia. Leon. Borgström. „Syyskuun 15 p:nä
Opistonsa Musikin opetusta warten [ - -].“
157/11.7.1882: 1
K. W. Onko sopiwaa yhdistää lukkarin, urkurin
ja kansakoulu-opettajan wirkoja?
213/14.9.1882: 1
Toim. Helsingin uusi musikiopisto.
256/3.11.1882: 1
Eräs torwen puhaltaja. Pieni esitys.
269/18.11.1882: 1
Helsingistä. Toim. „Joku wiikko sitten walitettiin
tässä lehdessä, että wasta perustettuin torwisoittokuntien [ - -].“
286/8.12.1882: 1
Toim. „Hra N. Achtén lukkari- ja urkurikoulusta
[- -].“
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12/16.1.1883: 1, 2
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Helsingistä. Toim. „— Kuusimiehinen torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalle Leppäwirralla.“
16/20.1.1883: 1
Lanne. Onko sopiwaa yhdistää lukkarin, urkurin
ja kansakoulunopettajan wirkoja?
31/7.2.1883: 1
Helsingistä. Toim. „— Helsingin musiki-opistossa on nykyään [ - -].“
197/25.8.1883: 1, 2
Helsingistä. Toim. „— Opettajaksi Iisalmen maaseurakunnan korkeampaan kansakouluun [ - -].“
212/12.9.1883: 1, 2
Helsingistä. Toim. „— Helsingin lukkari- ja urkunistikouluun [ - -].“
234/8.10.1883: 2
Helsingistä. Toim. „— Helsingin musiki-opistossa [- -].“
191/18.8.1884: 4
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin Musikiopisto [- -].“
194/21.8.1884: 4
Ibid.
197/25.8.1884: 4
Ibid.
200/28.8.1884: 4
Ibid.
203/1.9.1884: 4
Ibid.
209/8.9.1884: 4
Ibid.
212/11.9.1884: 4
Ibid.
214/13.9.1884: 4
Ibid.
297/19.12.1884: 1, 2
Helsingistä. Toim. „— Torwisoittokunta on perustettu Sorsakosken sahalla Leppäwirran pitäjässä.“
8/12.1.1885: 4
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin Musikiopisto [- -].”
180/7.8.1885: 1, 3 				 Helsingistä. Toim. „— Helsingin Musikiopisto
[- -].”
				 4 				 Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin Musikiopisto [- -].”
183/11.8.1885: 4
Ibid.
186/14.8.1885: 4
Ibid.
189/18.8.1885: 4
Ibid.
192/21.8.1885: 4
Ibid.
195/25.8.1885: 4
Ibid.
198/28.8.1885: 4
Ibid.
201/1.9.1885: 3
Ibid.
204/4.9.1885: 4
Ibid.
206/7.9.1885: 4
Ibid.
207/8.9.1885: 4
Ibid.
208/9.9.1885: 4
Ibid.
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209/10.9.1885: 1, 3 				 Helsingistä. Toim. „— Käytännöllisen orkesterikoulun awaa [ - -].“
				 4 				 Ilmoituksia. Robert Kajanus. „Käytännöllisen orkesterikoulun avaa [ - -].“
211/12.9.1885: 4
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin Musikiopisto [- -].”
212/14.9.1885: 1 				Ibid.
				 1, 3 				 Helsingistä. Toim. — Sisäänpääsytutkinto Helsingin musiikkiopistoon ja sen perustawaan kouluun [ - -].”
213/15.9.1885: 4
Ilmoituksia. Robert Kajanus. „Käytännöllisen
Orkesterikoulun avaa [ - -].”
238/14.10.1885: 2–3
Uuden Suomettaren Toimitukselle. Kanttori.
”Jos kirkkolaulumme [ - -].”
246/23.10.1885: 2
Uuden Suomettaren Toimitukselle. Ei Kanttori.
Wastaus Kanttorille.
287/10.12.1885: 1
Ilmoituksia. Robert Kajanus. „Torstaina Joulukuun 10 p:nä [ - -].”
290/14.12.1885: 1 				 Ilmoituksia. Nathalie Kalinowsky. „Maanantaina
Joulukuun 14 p:nä [ - -].”
				1 				Ilmoituksia. Johtokunta. „Helsingin Musikiopiston 6:s Musiki-ilta [ - -].”
294/18.12.1885: 1, 2–3
Helsingistä. Toim. „— Wiime sinfoniakonsertti ja
rouwa Kalinowsky´n konsertti, [ - -].“
13/17.1.1886: 1, 2–3
Helsingistä. Toim. ”— Helsingin musikiopistossa
[- -].“
207A/8.9.1886: 1
Ilmoituksia. M. Wegelius. ”Helsingin Musikiopisto [- -].“
210A/11.9.1886: 2
Ibid.
212/14.9.1886: 1
Ibid.
33/10.2.1887: 2
U. Suomettaren Toimitukselle. Kanttori. Nainen
lukkari- ja urkuriwirkoihin.
113/18.5.1887: 2
Matti. Kirje Helsingistä. 367.
205/6.9.1887: 2
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin Musikiopisto [- -].“
207/8.9.1887: 1, 2
Ibid.
211/13.9.1887: 2
Ibid.
213/15.9.1887: 1
Ibid.
219/22.9.1887: 3
Uutisia Helsingistä. „— Orkesteriyhdistyksen
käytännöllisesså orkesterikoulussa, [ - -].“
244/21.10.1887: 2
Uutisia Helsingistä. Toim. — Lukkari- ja urkurikoulut.
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291B/15.12.1887: 1
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Helsingistä. Uuden Suomettaren Toimitukselle.
Oppilaat Oulun lukkari- ja urkurikoulussa. Oulun lukkari- ja urkurikoulun lakkauttamisen johdosta.
234/6.10.1888: 2 				 Uutisia Helsingistä. Toim. — Maan kirkkosoitto.
				2 				Uutisia Helsingistä. Toim. „— Musiki-opistoon
[- -].“
25/31.1.1888: 2
Toim. — Oulun lukkarikoulu.
291/12.12.1888: 1
Huvituksia. (Ilm., ei allek.). „Keskiv. 12 p. jouluk. antaa Pianotaiteilija Bernhard Stavenhagen
[- -].“
93A/21.4.1889: 2
Oskar Merikanto. Musikikirjeitä Leipzigistä.
112/15.5.1889: 2
Uutisia Helsingistä. Toim. — Musiki Waasassa.
116/19.5.1889: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „Käytännöllisen
orkesterikoulun [ - -].
184/10.8.1889: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Pianonsoittaja neiti Bertha Lindwall, [ - -].“
209/8.9.1889: 1, 2
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin Musikiopisto [- -].“
217/18.9.1889: 2
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Musikiopiston Valmistavassa koulussa [ - -].“
246/22.10.1889: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „Musikiopiston
sadas (tänä syksynä toinen) musiki-ilta [ - -].“
252/29.10.1889: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Säweltäjä R.
Kajanus, joka [ - -].“
113A/18.5.1890: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. — o. „Orkesterikoulumme 1:nen julkinen näytös [ - -].“
114/20.5.1890: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. — o. „Orkesterikoulumme 2:nen julkinen näytös [ - -].“
213A/14.9.1890: 1
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin Musikiopisto [- -].“
243/19.10.1890: 1 				 Huveja. Alie Lindberg-Larsen & Severin Larsen.
„Sunnuntaina lokak. 19 päivä [ - -].“
				 3 				 Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. „— Konsertin
[- -].“
255/2.11.1890: 2, 3
Uutisia Helsingistä. Toim. „— Musiikkiyhdistyksen wuosikokouksessa [ - -].“
203/3.9.1891: 1
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin
Musikiopisto [- -].“
206/6.9.1891: 2
Ibid.
208/9.9.1891: 1
Ibid.
283/5.12.1891: 3
Kirjallisuuttaja Taidetta. Cis. Mozart-konsertti.
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111/16.5.1893: 3
205/5.9.1893: 1, 2
209/9.9.1893: 2
279/29.11.1894: 2, 3
110/14.5.1895: 3
111/15.5.1895: 3
121/28.5.1895: 2
209/10.9.1895: 3
213/14.9.1895: 4
111/14.5.1896: 3
155/8.7.1896: 2
182/8.8.1896: 2
228/1.10.1896: 3
285A/6.12.1896: 3
105/23.4.1897: 3, 4
129/17.5.1897: 4
279/9.11.1897: 3
48/27.2.1898: 4
91/22.4.1898: 2, 3
75/1.4.1898: 3
153/14.6.1900: 4
154/15.6.1900: 4
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Kirjallisuutta ja Taidetta. A. „— Käytännöllinen
orkesterikoulu [ - -].“
Ilmoituksia. M. Wegelius. „Helsingin Musiikiopisto [ - -].“
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Viipurin Lukkari- ja
Urkurikoulu [ - -].“
Uutisia Helsingistä. Toim. „Helsingin musiikkiyhdistyksen perusta- jilla ja jäsenillä [ - -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. K. E. „— Orkesteriyhdistyksen orkesterikoulun oppilasnäytteessä eilen [- -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. K. E. „— Orkesterikoulun toinen oppilasnäyte [ - -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. R. E. „— Musiikkiopiston ensimmäinen oppilasnäyte [- -].“
Lähetettyjä kirjoituksia. Juho L. Onko kolmas
lukkari- ja urkurikoulu tarpeen waatima?
Lähetettyjä kirjoituksia. [Ei allek.]. „Onko kolmas lukkari- ja urkurikoulu tarpeen vaatima?“
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. „Orkesterikoulun [ - -].“
Uutisia Helsingistä. Toim. — Yliopisto.
Toim. Lukkarein ja urkurein kokous.
Kirjallisuutta ja Taidetta. J. F. „Filharmoonisen
seuran orkesterin [ - -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. J. F. „— Helppotajuisessa konsertissa [ - -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. J. F. „— Helppotajuisessa konsertissa [ - -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. J. F. „— Filharmoonisen seuran orkesteri koulun 2:nen näyte [ - -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. „— Laulaja Oskar Kruskopf, [ - -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. „— Suomalainen
laulajatar Pietarissa.
Kirjallisuutta ja Taidetta. A. „— Helppotajuisessa konsertissa [ - -].“
Kirjallisuutta ja Taidetta. A. „— Helppotajuisessa konsertissa [ - -].“
Toim. Lukkarien ja urkurien toinen yleinen kokous.
Ibid. [Jatk. ed.].
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155/16.6.1900: 5
219/20.9.1901: 4
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Toim. „Lukkarien ja urkurien kokouksessa [ - -].“
Uutisia maaseudulta. Toim. „— Orkesterikoulun
Tampereelle [ - -].“
295/18.12.1901: 3
Uutisia Helsingistä. Toim. — Taiteilijain matka-apurahat.
280/2.12.1902: 3
Uutisia Helsingistä. — Kuolleita. O. J. „Wihannin lukkari Matti Hawisto [ - -].“
73/29.3.1903: 4, 5
Matti. Kirje Helsingistä. 1055.
84/12.4.1903: 4, 5
Ibid. Kirje Helsingistä. 1057.
93/24.4.1903: 6–7
Lähetettyjä kirjoituksia. Emil Siwori. Wiipurin
lukkari- ja urkurikoulu. Wastine tarkastuskertomukseen.
232/7.10.1903: 4
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. [Evert Katila].
„— Helppotajuisessa konsertissa [ - -].“
96/27.4.1904: 4
Kirjallisuutta ja Taidetta. E. K. [Evert Katila].
Konsertti orkesterin eläkerahaston hyväksi.
98/29.4.1904: 4
Kirjallisuutta ja Taidetta. E. K. [Evert Katila].
„— Helppotajuisessa konsertissa soitti wiulutaiteilija Michael Elman [ - -].“
99/30.4.1904: 5
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. [Evert Katila].
„— Helppotajuisessa konsertissa tänään, [ - -].“
Ohjelmana olivat mm. „Sibeliuksen Finlandia,
Andante [festivo] jouhiorkesterille, Walse triste
ja Lemminkäisen kotiin tulo. [ - -] Solisti Michael
Elman tulee soittamaan Paganinin Wiulukonsertin.“
204/3.9.1904: 5
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. „— Turun musiikkikoulu, [ - -].“
305/31.12.1904: 6
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. „Nti Agnes
Tschetschulin, [ - -].“
195/25.8.1906: 5
Uutisia maaseudulta. Toim. Lukkari-urkurikokous Tampereella.
94/25.4.1907: 2, 3
Uutisia Helsingistä. Toim. — Kuolleita.
114/22.5.1907: 5
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. — Tampereen
orkesteripuuhat.
208/10.9.1907: 5 				 Uutisia maaseudulta. Toim. „— Oulun soitannollisen seuran orkesterin johtajaksi [ - -].“
				1 				Huveja. Filharmooninen Seura. „Helppotajuinen
konsertti [ - -].“
110/14.5.1908: 5
Kirjallisuutta ja taidetta. E. K. [Evert Katila].
Orkesterikoulu, näytteet.
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111/15.5.1908: 5
301/30.12.1908: 5
30/6.2.1909: 1
123/2.6.1909: 1, 2
202/3.9.1909: 6
204/5.9.1909: 7
229/5.10.1909: 4
231/7.10.1909: 2 U.
232/8.10.1909: 2–3
243/21.10.1909: 2
245/23.10.1909: 2
26/3.2.1910: 3
30/8.2.1910: 3
35/13.2.1910: 3–4
38/17.2.1910:3
39/18.2.1910: 2, 3
61/16.3.1910: 4, 5
203/4.9.1910: 1, 3
204/6.9.1910: 1
206/8.9.1910: 1
Uusi Suomi (Helsinki)
40/17.2.1928: 2
41/18.2.1928: 15
44/14.2.1929: 7
52/23.2.1930: 12
274/10.10.1931: 7
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Kirjallisuutta ja taidetta. E. K. [Evert Katila].
Orkesterikoulun näytteet.
Kirjallisuutta ja Taidetta. Toim. Filharm. seuran
orkesterikoulu.
Ilmoituksia. Emmy Achté. „Opetustuntini [ - -].“
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Viipurin Lukkari- ja
Urkurikoulu [ - -].“
Lähetettyjä kirjoituksia. T. Lukkari-urkurikomitean mietinnön johdosta.
Kirjallisuutta ja Taidetta. E. K. [Evert Katila].
Kansan lauluopisto Helsinkiin. Johtaja J. Leino
perustaja.
Toim. Lukkarien ja urkurien walmistus.
Suomettaren toimitukselle. Heikki Klemetti.
Lukkarikoulu-komitean mietinnön johdosta.
Ibid. (Jatk. n:oon 231).
Ilmari Krohn. Lukkarien tehtäwästä ja kaswatuksesta.
Ibid. (Jatkoa n:oon 243).
Otto Aarnisalo. Lukkarikysymys ja Liikolan laitos. I.
Ibid. II.
Ibid. III–IV.
Toim. Tonttien waraaminen suunnitellulle kirkkomusiikkiopistolle.
Uutisia Helsingistä. Toim. Suunnitellun kirkkomusiikkiopiston tonttikysymys.
Pikku uutisia. Toim. — Kirkkomusiikkiopisto.
Ilmoituksia. Juho Leino. Kansan Lauluopisto.
Ilmoituksia. Emmy Achté. Oopperaluokka.
Ibid.
Toim. [Heikki Klemetti]. „Mielenkiintoinen kamariorkesteri“
H. K. [Heikki Klemetti]. Viipurin musiikkiopiston kamariorkesteri.
H. K. [Heikki Klemetti]. Viipurin Musiikkiopiston orkesterin konsertti.
H. K. [Heikki Klemetti]. Viipurin musiikkiopiston kamariorkesteri.
Y. S. [Yrjö Suomalainen]. Huberman
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101/14.4.1932: 8

H. K. [Heikki Klemetti]. Wiipurin kamariorkesterin konsertti.
54/25.2.1935: 6
Y. S. [Yrjö Suomalainen]. Viipurilaisten lasten
vierailu.
64/7.3.1938: 5
T. M. [Tiitus Mäntynen]. Amatööriorkesteri ja orkesterikoulu toimineet Mikkelissä jo 35 vuotta.
96/10.4.1940: 7
Y. S. [Yrjö Suomalainen]. Viipurin Musiikkiopiston kohtalo.
137/24.5.1941: 13
J. K. [Jouko Kunnas]. Porin Kansankonservatorio toiminut kymmenen vuotta.
107/21.4.1946: 9, 10
Konsertit. Y. S . [Yrjö Suomalainen]. Tamperelaisia koululapsia musiikkivierailulla.
306/12.11.1958: 17
Joonas Kokkonen. Musiikkiopisto vai konservatorio; Ajatuksia eräästä nimenmuutoksesta
317/23.11.1958: 19 				 Jyväskylän Konservatorion Opettajayhdistys.
Musiikkiopisto vai konservatorio
				19 				Joonas Kokkonen. Edellisen johdosta.
Uusimaa (Porvoo)
148/20.12.1901: 2
75/5.7.1905: 1
69/21.6.1907: 4
65/14.6.1909: 3
Uusmaalainen (Helsinki)
66/14.6.1909: 4, 5
78/14.7.1909: 2
Vapaa Sana (Vaasa)
137/24.5.1950: 4
Vapaus (Mikkeli)
51/4.5.1907: 2

Yleisiä uutisia. Toim. — Taiteilijain matka-apurahat.
Ilmotuksia. O. Olsoni. Grand Hippodrom
Equestre
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Wiipurin Musiikkikouluun [ - -].
Pikku uutisia. Toim. Naisurkureita Suomeen.
Muualta Suomesta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
Helsingistä. Toim. „— Kansanlauluopiston [ - -].“.
Mr. ”Sivistysjärjestöjen kansankonservatorio
[- -]”
Uutisia. Toim. „— Mikkelin 22-miehinen amatööriorkesteri [ - -].“
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Vestra Nyland (Ekenäs)
66/15.6.1909: 3
Vikingen (Helsingfors)
42/16.10.1871: 7, 8
35/30.4.1873: 2
36/5.9.1874: 1–2
Västra Finland (Åbo)
7/28.1.1904: 1
67/12.6.1909: 1
68/15.6.1909: 4
Waasan/Vaasan Lehti
87/29.10.1887: 3
10/4.2.1888: 3
38/11.5.1889: 2
39/15.5.1889: 2
40/18.5.1889: 1
43/29.5.1889: 2
86/25.10.1890: 2
Waasan Sanomat
87/1.11.1898: 2, 3
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Övriga notiser från hemlandet. Red. — Kvinnliga
orgelnister i Finland.
Vikingens veckoraport. Red. „Helsingfors gästas f. n. af den utmärkte violinisten J. Lotto, som
[- -].“
R. Musikaliska skizzer. I.
Red. Den blifvande musikskolan i hufvudstaden.
Nyheter för dagen.Red. — Musikskolan i Åbo.
Diverse. O. Pahlman. „Kantors- och Orgelnistskolan i Åbo [ - -].“
Från hemlandet. Red. — Kvinnliga orgelnister i
Finland.
Toim. — Lukkari- ja urkuri-koulut.
Toim. — Oulun lukkarikoulu.
Kaupungista ja läänistä. Toim. — Musiikkikoulu
Waasaan.
Kaupungista ja läänistä. Toim. „— Yhdistys täkäläisen musiikki- koulun ja orkesterin kannatusta warten [ - -].“
Kaupungista ja läänistä. Toim. — Waasan säweltaiteellinen yhdistys ja musiikkikoulu.
Kaupungista ja läänistä. Toim. — Wahwistettuja
sääntöjä.
Kaupungista ja läänistä. Toim. „— Konsertin
[- -].“
Waasassa, Marrask. 1 p. Toim. „— Naisten ystäwä [- -].“

Wakka-Suomi (Uusikaupunki)
66/15.6.1909: 3
Muualta kotimaasta. Toim. Naisurkureita Suomeen.
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Wasa Bladet/Wasabladet
16/18.4.1857: 1
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Wasa. Red. „Då Herr Musikdirektör B. W. Palin
sistl. höst anlände [ - -].“
2/9.1.1858: 1
Wasa. Red. Sångförenin, gen.
40/2.10.1858: 1–2
(Insändt). Bref från Wasa. ”[- -]. Alla vilja de likväl, med få undantag, bilda en sångförening, men
med förbigående af en sångskola, hvilken anses
både förnedrande och kostsam.“
24/16.6.1860: 2–3
Red. Med anledning af det blifwande skolläraremötet.
50/15.12.1860: 1
Wasa. Red. Musik
44/30.10.1869: 1, 3
Wasa. Red. Stadsmusikkapellet.
53/31.12.1869: 2
P—p. Smått plock för dagen.
24/18.6.1870: 4
Diwerse. Direktionen. „Ärade intressenter i
stadskapellet [- -].“
28/16.7.1870: 2
Red. Om ett nytt musikkapell.
28/9.4.1879: 1 					 Albin Lindholm. F. B. K. „De medlemmar af F. V.
K., hwilka önska ingå i dess horn-septett böra före Påsk anmäla sig hos Albin Lindholm!“
			 1, 2 				 Wasa den 9 April. Red. „X Frivilliga brandkårens
musikkapell kommer fortfarande upprätthållas.“
51/28.6.1879: 1
Arno Lohse. „Undertecknad har härmed äran
[- -].“
82/16.10.1880: 1
Sebastian Åberg & Adolf Wikman. „Konserter
gifvas [- -].“
75/18.9.1886: 1
Robert Kajanus. „Praktiska Orkesterskolan i
Helsingfors [ - -].“
76/22.9.1886: 1
Ibid.
77/25.9.1886: 1
Ibid.
10/4.2.1888: 1, 3
Wasa den 4 Februari. Red. „— För underhåll af
klockare- och orgelnistskolan i Uleåborg [ - -].“
30/13.4.1889: 3
Från allmänheten. A. Stenius. Ett förslag till lösning af orkester frågan.
34/27.4.1889: 2–3
Från allmänheten. [Musikaliska Förening]. Förslag till Stadgar för Wasa Musikskola.
37/8.5.1889: 3
Red. Förslag till Stadgar för Wasa Musikskola.
38/11.5.1889: 1
Musikaliska förening. „Sedan Musikaliska Föreningen antagit [- -].“
130/31.10.1899: 2
Red. Ur Wasa orkesterförenings årsberättelse.
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Wasa Posten
88/4.11.1903: 1
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[Anm.] Direktionen. „Wasa Orkesterförenings
Orkesterskola [ - -].“

Wasa Tidning
14/5.4.1845: 4

Diwerse. Graeflé, Professor. Från Triest. Diwerse. „Undertecknad har äran [ - -].“
50/23.6.1882: 2
Wasa, den 22 Juni. Red. „— Kompositören Robert Kajanus, som [ - -].“
118/5.10.1886: 2
Staden och länet. Red. „— Ett horn musikkapell
[- -].“
15/3.2.1888: 3
Hemlandet. Red. — Tillämnad klockareskola.
44/20.3.1890: 3
Hemlandet. Red. „— En praktisk orkesterskola
[- -].“
166/24.10.1890: 1 				 Alie Lindberg-Larsen & Severin Larsen. „Konsert gifves [ - -].“
				 2 				 Staden och länet. Red. „— Konsert [ - -].“
72/10.5.1891: 2
Staden och länet. Red. — Ansökt kapellmästartjänst.
96/23.6.1891: 1–2
Red. Sång- och musikfesten i Kuopio.
173/7.11.1893: 3
Literatur och konst. Red. Utlandet. —Musikaliskt proletariat.
152/6.7.1897: 3. 4
Literatur o. konst. Red. „— Fröken Elsa Norring,
[- -].“
172/29.7.1897: 4
Literatur o. konst. Red. — Inhemsk musikkomposition.
Westra Finland (Björneborg)
63/9.8.1890: 2, 3
Notiser för dagen. Red. „— Undervisning i piano-spelning [ - -].“
Wiborg
58/1.8.1856: 1 					 Wiborg. Red. Vauxhallen. „Balen i går [ - -]. En
ung konstnär, endast 14 år gammal Ferdinand
Spohr [- -].“
			4 					Diverse. Ferdinand Spohr. „Med högvederbörligt tillstånd, Tisdagen den 5 Augusti Concert i
Wauxhallen.
60/8.8.1856: 1
Wiborg. Red. „Herr Spohrs konsert i Vauxhallen
sistl. Tisdag var besökt ungefär 120 personer.“

Tutkimusaineisto

61/12.8.1856: 4
83/28.10.1856: 1 				
				 3 				
84/31.10.1856: 1
4/16.1.1857: 1
17/3.3.1857: 4
19/10.3.1857: 4
20/13.3.1857: 4
12/30.1.1860: 4
32/16.3.1860: 1–2
126/29.10.1860: 1
19/8.3.1861: 1 					
			

4 					

21/15.3.1861: 1
68/30.8.1861: 3
69/3.9.1861: 3
71/10.9.1861: 1 				
				

1 				

Wiborgs Annonce Blad
48/7.12.1839: 2
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Diverse. Ferdinand Spohr. „Nästa Tisdag den 19
Augusti ger undertecknad , på fleras begäran, En
Konsert, i Vauxhallen; [ - -].“
Wiborg. Red. Musik.
Diverse. J. D. Strunck. „Mit hoher Obrigkeitlicher Bewillung [ - -].“
Wiborg. Red. „Herr Struncks Qvertett-Soirée
[- -].“
Wiborg. Red. [ - -]. Theater för nödlidande. „Herr
Nielitz [ - -]. Hr Spohrs musikkapell spelar mellan
akterna utan ersättning“.
Diverse. Ferdinand Spohr. „Concert-Anzeige.
Donnersdag den 5:ten März [ - -].“
Diverse. Ferdinand Spohr. „Concert-Anzeige.
Sonnabend den 14 März [ - -].“
Ibid.
R. Faltin & H. Wächter. „Mittwoch den 4. Februar. [ - -].“
Axel Matthias. Korrespondens från Helsingfors.
Wiborg den 29 oktober. Red. „Bland lokala nyheter omtalas, att staden numera erhållit ett eget
musikaliskt kapell [ - -].“
Fredagen den 8 Mars. Red. „[- -] Hr Ferd. Spohrs
utlofvade konsert gifves om måndag i societetssalen.“
Diverse. „Montag den 11 März 1861. Concert des
Violinisten Ferdinand Spohr [ - -].“
Fredagen den 15 März. Red. „[- -] Hr Ferd.
Spohrs konsert i måndags [ - -].“
Red. Konservatorium i Leipzig.
Ibid. (Forts. och slut fr. n:o 68)
Tisdagen den 10 September. Red. „—Den under
loppet af förra vintern bildade sångföreningen
[- -].“
Tisdagen den 10 September. Red. „— Som ledare
för hvad i musikaliskt afseende [ - -].“
J. H. Bedder. „Unterzeichneter, blind geborner
[- -].“
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227/30.9.1901: 1
250/26.10.1901: 1
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Diverse. „Anna Forsténs sånglektioner [ - -].“
Offentliga nöjen. (Anm., utan sign.). „Damorkestern FENNIA uppträder [ - -].“
136/16.6.1902: 2
Offentliga nöjen. Hans Mahser. S:t Annæ restaurant. „Första uppträdande af Wiener damorkester LAIRE, bestående 11 personer. [ - -].“
153/7.7.1902: 1
Offentliga nöjen. Hans Mahser. S:t Annæ restaurant. „Dagligen musik af Elite damorkestern
´Pöschl´.“
157/11.7.1902: 2
Nyheter för dagen. Red. „— Viborgs Musikvänners hornorkester [ - -].“
60/13.3.1903: 2
Wiborg den 13 Mars 1903. Red. En öfverraskning.
68/23.3.1903: 2
Nyheter för dagen, Red. Dödsfall. “[- -] I lördags
afled i Åbo kapelmästaren Anton Rudolf Hausen
i en ålder af 78 år”.
84/14.4.1903: 3
Från allmänheten. Armas Järnefelt. „På anhållan [- -].“
87/29.4.1903: 3 				 Från allmenheten. T. Kiljander & M. Tainio & S.
Fröjdlund. Viborgs klockare – och orgelnistskola.
				 3 				 Från allmenheten. Emil Sivori. Herr Professor
Richard Faltin.
90/21.4.1903: 2–3
Red. Viborgs klockare- och orgelnistskola.
91/22.4.1903: 3
Från allmänheten. Emil Sivori. Viborgs klockareoch orgelnistskola.
92/23.4.1903: 4
Från allmänheten. Richard Faltin. Till Redaktionen för Wiborgs Nyheter, Viborg.
98/30.4.1903: 3
Från allmänheten. Richard Faltin. Viborgs klockare- och orgelnist skola. Till Red. af Vib. Nyh.
18/23.1.1904: 2
Från andra orter. Red. — Vägradt understöd för
musikskola.
98/29.4.1904: 2
Wiborg den 29 April 1904. Musikvän. Intet musikmonopol.
99/30.4.1904: 3
Från allmänheten. Emil Sivori. Intet „musikmonopol“.
105/7.5.1904: 2
Wiborg den 7 Maj 1904. J. Villgrén. Hornorkester-frågan.
113/18.5.1904: 3
Från allmänheten. Emil Sivori. Den tilltänkta
hornorkesterskolan för folket.
114/19.5.1904: 2
Nyheter för dagen. Red. — Hornorkesterfrågan.
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124/1.6.1904: 2, 3

Nyheter för dagen. Red. „— En hornorkesterskola [- -].“
128/6.6.1904: 2
Nyheter för dagen. Red. — Hornorkesterskolan.
202/1.9.1904: 2
Offentliga nöjen. Hans Mahser. S:t Annæ restaurant. Middag med Musik af Wiener damorkestern, [ - -].“
204/3.9.1904: 1 				 Diverse. Torsten Kiljander & Emil Sivori. „Musikskolan i Viborg [ - -].“
				 1 				 Diverse. J. Willgrén „Till Viborgs Hornorkesterskola [- -].“
216/17.9.1904: 2
Nyheter för dagen. Red. „— I musikskolan, [ - -].“
131/11.6.1909: 2
Nyheter för dagen. Red. „— Klockareskolan i Wiborg, [- -].“
224/29.9.1909: 2
Nyheter för dagen. Red. „Viborgs musikvänners
höstmöte [- -].“
244/21.10.1910: 2
Red. Hvartill statens medel ej förslå.
12/16.1.1917: 1
Diverse. Föreståndaren. „Orkesterskolan [ - -].“
130/10.9.1918: 1 				 Diverse. Boris Sirob. „Wiborgs Musikskola [ - -].“
				1 				Diverse. Anna Forstén. „Undertecknads sånglektioner [- -].“
249/30.10.1922: 4 — t.
Orkester-konserten
116/21.5.1924: 2
—g—n. Wiborgs Musikinstitut
118/23.5.1924: 3
—g—n. Musikinstitutets II elevuppvisning.
119/24.5.1924: 3
—g—n. Musikinstitutets III elevuppvisning.
15/4.2.1933: 4
Litteratur, teater och konst. A. S—n. „Operan
Pohjalaisia [ - -].“
Wiborgs Tidning
39/15.5.1867: 2
Wiborg. Red. Stadens musikkapell.
25/1.4.1868: 2 					 Red. „Frivilliga brandkårens sångförening är sinnad [ - -].“
			 4 					 [Anm. utan sign.]. Musikalisk Soirée i Societetshussalen [ - -].“
43/5.6.1869: 4
Till salu. Musikalier i Oscar Cloubegs musikhandel:
76/30.9.1871: 3. 4
Annonser. Alie Lindberg, „Med högvederbörligt
[- -] konsert [ - -].“
15/24.2.1872: 2 				 Red. „Ferdinand Laub, som i går anlände till staden, [- -].“
				
4 				[Anm. utan sign.]. Konsert.
29/17.4.1872: 3
Sammanträde. Fred. Wilh. Poppius. „Då det med
herr Schneevoigt uppgjorda kontrakt. [- -].“
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30/20.4.1872: 3
31/24.4.1872: 1
73/18.9.1872: 3, 4
85/30.10.1872: 1
136/20.11.1873: 4

138/25.11.1873: 4
139/27.11.1873: 4
140/29.11.1873: 4
141/2.12.1873: 4

54/12.5.1877: 1–2

82/13.7.1878: 1
86/23.7.1878: 1
97/17.8.1878: 1
52/3.5.1879: 2
100/31.8.1880: 1
63/4.6.1881: 1, 2
Wiborgsbladet
4/10.1.1884: 1
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Ibid.
Wiborg den 24 April. Red. „Vårt musikkapells
framtid [- -].“
Diverse. Alie Lindberg. „Med högvederbörligt [ - -]
konsert [ - -].“
Wiborg den 30 Oktober, Red. Symfonikonserter.
Diverse. [Ilm. ilman allek.]. Suomalainen teateri. „Perjantaina marrask. 21 p. annetaan kuudes abonneerattu näytöntö: Lucia Lammermor`in
morsian, [ - -].“
Diverse. [Ilm. ilman allek.]. Suomalainen teateri.
„Torstaina Marraskuun 27 p. annetaan: Lucca,
Lammermoor`ìn morsian, [ - -].“
Ibid.
Diverse. [Ilm. ilman allek.]. Suomalainen teateri.
„Sunnuntaina 30 p. Marraskuuta annetaan Lucca, Lammermoor`ìn morsian, [ - -].“
Diverse. [Ilm. ilman allek.].Suomalainen teateri.
„Tiistaina Joulukuun 2 p.. annetaan [ - -]. Toisen
näytöksen ensimmäinen kuvaelma operasta Noita-ampuja (der Freischütz) C. von Weberin musiikki; [ - -].“
Korrespondens. P:burg d. 25 april (1 maj). „[- -].
Fröken Ida Basilier gaf först en konsert uti hofvets sångkapell och sedan, bidrädd af fröken Anna Forstén, en andlig konsert uti finska kyrkan.“
Wiborg den 13 Juli. Red. Stadens musikkapell.
Wiborg den 23 Juli. Red. Ett musikkapell på
rymmarfärd.
Wiborg den 17 Augusti. Red. Musikförhållandena
i Uleåborg.
Red. „Henry Wieniawski, som numera är [ - -].“
Wiborg den 31 Augusti. Red. „Den musikaliska
soirén af ¨finska goss-kapellet från Kristinestad
[- -].“
Wiborg den 4 Juni. Red. Anslag för idkande
konststudier utrikes.
X. —. Ett evenement. [+ Redaktions anmärkning].

Tutkimusaineisto

68/21.3.1888: 2
11/13.1.1889: 2, 3
12/15.1.1889: 3
14/17.1.1889: 4
18/22.1.1889: 4
20/24.1.1889: 4
30/5.2.1889: 4
48/26.2.1889: 4
114/17.5.1889: 4
221/22.9.1889: 1
230/3.10.1889: 2 				
				

2 				

247/23.10.1889: 4
268/16.11.1889: 3
33/10.2.1890: 1
63/16.3.1890: 3
155/9.7.1890: 2, 3
196/26.8.1890: 2
203/3.9.1890: 1 				
				 1 				
213/14.9.1890: 1
33/10.2.1891: 1
96/27.4.1892: 2
98/29.4.1892: 2
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Notiser för dagen. Red. — Musikplaner. (Sörensen)
Notiser för dagen. Red. „— Ett musikaliskt falsifikat lyder rubriken [ - -] “
Från allmänheten. Th. Sörensen „Ett musikaliskt falsifikat“ [+ Red. komment].
Till salu. Th. Sörensen: „Nya Pianos [ - -].“
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Diverse. Th. Sörensen. „Ifrån 20 dennes erbjuder
undertecknad undervisning [ - -].“
Wiborg den 3 Oktober. En intresserad musikvän.
Om musikskolan.
Wiborg den 3 Oktober. Red. — Vårt musiklif.
Musikförening.
Till salu. Th. Sörensen. „Ständigt lager af Flyglar, Pianos samt amerikanska Orgelharmoniums
[- -].“
Ibid.
Diverse. R. Moser. Orkesterskola.
Notiser för dagen. Red. „— En praktisk orkesterskola [- -].“
Notiser för dagen. Red. „— Vår framstående
sånglärarinna [- -].“
Wiborg den 26 Augusti. Notiser för dagen Red.
„— Vår omtyckta och skickliga sånglärarinna,
fröken Anna Forstén, [ - -].“
Diverse. Aline Selander. „Lektioner i pianospelning [- -].“
Diverse. Aline Selander. „Undertecknad gifver
lektioner i matematik samt i tyska och franska
språken.“
Diverse. Anna Forstén & Bertha Lindvall. „Undertecknades musikskola [ - -].“
Diverse. R. Moser. Orkesterskola.
Offentliga nöjen. Lydia Dover Backmansson.
„Onsdagen den 27 April [- -].“
Offentliga nöjen. Lydia Dover Backmansson.
„Fredagen den 29 April [- -].“
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185/12.8.1892: 1 				 Diverse. Anna Forstén. „I händelse ett tillräckligt antal elever i pianospel [ - -].“
				1				Diverse. Anna Forstén. „Undertecknads sånglektioner [- -].“
				 1 				 Diverse. Olga Kjellberg. „I händelse ett tillräckligt elever [- -].“
				 2 				 Wiborg den 12 Augusti. Red. Wiborgs musikskolas framtid.
186/13.8.1892: 1 				 Diverse. Anna Forstén. „I händelse ett tillräckligt antal elever i pianospel [ - -].“
				 1 				 Diverse. Olga Kjellberg. „I händelse ett tillräckligt elever [- -].“
190/18.8.1892: 1 				 Diverse. Bertha Lindvall & Anna Forstén. „Undertecknades musikskola [ - -].“
				 1 				 Diverse. „Af förekommen anledning kommer Fröken Olga Kjellberg icke infinna sig som pianolärarinna i Wiborg.“
196/25.8.1892: 1, 2
Ibid.
237/12.10.1892: 2
Notiser för dagen. Red. Rätt för utländing att besitta fastighet i landet.
205/5.9.1893: 2, 3
Notiser för dagen. Red. „— I fröken A. Forsténs
musikskola inträder [- -].“
208/8.9.1893: 2
Diverse. Emil Sivori. Wiborgs Klockare- o. Orgelnistskola.
210/10.9.1893: 2
Diverse. Anna Forstén. Undertecknads Musikskola [- -].“
216/17.9.1893: 2, 3
Notiser för dagen. Red. „— Undervisningen i pianospel vid A. Forsténs musikskola [ - -].“
4/6.1.1894: 2, 3
Notiser för dagen. Red. — Musikförening i Wiborg.
210/11.9.1894: 1
Diverse. Anna Forstén. „Musikskolan [ - -].“
240/16.10.1894: 2, 3
Notiser för dagen. Red. — Sångerskan Elsa Noriings konsert i Fred-rikshamn.
71/27.3.1895: 2
Red. Orgelinvigningskonserten.
303/31.12.1895: 3
X. Klockare- och orgelnistskolan i Wiborg.
73/30.3.1898: 2
Wiborg den 30 Mars. Red. Statsunderstöd åt „Wiborgs musikvänner“.
201/1.9.1898: 2
Diverse. Emil Sivori. „Musikskolan [ - -].“
204/4.9.1898: 2
Ibid.
206/7.9.1898: 1
Ibid.
210/11.9.1898: 1, 2
Ibid.
213/15.9.1898: 1
Ibid.

Tutkimusaineisto

255/3.11.1898: 2
259/8.11.1898: 1, 2
260/9.11.1898: 1
Wiburgs Wochenblatt
41/11.10.1828: 3
Wiipuri
21/27.1.1894: 2
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Notiser för dagen Red. — Orkesterskola till Viborg.
Diverse. Viborgs Musikvänner. „Orkesterskolan
[- -].“
Ibid.
Vermischte Nachrichten. Red. „Ein gewesener
Schüler des Conservatoriums, Herr Sucre, [ - -].“

Wiipurissa 27 p:nä Tammik, Toim. — Uusi yhdistys.
22/28.1.1894: 3
Wiipurissa 28 p:nä Tammik. Toim. „— ‚Wiipurin
Musiikkiyhdistyksen‘ [ - -].“
31/8.2.1894: 2
Wiipurissa 8 p:nä Helmik. Toim. „— ‚Wiipurin
Musiikinystäwät [ - -].“
32/9.2.1894: 1
Ilmoituksia. Toimikunta. „Koska ‚Wiipurin musiikkiyhdistyksen´ [ - -].“
196/25.8.1896: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Neiti Elsa
Norring [ - -].“
23/29.1.1898: 1-2
Toim. Kotimainen taide.
250/29.10.1898: 2, 3
Poskeinen. Poskeisen pakinoita. „Naisten ystäwä
oli arwatenkin [ - -].“
258/8.11.1898: 1
Ilmoituksia. Wiipurin Musiikinystävät. „Orkesterikoulu alkaa toimintansa [ - -].“
259/9.11.1898: 1
Ilmoituksia. Wiipurin Musiikkiystäwät. „Orkesterikoulu [ - -].“
77/5.4.1899: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Kansalaisemme, laulajatar Elsa Norring, [ - -].“
207/6.9.1901: 1
Ilmoituksia. Emil Sivori. Soitto ja laulutunnit
Viip. Musiikkikoulussa [ - -].“
72/7.9.1901, 2 päiv. painos: 1 Ibid.
							1 Ilmoituksia. Emil Sivori. „Lauluopisto, 
[- -].“
227/29.9.1901: 1, 2
Ilmoituksia. „Anna Forsténin laulutunnit [ - -].“
233/6.10.1901: 1
Ibid.
88/18.4.1903: 3
Toim. Wiipurin lukkari- ja urkurikoulu.
90/21.4.1903: 3–4
Lähetettyjä kirjoituksia. Emil Siwori. Wiipurin
lukkari- ja Urkurikoulu. Wastine tarkastuskertomukseen.
94/25.4.1903: 4
Lähetettyjä kirjoituksia. Richard Faltin. „Wiipurin“ toimitukselle Wiipurissa.
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96/28.4.1903: 3, 4 				 Lähetettyjä kirjoituksia. T. Kiljander & A. Tainio
& M. Fröjdlund.
								Wiipurin lukkari- ja urkurikoulu.
				 3, 4 				 Lähetettyjä kirjoituksia. Emil Siwori. Herra Professori Richard Faltin.
204/3.9.1904: 1
Ilmoituksia. J. Willgrén. „Viipurin Torvisoitto-opistoon [- -].“
205/4.9.1904: 1
Ilmoituksia. Emil Sivori. Kansan Lauluopisto.
44/3.6.1905,3-p. pain.: 1
Uutisia. Toim. „— Wiipurin laulu- soitto- ja urheilujuhlaan [ - -].“
46/26.4.1907, 3-p. pain.: 2
Ibid.
210/12.9.1908: 5
Lähetettyjä kirjoituksia. [ei allek.]. Viipurin orkesterikoulu.
289/13.12.1908: 6
Utisia. Toim. „Orkesterikoululla on [ - -].“
122/30.5.1909: 1
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Viipurin Lukkari- ja
Urkurikoulu [ - -].“
66/13.6.1909, 3-p. pain.: 2
Wiipurista ja muualta Karjalasta. Toim. Naisurkureiden walmistaminen.
96/28.4.1910: 5
Viime tiedot. Toim. — Wiipurin Musiikin Ystäwien waltioapu.
123/23.10.1910: 1, 2
Yleisiä uutisia. Toim. — Huomioonottamatta jätettyjä waltionapuanomuksia.
11/16.1.1917: 1
Ilmoituksia. Johtaja [Toivo Kuula]. „Orkesterikoulu alkaa kevälu- kukautensa [ - -].“
12/17.1.1917: 4
Toim. „Orkesterikoulu alottaa [ - -].“
Wiipurin Sanomat
7/15.1.1886:1, 2

Wiipurissa 15 p. Tammik. Toim. „— Soittajaisissa toispäiwänä musiikkilaitoksen hywäksi [ - -].“
94/18.6.1886: 1
Wiipuri 18 p. Kesäk. Toim. Soitantokoulu Wiipuriin.
148/21.9.1886: 1
Ilmoituksia. Robert. Kajanus. „Käytännöllinen
Orkesterikoulu Helsingissä [ - -].“
239/13.10.1889: 3 				 Toim. „— Musiikkia harrastawia kaupunkilaisia
[- -].“
				 3 				 Toim. „— W. T. Y. laulukunta wietti eilen illalla
seura-iltaman, [ - -].“
67/20.3.1889: 1–2
Wiipuri 20 p. Maalisk. Toim. Laulu- ja soittokuntien tärkeydestä.
239/13.10.1889: 3
Toim. „— W. T. Y. laulukunta [ - -].“
251/27.10.1889: 3
Toim. „— Säweltäjä R. Kajanus, joka [ - -].“
64/18.3.1890: 3
Toim. „— Käytännöllisen orkesterikoulun [ - -].“

Tutkimusaineisto

232/7.10.1890. 1

751

Myytävänä. Th. Sörensen. „Pianoita ja Urkuharmonioita [ - -].“
298/22.12.1890: 1
Ibid.
12/16.1.1891: 1
Ibid.
21/27.1.1891: 2
Ibid.
192/20.8.1892: 1
Ilmoituksia. (ei allek.). „Sattuneesta syystä ei
Neiti Olga Kjellberg [ - -].“
199/29.8.1893: 2
Wiipuri 29 p. elokuuta. Toim. — Urkurikoulu
Wiipuriin.
207/7.9.1893: 1 				 Ilmoituksia. Emil Siwori. „Wiipurin Lukkari- ja
Urkurikoulu [ - -].“
				 2 				 Wiipuri 7 p. syyskuuta. Toim. „— Wiipurin lukkari- ja urkurikoulu [ - -].“
260/8.11.1893: 2
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. — Musiikkiyhdistys Wiipuriin.
22/28.1.1894: 2
Wiipuri 28 p. Tammikuuta. Toim. — Wiipurin
musiikkiyhdistys.
31/8.2.1894: 2
Wiipuri 8 p. Helmikuuta. Toim. „— Wiipurin Musiikinystawät [- -].“
45/24.2.1894, Supistus: 3
Toim. „Kaupungin waltuusmiesten kokouksessa
eilen käsiteltiin seuraawat asiat: [ - -]. Orkesterikysymys antoi [- -].“.
205/5.9.1894, Supistus: 1
Ilmoituksia. Anna Forstén. „Musiikkikoulu [ - -].“
211/12.9.1895: 1–2
Toim. “Onko kolmas lukkari- ja urkurikoulu tarpeen waatima?”
274/24.11.1895: 2
Wiipuri 24 p. marraskuuta. Toim. „— Laulajatar
Elsa Norring [ - -].“
196/25.8.1896: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Elsa Norring,
[- -].“
222/18.8.1897: 1
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Walmistawa Musiikkikoulu [ - -].“
225/21.8.1897: 1
Ibid.
229/25.8.1897: 2
Ibid.
232/28.8.1897: 2
Ibid.
239/4.9.1897: 1
Ibid.
119/5.5.1898: 2
Wiipuri, 5 p. toukokuuta. Toim. „— ‚Wiborgs musikwänner -niminen yhdistys [ - -].“
140A/27.5.1898: 2
Wiipuri, 27. toukokuuta. Toim. „— Ylimääräisiä
määrärahoja on senaatti [- -].“
160/17.6.1898: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Laulaja Oskar Kruskopf, [ - -].“
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298/3.11.1898: 2

Wiipuri, marrask. 3 p. Toim. „— Wiipurin musiikinystäwäin or- kesterikoulu [ - -].“
25/27.1.1900: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Suurelle konserttimatkalle [ - -].“
37/8.2.1900: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Viipurin orkesterin konserttia [ - -].“
38/9.2.1900: 3
Kirjallisuutta ja taidetta. Toim. „— Wiipurin orkesterin [ - -].“
118/1.9.1900: 2
Ilmoituksia. Emil Sivori. „Musiikkikoulu [ - -].“
126/9.9.1900: 1
Ibid.
72A/7.9.1901, Supistus: 1, 2		 Ilmoituksia. Emil Sivori. „Soitto ja laulutunnit
Viip. Musiikkikoulussa [ - -].“
						 1, 2 Ilmoituksia. Emil Sivori. „Lauluopisto, jossa annetaan [- -].“
55/9.7.1902, Supistus: 1, 2
Ilmoituksia. Hans Mahser. Tervaniemen ravintola.
40/20.5.1903, Supistus: 1–2
Toim. Suomen lukkari- ja urkurikouluista.
Wiipurin Uutiset
154/7.7.1888: 2–3
Wuoksi (Käkisalmi)
68/2.9.1893: 3
40/7.4.1898: 3, 4
13/3.2.1900: 2
Åbo Allmänna Tidning
40/9.4.1818: 4
Corno-Basetto.”
41/11.4.1818: 4

27/4.3.1819: 4
Åbo Posten
27/7.3.1874: 2–3

Tietoja Itä-Suomesta. Toim. „— Musiikkikoulun
[- -].“
Toim. — Urkurikoulu Wiipuriin.
Tiitus. Kirje Kuopiosta. 31.3.98
Tiitus. Kirje Kuopiosta.
Red. ”Söndagen den 12 April uppförer Kapellmästaren Herr Scholz från Sweaborg, [ - -] kommer att låta höra sig på Clarinett, Fagott och
Red. „I morgon, den 12 April uppförer Kapellmästaren Herr Scholz från Sweaborg [- - ] kommer att låta höra sig på Clarinett, Fagott och
Corno-Basetto.”
Red. “Nästkommande Tisdag [- -] uppföres af Kapellmästaren Herr Scholz [ - -].”
Eder Sfinx. Bref från Helsingfors. Den 2 Mars.

Tutkimusaineisto

31/16.3.1876: 1–2
39/6.4.1876: 3
40/16.2.1877: 2
61/13.3.1877: 1–2
16/19.1.1878: 1, 4
Åbo Tidning
131/18.5.1883: 1, 2
195/22.7.1883: 2
206/2.8.1883: 2
248/13.9.1883: 1, 2
274/9.10.1883: 1, 2
285/20.10.1883: 1, 2
17/19.1.1886: 1, 2
148/2.6.1886: 2
217/13.8.1886: 2
146/2.6.1888: 1, 3
280/15.10.1890: 2
318/22.11.1890: 2
225/20.10.1901: 1
268/3.10.1902: 2
13/15.1.1903: 1
75/18.3.1903: 2

753

Åbo. Red. ”— Musikaliska sällskapet sammanträdde [- -].”
Red. ”— Wid musikaliska sällskapets sammanträde i går [ - -].”
Red. Wäckt förslag om inrättande af en skola för
klockare och orgelnister i Finland.
Åbo. Red. ”— Finska konstföreningens årsmöte
[- -].”
Red. — Klockare- och orgelnistskola.
Åbo den 18 maj 1883. Red. — Musikförhållandena i Jyväskylä.
Red. „— För hr N. Achtés klockareskola i Helsingfors [ - -].“
Red. — Faststälda stadgar.
Åbo den 13 sept. 1883. Red. „— Helsingfors
klockare- och organistskola, [ - -].“
Åbo den 9 okt. 1883. Red. „— Helsingfors musikinstitut [ - -].“
Åbo den 20 Okt. 1883. Red. „— Helsingfors musikförening sammanträdde i förgår [ - -].“
Åbo den 19 jan. 1886. „— I Helsingfors musikinstitut [- -].“
Åbo den 2 juni 1886. Red. „— Klockare- och orgelnistskolan [ - -].“
Red. — Dödsfall.
Åbo den 2 juni 1888. Red. „— Årsexamen med
eleverna vid härvarande klockare- och orgelnistskola [ - -].“
Literatur och konst. Red. „— Konserten [ - -].“
Literatur och konst. Red. — Finländskor som
studera musik i utlandet. .
[Anm. utansign.]. „En Musikskola i Åbo öppnas
[- -].“
Åbo stad och län. Red. „—Musikskolan i Åbo
[- -].“
Diverse. Josè Eibenschûtz. Åbo Musikskola.
Åbo stad och län. Red. Musikaliska sällskapet i
Åbo.
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79/22.3.1903: 2
20/22.1.1904: 1, 2
237/2.9.1904: 2
Åbo Tidningar
5/31.1.1791: 3
11/11.3.1793: 4
13/25.3.1793: 4
48/20.6.1821, Bih.: 2

50/27.6.1821: 4
52/4.7.1821: 4
78/28.9.1822: 4
79/2.10.1822: 4
17/1.3.1823: 4
20/12.3.1823: 4
23/26.3.1823: 4
42/31.5.1823: 4
46/14.6.1823: 4
35/1.5.1824: 4
37/8.5.1824: 4
84/20.10.1824: 4
1
85/23.10.1824: 4
91/13.11.1824: 4

Nyheter för dagen. Dödsfall. Red. „l Igår afied
härstädes i den höga åldern af 78 år musikern
Anton Rudolf Hauscn”.
Nyheter för dagen. Red. „— Musikskolan i Åbo.
Åbo stad och län. Red. „— Musikskolan [ - -].“
Åbo. Red. ”Det för et år sedan här inrättade Musikaliska [- -].”
Red. ”Sedan det härstädes inrättade Musikaliska
[- -].”
Red. ”Til den Resp. Allmänhetens kunskap [- -].”
Notificationer. Joh. Widerberg. „Undertecknad,
som nyligen hitanländt, [- -] lemnar underwisning uti Musik uppå Violin, Quitarre och Luta,
äfwensom uti Sång. [- -].“
Ibid.
Ibid.
Diverse Kungörelser: J. C. G. Stålhane. „Undertecknad, [- -].“
Ibid.
Diverse Kungörelser: J. C. G. Stålhane. „Undertecknad får härmed [- -].“
Ibid.
Ibid.
Diwerse Kungörelser: [- -] J. Alander, Musik Directeur. “De som åstunda grundlig undcrwisning
på Violin eller Flöjt [- -].“
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Diverse Kungörelser: J. J. Alander. „Grundlig
underwisning för flöjt och Violin, jemte Fortepiano-stämming [- -].“
Diverse Kungörelser: C. A. Schulze. „Den som
will begagna underwisning uti General-Basen,
Clavérspelning och Klarinettblåsning, [- -].”
Ibid.
Diverse Kungörelser: J. J. Alander. „Grundlig
underwisning för flöjt och Violin, jemte Fortepiano-stämming [- -].“
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14/19.2.1825: 4

16/26.2.1825: 4
31/20.4.1825: 4
32/23.4.1825: 4
65/17.8.1825: 2
81/12.10.1825: 4

1/4.1.1826: 4
83/25.10.1837: 4
88/11.11.1837, Bih.: 2
2
98/16.12.1837: 4
42/30.5.1838: 1
46/13.6.1838: 3–4
49/23.6.1838: 4
51/30.6.1838: 3
53/7.7.1838, Bih.: 2

69/1.9.1838, Bih.: 2
86/31.10.1838: 4

Diwerse Kungörelser: J. J. Alander, Musik-Directeur. ”Grundelig underwisnlng för Flöjt- och
Violinspelning, jemte Fortepiano-stämning och
correct Notstriftning, lemnas af undertecknad,
[- -].”
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Jac. Gust. Chydenius. ”Efter den wid allmän
Kyrkostämma [- -].“
Diwerse Kungörelser: J. J. Alander, Musik-Directeur. ”Grundelig underwisnlng för Flöjt- och
Violinspelning, jemte Fortepiano-stämning och
correct Notskriftning, lemnas af undertecknad,
[- -].”
Ibid.
Diverse. Carl Möller. ”Underwisning i Pianoforteoch Guitarrespelning samt Solo- och Chorsång
meddelas timwis [- -].”
Till salu: Anon. [Carl Möller?]. „Tvenne utmärkt
goda Guitarrer [- -].”
Diverse. Carl Th. Möller. „Undertecknad har ännu några timmar oupptagne, [- -].”
Till salu. Carl Th. Möller. Till salu. ”Guitarrer,
utmärkt goda,”
Åbo. Red. — Ole Bull. “Denne Europeiskt ryktbare konstnär, [- -].”
Carl Th. Möller. KONCERT. ”Med Högvederbörligt tillstånd [- -].”
Resande. Red. ”[- -] D. 22. Teaterdirekt. Weyland
och Musikdirekt. Bollé fr. H:fors.”
Resande. Red. ”[- -], Fru Hausen, Aktorerne Sieberg och Nicolai, [- -].“
Diverse. W. Sieberg. „Undertecknad får äran rekommendera sig med underwisning i Guitarre-spelning och Forte-piano-			
stämming samt preparation.“
Diverse. Carl Th. Möller & Fritz Möller. „Musik-Elever för höst- och [- -].“
Diverse. Fritz Möller. ”Undervisning i Pianoforte- och Quitarre-spelning efter de bästa metoder
[- -].”
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53/6.7.1839: 2
59/27.7.1839, Bih.: 2
74/18.9.1839: 4
59/1.8.1840: 1
79//10.10.1840: 4

81/17.10.1840: 4
82/21.10.1840: 8
3/12.1.1842: 3

4/15.1.1842, Bih.: 2
26/6.4.1842: 1–3
27/9.4.1842: 1–4
69/3.9.1842: 4
102/28.12.1842: 1, 2
103/31.12.1842: 1
4/14.1.1843: 1
12/11.2.1843: 1
24/29.3.1843: 2

27/8.4.1843: 2
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Red. [Carl Theodor Möller?]. Madame Schindelmeissers nya metod vid undervisning i klaverspelning.
Diverse. G. Boije. “Undertecknad Musikälskarinna, som [- -].”
Carl Th. Möller. Undervisning i Musik. (1:o Skola
för Nybegynnare i
Pianofortespelning, 2:o
Sångskola)
Åbo. Red. „— Det torde hafva undfallit mången
Åbobo att Hr Downer förleden sommar [- -].“
Diverse. W. F. Sieberg. “[- -] Undertecknad, [- -]
information i musik, stcmning af Pianoforte antingen enligt treffat aftal för hvarje gång eller
ock för hela året, samt arrangement för större eller mindre dansmusik, när så åstundas. [- -].”
Ibid.
Ibid.
Diverse. W. F. Sieberg. „Större och midre Dansmusik erhålles då anmälan sker hos W. F. Siber
boende i f. d. Brusellska gården wid 		
Arseniigatan.“
Ibid.
(Insändt.).Undervisningsverk. (Forts. fr. föreg.
Nr)
Red. Undervisningsverk. (Slut fr. föreg. Nr)
Resande. Red. Med Ångfartyget Solide anlände
den 31 Aug. [- -] — Från Åland [- -] Musikus Sieberg, [- -].”
Åbo. Red. ”— Den 23 innev. December [- -].” (
Åbo. Red. ”— I förgår på eftermiddagen [- -].”
Dödsfall. Red. Framl. Musices-Director J. C.
Downers maka, Charlotta Lindström, afled [- -].”
Inrikes. Åbo. Red. ”— Vår publik, för närvarande
så öfverflygtat af nöjen, [- -].”
Inrikes. Åbo. Red. ”Konserten, som sistl. thorsdag gafs af härvarande musikskola, uppmuntrades af ett talrikt hus och starka bifallsyttringar.
[- -].”
Inrikes. Björneborg. Red. ” Sistl. måndag gaf Abo
musikskola härstädes en konsert för godt hus och
ganska mycket omtyckt.”

Tutkimusaineisto

54/15.7.1843: 1
67/30.8.1843: 1–2
5/20.1.1844: 3

58/24.7.1844: 4
98/11.12.1844: 4
100/18.12.1844: 3
29/16.4.1845: 2–4
66/23.8.1845: 4
92/22.11.1845: 4
43/3.6.1846: 1
1

14/20.2.1847: 2

19/10.3.1847: 4
20/13.3.1847: 4
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Konsert. Jenny Lind. „Med flögvederbörligt tillstånd och benäget biträde, ämnar undertecknad,
Lördagen den 15 dennes, [- -].”
Inrikes. Åbo. Red. ”Sistl. Måndag jordfästades
[- -].”
Red, Statistiska upplysningar om Åbo. (Forts. fr.
N:o 4.) [- -] och att fråga blifvit väckt om allmänt
anslag ifrån stads. kassan för inrättandet af en
Musik-Skola härstädes, men detta ärende beror
ännu på slutligt afgörande **).
**) Musikskolan har nyligen af Magistraten och
stadens äldste erhållit ett årligt understöd af 150
Rub. Silfver.”
Diverse. Ryttmästerskan Boije.”De föräldrar,
hvilka ämna låta sina barn [- -].”
Till salu. Carl Th. Möller. ”Taffel-pianofortes, goda och väl arbetade [- -].”
Ibid.
Din vän Waldemar. Till vännen Alexander i Helsingfors.
Diverse. Carl Th. Möller. „Musik-undervisning
meddelas af undertecknad uti Pianoforte, Guitarre, Sång och Orgel, [- -].”
J. C. Frenckell & Sons bokhandel. Till salu. ”[- -]
Kukku-polka [Kukkuu-polkka], [- -] sepitetty
Heikki Bolléeltä.”.
Inrikes. Åbo. Red. ”Herr Greve har begifvit sig
till Leipzig, för att under Davids ledning vidare
utbilda sin talang.”
Red. ”— Herr Siber har nyligen engagerat 2:ne
Musici, Hrr Strunch och Berlin [Derlien], kvilka förut varit medlemmar af Ganzauges kapell i
Helsingfors.”
Inrikes. Åbo. Red. ”— Hr Sibers kapell har nyligen fåt en tillökning uti Hr Zeller, hvilken gjort
sig berömvärdt känd som musikus. Han har nu
sednast kommit från Riga.”
[Anm.] Konsert. „I dag onsdag, den 10 Mars, uppföres till förmon för hävarande MUSIKSKOLA,
[- -].”
Ibid.
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53/7.7.1847: 4
54/10.7.1847: 2
75/22.9.1847: 4
85/27.10.1847: 4
77/29.9.1848: 1
93/24.11.1848: 4

68/28.8.1849: 3
80/9.10.1849: 2
64/16.8.1850: 1, 2

83/22.10.1850: 1

23/21.3.1851: 3

24/28.3.1851: 2
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[Anm.]. M. Zeller et al. Konsert med bal. ”Lördagen den 10 Juli [- -].”
Inrikes. Åbo. Red. ”— Hrr Zeller, Derlien och Wasenius gifva i afton, med benäget biträde af fröken Mina Boye och Herra Amatörer, [- -].”
Diverse. C. G. Wasenius. “Gossar emellan 15 och
18 år gammal, med goda Betyg, som hafva lust
och fallenhet för musik, [- -].”
Diverse. C. H. A. Græflé. Information i Sång.
Inrikes. Red. Helsingfors. ”— Mbl berättar [- -].
Samma blad låter förljudas, att Ganzauges kapell kommer att upplösas, [- -].”
Red. ”Musik-Direktören W. F. Siber ämnar anlända till Tammerfors för att anställa Konsert i
förening med Bal, marknadsdagarne den 13 och
14 nästk. December. [- -].”
Inrikes. Helsingfors. Red. “— H. Wieuxtemps, violinist hos H. M. Kejsaren har gifvit en konsert,
[- -].”
Inrikes. Åbo. Red. ”— Musikus Wasenius är sinnad att inästa fredag gifwa en konsert-bal härstädes.”
Inrikes. Red. Helsingfors, 10 Aug. ”— Hr Prattes
[- -]. Resor torde under loppet af hösten komma
att företagas af Fröken B. Boije till Swerige samt
af Hr Tawaststjerna till Petersburg: af båda i afsigt att ytterligare utbilda sina wackra talanger
för sången. — Hr R. Lagi har nyligen afrest till
Stockholm, för att studera orgelmusik.”
Inrikes. Åbo. Red. — Musik. (Meddeladt.) “Lördagen 19 d:s gaf Fru Henriette Nissen-Saloman i
societets husets större sal sin stora vokal- och instrumental-konsert”.
Inrikes. Helsingfors.Red. „— .H.r Pacii konsert
i går war besökt af 800 personer. Omkring 90
sångerskor och sångare, — orkestern inberäknad, omkring 130 personer, [- -].”
Helsingfors. Red. ”— Herr Pacii nya musik, [- -]
Herr Kologriwoff ger om thorsdag före sin afresa
en konsert, af hwilken inkomsten är ämnad att
bilda början till en fond för danandet af en musikskola i Helsingfors.”

Tutkimusaineisto

67/2.9.1851: 3

16/27.2.1852: 1
54/13.7.1852: 3–4
85/29.10.1852: 1
9/3.2.1854: 1

82/20.10.1854: 4
27/5.4.1855: 1

44/14.6.1855: 1, 2
49/2.7.1855: 3
85/5.11.1855: 2
39/26.5.1856: 4
85/3.11.1856: 1
88/13.11.1856: 1
89/17.11.1856: 1, 2
21/17.3.1857: 1
37/15.5.1857: 1
36/11.5.1858: 1
69/3.9.1858: 1
70/7.9.1858: 1
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Resande. Red. ”[- -].Med ångfartyget Murtaja anlände d. 31 Augusti, [- -]. Från Helsingfors: [- -],
Musikus Siber med 10 till hans kapell hörande
personer, [- -].”
Inrikes. Helsingfors. Red. — Den 25 Febr. Musikaliska Föreningar.
Resande. Red. ”[- -] Från Helsingfors [- -] Musikus Sieber med 12 Musikkelever och en piga,
[- -].”
Inrikes. Helsingfors. Red. [- -].” — Maria Serato
[- -].”
Inrikes. Red. ”Från Österbotten skrifwes, att [- -].
Hr Kunelius, [- -] efter fulländad berömlig kurs
wid Musikaliska Akademin i Stockholm, [- -]
afreste derefter till Helsingfors, der han är engagerad i Hr Ganszauges kapell.”
Diverse. Carl Th. Möller. Sång.
Åbo. Red. ”— Musikaliska kapellet har förlorat
sin ledare hr Fredrik Wilhelm Siber, som den 1
April härstädes afled efter ett långwarigt bröstlidande. [- -].”
Inrikes. Red. Tammerfors.
Åbo. Red. ”Musikus Rudolf Hausen [- -].”
Åbo. Red. ”— Sångskolorna i Åbo hafwa förklingat och dött [- -].”
Diverse. G. W. Nomell & Carl Th. Möller & Chr.
D. Krüger. „Att undertecknade, [- -].”
Inlandet. Red. — Musik.
Inlandet. Red. „— Till Å. U. sednaste nummer
har blifwit insänd en artikel [- -].”
Inlandet. Red. „— Åbo Underrättelser tyckas mena, att [- -].“
Helsingfors. Red. ”— Herr Lagi konsert [- -].“
Helsingfors. Red. — Tysk opera.
Senat för Finland. Hans Kejserliga Majestäts
Nådiga Kungörelse, [- -].
Åbo. — Pianisten Lindholm. Red. „I onsdags
upplefde wår konsertsal en af sina städse minneswärdare dagar.“
Åbo. Red. ”— Herr Lindholm hade wid sin konsert i söndags tillfredsställelsen alt spela för ett
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50/5.7.1859: 1–2
22/20.3.1860: 1
69/4.9.1860: 2
76/28.9.1860: 1
78/22.6.1867: 4
Åbo Underrättelser
83/25.10.1837, 49. Bih.: 2
7/27.1.1838: 4
24/28.3.1838, Bih.: 2
51/30.6.1838: 4
80/10.10.1838, Bih.: 2
83/20.10.1838: 4
84/24.10.1838: 4
74/18.9.1839: 1–2
5/20.1.1841: 4
11/10.2.1841: 4
59/3.2.1841: 4
69/1.9.1841, Bih.: 2
81/13.10.1841, Bih.: 1
82/16.10.1841, Bih.: 1
54/15.7.1843: 4
64/19.8.1843: 1–2
80/14.10.1843: 1
60/5.8.1846: 1
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ganska talrikt auditorium. Omkring 200 personer stänkte [- -].”
Red. Prestmötet i Åbo.
Helsingfors. Red. ”Finska konstföreningen hade
den 10 dennes [- -].”
Red. Nya werkningsfält för qwinnan. (referat/Inrikes Tidningar/Stockholm)
Åbo. Red. — Qwinlig orgelnist.
Theodor Sörensen. Musikinstitut.
Diverse kungörelser: Carl Möller. ”Underwisning
i Pianoforte och Guitarre spelning samt Solo- och
Chor-sång, meddelas timwis [ - -].“
Diverse: Carl Th. Möller. „Sångöfningar för dem
som önska sig sjunga och [ - -].“
Till salu finnes: Carl Th. Möller. Guitarrer 6 och
7 strängade [- -].“
Edv. Weylandt. Spektakel.
Diverse: Carl Th. Möller. Sångöfningar.
Ibid.
Ibid.
Red. Conservatorier.
Bih.: 1 Carl Fr. Möller. Undervisning i Musik.
Carl Th. Möller. Pianoforte-Skola för Barn.
Diverse: Carl Th. Möller. „Pianoforte-Skolan för
Barn hålles öppen Onsdags och Lördags eftm.
[- -].“
Diverse: [ - -] Carl Th.Möller. ”Den af mig annoncerade Pianoforte- Skolan för Barn, [ - -].“
Diverse. Carl Th. Möller. „Att undertecknad är
hemkommen [ - -].“
Carl Th. Möller. Musik-Institutet.
Ibid.
Jenny Lind. Concert.
Hwarjehanda. Red. „En musiklärare i jätteskala.
En Tysk wid namn Mainzer har i England [ - -].“
Inrikes. Red. „— Ifrån Brahestad förljudes, att
[- -].“
Inrikes. Åbo. Red. „Stadens sammanträngda läge
[- -].“
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28/10.4.1847: 1

75/22.9.1847: 4
76/25.9.1847, Bih.: 2
12/12.2.1848: 4
92/21.11.1848: 4
93/24.11.1848: 4
68/28.8.1849: 2
69/31.8.1849: 4.

10/1.2.1850, Bih.: 2
14/15.2.1850: 3

67/2.9.1851: 1
97/16.12.1851: 1, 2
80/12.10.1852: 1
96/7.12.1852: 1
11/8.2.1853: 1
/11.11.1853, Bih.: 1
91/22.11.185: 1–2
80/13.10.1854: 2–3
82/20.10.1854: 4
27/3.4.1855: 2
53/6.7.1855: 2–3
62/15.8.1856: 1
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Åbo. Red. [ - -] och Herrar Sieberg och Zeller m. fl.
medlemmar af musikaliska kapellet utförde några musik-nummer ur Fra Diavolo och Friskytten.”
Diverse. C. G. Wasenius. ”Gossar emellan 15 och
18 år [- -].“
Ibid.
Resande. Red. ”Febr. 9 [..].— D. 10. Musikus Wasenius fr. B:borg, b. Musik-Direkt. Sieber. [ - -].“
Diverse. Red. ”Musik-Direktör W. F. Siber, ämnar anlända till Tammerfors för att anställa Konserter i förening med Bal, [ - -].“
Ibid.
Åbo. Red. “— Den werldberömde violinisten Vieuxtemps har i Hel- singfors gifwit en konsert, besökt af 300 personer, [ - -].“
Diverse. W.F. Siber. ”Observera! Tillkännagifves
att undertecknad med sitt knpell kommer att gifva Konsertbaler uti Tammerfors stad den 5 och 6
September.”
Till salu finnes. Carl Th. Möller. „Ett större parti
goda Murtegel; [- -].“
Red. Förteckning å de Hall-Rätten i Åbo stad
under lydande fabriker och inrättningar, jemte
uppgift om dessas tillstånd under år 1849. Musikinstrument-fabrik.
Inrikes. Red.”— Hr Kellermann, hwilkcn jemte
fru och swägerska måndagen den 25 Aug. om afton ifrån Helsingfors afrcste till Borgå, [ - -].“
Åbo. Red. ”— Mamsell Malléns konsert förl. fredag [- -].“
Åbo. Red. ”— Maria Seratos konsert [ - -].“
St. Petersburg. Red. [ - -]. ”— Maria Serato, [ - -].”
Inrikes. Åbo. Red. ”Mamsell Thalins konsert förl.
fredags [- -].“
Vivika Ekman. Konsert.
Åbo. Red. ”— M:ll Alina Frasa hade [ - -].“
Red. Musiken i Finland i fordna dagar.
Carl Th. Möller. Sång!
Åbo. Red. — Ett dödsfall. (Siber 1.4.1856)
Åbo. Red. „Kuppis bad- och brunsinrättning [ - -].“
Landsorterna. Red. — Theater.
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86/7.11.1856: 1
87/11.11.1856: 2–3
88/14.11.1856: 1
96/12.12.1856: 2
9/2.2.1858: 1
36/11.5.1858: 1–2
54/13.7.1858: 1
69/3.9.1858: 1
29/15.4.1859: 1
81/10.7.1860: 3
115/27.9.1860: 1
118/4.10.1860: 1, 2 Åbo.
122/13.10.1860: 1

70/18.6.1861: 4
100/27.8.1861: 4
25/27.2.1862: 1, 2
30/11.3.1862: 3
41/8.4.1862: 4
67/10.6.1862: 1
9/24.1.1863: 1
45/18.4.1863: 1, 2
59/21.5.1863: 1
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Åbo. Red. ”— En märklig skrifvelse [ - -].“
Red. Om tillsättande af t. f. orgelnist wid Åbo
domkyrka.
Åbo. Red. ”Åbo Tidningar ta sig den ’delikata
friheten’ [- -].“
Landsorterna Red. — Imbilax, 17 nov.
Axel Gabr. Ingelius. Åbo. — Sångskola.
Helsingfors. Red. Förordning om folkunderwisningen.
Åbo. Red. „— Hr Rancheraye [ - -].“
Åbo. Red. „— Hr Lindholms konsert i onsdag
[- -].“
Helsingfors. Red. Weckan: 8 april. [ - -]. „[- -] För
musiken [ - -] , en blifwande musikskola äfwen
med theoretisk underbyggnad, [- -].“
ar. Bref från Norden.
Åbo. Red. Ecklesiastika- och Skolnyheter.
—W—. Ett ironiskt yttrande.
Åbo. Red. — Domkapitlets i Åbo cirkulär den 17
september 1860. „Domkapitlet har, i enlighet
med cleri synodalis efter försiggången diskussion
af 11:te prestmötesfrågan yttrade önskan, till
Hans Kejserliga Majestät ingått med underdånig
hemställan om inrättande af skolor för blifwande
klockares bildning [ - -].“
Diverse. Jeremias Scharlin. Fortepianostämning.
Diverse. Fredrik Boström. För Orgelnist- och
Kantors-Elever.
Åbo. — Nystad den 16 febr.
(Insändt.). Organist- och klockareskola.
Diverse. Jeremias Scharlin. Fortepiano-stämning.
Åbo. Red. ”— Reseunderstöd är af k. senaten
[- -].“
Åbo. Red. — Anslag till de sköna konsternas uppmuntran och befordrande.
Åbo. Echlesiastik- och Skolnyheter. Red. ”Genom
nådig kungörelse af den 17 sistw. mars har H. K.
M:t [- -].“
J. Lindberg. Konsert. ”Teater-orkestern från Helsingfors [ - -].“
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Åbo. Red. ”— Teaterorkestern från Helsingfors
[- -].“
154/31.12.1863: 1, 2
Åbo. Red. Wasa, den 24 december.
28/8.3.1866: 1, 3
Åbo. Red. — Klockare- och organistskola.
91/7.8.1866: 1 					 C. J. Gröndahl. Sångskola för blifwande
Klockare.
			1, 3 				Åbo. Red. — Klockareskola.
99/22.8.1867: 1
Theodor Sörensen. Musikinstitut. ”Första kursen
i musikundervisningen börjar [ - -].“
99/20.8.1868: 3
Theodor Sörensen. Musik.
19/2.2.1869: 2
G. Bref från Björneborg.
82/30.5.1871: 1
Red. Åbo den 30 maj. ”— En elevskola, [ - -].“
180/22.11.1873: 1, 3
Åbo den 2 november. Red. — Finsk artist.
40/18.2.1876: 1
Delegationen. ”Emedan musikaliska sällskapets i
Åbo kapell [- -].“
42/21.2.1876: 1
Ibid.
44/23.2.1876: 1
Ibid.
80/6.4.1876: 1
Åbo. Red. ”— Wid musikaliska sällskapets sammanträde [- -].“
17/19.1.1878: 4
O. Pahlman & C. G. Wasenius. ”Nybildade klockare- och orgelnistskolan i Åbo [ - -].“
19/21.1.1878: 2
Red. ”— Den blifwande klockare- och orgelnistskolan, [ - -].“
148/3.6.1878: 1, 2
Åbo. Red. — ”Musikaliska sällskapet i Björneborg [- -].“
165/21.6.1878: 2–3 Ali.
Åbo-bref. IX. ”[- -] Bland de många årsförhör
[- -].“
191/18.7.1878: 2
Åbo. Red. ”— Musikaliska kapellet i Uleåborg
[- -].“
274/9.10.1879: 2
Åbo och Hemlandet. Red. — Dödsfall.
107/22.4.1881: 2
Åbo Och Hemlandet. Red. ”— Om wår unge
landsman Robert Kajanus medde lar [- -].“
95/10.4.1882: 2
Åbo och Hemlandet. Red. ”— Edward Grieg, [ - -].“
171/28.6.1882: 2 				 Åbo och Hemlandet. Red. — Fastställd organisationsplan för musikförening.
				 2 				 Åbo och Hemlandet. Red. — Understöd för företagande af utrikesresa
193/20.7.1882: 2
Åbo och Hemlandet. Red. — Finsk konstnär i utlandet.
335/9.12.1882: 2, 3
Åbo och Hemlandet. Red. ”— Om hr N. Achtés
klockare- och orgelnistskola, [ - -].“
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264/29.9.1883: 1, 2
284/19.10.1885: 2
16/18.1.1886: 2
148/2.6.1886: 2
218/14.8.1886: 2
353/28.12.1888: 1–2
11/13.1.1889: 2
16/18.1.1889: 2
58/1.3.1889: 2
280/15.10.1890: 2
14/16.1.1891: 4
59/2.3.1891: 2
304/8.11.1893: 3
174/30.6.1896: 3
201/28.7.1897: 3
275/10.10.1901: 2
285/20.10.1901: 1
290/25.10.1901: 1
6/8.1.1902: 1
123/8.5.1902: 2
130/16.5.1902: 2
131/17.5.1902: 2
242/7.9.1902: 1
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Åbo och Hemlandet. Red. — Orkesterföreningens
i Helsingfors anslag.
Åbo och Hemlandet. Red. ”— Helsingfors musikinstituts stiftare och medlemmar [ - -].“
Hemlandet. Red. ”— Helsingfors musikinstitut
[- -].“
Åbo stad och län. Red. ”— Klockare- och orgelnistskolan [ - -].“
Hemlandet. Red. — ”Om aflidne musikdirektören
Frans August Nordeman [ - -].“
—l —l. Helsingfors-bref.
Literatur och konst. Red. — Ett musikaliskt falsifikat.
Literatur och konst. Th. Sörensen. ”Ett musikaliskt falsifikat”. [+ Red. komment].
Hemlandet. Red. ”— Folkupplysningssällskapets
årsmöte [ - -].“
Åbo stad och län. Red. ”— Konsert [ - -].“
Literatur och konst. Red. Finsk musiker i Tyskland.
Åbo stad och län. Red. ”— Fröken Agnes Tschet
schulin, [ - -].“
Utlandet. Red. — Musikaliskt proletariat.
Literatur och konst. Red. ”— Sångerskan fröken
Matilda Andersin [- -].“
Literatur och konst. Red. Inhemsk musikkomposition.
F. Ett musikaliskt spörsmål.
[Anm. utan sign.]. ”En Musikskola i Åbo öppnas
d. 1 november [- -].“
[Anm. utan sign.]. ”En Musikskola i Åbo öppnas
d. 1 november [- -].“
[Anm. utan sign.]. ”Musikskolans andra termin
begynner den 15 januari 1902. [- -].“
Notiser för dagen. Red. ”— Musikskolans årsexamen [- -].“
Red. ”— Åbo musikskola har [ - -].“
Red. ”— Musikskolans första offentliga uppvisning [- -].“
José Eibenschütz. ”Åbo Musikskolas Hösttermin
[- -].“
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Diverse. Direktionen. ”Vid Musikaliska Sällskapets Stråkorkester [ - -].“
13/15.1.1903: 1
[Anm.]. José Eibenschûtz. Åbo Musikskola.
75/18.3.1903: 1
Notiser för dagen. Red. — Musikaliska sällskapet
i Åbo.
76/19.3.1903: 1
Red. Vägradt anslag.
115/30.4.1903: 2
Åbo stad och län. Red. ”— Åbo musikskola [ - -].“
117/2.5.1903: 2
Åbo stad och län. Red.— Åbo musikskola.
239/4.9.1903: 1
[Anm. utan sign.]. ”Höstterminen vid Åbo Musikskola [- -].“
12/14.1.1904: 1
[Anm.]. José Eibenschûtz. ”Musikskolans arbete
vidtager [- -].“
20/22.1.1904: 1
Notiser för dagen. Red. — Musikskolan i Åbo.
164/21.6.1906: 2
Red. Sångfesten i Sordavala.
76/18.3.1909: 4
Huvudstaden och hemlandet. Red. — Wiborgs
musikvänners orkester.
143/29.5.1909: 3
Åbo stad och län. Red. — Anslag för orkesterskola.
156/12.6.1909: 1
Diverse. O. Pahlman. ”Kantors- och Orgelnistskolan i Åbo [ - -].“
157/13.6.1909: 5
Huvudstaden och hemlandet. Red. Kvinnliga orgelnister i Finland.
159/15.6.1909: 5
Allmänhetens spalt. Oscar Pahlman. ”Kvinliga
orgelnister i Finland”.
241/6.9.1909: 3
Teater, konst och literatur. Red. ”— Ett ’folkets
sånginstitut’ kommer hr J. Leino [ - -].“
114/28.4.1910: 3
Nytt för dagen. Red. Musikanslag.
287/21.10.1910: 2, 3
Nytt för dagen. Red. Avslagna ansökningar om
understöd för teater och musik.
275/25.11.1917: 6
F. Ett musikkonservatorium i hägnet av Åbo
Akademi.
244/7.9.1924: 1
Jean Niwinski. ”Åbo Musik- o. Orkesterskola börjar [- -].“
237/30.8.1925: 1 				 Diverse. Jean Niwinski. ”Åbo Musik- o. Orkesterskola [- -].“
				1 				Diverse. Kosti Vehanen. ”Undertecknads Förberedande Pianoskola [- -].“
				1 				Diverse. Kosti Vehanen. ”Mina Pianolektioner
[- -].“
244/6.9.1925: 2
[Anm. utan sign.]. ”Åbo Musik- och Orkesterskola har börjat [- -].“
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248/12.9.1926: 2
251/15.9.1926: 2
131/15.5.1927: 2 				
				

6 				

134/18.5.1927: 4
131/13.5.1928: 5
134/16.5.1928: 6
244/5.9.1928: 2 				
				

4 				

248/9.9.1928: 2 				
				

2 				

				

2 				

253/14.9.1928: 4
10/10.1.1929: 4
260/22.9.1929: 5
242/10.9.1931: 2
11/12.1.1932: 1
246/11.9.1932: 2
6 (Ny följd.)/14.9.1933: 2
Åland (Mariehamn)
70/2.9.1893: 2

Armas Launis. ”Åbo Folkkonservatorium begynner [- -].“
Diverse. [Anm. utan sign.]. ”Kosti Vehanens förberedande pianoskola [- -].“
Diverse. [Anm. utan sign.]. ”Kosti Vehanens
Elevuppvisning [- -].“
Teater och musik. Red. Åbo Musik- och Orkesterskola.
Teater och musik. I — n ”Åbo Musik- och orkesterskolas våruppvisning ägde [- -].“
Musik. Red. Åbo Musik- och Orkesterskola.
Musik. A. A — n. [Alfred Anderssén]. Åbo Musikoch Orkesterskola.
[Anm. utan sign.]. ”Sigurd Hedlöfs privata Pianolektioner widtager åter [ - -].“
Musik. Red. ”Åbo Musik- och Orkesterskola börjar [- -].“
Diverse. [Anm. utan sign.). ”Sigurds Hedlöfs privata pianolektioner [- -].“
Diverse. Jean Niwinski. Åbo Musik o. Orkesterskola.
Diverse. (Anm. utan sign.). Kosti Vehanens Förberedande Pianoskola [- -].“
Musik. Red. Åbo Musik- och Orkesterskola
Musik. Dux. Jean Niwinski.
Musik. A. A — n. [A. Anderssén]. Folkkonservatoriet.
Diverse. Sigurd Hedlöf. ”Åbo Musikskola begynner med sitt första verksamhetsår den 15 sept.
[- -].“
[Anm.]. Sigurd Hedlöf. ”Åbo Musikskola vidtager
med sin verksamhet de 15 jan. [ - -].“
[Anm.]. Sigurd Hedlöf. ”Åbo Musikskola vidtager
med sin verksamhet den 15 spt. [ - -].“
Diverse. Sigurd Hedlöf. ”Åbo Musikskola begynner med sin verksamhet den 15 sept. [ - -].“

Red. Öfriga inrikes orter. — Orgelnistskola i
Viborg.
69/29.8.1894: 1 				 Diverse. S. Sörensen. ”Musikalisk Aftonunderhållning [ - -].“
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				 2, 3				 Meriehamn och Åland. Red. ”— Musikalisk Aftonunderhållning [ - -].“
72/8.9.1894: 4
Diverse. S. Sörensen. ”Till Mariehamns musikkapel [- -].“
37/8.5.1895: 2, 3
Mariehamn och Åland. Red. ”— Kapellmästaren
Sörensen, [ - -].“
Österbotten (Vasa)
48/15.6.1909: 3
Östra Finland (Viborg)
88/1.8.1877: 1
109/19.9.1877: 1

Det övriga hemlandet. Red. Kvinnliga orgelnister
i Finland.

Red. ”Herr Filip Forsten, [ - -].“
Diverse inhemska notiser. Red. ”[- -]. — Svenska
teaterns elevskola begynte [- -].“
65/7.6.1880: 1
Red. Sånguppvisning.
44/20.4.1881: 2
Red. ”Vår unge landsman Robert Kajanus har,
[- -].“
73/28.6.1882: 1
Diverse inhemska notiser. Red. ”[- -]. — Direktören för musikinstitutet i Helsingfors, [ - -].“
35/17.10.1882, Extra blad: 1 Diverse inhemska notiser. Red. ”Hr Hj. Freys populära konsert [ - -]. hr Vikman, hvilken biträdde
med några soli för violin, [ - -].“
168/23.7.1883: 1
Diverse inhemska notiser. Red. ”[- -]. — För herr
N. Achte´s klockareskola i Helsingfors lärer ha
beviljats ett årligt statsanslag af 6,000 mk samt
en summa af 4,000 mk i ett för allt för inventarier, instrument m. m. — [ - -].“
75/29.3.1884: 1
Red. Några ord om våra musikförhållanden.
76/31.3.1884: 1–2
Ibid. (Slut fr. föreg. n:r.)
255/31.10.1884: 1
Diverse. Th. Sörensen. ”[- -] Söndagen den 2 November 1:sta Symfoni-Konserten [ - -].“
210/11.9.1885: 2
— Diverse inhemska notiser. Red. ”[- -]. — En
praktisk orkesterskola öppnas i Helsingfors [ - -].“
8/12.1.1886: 1
Diverse. Th Sörensen. ”Till förmån Musikinstitutet i Helsingfors gifver undertecknad [ - -].“
10/14.1.1886: 1, 2
Wiborg den 13 Januari 1886. Red. ”— Hr Th
Sörensens konsert [ - -].“
11/15.1.1886: 1, 2
Wiborg den 15 Januari 1886. a. — Musik.
155/6.7.1888: 1 				 Diverse. Anna Forstén. ”Undertcknad har för afsigt att omkring den 20:de September härstädes
öppna en musikskola, [ - -].“
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1, 2 				Wiborg den 6 Juli 1888. Red. ”— En musikskola
är vår välkända sånglärarinna, fröken Anna
Forstén [- -].“
156/7.7.1888: 1
Diverse. Anna Forstén. ”Undertcknad har för
afsigt att omkring den 20:de September härstädes öppna en musikskola, [ - -].“
168/21.7.1888: 1
Ibid.
295/17.12.1888: 1, 2
Diverse. (Anm.). ”Tisdagen den 18 December
gifver Bernhard Stavenhagen [ - -].“
296/18.12.1888: 1, 2
Ibid.
11/14.1.1889: 3
Red. Litteratur och konst. En musikalisk falsifikation.
13/16.1.1889: 2
Red. Wiborg den 16 Januari 1889. ”— Kapellmästar Th. Sörensens falsifikat [ - -].“
140/19.6.1889: 2
Red. Wiborg den 19 Juni 1889. Sång-och musikfesten.
213/13.9.1889: 1
Diverse. Th. Möller. ”Undertecknads pianolektioner [- -].“
155/9.7.1890: 2
Wiborg och länet. Red. ”— Wår framstående
sånglärarinna fröken A. Forstén [ - -].“
33/10.2.1891: 1 				 Diverse. R. Moser. Orkesterskola.
				 2, 3 			 Wiborg och länet. Red. “— Orkesterskola [ - -].“
38/16.2.1891: 1
Diverse. R. Moser. Orkesterskola.
96/27.4.1892: 1
Diverse. Lydia Dover-Backmansson. ”Konsert
gifves Onsdagen den 27 April [- -].“
98/29.4.1892: 1
Diverse. Lydia Dover-Backmansson. ”Fredagen
den 29 April [ - -].“
238/13.10.1892: 3
Nyheter för dagen. Red. Rätt för utländing att
besitta fastighet i landet.
192/20.8.1902: 2
Diverse. (utan sign). ”Af förekommen anleddning
kommer Fröken Olga Kjellberg icke [ - -].“
11/13.1.1893: 1 				 Diverse. Bertha Lindvall-Franck. ”Undertecknads elever bedjas [ - -].“
				 1 				 Diverse. Anna Forstén. ”Undertecknads elever
bedjas [ - -].“
12/14.1.1893: 1
Diverse. Bertha Lindvall-Franck. ”Undertecknads elever bedjas [ - -].“
237/3.9.1893: 1
Nyheter för dagen. Red. ”— Pianisten fru Bertha
Lindvall-Franck har flyttat till hufvudstaden
[- -].“
240/6.9.1893: 2
Nyheter för dagen. Red. ”— Fröken A. Forsténs
musikskola [ - -].“
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241/7.9.1893: 1 				 Diverse. Emil Sivori. ”Wiborgs Klockare- och Orgelnistskola [ - -].“
				 2, 3 				 Nyheter för dagen. Red. ”— Wiborgs klockareoch orgelnistskola [ - -].“
247/13.9.1893: 1
Diverse. Anna Forstén. ”Undertecknads Musikskola öppnas [- -].“
253/19.9.1893: 2
Nyheter för dagen. Red. ”— Inexaminering [ - -].“
255/21.9.1893: 2, 3
Nyheter för dagen. Red. ”— Till hr Sivoris orgelnist och klockareskola anmälde sig [ - -].“
5/8.1.1894: 2
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Viborg, den 14 December 1908. Red. Viborgs orkesterskola.
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Diverse. Red. „— Till musikledare [ - -].“
131/11.6.1909: 2
Nyheter för dagen. Red. — Kvinnliga orgelnister
i Finland.
158/14.7.1909: 2
Nyheter för dagen. Red. „— Folksånginstitut
[- -].“
292/17.12.1909: 2–3
Red. Viborgs stads budget för år 1910.
96/28.4.1910: 1, 2
Nyheter för dagen. Red. — Viborgs Musikvänners statsbidrag.
243/21.10.1910: 2
Nyheter för dagen. Red. — Anslagen för konstoch bildningsändamål.
Östra Nyland (Loviisa)
23/21.3.1903: 1, 2
38/16.5.1908: 2

Lovisa den 21.Mars. Red. — Vägradt statsbidrag
åt Musikaliska sällskapet i Åbo.
Lovisa den 16 Maj. Red. — Finsk musiker till
kejserliga operans orkester.
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Allgemeine Musikalische Zeitung
50/1821: 833–842
Kandler, Franz Sales. Ueber den gegenwärtigen
Kulturstand des königlichen Musikcollegiums
in Neapel mit einem vorangehenden Rückbliche
dieser Hauptstadt.
51/1821: 856–863
Ibid. Ueber den gegenwärtigen Zustand des königlichen Musik Collegiums zu Neapel etc.
Allgemeine Musikzeitung
8/1904: 139–140

Dietsch, E. H. Die Bologneser Gesangschule des
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The English Historical Review
490 (CXXI)/2006: 314–315
Glickman, Gabriel. Thomas Coram, Gent, 1668–
1751
Finnish Music Quarterly
1/86: 3–11
Finsk Tidskrift
1877: 201–205

Urho, Ellen. The Sibelius-Academy, yesterday
and today.
C. G. E. [Carl Gustaf Estlander]. Öfversigt.

The Gentleman´s Magazine
Vol XXI/1846,
New series: 434–437
Urban, Sylvanus. Obituary. — Mr. B. Logier.
Kirkkomusiikkilehti
22/1927: 1–2
5/1928: [3]
2/1929: [6]
5/1929: [5]

Toim. Ilmari Krohn 60-vuotias.
Anon. Onko kanttorien ja urkurien virka-alalla liikatuotantoa. Toim. (kommentti edelliseen ilman otsikkoa).
Toim. Musiikkiveteraani. Tirehtööri Oscar Pahlman täyttänyt 90 vuotta.
Kirkkomusiikkimies. Kirkkomusiikkimiesten
koulutus.
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		 [6] 						 Aarnio, Artturi. Kanttorien ja urkurien valmennus.
8/1929: [2–3]
Toinen kirkkomusiikkimies. Kirkkomusiikinjohtajien kasvatuksesta.
9/1929: [1–4]					 Toim. Suomen kirkon Kanttori-Urkuriyhdistyksen vuosikokous.
		 [4] —la. 				 Onko syytä nykyisin kehottaa ketään pyrkimään
Kanttori-Urkurialalle?
		 [4–5] 					 J. P. Kansak. op., urkuri. Kanttori-urkureiksi aikoville.
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Toim. Kirkkomusiikkiopistot.
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Toim. ”Viipurin Kirkkomusiikkiopiston kevätlukukausi [ - -].“
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5/1932: 4 						Toim. Helsingin Kirkkomusiikkiopisto
1882–1932.
		13 						Toim. Kirkkomusiikkiopistot.
8/1932: 1–22
Lehtinen, A. W. Suomen Kirkon Kanttori-Urkuriyhdistyksen historiikkia.
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Toim. Kirkkomusiikkiopistot.
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Toim. Helsingin Kirkkomusiikkiopisto.
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Toim. Kirkkomusiikkiopistot.
Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft
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Moberg, Carl-Allan. Musik und Musikwissenschaft an den schwedischen Universitäten.
Jahrgang II, 1/1930: 10–26.
Ibid. (jatk.)
Jahrgang II, 3/1930: 83–92
Dent, Edward J. The scientific study of music in
England.
Music & Letters (Oxford University Press)
75 (1)/1994: 33 – 46
Murphy, Kerry. Joseph Mainzer´s ´Sacred and
Beautiful Mission´: An Aspect of Parisian Musical Life of the 1830s.
Musical Quarterly
XLI/1955: 191–214

Carpenter, Nan Cooke. The Study of Music at
the University of Ox- ford in the Renessaince
(1450–1600).
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Kassler, Jamien Croy. Burney´s Sketch of a Plan
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Musiikki
5/1947: 59–60
2 (2)/1948: 23–25

Roiha, Eino. Vielä lauluntarkastajan virasta
Karvonen, Arvi. Musiikkiopistokysymys valtiopäivillä 1877
5–6 /1948: 55
Manner, Arvo. Kansan yhteinen sävel
56–57, 68
Saarinen, Armas. Laulu- ja soittojuhlien kynnyksellä.
7/1948: 83–84, 86
Klosse von, Greta. Ida Moberg, ensimmäinen
suomalainen naissäveltäjä
8/1948: 111
Toim. [Tauno Pylkkänen]. Pikku uutisia. Jyväskylän Musiikkiopisto
9–10/1948: 115 				 Toim. [Tauno Pylkkänen]. Maaseutu ja säveltaide
			127 				Toim. [Tauno Pylkkänen]. Musiikkikasvatus
Neuvostoliitossa
Musiikkitieto
9–10/1933: 132 				 Väisänen, A. O. Kansankonservatoriot ja musiikinopettajain asema.
			 146–147			 Raitio, Eino. Muistelmia opintoajaltani Pietarissa Prof. Leopold von Auer´in oppilaana v. 1909–
10.
3/1934: 42
Krohn, Ilmari & Hihlman, Alfred & Maasalo, Armas. Kysymys kirkkomusiikkiopistoistamme.
4/1934: 51–53
M. T. [Martti Turunen]. Z. Topelius ja musiikki.
5/1934: 67 						 Haapanen, Toivo. Helsingin Konservatorion asema.
		 75–77 					 Turunen, Martti. Z. Topelius ja musiikki.
9/1934: 84–85
Turunen, Martti. Z. Topelius ja musiikki.
1/1935: 6–8
Linnala, Eino. Richard Faltin
5/1935: 90–91
Suomalainen, Vihtori. Yleiset laulu- ja soittojuhlamme 1884–1931.
9–10/1938: 152–153
Toim. Joensuun Musiikkiyhdistys 30-vuotias.
5/1939: 79
Toim. Heimo Haiton voitto Lontoossa.
1/1940: 3–4
Linnala, Eino. Nykyhetki ja musiikkioppilaitoksemme.
5/1941: 87
M. T—o. Porin kansankonservatorio 10-vuotias.
7/1942: 107
Toim. Ilmari Veneskoski 60-vuotias.
8/1942: 115–116
Linnala, Eino. Sibelius-Akatemia 60-vuotias.
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2/1943: 23

Pellinen, Martti. Enemmän huomiota maaseutukeskuksen nousevan polven musiikkikasvatukseen.
3/1943: 40–41
Karvonen, Arvi. Lorenz Nikolai Achté.
4/1943: 51–53
Väänänen, Jorma. Mietteitä musiikkikasvatuksestamme.
4/1944: 60
Toim. Porin Suojeluskunnan Mieskuoro 20-vuotias.
4/1945: 54–56
Kallio, Niilo. Musiikin asema oppikoulussa.
5/1945: 67–69
Karvonen, Arvi. Musiikinopetuksesta Suomessa
viime vuosisadan loppupuolella.
7/1945: 104–106
Ibid. (jatk.)
8/1945: 131 					Juha. Pakinaa.
		131						Toim. ”Jyväskylän Amatööriorkesteri 
[- -].“
		131						Toim. ”Ylä-Vuoksen Seudun Amatööriorkesteri
[- -].“
Nuori Suomi
8/28.11.1893: 139–141
Pieni musiikkilehti
2/1975: 10

Merikanto, Oskar. „Helsingin Musiikki-konservatoorio.“ Tulevaisuuden mietteitä.
Nyholm, Marianne. Ilmari Weneskoski ja hänen
työnsä Tampereen musiikkielämän hyväksi.

Päivä; Viikkolehti suomalaista kulttuuria varten
8/28.11.1907: 71–72
Leino, Eino. Suomalainen konservatorio.
Seinäjoen Joulu
1993: 14–17
Suomalainen Suomi
7/1967: 387
Suomen Musiikkilehti
7/1944: 76
9/1944: 131–132
6–7/1945: 84–86

Vainio, Antti. 40 vuotta musiikinopetusta Seinäjoella
Keskustelua. Teerisuo, Timo. Musiikkiopistolaki
– missä viipyy ja miksi viipyy?

A. V. [Arvo Vainio]. Kotkan musiikkikuulumisia.
Vainio, Arvo. Nuorison musiikkiharrastukset.
Vainio, Arvo. Musiikin opetus poikaoppikouluissa. III
3–4/1946: 23–24				 A. S. [Armas Saarinen]. Amatöörimusiikin nousu
			 26–27 				 Vainio, Arvo. Nuorison musiikkikerhotoiminta.
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Svensk Tidskrift för Musikforskning
2/1980: 51–55
Åberg, Bertil. En självbiografi av Ferdinand Zellbell den yngre.
Säveletär
19–20/1906: 207–208
23–24/1906: 242–243
1/1907: 5, 8
7/1907: 91–92 					
		 160–161 				
8/1907: 107–109
17/1907: 222–225
18/1907: 245
20/1907: 267–269
22/1907: 291
2/1908: 15–17
5/1908: 49–50
17/1908: 179–180
22/1908: 238–241
17/1909: 163–166
19/1909: 189–194
1/1917: 4–8
10/1917: 128–129
7–8/1918: 85–87
Tidning för musik
Årg. I (10/1910–1911): 141–4
Årg. V (1915): 20–22
Viikkosanomat
8/1969: 46–49

Klemetti, Heikki. Tietoja Porista.
Krohn, Ilmari. Lukkarikoulumme.
Klemetti, Heikki. Orkesteriemme valtioapu.
Klemetti, Heikki. Lukkarikoulukysymys.
Raa — raa. Kirje Oulusta.
Klemetti, Heikki. Musiikinharjoittajat ja yleinen
sivistys.
K. Iivari Savolainen. Mikkelin amatööriorkesterin synty ja kehitys.
Toim. Uutisia. „Tampereen orkesterin johtajaksi
[- -].“
Klemetti, Heikki. Lukkarikoulukysymys vielä
kerran.
Toim. Uutisia. ”Maisteri Armas Launis opiskelee
[- -].“
Granit-Ilmoniemi, Eeli. Porin musiikkioloista.
Klemetti, Heikki. Helsingin musiikkiopisto.
Klemetti, Heikki. Pianonsoitto-opetusta Helsingin Filharmoonisen Seuran orkesterikouluun!
Eräs Filh. Ork. jäsen. Varoittava sana.
Klemetti, Heikki. Selonteko lukkarikoulu-komitean mietinnöstä.
Klemetti, Heikki. Lukkarikoulu-komitean mietinnön johdosta.
Toim. Sisälähetysseuran kanttori-urkuriopisto.
Toim. Lukkarikysymyksemme vielä kerran.
Krohn, Ilmari. Valtion Musiikkikonservatoori.
Andersson, Otto. Martin Wegelius, några anteckningar.
Andersson, Otto. Bidrag till kännedom om den
Siberska musikskolan i Åbo.
Salomaa, Kalevi. Menee nuotin vierestä
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LIITTEET

LIITE 1
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE. PÄIVÄKIRJAMERKINTÄ
3.10.1786 (Goethe 1976: 99–100)
Den Plan in der Hand, suchte ich mich durch die wundersamsten Irrgange bis
zur Kirche der Mendicanti zu finden. Hier ist das Konservatorium, welches gegenwärtig den meisten Beifall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter
dem Gitter auf, die Kirche war voll Zubehörer, die Musik sehr schön und herrliche
Stimmen. Ein Alt sang König Saul, die Hauptperson des Gedichts. Von einer solchen
Stimme hatte ich gar keinen Begriff; einige Stellen der Musik waren undendlich
schön, der Text vollkommen singbar, so italienisch Latein, dass man an manchen
Stellen lachen muss; die Musik aber findet hier ein weites Feld.
Es wäre ein trefflicher Genuss gewesen, wenn nicht der vermaledeite Kapellmeister den Takt mit einer Rolle Noten wider das Gitter und so unverschämt
geklappt hätte, als er mit Schuljungen zu tun, die er eben unterrichtete; und die
Mädchen hatten das Stück oft wiederholt, sein Klatschen war ganz unnötig und
zerstörte allen Eindruck, nicht anders, als wenn einer, um ns eine schne Statue
begreiflich zu machen, ihr Scharlachläppschen auf die Gelenke klebte. Der fremde
Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Musiker, und er hört es nicht, oder
er will vielmehr, dass seine Gegenwart durch eine Unschiklichkeit vernehmen soll,
da es besser ware, er liesse seinen Wert an der Vollkommenheit des Ausführung
erraten. Ich weiss, die Franzosen haben es an der Art, den Italienern hätte ich es
nicht zugetraut, und das Publicum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzige
Mal, dass es sich einbilden lässt, das gerade gehöre zum Genuss, was den Genuss
verdirbt.
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LIITE 2
OTTEITA JOHANN ADOLPH SCHEIBEN MUSIIKKIKOULUTUKSEN
JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVISTA NÄKEMYKSISTÄ
2.1. Scheibe 1745: 155–156 (Das 16 Stück. Dienstags, den 1 October,
1737):
Wir finden in Deutschland nicht nur Höfe, sondern auch ansehnliche Städte, die
auf die Musik jährlich ein grosses Geld wenden, und die so wohl von Vokalstimmen,
als Instrumentalisten die grössten Capellen unterhalten. Hieraus erhellet nun,
dass wir in Deutschland eine sehr grosse Anzahl Sänger und Sängerinnen antreffen werden. Allein die Erfahrung lehret uns, dass es immer an geschickten Leuten
mangelt, wenn halb da, halb dort, eine ledige Stelle soll besetzet werden. Ja, wir
hören anitzo oft an solchen Orten die schlechtesten Stimmen, wo doch ehmals ein
Ausbund der angenehmsten gewesen. Dieses ist allerdings ein Merkmaal, dass theils
die Achtung der Musik abnimmt, theils auch, dass man sich auf Schulen gar keine
Mühe geben muss, solche Leute zu ziehen, die einmal zum Dienste der Tonkunst
und zur Ehre ihres Vaterlandes, in dieser holden Wissenschaft den Ausländern Trotz
biethen könnten. Und dieser Mangel reisset anitzo immer mehr ein, weil man an
verschiedenen grossen deutschen Höfen, wo die Musik am meisten blühet, nur auf
welsche Sängerinnen und auf Castraten bedacht ist. Junge Leute haben also weder
Unterricht, noch Unterhalt, noch Ehre zu gewarten, wenn sie auch ihrer Begierde
zur Musik von sich selbst Genüge leisten wollten.
2.2. Scheibe 1745: 158–159 (Das 16 Stück. Dienstags, den 1 October,
1737):
Ein solcher Pflanzgarten der Musik müsste dem Hofe, oder der Stadt, die ihn
anlegen würde, zu grösstem Ruhme gereichen; ganz Deutschland aber würde aus
einem so lobenswürdigen Unternehmen den grössten Vortheil ziehen. Man würde
dadurch eine Anzahl armer Kinder beyderley Geschlechts, zum Nutzen ihres Vaterlandes, aufziehen; man würde seine eigenen Unterthanen und seine eigene Nation
versorgen; und wir würden uns selbst die Aufnahme der Musik zu danken haben.
Gewiss, es würde uns kein geringes Vergnügen erwecken, wenn wir also die besten
Sänger und Sängerinnen, die so wohl zu italienischen, als deutschen Stücken, die
natürlichsten, geschicktesten und verständigsten Leute wären, in unsern eigenen
Gränzen befässen. Würden wir uns nicht mit Recht freuen können, wenn diese vernünftigen Leute aus einem edlen Ehrgeize alles thun würden, sich zu erheben, die
Ausländer zu beschämen, und diejenigen Reichthümer selbst zu verdienen, die man
anitzo den unerkenntlichen und hoch- müthigen Ausländern überflüssig mittheilet?
Die Italiener haben aus einer langen Erfahrung sehr wohl erkannt, wie nützlich
es ist, dergleichen Vorsorge anzuwenden. Sie ziehen aus ihren musikalischen
Pflanzgärten einen so merklichen Vorteil, der sie immer mehr anreizet, ihre
Stiftungen und eingeführten Gewohnheiten zu unterhalten. Und da sie den
auswärtigen Völkern ihre Schüler und Schülerinnen zuschicken, so erlangen sie
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dadurch nicht nur einen grossen Ruhm, sondern sie machen sich auch so nothwendig,
dass sie fast nicht mehr zu entrathen sind. Und wenn es ihre Leibesbeschaffenheit
und ihre Landesart, vielleicht auch die Gewohnheit, erlaubten: so würden sie
gewiss in den tiefen Stimmen eben so vorsichtig und arbeitsam seyn.
2.3. Scheibe 1745: 573 (Das 63 Stück. Dienstags, den 10 November,
1739):
Wenn man nun endlich auch weiss, wie nützlich die Musik jungen Leuten ist;
wie sie die Gemüther ermuntert; und wie sie vermögend ist, einen merkwürdigen
Einfluss in ihr ganzes Leben zu haben; ausser diesen aber auch bekannt genug ist,
wie nöthig vernünftige Musikverständige und Musikanten, im gemeinen Leben, so
wohl in der Kirche, als in der Schule, und endlich bey Höfen sind: so glaube ich,
man wird nicht ohne Verwunderung eine so schädliche, unbillige und verwerfliche
Verabsäumung der Musik auf unsern Universitäten beklagen können. Bey dieser
auszerordenlichen Geringschätzung unserer ehrwürdigen Wissenschaft hat es also
nicht fehlen können, dass sie bey gelehrten und vernünftigen Leuten in Verfall
gekommen ist: zumal da die Unwissenheit und die schlechte Aufführung und Lebensart der meisten Musikanten die Gemüther vollends in dem Wahne bestärkten,
dass die Musik eine schlechte und verächtliche Sache sey.
2.4. Scheibe 1745: 575 (Das 63 Stück. Dienstags, den 10 November,
1739):
Nun fraget es sich also: wie allen diesen Umständen gebührend abzuhelfen ist,
und wie man also Männer erhalten möge, die so wohl auf Schulen als Universitäten
geschickt sind, andern einen gelehrten, genugsamen und deutlichen Unterricht in
allen Theilen der Musik zu ertheilen? Ich muss gestehen, diese Frage enthält viele
Schwierigkeiten, die gewiss nicht leicht aufzulösen sind: doch will ich versuchen,
wie etwa eine fast unmögliche Sache möglich zu machen seyn mögte.
Was werden meine Leser sagen, wenn ich ihnen einen Entwurf einer musikalischen Akademie machen, und ihnen dabey darthun werde, dass so lange solche
nicht zur Ausführung gebracht wird, niemals, weder die Musik in Aufnahme zu
bringen ist, noch auch tüchtige Männer, die Musik auf Universitäten öffentlich zu
lehren, und zugleich tüchtige und geschickte Musikanten zu erhalten sind. Durch
Hülfe einer musikalischen Akademie wird man allein alles dieses verrichten können, und auch den Musikverständigen und Musikanten selbst ein liebreicheres und
rühmlicheres Ansehen geben.
2.5. Scheibe 1745: 576 (Das 63 Stück. Dienstags, den 10 November,
1739):
Erzlich müsste sie bemühet seyn, Die Wissenschaft in Ordnung zu bringen,
was nämlich die Theorie der Musik überhaut und insbesondere, und was ferner zur
musikalischen Zusammensetzung aller Arten der Stücke gehöret, und also alles,
was zur wahren Geschicklichkeit eines gründlichen und erfahrnen Componisten
gehöret. Zweytens, müsste sie auch die Fertigkeit zu singen und Instrumente zu
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spielen, und also auch die Kunst componirte Stücke in Ausübung zu bringen, oder
aufzuführen, in Ordnung setzen, und festgesetzte Regeln und Wahrheiten gründen.
Das sind also die allgemeinen Absichten, die einer Akademie der Musik überhaupt
zu besorgen, zukämen.
2.6. Scheibe 1745: 581-582 (Das 63 Stück, Dienstags, den 10 November,
1739):
Die Mitglieder müssen nämlich in einer jeden Woche, ein oder zweymal zusammen kommen, und sich von denjenigen Sachen unterreden, welche in der Musik, und
bey der Untersuchung derselben vorfallen. Diese Zusammenkunst kann auch wohl
öfter gehalten werden, nachdem es nämlich der Vorsteher, wegen der Wichtigkeit
einiger Sachen für gut befindet. Es müssen auch von der Gesellschaft mit Zuziehung einiger geschichten Musikanten alle Wochen ein- oder zweymal öffentliche
Concerten gehalten werden. Sie müssen auch in ihren Zusammenkünsten allerhand
musikalische Stücke und Schriften untersuchen und beurtheilen. Die Mitglieder
müssen ferner nach Beschaffenheit der Theile, die einem jeden obligen, öffentliche
Lehrstunden halten, und jungen Leuten und angehenden Liebhabern der Musik, und
der Setzkunst so wohl einen theoretischen als praktischen Unterricht in allen zur
Musik gehörigen Stücken ertheilen. Der Vorsteher aber muss dahin sehen, dass alle
Verrichtungen der Mitglieder gehörig und mit einer anständigen und gründlichen
Art geschehen. Von den öffentlichen Lehrstunden aber muss er befreyet seyn, weil
er mit der Ausfertigung einer vollständigen Systems der Musik genug zu thun hat.
Wenn nun also eine so ansehnliche und nöthige Akademie in einem Lande würde
aufgerichtet seyn: so würde man mit Zuziehung des musikalischen Pflanzgartens,
den ich bereits im sechzehnten Stücke beschrieben habe, gar bald geschickte und
erfahrne Leute erhalten, womit man gleich anfangs die Cantorate auf Schulen besetzen, und wodurch man der Jugend die Musik angenehm und deutlich machen,
und sie auf vernünftige Art dazu anführen könnte. Durch diese Mittel würde man
auch endlich gelehrte und erfahrne Männer erhalten, die die Musik auf Universitäten öffentlich lehren könnten. Und wenn auch endlich kein musikalisches Amt
vergeben würde, wenn nicht das Subjectum vorher von der Akademie das Zeugnis
erhalten hätte, dass es dazu geschickt und tüchtig wäre: so würde man auch gar
bald erfahrne und geschikte Musikanten arhalten, und auch den Musikanten selbst
ein löblicheres und rühmlicheres Ansehen geben können.

Liitteet

797

LIITE 3
EUROOPASSA 1770-LUVULTA LÄHTIEN 1880-LUVULLE SAAKKA
PERUSTETTUJA MUSIIKKIOPPILAITOKSIA NIMIMUUTOKSINEEN PAIKKAKUNNITTAIN
Perustamisvuosi (Perustamisvuosi ei ole jokaisen oppilaitoksen osalta sama kuin
opetustoiminnan alkamisvuosi. Esimerkiksi The Royal Academy of Music Lontoossa
perustettiin vuonna 1822, mutta sen toiminta käynnistyi vuonna 1823. Joidenkin
oppilaitosten ensimmäiset johtajat on mainittu /-viivan jälkeen).
1770 Stuttgart: Das Musikkonservatorium an der Hohen Karlsschule (→ v.
1794)
1771 Tukholma: Kongl. Swänsk Musikakademiens undervisningsverk
1772 Moskova: Musikalnaja skola/Johann Ivan Kerzelli
1773 Kööpenhamina: Sangskole/Michel Angelo Potenza
1776 Mannheim: Mannheimer Tonschule/Mannheimer Musikscule (→ v. 1781)
1783 Moskova: Orkesterikoulu
1784 Pariisi: L`École royale de chant et de declamation (→ v. 1795)
		Tukholma: Nationella musikskolan/Georg Joseph Vogler (→ v. 1787)
1790 Kööpenhamina: Violinskole/Peder Mandrup Lem
1793 Pariisi: L`Institut Nationale de Musique (→ v. 1795)
		Turku: Informations anstalt (→ v. 1794)
1794 Dijon: L`Institut de Musique (→ v. 1868 Pariisin konservatorion sivuosasto)
1795 Pariisi: L´Conservatoire National de Musique (edeltäjinä v. 1784 L´École
royale de chant et de declamation ja v. 1793 L´Institut Nationale de Musique) → v. 1806 L`Conservatoire de musique et declamation → v. 1816
L´École de musique et de declamation → v. 1934
		 L`Conservatoire national de musique et de declamation, nykyisin L´Conservatoire national supérieur de musique
1797 Würzburg: Collegium musicum academicum → v. 1804 Akademisches
Musikinstitut → v. 1820 Königliches Musikinstitut → v. 1875 Konservatorium
1800 Berliini: Die Bläserschule von Tausch (→ n. v. 1849)
1805 Coburg: Das Erziehungsinstitut Bagges in Coburg
1807 Berliini: Die Ripien-Schule an der Singakademie Berlin
1804 Würzburg: Das Musikinstitut Fröhlichs an der Universität Würzburg
1806 Douai: L`Institut de Musique
1808 Koblenz: Das Musikinsitut von Anschütz in Koblenz → Das Musik-Institut Koblenz
		Milano: L`Regio conservatorio di musica di Milano → v. 1973 L`Regio conservatorio di musica “Giuseppe Verdi”
1810 Aschaffenburg: Die Bürgermusikschule in Aschaffenburg
		Varsova: Teatteri- ja Musiikkikoulu (Szkoły dramatycznej w uczelnię
muzyczną dokonał, v:sta 1821 Instytut Muzycznej w Warszawie → v. 1831
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Szkoły dramatycznej w uczelnię muzyczną dokonał, nykyisin Uniwersytet
Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie Fryderyka Chopina w
Warszawie
1811 Praha: Das Musikkonservatorium in Prag
		Köln: Das Musikkonservatorium in Köln (→ v. 1813/1814)
1812 Passau: Die Musikschule des Vereins in Passau
		Stuttgart: Das Musikinstitut am Waisenhaus in Stuttgart (→ v. 1818)
		Tukholma: Violinskola/Jean Babtiste Edouard Louis Camille Du Puy, v:sta 1815/1816 Kuninkaallisen teatterin orkesterin yhteydessä Orkesterskola för stråkinstrument ilmeisesti ainakin Du Puyn kuolemaan [v. 1822]
saakka
1813 Brüssel: Städtische Musikschule → v. 1824 Königliche Musikschule, → v.
1832 Staatliche Konservatorium
1815 Breslau: Das Akademische Kirchenmusikinstitut
		Viapori (nyk. Suomenlinna): Musikskola/Ludvig van Heyden (→ v. 1825)
1817 Graz: Die Musikschule in Graz
		Wien: Singschule/Antonio Salieri + 1819 Violinschule + v. 1821 Bläserschule = Konservatorium, v. 1909 Akademie für Musik und darstellende
Kunst
1819 Innsbruck: Musikschule des Vereins in Innsbruck
1820 Aschaffenburg: Die Musikschule an den Studienanstalten in Aschaffenburg
		Marseille: L´Institut de Musique (v. 1841 Pariisin konservatorion sivuosasto)
		Pariisi: L´Ecole Royale et Spéciale de Chant, L´Institution Royale de Musique Religieuse (→ v. 1830)
		Roubaix: L´Institut de Musique
1822 Berliini: Das Akademische Kirchenmusikinstitut/Das Königliche Institut
für Kirchenmusik
		Lontoo: The Royal Academy of Music
		Wien: Die Musiklehranstalt des Theaters an der Wien
1823 Linz: Die Musikschule Linz
1824 Königsberg: Das Akademische Kirchenmusikinstitut
1825 Berliini: Die Nachwuchsschule des königl. Hoforchesters in Berlin unter
Möser Die Normal-Musikschule Urbans in Berlin
1826 Haag: Königliche Musikschule
		Lille: Institut de Musique (v. 1826 Pariisin konservatorion sivuosasto)
		Praha: Das Musikinstitut Procksch in Prag
		Reichenberg: Das Musikinstitut Procksch in Reichenberg
1827 Kööpenhamina: Konservatorium/Giovanni Siboni (→ 1839)
		Hampuri: Die Musikschule Jülichs in Hamburg
		Liège/Lüttich: Königliche Musikschule → v. 1832 Staatliche Konservatorium
		Tukholma: Musikskola/Adolf Fredrik Lindblad, → v. 1861 Ivar Hallström
1828 Klagenfurt: Musikschule Klagenfurt
1829 Amsterdam ja Hollannin 17 muuta kaupunkia: Maatschappij tot bev-
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ordering der Toonkunst
		Genova: Civico instituto de musica
		Dessau: Die Musikschule Friedrich Schneiders in Dessau
1830 Bamberg: Die Musikschule Hennemanns in Bamberg
		Madrid: Conservatorio de Maria Christina
		München: Central-Singschule (→ v. 1843)
		Trnave: Konservatorio (Conservatoire Trnava)
1831 Halberstadt: Die Musikschule des Musikvereins in Halberstadt
1832 Pesth: konservatorio (Conservatory)
1833 Berliini: Die Sektion Tonkunst an der Preussischen Akademie der Künste
		Gent: Konservatorium (vuodesta 1877 valtion laitos)
		Lissabon: Conservatorio Real
1834 Halle: Die Musikschule des Musikvereins in Halle, sittemmin Konservatorium “Georg Friedrich Händel” (Musikschule der Stadt Halle/Saale)
1835 Genève: Konservatorium
1836 Berliini: Die Klavierschule Fanny Schindelmeissers in Berlin (→ v. 1846)
1838 Praha: Das Musikinstitut Kinderfreunds in Prag
1840 Buda: Kansallinen konservatorio
		Weimar: Die Kompositionsschule Lobes in Weimar
1841 Salzburg: Mozarteum
1843 Leipzig: Das Leipziger Konservatorium → v. 1937 Die Hochschule für Musik Leipzig → v. 1992 Die Hochschule für Musik und Theater “Feliz Mendelssohn Bartholdy” Leipzig
		Plattling: Die Musikschule Saliskos in Plattling
1844 Gotha: Musikkonservatorium in Gotha
1845 Köln: Rheinische Musikschule, → v. 1858 Conservatorium der Musik in
Coeln
		Rotterdam: konservatorio (Conservatoire) [nykyinen Rotterdamin konservatorio on perustettu vuonna 1930]
1846 Breslau: Musikbildungsanstalten in Breslau
		München: Privat Musikinstitut für Musikausbildung = ”Königliche Konservatorium für Musik”/Franz Hauser (toiminnassa vuoteen 1864 saakka),
vuodesta 1867 mainittu oppilaitos käynnistettiin uudelleen nimellä Königliche bayerische Musikschule johtajanaan Hans von Bülow vuoteen 1869
saakka ja käynnistettiin uudelleen valtion oppilaitoksena vuonna 1874 →
v. 1892 Königliche Akademie der Tonkunst → v. 1924 Staatliche Akademie
der Tonkunst/Hochschule für Musik → v. 1998 Hochschule für Musik und
Theater München (v. 1927 perustettu Richard Strauss-Konservatorium
yhdistettiin tähän oppilaitokseen v. 2008)
		Potsdam: Musikschule in Potsdam
1848 Dublin: The Royal Irish Academy of Music
1850 Berliini: Berliner Musikschule/Theodor Kullak, Julius Stern, Adolf Bernhard Marx → v. 1857 Stern Konservatorium → v. 1936 Städtisches Konservatorium
1853 Münster: Musikinstitut in Münster
1854 Eisenach: Musikkonservatorium in Eisenach
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1855 Berliini: Neue Akademie der Tonkunst/Theodor Kullak
		Strassburg: Konservatorium
1856 Dresden: Musikschule in Dresden/Friedrich Tröstler → v. 1881 Königliche
Konservatorium (Friedrich Pudor) →v. 1896 Hochschule für Musik und
Theater → v. 1959 HochHochschule für Musik “Carl Maria von Weber”
1857 Stuttgart: Das Konservatorium zu Stuttgart
1859 Bern: Musikschule Konservatorium Bern
		Birginham: The Birginham School of Music
		München: Institut für höhere gesangbildung in München
1860 Bologna: Liceo musicale Rossini
		Firenze: Regio instituto musicale
		Frankfurt: Frankfurter Musikschule → v. 1937 Hochschule Der Musik
Frankfurt
		Varsova: Musiikki-instituutti (Instytut Muzycznej w Warszawie)
1862 Amsterdam: Konservatorium der Maatshappij → v. 1881 [1884?] Amsterdamin konservatorio
		Pietari: Konservatorio (Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова/Sankt-Peterburgskaja
gosudarstvennaja konservatorija imeni N. A. Rimskogo-Korsakova
1863 Kiova: Musikalnaja skola/Musiikkikoulu, vuodesta 1913 konservatorija/
konservatorio
1864 Bologna: Liceo musicale Rossini
		Luxenburg: Konservatorium
		Lontoo: The Royal College of Organists
1865 Christiania [Oslo]: Konservatorium
		Turin: Liceo musicale Giuseppe Verdi
		Saratov: Musikalnaja skola/Musiikkikoulu, v. 1917 vallankumouksen jälkeen konservatorio ja nykyisin Саратовская государственная
консерватория имени Л. В. Собинова/Saratovskaja gosudarst vennaja
konservatorija imeni L. V. Sobinova
1866 Kööpenhamina: Konservatorium
		Moskova: Konservatorio (Московская государственная консерватория
имени П. И. Чайковского/Moskovskaja gosudarstvennaja konservatorija
imeni P. I. Tšaikovskogo)
1867 Antwerpen: Das Konservatorium zu Antwerpen
		Basel: Musikschule → v. 1905 Konservatorium, sittemmin Hochschule für
Musik Basel/Musik Akademie Basel
		Wien: Horákschen Klavierschulen/veljekset Eduard (1838–1893) ja Adolf
Horák → v. 1943 Musikschule und Konservatorium → v. 1961 Konservatorium → v. 1962 Konservatorium der Stadt → v. 1979 Franz Schubert Konservatorium
1869 Berliini: Königliche akademische Hochschule für Musik, myöh. Staatliche
Hochschule für Musik und darstellende Kunst
1871 Harkov: Musikalnaja skola/Musiikkikoulu, v. 1917 vallankumouksen jälkeen konservatorija/konservatorio)
		Tbilisi: Musikalnaja skola/Musiikkikoulu, v. 1917 vallankumouksen jäl-

Liitteet

801

keen konservatorija/konservatorio)
1872 Lontoo: The Trinity College of Music
		Weimar: Konservatorium
		Wiesbaden: Konservatorium
1875 Berliini: Das Konservatorium der Musik/Julius Stern)
		Budapest: Liszt-Akatemia (Liszt Ferenc Zenemüveszeti Egyetem)
1876 Lontoo: The national training school of music → v. 1883 The Royal College
of music
		Zürich: Konservatorium
1880 Lontoo: The Guildhall school for music
1881 Berliini: Scharwenka Konservatorium/Xaver Scharwenka (→ v. 1893)
1882 Brno: Konservatorium
		Helsinki: Helsingfors Musikinstitut/Helsingin Musiikkiopisto → v.
1924 Helsingfors Konservatorium/Helsingin Konservatorio → v. 1939
Sibelius-Akatemia/Sibelius-Akademin
		Lontoo: The Royal College of Music
1883 Berliini: Klindworth-Musikschule/Karl Klindworth → v. 1893 Klindworth-Scharwenka – Konservatorium
1884 Karlsruhe: Konservatorium

802

Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa

LIITE 4
ÄNNU NÅGRA ORD OM MUSIKINSTITUTET
(Helsingfors Dagblad 245/10.9.1882: 2) [Tekstissä on hieman yllättävästi
Franz [Ferenc] Lisztin etunimi muodossa Frans].
Musikföreningens undervisnings anstalt öppnas som bekant den 15 september.
Med anledning häraf taga vi oss friheten att påpeka några omständigheter, hvilka
hittills icke blifvit nog betonade.
Frågan, huruvida musikelever hafva mera nytta af privatlektioner eller af den
gemensamma undervisningen i ett konservatorium, har länge stått på dagordningen
i den musikaliska verlden. Å ena sidan har villigt medgifvita, att privatundervisningen saknar den mäktiga sporre, som ligger i täflan mellan flere elever, hvilka
snart sagdt dagligen höra hvarandra och lära af hvarandra; att vidare en privatelev
endast på många omvägar och med dryga kostnader kan förvärfva sig den allmänna
musikaliska bildning, som hvarje konservatoriielev inhemtar genom det obligatoriska
idkandet af piano- och ensemblespel, teoretiska studier och körsång; och all slutligen
mången privatelev aldrig lyckas öfvervinna den rädsla och skygghet för hvarje slag
af offentligt uppträdande, som eleverna vid en musikskola genast från första stunden
äro tvungna att lära sig beherska. Å andra sidan har framhållits, att läraren vid
ett dylikt institut i de flesta fall icke kan egna hvarje enskild elev lika mycken tid
som vid privatundervisning t. ex. med två timmar i veckan; att härigenom redan
den tekniska undervisningen måste blifva mindre grundlig, och att isynnerhet den
hänsyn till hvarje elevs säregna individualitet, som vid all konstundervisning är så
viktig, mer eller mindre komme att åsidosättas.
Hvad den senare invändningen beträffar, behöfva vi blott hänvisa till det faktum, att eleverna vid ett konservatorium i de flesta fall icke äro till den grad stöpta
i samma forma som eleverna af mången berömd privatlärare. På dessa senare
utöfvar nemligen lärarens personlighet och individuella maner ett så mycket större
tryck, som elever står ensam gentemot honom, hvaremot han genom den ständiga
kontakten med annorlunda begåfvadt skolkamrater vida snarare blir medveten om
sin egen individualitet och mognar andlig frihet.
Hvad åter beträffar den jemförelsevis knappa tid, som vid lektionerna i en
offentlig läroanstalt skulle komma på hvarje elevs del så eger denna anmärkning
beträffande några konservatorier helvisst sin riktighet. Utan tvifvel äro i en och
annan dylik anstalt klasserna öfverfylda i förhållande till det timantal, som för
hvarje klass är anslaget. I de nyare konservatorierna finner man dock allmänt en
allvarlig sträfvan att undvika ett dylikt missförhållande, ett klass af 3–5 elever
synes i den i medeltal erhålla 4 timmars undervisning i veckan i sitt hufvudämne.
Enligt organisatiosplanen för Helsingfors musikinstitut återhåller en klass af 3 à
4, högst 5 elever i sitt hufvudämne 6 timmar i veckan, fördelade på tre lektioner af
två timmars längd. I regeln egnas således åt hvarje elev en tid af 1½–2 timmar i
veckan – en proportion, som endast Stuttgarts konservatorium¹) har ett om också
icke fullt analogt, mot stycke. Också hafva de utländska auktoriteter, åt hvilka vår
organisationsplan blifvit meddelat, utan undantag erkänt, att i intet annat konservatorium elevernas undervisningsbehof blifvit så rikligt tillgodosedt.²) Att härvidlag
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ett plus är nödvändigt att ersätta det minus i afseende å musikalisk atmosfer, som
tillsvidare utmärker Helsingfors i jemförelse med de tyska musikstäderna bör visserligen också erkännas.
Medan sålunda af det ofvanstående framgår, att en elev vid Helsingfors musikinstitut äfven hvad timantalet beträffar är lika väl lottad som en privatelev, så
bör dessutom erinras, att denna jemförelse endast gäller undervisningen i hufvudämnet. Utom denna erhåller hvarje ordinarie-elev ytterligare undervisning i piano
spel, teori och körsång (i hvarje av dessa ämnen två gånger i veckan). Har eleven
åter just pianospel till sitt hufvudämne, så eger han rättighet att välja ytterligare
ett ämne – det allt detta för ett pris af 250 mk om året. Må man göra ett öfverslag,
hvad privatlektioner hos en framstående lärare kosta per läseår, och man skall
finna, hvilken pekuniär fördel institutet härmed erbjuder.
Exraelev åter erhåller för ett pris af 200 mk samma antal timmar i sitt hufvudämne som ordinarieelev, samt eger dessutom rättighet att deltaga i lektionerna i teori
och körsång. Den skenbars likhet i rättigheter för ordinarie och extra pianoelever,
som härigenom tyckes uppstå, reduceras till sitt rätta mått genom diverse andra
fördelar, hvilka tillkomma de förra, men icke de senare. Så t. ex. kunna endast
ordinarieelever erhålla ett verkligt dimissionsbetyg; vidare ega de fritt tillträde till
föreningens konserter, medan extraelever endast erhålla en nedsättning i priset
o. s. v. För hvardera gälla samma disciplinära stadganden. Ett tryckt exemplar af
dessa till ställes hvarje i musikinstitutet intagen elev.
Privatundervisningen skall naturligtvis nu som förr ega sin tillämplighet och
behålla sitt företräde för det stora antal elever, hvilkas tid, krafter eller förmåga
icke räcka till för det jämförelsevis stora timantal, som i institutet är obligatoriskt;
vidare för dem, hvilka icke vilja underkasta sig det jemna och energiska arbete
anstalten måste fodra, och slutligen för skolelever. Måhända skall institutet i en
framtid kunna tillgodose äfven de sistnämndas behof genom inrättande af några
förberedande klasser, hvilka tillika kunde utgöra ett slags nor- malskola för den
musikaliska elementarundervisningen. Vigten af en dylik inrättning förökas deraf,
att institutet derförinnan knappast skall kunna uppställa några bestämda fordringar
för tillträde till den första årskursen.
Att endast ett mycket begränsadt antal auskultanter – isynnerhet under
institutets första år – kunna vinna inträde i anstalten, torde lätt inses; likaså att
de ej kunna hafva tillträde till alla kurser. Att t. ex. tillåta auskultanter öfvervara
lektionerna i allmän musiklära skulle hafva till resultat den orimligheten, att de för
50 mk komme i besittning af i det närmaste samma förmåner, för hvilka en extraelev
i samma ämne betalar 200 mk. Antagligen torde rättigheten att öfverhufvudtaget
auskultera komma att medgifvas endast personer, hvilka sjelfva idka musikalisk
lärareverksamhet. Såsom bekant är ett sådant med gifvande uteslutande beroende
af direktor och resp. lärare.
Af institutets lärarepersonal äro såväl fröken Mechelin som herrar Faltin,
Hrimaly, Mickwitz, Sitt och Wegelius förut kända af Helsingfors publik. Herr Carl
Pohlig åter har redan i Tyskland hunnit förvärfva sig ett namn såsom en framstående pianist, och har blifvit antagen till sin nuvarande besattning på speciell
rekommendation af Europas celebraste auktoritetet i pianospelning: Frans Liszt.
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Beträffande ansökningar om inträde i institutet, meddela vi härnedan förslagsvis ett kort formulär
Till bestyrelsen för Helsingfors musikförening.
Undertecknad anhåller härmed att blifva antagen såsom (ordinarie eller extra)
elev vid musikföreningens institut.
		
(sökandens namn.)
Att denna ansökan skett med mitt samtycke, intygar
		
(Faders eller förmyndares namn.)
Härtill bilägges prestbetyg och skolbetyg.
Ansökningar af för bestyrelsen okända personer, hvilka ej åtföljas af skolbetyg
eller åtminstone något intyg öfver sökandens kunskaper i vanliga skolämnen, lemnas
utan allt af- seende. De sökande hvilkas betyg af bestyrelsen blifvit godkända,³) ega
att påtid, som framdeles skall tillkännagifvas, infinna sig till musikalisk pröfning.
Musikföreningens konserter komma antagligen att begynna i början af oktober.
Anteck- ningslistor för stiftare och medlemmar finnas framlagda i herr Edlands
bokhandel.
M. W.
1) Der erhålla 2 elever tillsammans 3 timmar i veckan.
2) äfven i öfriga afseenden har nämnda organisationsplan vunnit
ett uppmuntrade erkännande. Så t. ex. kallar ’Musikalisches Wochenblatt’ institutet, ein Conservatorium, nach den besten deutschen
Mustern organisiert’.
3) organisationplanen anger som bekant intet bestämdt mått af
allmänna kunskaper såsom erforderligt. Upplysningsvis meddelas att
bestyrelsen anser sig höra för inträde fordra minst högre folkskolekurs.
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LIITE 5
”HELSINGIN MUSIIKKI-KONSERVATOORIO.”
(Nuori Suomi 1893: 139–141)
Jos kohta taiteemme onkin vasta nuori kukka, on se jo ennättänyt monet kerrat näyttää hedelmällisyyttään, innokasta elinvoimaansa, hyvää maaperäänsä. Ja
se on varttunut, kasvanut, mennyt varsinkin viime vuosien kuluessa aika vauhtia
eteenpäin. Se lupaa kaunista tulevaisuutta, ja me olemme vakuutetut, että se pitää
lupauksensa. Vuosi vuodelta ilmaantuu meille uusia ja yhä uusia taiteenpalvelijoita, toinen toistaan lupaavampia, lahjakkaampia. Tuntuu ikään kuin olisi meillä
jonkunlainen kiihoitusaika, jolloin jonkun jalon tunteen innostamina ja vissin
kiihkon valtaamina teemme käsi kädessä työtä Suomen taiteen kohottamiseksi.
Se on jaloa, se on kaunista!
Taiteen haara, jossa viime aikoina on tuntuvasti edistytty, on muiden muassa
musiikki. Meillä on laulun, soiton ja sävellyksen alalla ilmestynyt nimiä, joilla jo
on arvokas sija musiikkielämämme ja taiteemme kohottamisessa. Meillä lauletaan, soitetaan kuin suuressa maailmassa ja meillä on vähitellen opittu myöskin
ymmärtämään musiikkia, kuin suuressa maailmassa. Meillä on musiikkiopisto,
jossa kehitytään laulajiksi, soittajiksi, säveltäjiksi, orkesterikoulu, jossa tehdään
työtä tulevan kotimaisen orkesterin eteen, lukkari- ja urkurikouluja, joissa kirkkomusiikin ylläpitämisestä ja kehittämisestä pidetään huolta. Ja että opinhaluisia
ja asiasta innostuneita kyllä löytyy, sitä todistaa yllämainittujen opistojen runsas
oppilasmäärä. Että myöskin työssä mennään eteenpäin, sitä todistavat mainittujen
opistojen vuotuiset näytteet. Mutta tämä työ, joka yhdellä nimellä nimitettynä on
musiikkityötä, on tällä tapaa jaettu eri tahoille ja eri pienten opistojen kesken, kun
se aivan hyvin voisi lähteä yhdestä paikasta, olla yhden suuren ja arvokkaan opiston
työtä. Ja ne valtion varat, jotka nyt ovat jaettuna monelle taholle (musiikkiopistolle
20,000, orkesteriyhdistykselle ja sen ylläpitämälle orkesterikoululle 25,000 ja Helsingin urkurikoululle 8,500 mk), voisivat kannattaa yhtä opistoa, joka vastaisi kaikkia
näitä. Orkesteriyhdistyksen kannatus olisi tietysti eri asia silloinkin. Tällaisessa
”musiikki-konservatooriossa” olisi ensinnäkin kaikki musiikkiopiston oppiaineet
ohjelmassa, siihen olisi yhdistettynä n. s. oopperakoulu ooppera-alalle antautuvia
laulajia ja laulajattaria varten (tietysti oletetaan, että silloin olisi jo niin onnellinen
aika koittanut, että kotimainen ooppera olisi olemassa ja eläisi!), sen lisäksi saisi
opetusta kaikissa orkesterin soittokoneissa ja oppilaista kokoonpantu orkesteri
harjoittelisi yhteissoittoa (siis orkesterikoulu), ja eri luokat löytyisivät opistossa
lukkareiksi ja urkureiksi aikovia varten (= lukkari- ja urkurikoulut). Tämän lisäksi
olisi eri luokat säveltäjiä ja kapellimestareita varten ja tilaisuutta säveltäjillä esittämään teoksiaan ja kapellimestareilla johtamaan opiston orkesteria.
Tällaisen opiston johtajana olisi joku vanhempi, kokenut ja arvossa pidetty
muusikko tai joku muu sopiva henkilö. Voisihan eri osastoilla olla entiset johtajansa sitä paitsi. Joka viikko olisi opistossa musiikki-ilta, jossa oppilaat esiintyisivät,
kuten ulkomaillakin. Siten voitaisiin pitkin vuotta seurata oppilaiden kehitystä
ja opiston vaikutusta, joka ei suinkaan tässä tapauksessa olisi pieni. Voisihan
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joskus tehdä myöskin musiikkiopiston nykyiseen tapaa, antaa opettajien esiintyä
ja näyttää taitoaan.
Koska varsin otaksuttavaa on, että tällaisessa opistossa oppilasmäärä olisi
hyvin suuri, kysyttäisiin siinä myös paljon opettajavoimia. Nykyisten eri opistojen
opettajat siirtyisivt luonnollisesti kaikki tähän yhteen opistoon opettajiksi. Varsinaista kotimaista, suomalaista leimaa ei tietysti opistolla voisi olla, ennenkun
kaikki opettajat siinä olisivat suomalaisia taiteilijoita. Tämä taas ei ole mikään
mahdottomuus saavuttaa, päinvastoin tuntuu, kuin taiteemme kehitys aivan kuin
itsestään veisi siihen.
Nämä nyt ovat vaan ”tulevaisuuden mietteitä”, mutta luulen sen tulevaisuuden
kohdakkoin asettuvan eteemme odottamaan, milloin me tahdomme ottaa sitä vastaan ja omistaa se itsellemme.
Oskar Merikanto.
[Oskar Merikannon kirjoittamassa artikkelissa on virhe orkesterikoulun osalta.
Helsingin Sinfoniayhdistys ei saanut puheena olevana aikana sen ylläpitämiseen
valtionavustusta].
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LIITE 6
MIETTEITÄ MAAMME LUKKARI- JA URKURIKOULUISTA SEKÄ
YLEISESTÄ MUSIIKKIOPISTOSTA
(Päivälehti 70A/25.3.1903: 1–2)
Mielten kuohua näyttää herättäneen moniaalla taholla se seikka, että Viipurin
lukkari- ja urkurikoululta on senaatti evännyt valtioavun saannin, jota se äskettäin
on lisän kanssa pyytänyt. Ja tosiaan onkin tuo isku kuin salama pilvettömältä taivaalta säikäyttänyt suurtakin yleisöä. Mitä on siis koulussa vikaa? — kysynee moni.
Tarkastaja on käynyt koulussa, ja hänen luullaan olevan syypään tähän iskuun.
Mutta vaikka tämä tapaus onkin ikävä, sietää asiata kumminkin tarkastaa
yleisemmältäkin kannalta. Maamme lukkari-urkurikoulut ovatkin olleet vaan väliaikaisia laitoksia. Niille on annettu vuotuinen valtioapu määrävuosiksi, muistaakseni
3-vuotiskaudeksi kerrallaan. Vanhin lukkari-urkurikoulu perustettiinTurkuun jo
v. 1878. Sille myonnettiin valtionvaroista muistaakseni 5,000 markan vuotuinen
apuraha. Sen jälkeen perustettiin samallaincn koulu Helsinkiin, muistaakseni v.
1881. Vielä vähän jälestä ilmestyi Oulussakin saman suuntainen lukkari-urkurikoulu. Nyt alkoi olla tätä lajia kouluja jo kyllin. Senaatin puolesta pantiin toimeen
jonkunlainen tarkastus niissä vuonna 1887. Tämän tarkastuksen johdosta Oulussa
oleva lukkari-urkurikoulu ei tullut enää saaneeksi jatkettua valtioapua. Toiset, nim.
Turun ja Helsingin koulut, saivat säännöllisesti vielä kannatusapunsa, vieläpä sitä
lisättiinkin alkuperäisestä summasta kumpasellekin.
Samaan aikaan, nimittäin v. 1887 ja jo sitä ennen, oli musikaalisissa piireissä
Helsingissä ja muuallakin sellainen ajatus, että lukkari-urkurikoulut yhdistettäisiin
Helsingissä hiljakkoin perustettuun musiikki-opistoon ja lakkautettaisiin nämät
yksityiset koulut *). Tämä aate ei kuitenkaan saanut niin vahvaa yleistä mielipidettä
puolellensa, eikä se olisi tullut silloin ratkaistuksi, etenkin kun Musiikkiopisto oli
vasta vähän aikaa ollut vaikuttamassa, ja erittäinkin sen tähden, että mainitun
opiston johto ja henki oli kokonaan ruotsalaisten käsissä. Ja vähitellen unhoitui
musiikkiopetuslaitoksemme asia valtamiesten mielestä ja kukin alettu koulu toimi omalla tavallaan sekä sai valtioapunsa taas pyydettäissä jatketuksi. Jonkun
ajan kuluttua perustettiin Viipuriinkin lukkari-urkurikoulu noin lähes 10 vuotta
sittcn urkuri Sivorin alotteesta. Silloin olivat kaikki ajatukset yhden yhdistetyn
kunnollisen musiikki-oppilaitoksen Helsinkiin saamisesta unhottuneet kokonaan
ja niin sai tämäkin koulu valtioavun. Näin on nyt kolme lukkari-urkurikoulua ollut
vaikuttamassa maassamme Yleensä on niiden toiminta ollut siunaukseksi maamme
kirkkolaulun ja musiikin parantamiseen sekä ainakin yhtä paljon laulun ja soiton
yleensä elpymiseen. Kuitenkaan nämä koulut eivät ole voineet vaikuttaa sitä, mitä
ne olisivat voineet, jos ne olisivat olleet yhdistettynä ja tuo yhteinen opisto olisi
toiminut pääkaupungissa saamalla lisäksi sen valtioavun, noin 24 à 36 tuhatta
markkaa vuodessa, minkä lukkari-urkurikoulut nyt ovat saaneet.
Kun tällaiset koulut sijoitetaan crikseen, on mahdotonta saada kykeneviä
opettajia kaikkiin aineisiin. Jos jossakin aineessa, kuten pianon tai urkujen soitossa, olisikin saatavana hyviä opettajia, on toisissa aineissa, kuten laulussa tahi
teoriassa, taas tullut vaikeudet vastaan. Laulun opettajista esimerkiksi, erittäinkin
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sololaulun, on ollut puute joka koulussa. Kumminkin jokainen arvaa, kuinka tärkeä
aine lukkarikoulussa on oikea sololaulun opetus.
Väitettänee kenties: onhan niitä kunnon lukkareita ja hyviä laulajia tullut
näistä kouluista kymmenittäin! Niin, onhan niitä tullut. Mutta mitä olisi voinut
tullakaan sellaisista aineksista, kuin mitä noiden koulujen oppilaat ovat. Heillä,
suurimmalla osalla kuitenkin, on luontaiset äänilahjat, jotka ovat herättäneet jo
koto-oloissa ja vähemmin ymmärtävissäkin piireissä huomiota, joten ovat tulleet
kehoiletuksi menemään tällaiselle alalle. Jos nämät, maamme parhaat ainekset,
olisivat saaneet tositaiteellista ja nykyajan uusimpien opetustapain mukaista sololaulun opetusta, niin varmaan voitaisiin puhua yleisesti jo paremmalle kannalle
kohonneesta laulutaiteesta maassamme, kuin mitä se nyt vielä on.
Paljon olisi myöskin sanottavaa sekä pianon- että urkuin soitto-opetuksesta
ja epäkohdista siinä erittäinkin vanhimmassa koulussa. Mutta ne asiat jääkööt
unhotuksiin. Arvonumeroitten antamisessa taasen on lukkari-urkurikouluissa
paljon sekaannusta. Alkuaikoina Turussa esim. annettiin perin alhaisia numeroita
erittäinkin niille, joilla ei nyt erityisiä suurempia huomattavia taipumuksia ollut.
Arvonumerot pyörivät vaan 3 ja 4 seuduissa (korkein numero on 6). Oulun koulussa
oli korkein numero 10 ja se annettiinkin melkein poikkeuksetta kaikille. Helsingin
koulussa luullakseni oltiin tässä kohden kaikkein säännöllisimmät. Viipurissa on
näyttänyt arvonumerot tulevan jokseenkin korkeat. Harvalle sieltä on nelostakaan
annettu; viitoset ja kuutoset tavallisia.
Näin ollen ovat lukkari-urkurikoulujen oppilaat saaneet käydä epätasaista
kilpailua vaalisijoja hakiessa ja saadessa. Tassa on ollut kilpailu koulujen kesken.
Siinä on iloittu voitoista: »meidän koulun miehethän ovat vetäisseet kaikki sijat,
tahi niin ja niin monta vaalisijaa”, j. n. e.
Hartaana maamme musiikin kohottamisen puoltajana uskallan ehdottaa,
että pääkaupunkiimme Helsinkiin koottaisiin ja yhdistettäisiin nykyiset 3 1ukkari-urkurikoulua nykyiseen musiikkiopistoon. Siihen voisi perustaa erityisiä osia,
joissa valmistettaisiin lukkari-urkureita, ja niitä aineenhaaroja täydellisemmin
kehitettäisiin, jotka tälle alalle kuuluvat. Samoin voitaisiin siellä toimittaa kaikki
alkuvalmistukset laulunopettajiksi oppikouluihin pyrkiville. Siellä voitaisiin kehittää taiteilijan uralle haluavia. Myöskin voisi siinä olla tilaisuus orkesterisoittajiksi
aikoville saada harjottaa opinnoita.
Kun kaikki ne valtioapurahat, 60 a 70 tuhatta markkaa, mitkä maassamme
nykyään maksetaan hajallaan oleville musiikkioppilaitoksille, annettaisiin yhdelle laitokselle, tulisi siitä kaunis musiikkikonservatorio Suomelle. Siinä voitaisiin
vähävaraisille lukkari-urkurialalle pyrkiville valmistaa maksuton opetus, tahi
ainakin hyvin alhaista lukukausimaksua vastaan. Sellaisen laitoksen olisi helppo
saada hyviä opettajavoimia riittävästi kiinnitetyksi itseensä, joita nykyään on jo
saatavissa Helsingissä, ja maksaa kohtuulliset palkat heille. Sellaisen laitoksen
oppilastodistuksille voitaisiin myöskin panna oikea arvonsa, jolloin arvolauseiden
antamisessa ei luonnollisesti tulisi mitään sivuvaikuttimia kysymykseen. Sellainen
laitos vihdoinkin voisi käännyttää monen lukkari-urkurialalle pyrkivän, mutta
luontaisia taipnmuksia vailla olevan nuorukaisen, kotiinsa, muihin ammatteihin
valmistumaan; sillä useinkin nykyään, oppilasluvun vähyyden pelosta, otetaan
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lukkari-urkurikoului-hin oppilaita, jotka nähtävästi eivät omaa kyllin suuria taipumuksia mainittuun toimeen.
* Ehdotuksen tähän suuntaan teki m. m. Nuori-Suomi-albumissa nimim. O. M.
K. [Otto Kotilainen]
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LIITE 7
LUKKARI-URKURIEN VALMISTUKSESTA VASTAISUUDESSA.
(Päivälehti 35/12.2.1904: 2):
Viime kirkolliskokouksessa oli m. m. käsiteltävänä maamme lukkarien ja
urkurien ammattikehityksen parantaminen, oli asian käsittelystä seurauksena
raha-avun anominen lukkari-urkurien tietojen ja taitojen kehittämistä varten. Tämä
raha-apu olisi käytettävä pääasiallisesti jo virka-aloilla työskentelevien lukkarien
ja urkurien tietojen ja taitojen kehittämistä varten siten, että pääkaupungissamme
pantaisiin toimeen vuosittain joka syksytalvi muutamia kuukausia kestävä oppijakso
eteväin musiikkimiesten, mieluummin yliopistoon kuuluvain henkilöiden johdolla.
Tarkempaa ehdotusta tekemään sekä yleensä toimeenpanemaan koko hommaa on
nyt valittu komitea. Tästä komiteasta ja sen suunnitelmista varmaan tulee suuressa
määrin riippumaan lukkarien ja urkurien vastainen valmistus.
Noin parikymmentä vuotta toiminnassa olleet ja valtion avustusta nauttineet
lukkari-urkurikoulumme ovat tosin jo kohottaneet kirkkomusiikkia maassamme
huomattavasti siitä alkuperäisestä tilasta, missä se sitä ennen oli. Mutta vaikka
näin on edistyttykin kirkkomusiikin- ja laulun suhteen, on se vielä liian vähän.
Erittäinkin sentähden, että näitä lukkari-urkurikouluja on ollut niin monta, on
paljon hajaannusta syntynyt, kun ei mitään erityistä yhdenmukaisuutta ole koulujen
suhteen saatu toimeen. Arvonumeroiden antamisessakin oppilaille on eri koulujen
kesken ollut suurta erilaisuutta, josta viranhakemisessa on paljon katkeruutta
hakijain kesken. Sitäpaitsi, kun mitään erikoisoikeutta ei näidenkään koulujen
läpikäyneillä ole ollut viransaannissa, ovat monetkin yksityisten antamilla todistuksilla menneet vaalisijain saannissa heidän edelle.
Osa maamme papistosta on myös tavallansa ollut nykyistä lukkari-urkuri
koulujärjestelmää vastustavalla kannalla. He ovat kauan aikaa karsain silmin katselleet nykyisiä lukkari-urkurikouluja syystä, että opetus niissä heidän mielestään
on liian maallista. Heidän mielestään tulisi koko lukkarien-urkurien kasvatuksen
olla heidän käsissään ja heidän halunsa olisi lukkareista saada täydellisiä n. k.
diakoonia eli pappien apulaisia, joille olisi mukava lykätä kaikenlaisia kirkollisia
toimia, kuten esim. suurimman osan rippikoulun opetusvelvollisuudesta, sairasten
luona käymisestä y. m. s. Tätä mielipidettä on ajettu jo monia aikoja, mikä on tullut
selville useissa pappienkokouksissa. Tietysti musiikkiopetus saisi tällaisessa oppilaitoksessa varsin taantuvan merkityksen. Kuitenkin on papistossamme jo, kenties
suurin osa, valistuneita miehiä, jotka ovat tätä hommaa vastustaneet. Mutta vielä
asia kummittelee silloin tällöin sekä kokouksissa että sanomalehtikirjotuksissakin
heidän keskuudessaan.
Kun nykyiset lukkari-urkurikoulut ovat olleet tavallansa vaan väliaikaisia,
niin on musiikkia seuraavalla yleisöllä ja itse lukkari-urkurisaädyllä ollut jo kauvan harras toivo saada lukkarien ja urkurien valmistus yhdistetyksi yhteen koko
maata käsittävään oppilaitokseen pääkaupungissamme. Silloin olisi toiveita saada
täydellinen musiikillinen kasvatus lukkari-urkureille, joiden tehtäväksi kaikessa
tapauksessa maaseudun musiikkijohto tulee jäämään niin kirkollisella kuin maalli-
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sellakin alalla. Ainoastansa pääkaupungissa on tilaisuus saada riittävästi varmoja
ja sivistyneitä opettajavoimia tällaiseen oppilaitokseen. Uskonnonkin opetusta
voisi joku pappismies siellä kyllä antaa, että todistukseen saataisiin tuo eräiden
pappismiehien vaatima aine merkityksi. Uskonnonopetus ei muuten nykyään kuulu
lukkarin tehtäviin, muuta kuin kinkereillä lastenluvun kuulustelu.
Skandinavian maissa on lukkarien urkurien opetus ja kaikkien oppikoulujen
laulunopettajain valmistus tällaisten koko maata käsittävien oppilaitosten tehtävänä. Kun valmistus on yhdessä paikassa, voidaan laitoksen antamiin todisteluihin
panna täydellinen luottamus, että taito ja kykeneväisyys on ansion mukaan annettu.
Kun nyt valittu komitea tulee tekemään kysymyksessäolevan ehdotuksensa
lukkarien ja urkurien kehittämiseksi, toivomme että sen arvoisat jäsenet ottavat
huomioonsa myös edellämainitut toivomukset.
K. [Otto Kotilainen]
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LIITE 8
SUOMALAINEN KONSERVATORIO
(Påivä; Viikkolehti suomalaista kulttuuria varten 8/28.11.1907: 71–72)
Suomalainen teatterikoulu, joka nykyisessä muodossaan, Kansallisteatterin
välittömässä yhteydessä, ei suinkaan vastaa tarkoitustaan ja jonka synkkä tulevaisuus nykyään niin monen taiteen ystävän ajatuksia askarruttaa, on johtanut
näiden rivien kirjoittajaa tähän jo joskus ennenkin julkisuudessa esiintyneeseen
hurskaaseen toivomukseen. Teatterikoulun luonnollinen paikka olisi epäilemättä
Suomalainen konservatorio, erityisenä draamallisena osastona siitä, nauttien samaa valtioapua ynnä erinäisissä aineissa myöskin samojen opettajien ohjausta ja
huolenpitoa. Asia olisi siten erittäin mukavasti järjestetty, jos meillä vaan olisi tuo
Suomalainen konservatorio.
Meillä on Musiikkiopisto ja meillä on Philharmonisen seuran orkesterikoulu.
Näyttää syrjästäkatsojasta aivan käsittämättömältä, miksi nämä taidelaitokset,
jotka kumpikin tarvitsevat toisiaan ja molemmat toimivat pääasiassa samojen
tarkoitusperien saavuttamiseksi, eivät liity yhteen. Siinä meillä olisi heti suuri Suomalainen konservatorio. Mahdollisesti voisi siinä olla sijaa myöskin lukkarikoululle,
vaikka mielelläni tunnustankin, etten tunne tarpeeksi pääkaupungin soitannollisia olosuhteita voidakseni jo edeltäpäin kumota kaikkia niitä vastaväitteitä, joita
tämänsuuntaiset ehdotukset synyttävät. Mutta vaikeuksien, jos sellaisia, kuten
luonnollista, esiintyisikin, ei pitäisi olla voittamattomia, kun yhteinen hyvä on kysymyksessä silloin, jos me monen pienemmän taidelaitoksen sijasta saisimme yhden
suuren, joka kokoisi kaikki tähänkuuluvat kotimaiset voimat ja kaikki kansallisen
musiikki- ja näyttämötaiteen kehitystä tarkoittavat harrastukset.
Mikä merkitys tällaisella suurella taidelaitoksella olisi koko meidän kansalliselle taiteellemme, eritoten maamme musiikki-elämälle, on selvää sanomattakin.
Siitä tulisi se voimakas keskusta, jossa eri säteet yhtyisivät kuin polttopisteessä,
laulettu ja puhuttu sana, sävelten ja soittimien taiteet, plastiikka ja kenties myöskin koreografia. Nyt jo käyttää Kansallisteatteri osaksi samoja opettajavoimia kuin
Musiikkiopisto, joka taas puolestaan käyttää Philharmonisen orkesterin voimia. Eikö
kaikkien niiden pedagoginen toiminta, niin Musiikkiopiston kuin orkesterikoulun ja
Kansallisteatterin koulun, voisi tulla paljon helpommaksi ja hedelmällisemmäksi,
jos ne toimisivat saman johdon alla ja yhtenäisen suunnitelman luomana kokonaisuutena? Kaikki nauttivat ne myöskin, mikä suurempaa, mikä pienempää, valtioapua. Eikö sama valtioapu, mikä nyt riittää eri osiin, olisi riittävä näin syntynyttä
kokonaisuuttakin kannattamaan?
Mielestäni meidän nykyiset taiteelliset olomme yleensä ovat eräänlaisessa
käännekohdassa, joka voi tulla niille joko eduksi taikka turmioksi. Ne uudet kansan-ainekset, jotka nyt astuvat suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin ohjaksiin,
eivät kenties ota tarpeeksi lukuun, mitä mennyt kansallisen herätyksen vuosisata
on hartaan ja itse-uhrautuvaisen työn hedelminä jättänyt meille taiteen alalla
suurta, kaunista ja arvokasta. Muhamedin on tässä lähestyttävä vuorta, jos mieli
vuoren koskaan lähestyä Muhamedia. Meidän suomalaisen taiteemme, myöskin
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musiikkitaiteen, on asetuttava sille ainoalle leveälle pohjalle, mikä meillä on,
nimittäin nousevien syvien rivien synnynnäinen kauneudenkaipuu, ja otettava
entistä itsetietoisemmin tehtäväkseen sen kehittäminen, sen jalostaminen ja omiin
kansallisiin muotoihin pukeminen. Eikä sen tuota tehdessään suinkaan millään
muotoa tarvitse tinkiä noista n. s. europalaisista vaatimuksistaan, joita meillä
päinvastoin on entistä enemmän syytä omalle taiteellemme asettaa. Mielestäni olisi
juuri Suomalainen konservatorio oikeaan suuntaan johdettuna omiaan asettamaan
tähän kuuluvat taiteet tuollaiselle leveälle pohjalle ja vaikuttamaan mahtavasti
niin hyvin meidän kansallisen kulttuurimme europalaistumiseen kuin europalaisen
kulttuurin meillä viihtymiseen, kansallisemmaksi tulemiseen. Muuten saattaa helposti tapahtua, että syntyy ylitsepääsemätön juopa niiden välillä, jolloin kansallisen
konservatorion ajatus voi tulla toteutetuksi aivan odottamattomalla tavalla ja aivan
arvaamattomien voimien alotteesta. Kaikkissa tapauksissa ovat ajan merkit niin
selvät, että olisi täysi syy ottaa niitä huomioon.
Aina on armeijoja, mutta onko meillä kenraalia? kysyi muistaakseni Fredrik
Cygnaeus aikoinaan, kun oli kysymys kansallisen teatterin perustamisesta. Sama
syntyisi epäilemättä kysymys Suomalaisen konservatorion johtoon nähden, ellei
meillä sattumalta olisi mies, joka harvinaisessa määrässä omaa kaikki siihen
tarpeelliset edellytykset: koetellun järjestämiskyvyn, korkean taiteellisen tasapinnan, hehkuvan isänmaanrakkauden ja kaikkien eri taidepiirien luottamuksen.
Tarkoitan Robert Kajanusta. Hänen tarmokkaalla ja valistuneella johdollaan voisi
Suomalainen konservatorio todellakin tulla siksi ahjoksi, josta sytyttävät säkenet
kautta koko maamme taiteen sinkoisivat.
Eino Leino.
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LIITE 9
PIANONSOITTO-OPETUSTA HELSINGIN FILHARMOONISEN SEURAN ORKESTERIKOULUUN!
(Säveletär 17/1908: 179–180)
Helsingin filharmoonisen seuran orkesterikoulu on menestyksellä toiminut jo
pitkät ajat käytännöllisen orkesterisoiton opetusahjona. Useat kotimaisista viulutaitureistamme esimerkiksi ovat siellä perustavan alkuopetuksen saaneet, puhumatta
monen monista harrastajista. Teoriankin opetus, mikä tosin, ikävä kyllä, ei edes ammattisoittajiksi aikoville ole pakollista, on tunnollisen ja kokeneen opettajan käsissä.
Yksi puute, ja se sangen tuntuva, on tällä opistolla kumminkin, se nimittäin että
tilaisuus pianonsoiton opiskelemiseen puuttuu tykkänään. Emme oikein tiedä mistä
tämä seikka riippuu, huonoista raha-asioistako, tilanahtaudesta vai mistä, monta
kertaa, mikäli olemme kuulleet, on ainakin filharmoonisen seuran johtohenkilöitä
yksityisesti huomautettu, mutta parannusta ei vaan kuulu. Tällä välin kasvatetaan
laitoksessa yhä soittajia, joiden soitannollinen sivistys jää aivan vaillinaiseksi,
heiltä kun taitureiksi tultuaan puuttuu jokaiselle soitannonharjoittajalle aivan
välttämätön pianonsoittotaito, ja useissa tapauksissa lisäksi tietopuolisen, teoreettisen sivistyksen alkeetkin. Kysyttäköön vaan usealta Helsingin orkesterikoulusta
päässeeltä soittotaiteilijalta, mitä he asiasta ajattelevat, luulemmepa vastauksen
tulevan saman kaikilta. Mahdollisesti semmoiset oppilaat, joilla on ponteva tahto ja
jonkun verran varoja, hankkivat itselleen pianonsoitto-opetusta sivultapäin, mutta
useimmilta jäänee tämä tekemättä, aivn yhtä luonnollisesti kuin koulupojalta jää
kirjoitustaito opettelematta jos hän käy sellaista koulua, jossa opetetaan vaan lukemaan, ja sitten saavat he vanhana väärinkäytettyä nuoruudenaikaansa harmitella.
Pianonsoitto-opetuksen välttämättömyys siksikin kuuluisaksi tulleessa koulussa
kuin Helsingin orkesterikoulu on vastaansanomatta aivan päivänselvä asia, niin
että on turha käydä sitä tässä selittelemään, emmekä epäilekään, etteivät filharmoonisen seuran johtohenkilöt käsitä aivan yhtä hyvin kuin kutka muut tahansa
tämän kysymyksessä-olevan puutteen merkitystä periaatteellisesti.
Vikaan syynä lienee siis, koska se yhä on olemassa, asian käytännöllisen järjestämisen vaikeus. Mahtaa ollakin vaikeuksia, syrjäinen ei tarkoin voi kaikkia
tietää, mutta tuskinpa voittamattomia.
Orkesterikoulun oppilaiden vuosimaksu, 100 mk., on niin pieni, että sitä mielestämme varsin hyvin voisi hieman korottaa, ellei pianonsoitto-opettajan palkkaaminen
muuten kävisi päinsä. Mitään ensiluokan taituria ei orkesterikoulu tarvitsisikaan,
etupäässä hyvän pedagogin. Eikä tarvitsisi orkesterisoittaja myöskään kovin suurta
taituruutta, yleiseen soitannolliseen sivistykseen kuuluvan pianonsoittotaidon vaan,
sillä se joka aikoo pianistiksi, hakee varmaan erikoisopetusta joltakin toiselta taholta.
Pianonsoitto-opetuksen ottaminen orkesterikoulun ohjelmaan lähentäisi sitä paitsi
orkesterikoulua ja musiikkiopistoa toisiinsa. Jos pianonsoitto tulee orkesterikoulun
oppiaineeksi, niin sopii syystä kysyä mikä näitä oppilaitoksia sitten enää toisistaan
eroittaa. Niin, mikä niitä eroittaa? Katto vaan tätä nykya ja eri johtokunnat. Miksi
nekään? Tulevaisuudessa, ja toivottavasti jo sangen läheisessä, nämä laitokset
epäilemättä, kuten luonnollista on, yhdistetään valtion konservatoorioksi. Se olisi
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molemmille hyödyksi. Mutta siksi kun tämä tapahtuu, olisi orkesterikouluunkin
välttämättä otettava pianonsoitto oppiaineeksi ja teoria pakolliseksi ainakin kaikille
ammattisoittajiksi aikoville. Eikä haittaisi näille viimemainituille opetuksen anto
musiikin historiassakin.
H. K.
[Heikki Klemetti]
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LIITE 10
KAUPUNKINEUVOS KUSTAA RUDOLF LINDGRENIN LAATIMA
EHDOTUS LAIKSI JA ASETUKSEKSI MUSIIKKIOPPILAITOSTEN
VALTIONAVUSTUKSESTA (lähetetty opetusministeriölle Suomen Musiikkiopistojen Liiton aloitteena 14.2.1962)
Laki musiikkioppilaitosten valtionavusta
1 §.
Musiikkioppilaitos tarjoaa oppilailleen opetusta ja harjoitusta, jonka tarkoitus
on kasvattaa musiikinharrastusta ja -taitoa sekä musiikillista yleissivistystä ja
antaa oppilaille musiikillista ammattipätevyyttä.
Musiikkioppilaitoksella pitää olla Opetusministeriön vahvistama työsuunnitelma.
2 §.
Vähintään kaksi vuotta toiminut ja 8 §:ssä mainitut ehdot täyttävä musiikkioppilaitos saa valtiolta vuotuista avustusta seuraavasti:
1) alempana luetelluista todellisista menoistaan 70 prosenttia; sekä
2) vähävaraisille oppilaille jaettaviksi apurahoiksi kutakin vähävaraista oppilasta kohti korkeintaan 70 prosenttia lukuvuoden opintokustannuksista.
3 §.
Musiikkioppilaitoksen todellisiin menoihin, joista valtionapua maksetaan,
luetaan:
1) oppilaitoksen johtajan sekä tarpeellisiksi katsottavien opettajien ja muun
henkilökunnan rahassa maksettavat palkat;
2) oppilaitosten omistamien rakennusten tai osakehuoneistojen vuokra-arvo
määrättynä valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan, lukuun ottamatta kuitenkaan sitä osaa rakennusten tai osakehuoneistojen arvosta, mikä vastaa
valtion oppilaitokselle ehkä antamaa rakennusavustusta;
3) vuokramaksut vuokrahuoneistoista, jotka ovat välttämättömiä oppilaitoksen
toiminnalle ja joiden vuokran maksamiseen tai kunnossapitoon omistaja ei muuten
saa valtionavustusta, sekä
4) lämmitys-, vedenkulutus- ja sähkövirtamenoista sekä tarpeellisen kaluston,
soittimien ja muiden opetusvälineiden hankkimisesta ja kunnossapidosta, palovakuutuksesta, välttämättömän kirjaston hankinnasta sekä oppilaitoksen toimintaa
koskevista ilmoituksista ja painatustöistä johtuvat menot.
Oppilaitos, joka toimeenpanee joissakin sen ohjelmaan kuuluvissa aineissa
kouluhallituksen hyväksymiä, vähintäin neljä viikkoa kestäviä kursseja, on oikeutettu, jos osanottajia on vähintäin 10, laskemaan niistä aiheutuvat edellä luetel-
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tuja menoryhmiä vastaavat todelliset menot niihin menoihinsa, joista valtionapua
myönnetään ja saamaan lisäksi vähävaraisille oppilaille avustusta 2 §:n 2) kohdassa
mainituin perustein.
4 §.
Musiikkioppilaitoksen johtaja, opettaja tai muu viran- tai toimenhaltija, jonka
palkkaukseen laitos tämän lain mukaan saa valtionapua, on velvollinen eroamaan
täyttäessään kuusikymmentäseitsemän vuotta. Laitoksen johtokunnan anomuksesta
kouluhallitus voi myöntää luvan hänen toimessa pysyttämiseensä, ei kuitenkaan
yli seitsemänkymmenen vuoden iän. Anomus tästä on tehtävä viimeistään kolme
kuukautta ennen kuin asianomainen saavuttaa eroamisiän.
Jollei johtaja, opettaja tai muu viran- tai toimenhaltija ole pyytänyt eroa eroamista varten määrätyn iän saavuttaessaan, annettakoon hänelle hakemuksetta ero.
5 §.
Musiikkioppilaitoksen valtionapuun oikeuttaviin menoihin luetaan myös laitoksen johtajan, opettajain ja muun laitosta varten tarvittavan henkilökunnan eläkkeet.
6 §.
Valtionavustusta nauttiva musiikkioppilaitos, joka vakuuttaa laitoksen viran- tai
toimenhaltijat tapaturman, sairauden, työkyvyttömyyden tai hautausavun varalta,
saa valtion varoista tähän tarkoitukseen vuosittain avustusta puolet suorittamistaan vakuutusmaksuista, ei kuitenkaan enempää kuin 10.000 markkaa kutakin
vakuutettua kohti.
Opetusministeriön asiana on hyväksyä vakuutuslaitos, jossa 1 momentissa
mainittu vakuutus voidaan ottaa.
7 §.
Musiikkioppilaitokset saavat omien huoneistojensa hankkimista ja niiden
laajentamista varten valtiolta avustusta sen tulo- ja menoarviossa olevan määrärahan puitteissa.
8 §.
Musiikkioppilaitos pääsee osalliseksi valtionavusta seuraavilla ehdoilla:
1) että oppilaitos on havaittu yleisen musiikkisivistystarpeen vaatimaksi ja
että sillä on hyväksytty työohjelma ja ohjesääntö;
2) että oppilaitoksen huoneisto on tyydyttävästi järjestetty sekä että uusien
huoneistojen ja suurempien korjaustöiden piirustuksille hankitaan kouluhallituksen vahvistus;
3) että oppilaitos on varustettu tarpeellisilla opetusvälineillä;
4) että oppilaitoksen omaisuutta hoidetaan asiallisesti ja huolella ja että sen
omistussuhteet ovat sellaiset, että ne takaavat oppilaitoksen omaisuuden käytön
tarkoitukseensa;
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5) että oppilaitoksen opetusohjelma sisältää yksilöllisen musiikin opetuksen
lisäksi yhteislaulua ja yhteissoittoa sekä opetusta musiikin teoriassa ja musiikin
historiassa;
6) että oppilaitoksella on kouluhallituksen hyväksymä opetussuunnitelma;
7) että opetus- ja kasvatustointa hoidetaan laitoksessa taidolla, harrastuksella
ja kasvatusopillisten periaatteiden mukaan;
8) että musiikkioppilaitoksen lukuvuodessa on vähintäin 30 työviikkoa;
9) että musiikkioppilaitoksen oppilasmäärä on vähintäin 50;
10) että oppilaitoksen johtajan ja opettajien pätevyys on asetuksen mukainen;
11) että oppilaitoksen johtajan ja opettajien palkkaus on kohtuullinen;
12) että oppilaitos suorittaa johtajalle, opettajille ja muulle henkilökunnalle,
sikäli kuin nämä hoitavat toimiaan päätoimina, eläkettä valtion viran- ja toimenhaltijain eläkkeitä koskevien säännösten mukaan;
13) että oppilaitosta ei ylläpidetä taloudellisen edun tavoittelemiseksi.
Alkavalle musiikkioppilaitokselle, joka täyttää valtionavun saantia varten
asetetut ehdot, annetaan valtionapua laitoksen valtionapuun oikeuttavista todellisista menoista kahtena ensimmäisenä toimintavuotena puolet siitä, mitä kaksi
vuotta toimineille musiikkioppilaitoksille suoritetaan. Kuitenkin voi valtioneuvosto
hakemuksesta myöntää sellaiselle oppilaitokselle, jonka taloudellinen asema on
heikko, avustuksen alusta alkaen täysimääräisenä.
9 §.
Jos musiikkioppilaitoksen oppilasluku kahtena perättäisenä vuonna on pienempi tai ei laadultaan muuten täytä mitä tässä laissa on säädetty, alistakoon
kouluhallitus valtioneuvoston harkintaan, onko oppilaitokselle edelleenkin ja missä
määrin annettava valtionapua.
10 §.
Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.
11 §.
Tämä laki tulee voimaan ___pnä_________kuuta 196_
Asetus musiikkioppilaitosten valtionavusta
annetun lain soveltamisesta
1 §.
Musiikkioppilaitoksessa annettava opetus on niin järjestettävä, että oppilaitos
täyttää sille laissa musiikkioppilaitosten valtionavusta määrätyn tehtävän.
2 §.
Musiikkioppilaitoksen, joka täyttää säädetyt ehdot, on päästäkseen valtionapua
nauttivaksi laitokseksi tehtävä siitä anomus, johon on liitettävä laitoksen työohjelma
ja ohjesääntö, selvitykset siitä, mitä edellytyksiä laitoksen omistajalla on musiik-
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kioppilaitosten valtionavusta annetun lain asettamien vaatimusten täyttämiseksi,
siitä että opetuksesta ja oppilaitoksen muusta toiminnasta pidetään päiväkirjaa,
sekä siitä, että oppilaitoksen omaisuudesta pidetään omaisuusluetteloa ja että sillä
on kehityksensä osoitukseksi järjestetty arkisto.
3 §.
Musiikkioppilaitoksen ohjesäännön, jonka kouluhallitus vahvistaa, tulee sisältää seuraavat määräykset;
1) oppilaitoksen työ- ja opetusohjelmasta;
2) oppilaitoksen ja sitä kannattavan rekisteröidyn yhteisön, säätiön, kunnan
tai yksityisen henkilön välisistä oikeudellisista suhteista;
3) oppilaitoksen johtokunnan kokoonpanosta, vaalista ja tehtävistä;
4) oppilaitoksen johtajan, opettajain ja muun henkilökunnan oikeuksista ja
velvollisuuksista;
5) johtajan, opettajien ja muun henkilökunnan toimiinsa ottamisesta, eroamisesta tai irtisanomisesta, heidän toimiensa vakinaisuudesta ja toimivuotensa
alkamisesta ja päättymisestä, virkavapauden myöntämisestä heille ja heidän
virkatodistuksistaan;
6) johtajan, opettajain ja muun henkilökunnan palkkauksen perusteista sekä
mahdollisiin ikälisiin ja eläkkeisiin vaikuttavien palvelusvuosien laskemisesta;
7) niistä kurinpidollisista seuraamuksista, jotka kohtaavat johtajaa, opettajia
ja muuta oppilaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä, jos hän tekee itsensä syypääksi laiminlyöntiin tai rikkomukseen tai osoittautuu toimeensa sopimattomaksi;
8) oppilaitoksen työ- ja loma-ajoista;
9) oppilaitten ottamisesta oppilaitokseen sekä laitoksen järjestyksestä ja kurinpidosta;
10) oppilaiden todistuksista, laitoksen päiväkirjasta sekä arkiston ja kirjaston
hoidosta;
11) oppilaitoksen omaisuuden hoidosta ja siitä, miten sen suhteen on meneteltävä, jos oppilaitos toistaiseksi tai kokonaan lakkautetaan;
12) oppilaitoksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta, sekä
13) muista laitosta ja sen työtä koskevista asioista, jos erityisiä määräyksiä
niistä pidetään tarpeellisina.
Ne seuraamukset, joista edellä 7) kohdassa mainitaan, ovat varoitus, virasta
tai toimesta pidättäminen enintään kolmeksi kuukaudeksi palkan menetyksineen
samalta ajalta sekä virasta tai toimesta erottaminen. Seuraamuksista päättää
johtokunta.
4 §.
Opetus- ja harjoitustunteja tulee musiikkioppilaitoksen työjärjestyksessä olla
vähintäin 50 tuntia viikossa.
5 §.
Oppilaitoksen johtaja valmistaa yhdessä opettajakunnan kanssa vuosittain hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista yksityiskohtaisen opetussuunnitelman, joka
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johtokunnan hyväksymänä lähetetään viipymättä kouluhallituksen vahvistettavaksi.
Samoin on mahdollisten erillisten kurssien opetussuunnitelma lähetettävä
kouluhallituksen vahvistettavaksi niin ajoissa, että sen käsittely siellä voi tapahtua
ennen kurssin alkamista.
6 §.
Musiikkioppilaitoksen oppilaaksi hyväksyttävältä vaaditaan, että hän täyttää
seitsemän vuotta sinä vuonna, jolloin oppilaitoksen työkausi alkaa. Tästä säännöstä
voi oppilaitoksen johtaja myöntää poikkeuksia.
7 §.
Musiikkioppilaitoksessa tulee olla johtaja, joka valvoo ja johtaa laitosta sekä
ottaa osaa opetukseen, niin myös tarpeellinen määrä opettajia.
8 §.
Musiikkioppilaitoksen johtajan valitsee oppilaitoksen johtokunta antaen valitulle
toimeenvahvistuskirjan. Johtokunnan on saatava valinnalleen ennen toimeenvahvistuskirjan antamista kouluhallituksen hyväksyminen.
Kelpoisuusehtona musiikkioppilaitoksen johtajan toimeen vaaditaan, että
hakija on suorittanut yliopistollisen loppututkinnon pääaineena musiikkitiede ja
kasvatusopin tutkinnon.
Edelläsanottuja kelpoisuusehtoja ei vaadita musiikkioppilaitosten niiltä johtajilta, jotka ovat toimessaan tämän asetuksen voimaantullessa.
9 §.
Musiikkioppilaitoksen päätoimisen opettajan valitsee toimeensa oppilaitoksen johtokunta hakemuksen perusteella. Milloin opettaja valitaan päätoimiseksi
toimenhoitajaksi, jolloin hänelle annetaan toimeenvahvistuskirja, on vaali ennen
vahvistuskirjan antamista alistettava kouluhallituksen vahvistettavaksi. Tuntiopettajan valitsee johtokunta johtajan esityksestä.
Kelpoisuusehtona oppilaitoksen päätoimiseen opettajan toimeen vaaditaan,
että hakija on suorittanut a) ylioppilastutkinnon, b) Sibelius-Akatemian tai muun
kouluhallituksen hyväksymän musiikkioppilaitoksen konservatorio-osaston päästötutkinnon ja siinä II kurssitutkinnon hakijan opetusaineessa sekä c) kasvatusopin
tutkinnon.
10 §.
Musiikkioppilaitoksen muun henkilökunnan kuin johtajan ja opettajat valitsee toimiinsa johtokunta. Ilman kouluhallituksen lupaa ei tällaisia henkilöitä saa
palkata päätoimisina.
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11 §.
Musiikkioppilaitoksen johtokunta määrittelee laitoksen johtajan, opettajien ja
muun henkilökunnan palkat ja on palkkauksen perusteet alistettava päätoimisten
palkansaajien osalta kouluhallituksen vahvistettaviksi.
12 §.
Niin uusien oppilaitoshuoneistojen kuin sellaisten vanhojenkin huoneistojen
laajentamista koskeville piirustuksille, jotka huomattavammin muuttavat huoneistojen käyttöä, on saatava kouluhallituksen hyväksyminen.
13 §.
Musiikkioppilaitosten ylin valvonta kuuluu kouluhallitukselle.
Oppilaitokset ovat velvolliset kouluhallitukselle lähettämään työkauden alettua
kouluhallituksen vahvistaman kaavan mukaisen ilmoituksen oppilaitoksen työn
alkamisesta sekä työkauden päättymisestä seuraavan kuukauden kuluessa samoin
kertomuksen työkauden toiminnasta; vaadittaessa on kouluhallitukselle annettava
muitakin oppilaitosta koskevia tietoja.
Niiden oppilaitosten, jotka toimeenpanevat erillisiä kursseja, on samalla tavoin lähetettävä kouluhallitukselle ilmoitus kurssin alkamisesta ja kertomus sen
toiminnasta.
14 §.
Musiikkioppilaitoksen omistajan edustajana valvoo oppilaitoksen toimintaa
ja on siitä vastuussa johtokunta, jonka kokoonpano on ohjesäännössä määrätty.
Johtokuntaan tulee kuulua vähintäin kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä
sekä oppilaitoksen johtaja itseoikeutettuna jäsenenä.
15 §.
Valtionavun jakaa musiikkioppilaitoksille kouluhallitus.
Valtionapua, josta on säädetty musiikkioppilaitosten valtionavusta annetun
lain 2 §:n 1) kohdassa, suoritetaan ennakkona vuosineljänneksittäin yhtä suurissa
erissä. Maksatus tapahtuu oppilaitoksen johtokunnan tilauksesta asianomaista
vuotta varten oppilaitoksen ohjesäännön määräämässä järjestyksessä hyväksytyn
tulo- ja menoarvion perusteella. Ensi erän tilaukseen tulee liittyä hyväksytty tuloja menoarvio tarpeellisine liitteineen. Neljäs erä voidaan tilata vasta sen jälkeen,
kun kouluhallitukselle on lähetetty opetussuunnitelma ja ilmoitus työkauden
alkamisesta. Vuoden valtionavun lopullinen määrä toimitetaan oppilaitokselle
sitten, kun tilitys edellisen vuoden tuloista ja menoista tarpeellisine liitteineen on
lähetetty kouluhallitukselle.
Myös vähävaraisille lahjakkaille oppilaille tulevien apurahojen jaon suorittaa kouluhallitus. Sitä varten on johtokunnan viimeistään tammikuun aikana
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lähetettävä kouluhallitukselle vahvistetulla lomakkeella siinä edellytetty selvitys
jokaisesta vähävaraisesta oppilaasta. Oppilaan opintokustannuksiin katsotaan
kuuluvan oppilaitoksen vuosimaksuista, opetusvälineistä ja milloin oppilas asuu
toisella paikkakunnalla, kuin missä oppilaitos sijaitsee, matkoista oppilaitokseen
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
Opetusministeriö määrää kouluhallituksen esityksestä millä tavoin oppilaan
vähävaraisuus on todettava.
16 §.
Musiikkioppilaitoksen johtokunnan on alistettava eläkkeen myöntämistä,
eläkkeeseen oikeuttavien virkavuosien määrää ja eläkkeen suuruutta koskevat
päätöksensä kouluhallituksen hyväksyttäväksi.
17 §.
Musiikkioppilaitoksen, joka tahtoo saada musiikkioppilaitosten valtionavusta
annetun lain 7 §:ssä edellytettyä avustusta, on lähetettävä perusteltu anomuksensa
tästä kouluhallitukselle viimeistään helmikuun kuluessa sinä vuonna, jonka jälkeisen
vuoden valtion menoarvioon avustusmääräraha toivotaan saatavan.
18 §.
Sellaisesta musiikkioppilaitoksen johtokunnan päätöksestä, joka koskee ohjesäännössä määrättyjä kurinpidollisia seuraamuksia, on asianomaisella johtajalla,
opettajalla tai muulla toimenhaltijalla, jos hän hoitaa tehtäväänsä päätoimisena,
oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan valittaa kouluhallitukseen,
joka asian lopullisesti ratkaisee. Toimestaan määräajaksi erotetun tai viraltapannun voi johtokunta kuitenkin valituksesta riippumatta pidättää toimestaan siksi
kunnes kouluhallituksen päätös valituksesta on annettu.
19 §.
Musiikkioppilaitoksen lakkauttamisesta toistaiseksi tai kokonaan tehty päätös
on heti ilmoitettava kouluhallitukselle, jonka tulee ryhtyä toimenpiteisiin, ettei
oppilaitoksen omaisuus joudu vieraisiin tarkoituksiin ja että oppilaitoksessa päätoimisina toimiaan hoitavien henkilöiden eläke-edut, mikäli mahdollista, turvataan.
20 §.
Opetusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen
soveltamisesta.
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LIITE 11
LAKIALOTE N:o 100/11.2.1964
Kansanedustaja V. E. Partanen ym.: Ehdotus laiksi musiikkioppilaitosten
valtionavustuksesta
Eduskunnalle
Maamme musiikkiopetuksen kehittäminen ja järjestäminen valtakunnan
muun opetustoimen rinnalla on jäänyt riittävää huomiota vaille. Asiassa on päästy
eteenpäin kovin hitaasti. Opetusministeriön asettaman komitean työ on ollut jo
kauan valmiina, samoinkuin siihen perustuva lakiluonnos. Eduskunta on parina
viime vuotena saattanut päätökseen merkittäviä kansanopetukseen ja vapaaseen
kansansivistystyöhön vaikuttaneita lakiuudistuksia, kuten ovat uudet kirjastolaki,
urheiluopistolaki, työväenopistoja kansalaisopistolait sekä opintokerholaki. Myös
musiikkiopetuksen alalla olisi kiireellisesti saatava aikaan maamme musiikkiopistojen ja yleensä musiikkiharrastuksien edistämistä tarkoittavat uudet lait.
– Yhteiskunnan taloudellinen tuki tällä alalla on täysin riittämätön, jolloin tämän
maan vähävaraisimmat piirit jäävät kokonaan ulkopuolelle kehittävän musiikkikoulutuksen ja -harrastuksen.
Valtakunnan kulttuurielämän kehittäminen edellyttää kokonaisratkaisuja,
joissa nähdään kaiken opetustoiminnan tasapuolinen suuntaaminen ei vain valtakunnan pääkaupunkiin, vaan samalla myös maakuntien tarpeet on riittävän selvästi
nähtävä. Niinpä valtakunnan musiikkiopetuksen määrittely pitäisi saada yhden
ja saman lain pohjalle. Kaiken musiikkiopetuksen tulisi kuulua saman valvovan
elimen alaisuuteen. Musiikkiopetuksen rintaman hajoittaminen [hajottaminen] ei
varmaankaan olisi kokonaisedun mukaista, mutta kuitenkin olisi samalla nähtävä
kehitys niin, ettei vain pääkaupunki olisi kaiken korkeamman musiikkiopetuksen
keskus. Musiikkiopetuksen opettajista on jatkuvasti huutava puute. Varmaankin
olisi asialle eduksi, jos uusia koulutusmahdollisuuksia lisättäessä ennen muuta
otetaan huomioon laajan valtakunnan eri osien luonnolliset edellytykset. Näin luotaisiin mahdollisuuksia voimakkaiden maakunnallisten musiikkikeskuksien aikaan
saamiseen. Musiikkiopetuksen lakia säädettäessä olisi otettava huomioon myös se,
että taataan pätevien opettajavoimien pysyminen ja siirtyminen myös Helsingin
ulkopuolelle. Laissa tulisi näin voimakkaasti alleviivata opettajapätevyyttä, siihen
liittyviä oikeuksia ja velvoituksia.
Edellä esitettyyn viitaten ehdotamme kunnioittavasti, että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen:
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Laki
musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta
1 §.
Musiikkioppilaitoksella tarkoitetaan tässä laissa oppilaitosta, joka antaa musiikinopetusta ja -harjoitusta, kasvattaa oppilaittensa musiikinharrastusta, lisää
musiikillista ja musikaalista yleissivistystä, antaa musiikkiammatteihin liittyvää
ammattikoulutusta, edistää taiteilijakasvatusta ja suorittaa musiikin tutkimustoimintaa.
1) Musiikkioppilaitos voi olla:
2) musiikkikoulu vasta-alkajille,
3) musiikkiopisto pitemmälle ehtineille,
4)konservatorio ammattiin koulutettaville tai
5) korkeakoulu taiteilijakasvatusta ja musiikin tutkimustoimintaa varten.
Samaan musiikkioppilaitokseen voi yhdistyä myöskin useampia edellä mainittuja koulutusmuotoja.
Lopulliset perusteet määrää opetusministeriö kullekin musiikkioppilaitokselle
erikseen vahvistamassa opetussuunnitelmassa.
2 §.
Vähintään kaksi vuotta toiminut ja tämän lain ehdot täyttävä musiikkioppi
laitos saa valtiolta avustusta seuraavasti:
1) tämän lain 3 ja 5 §:ssä luetelluista todellisista menoista 70 prosenttia; sekä
2) vähävaraisille oppilaille jaettavaksi apurahoina kutakin vähävaraista oppilasta kohden korkeintaan 70 prosenttia työkauden opintokustannuksista. Tästä
osalliseksi tuleva oppilasmäärä saa olla enintään 20 prosenttia oppilaitoksen koko
oppilasmäärästä.
3 §.
Musiikkioppilaitoksen todellisiin menoihin, joista valtionapua maksetaan, luetaan:
1) oppilaitoksen rehtorin sekä tarpeellisiksi katsottavien lehtoreiden, opettajien
ja muun henkilökunnan rahassa maksettavat palkat;
2) oppilaitoksen omistamien rakennusten tai osakehuoneistojen vuokra-arvo
määrättynä valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan, lukuun ottamatta kuitenkaan sitä osaa rakennusten tai osakehuoneistojen arvosta, mikä vastaa
valtion oppilaitokselle ehkä antamaa rakennusavustusta;
3) vuokramaksut vuokrahuoneistoista, jotka ovat välttämättömiä oppilaitoksen
toiminnalle ja joiden vuokran maksamiseen tai kunnossapitoon omistaja ei muuten
saa valtion avustusta;
4) lämmitys-, vedenkulutus- ja sähkövirtamenoista sekä tarpeellisen kaluston,
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soittimien ja muiden opetusvälineiden hankkimisesta ja kunnossapidosta, palovakuutuksesta, välttämättömän kirjaston hankinnasta sekä oppilaitoksen toimintaa
koskevista ilmoituksista ja painatustöistä johtuvat menot; sekä
5) muista opetusministeriön siihen oikeuttavista menoista.
Oppilaitos, joka toimeenpanee joissakin sen ohjesäännön mukaisissa tai opetusohjelmaan kuuluvissa aineissa opetusministeriön hyväksymiä, vähintään neljä
viikkoa kestäviä kursseja, on oikeutettu, jos osanottajia on vähintään kymmenen,
laskemaan niistä aiheutuvat edellä lueteltuja menoryhmiä vastaavat todelliset menot
niihin menoihinsa, joista valtionapua myönnetään ja saamaan lisäksi vähävaraisille
oppilaille avustusta 2 §:n 2-kohdassa mainituin perustein.
4 §.
Musiikkioppilaitoksen rehtorin, lehtorin, opettajan tai muun viran- tai toimenhaltijan, jonka palkkaukseen oppilaitos tämän lain mukaan saa valtionapua, on
erottava täyttäessään kuusikymmentäseitsemän vuotta. Oppilaitoksen johtokunnan
anomuksesta opetusministeriö voi myöntää luvan kussakin tapauksessa erikseen
heidän toimessa pysyttämiseensä, ei kuitenkaan yli seitsemänkymmenen vuoden
iän. Anomus siitä on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen kuin asianomainen saavuttaa eroamisiän.
Jollei asianomainen ole pyytänyt eroa määrätyn iän saavuttaessaan, annettakoon hänelle hakemuksetta ero.
5 §.
Musiikkioppilaitoksen valtionapuun oikeuttaviin menoihin luetaan myös oppilaitoksen rehtorin, lehtorin, opettajan ja muun oppilaitosta varten tarvittavan
henkilökunnan eläkkeet.
6 §.
Valtionavustusta nauttiva musiikkioppilaitos, joka vakuuttaa laitoksen viran- ja toimenhaltijat tapaturman, sairauden, työkyvyttömyyden tai hautausavun
varalta, saa valtion varoista tähän tarkoitukseen vuosittain avustusta puolet
suorittamistaan vakuutusmaksuista, ei kuitenkaan enempää kuin sata markkaa
kutakin vakuutettua kohti vuodessa.
Opetusministeriön asiana on hyväksyä vakuutuslaitos, josta 1 momentissa
mainittu vakuutus voidaan ottaa.
7 §.
Musiikkioppilaitokset saavat omien huoneistojensa hankkimista ja niiden
laajentamista varten valtiolta avustusta sen tulo- ja menoarviossa olevan määrärahan puitteissa.
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8 §.
Musiikkioppilaitos pääsee osalliseksi valtionavusta seuraavilla ehdoilla:
1) että oppilaitos on havaittu yleisen musiikkisivistyksen tarpeen vaatimaksi
ja että sillä on hyväksytty työohjelma ja ohjesääntö;
2) että oppilaitoksen opetustilat on tyydyttävästi järjestetty sekä että uusien
huoneistojen ja suurempien korjaustöiden piirustuksille hankitaan opetusministeriön vahvistus;
3) että oppilaitos on varustettu tarpeellisilla opetusvälineillä;
4) että oppilaitoksen omaisuutta hoidetaan asiallisesti ja huolella ja että sen
omistussuhteet ovat sellaiset, että ne takaavat oppilaitoksen omaisuuden käytön
tarkoitukseensa;
5) että oppilaitoksen opetusohjelma sisältää yksilöllisen musiikinopetuksen
lisäksi yhteislaulua ja -soittoa sekä opetusta musiikin teoriassa ja historiassa;
6) että oppilaitoksella on opetusministeriön hyväksymä opetussuunnitelma;
7) että opetus- ja kasvatustoimintaa hoidetaan laitoksessa taidolla, harrastuksella ja opiskelijain ikäkauteen soveltuvin kasvatusopillisten periaatteiden mukaan;
8) että musiikkioppilaitoksen lukuvuodessa on vähintään 30 työviikkoa;
9) että musiikkioppilaitoksen oppilasmäärä on vähintään 80;
10) että oppilaitoksen rehtorin ja opettajakunnan pätevyys on asetuksen mukainen;
11) että oppilaitoksen rehtorin ja opettajakunnan palkkaus on kohtuullinen;
12) että oppilaitos suorittaa rehtorilleen, opettajakunnalle ja muulle henkilökunnalle, sikäli kun nämä hoitavat toimiaan päätoimina, eläkettä valtion viran- ja
toimenhaltijain eläkettä koskevien säännösten mukaan;
13) että oppilaitosta ei pidetä taloudellisen edun tavoittelemiseksi.
Alkavalle musiikkioppilaitokselle, joka täyttää valtionavun saantiin asetetut
ehdot, annetaan valtionapua oppilaitoksen valtionapuun oikeuttavista todellisista
menoista kahtena ensimmäisenä toimintavuotena puolet siitä, mitä kaksi vuotta
toimineille musiikkioppilaitoksille suoritetaan. Kuitenkin voi valtioneuvosto hakemuksesta myöntää sellaiselle oppilaitokselle, jonka taloudellinen asema on heikko,
avustuksen alusta alkaen täysimääräisenä.
9 §.
Jos musiikkioppilaitoksen oppilasluku kahtena perättäisenä vuotena on pienempi tai ei laadultaan muuten täytä, mitä tässä laissa on säädetty, alistakoon
opetusministeriö valtioneuvoston harkintaan, onko oppilaitokselle edelleenkin ja
missä määrin annettava valtionapua.
10 §.
Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.
11 §.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 196 .
Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1964
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LIITE 12
KOULUHALLITUKSEN LAUSUNTO SIBELIUS-AKATEMIAN ASEMAN SELVITTELYTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ 7.8.1964 (6693/Khs
2928/099 1964)
Lausuntonaan Sibelius-Akatemian aseman selvittelytoimikunnan mietinnöstä
kouluhallitus kunnioittaen kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin.
1) Sibelius-Akatemiasta olisi kouluhallituksen käsityksen mukaan muodostettava hallitusmuodon 78 §:ssä tarkoitettu korkeakoulu, jossa annettaisiin luovan ja
esittävän säveltaiteen ylintä opetusta. Maan nykyiset muut musiikkioppilaitokset
olisivat hallitusmuodon 81 §:ssä tarkoitettuja oppilaitoksia, joissa annettaisiin
muuta musiikin opetusta, myös ammattiopetusta. Tältä pohjalta lähtien olisi Sibelius-Akatemian ja maan muiden musiikkioppilaitosten tehtävät lainsäädännöllisesti nivellettävä toisiinsa. Jo nyt on osoittautunut välttämättömäksi järjestää
kanttori-urkurien valmistavaa koulutusta myös Sibelius-Akatemian ulkopuolella,
nimittäin Kuopion musiikkiopistossa. On luultavaa, että k.o. koulutusta on syytä
ennen pitkää järjestää muissakin musiikkiopistoissa. Sibelius-Akatemia ei myöskään
ajan oloon voine tyydyttää koulujen musiikin opettajien tarvetta, jos musiikin opettajien valmistus on kokonaisuudessaan keskitetty sinne. On ilmeistä, että koulujen
musiikin opettajiksi valmistuville on tarpeen järjestää valmistavaa opetusta maan
muissa musiikkioppilaitoksissa, jolloin Sibelius-Akatemiassa suoritettaisiin opintojen viimeinen vaihe loppututkintoineen. Mitä tässä on sanottu kanttori-urkurien ja
koulujen musiikin opettajien valmistuksesta, koskee myös sotilassoittajia. Heidänkin
osaltaan voisi valmistava musiikkikoulutus tapahtua maan muissa musiikkioppilaitoksissa lopullisen alalle valmistamisen jäädessä ainakin sotilaskapellimestarien
kohdalta Sibelius-Akatemian tehtäväksi.
Edellä olevaan viitaten ei kouluhallituksen mielestä ole suotavaa, että Sibelius-Akatemian asemaa musiikkikorkeakouluna heikennetään sisällyttämällä
siihen nuoriso-osasto ja sotilasmusiikkiosasto, kuten toimikunta mietinnössään on
ehdottanut. Ei ole toisaalta myöskään suotavaa, että Sibelius-Akatemiassa opiskeleva koulunuoriso joutuu erikoisasemaan siihen koulunuorisoon nähden, joka
opiskelee muissa musiikkioppilaitoksissa. Mainittakoon, että pääkaupungissa ja sen
lähiympäristössä toimii useita musiikkiopistoja. Mitä tulee opetusharjoitteluun, jota
tarvitaan soitonopettajien koulutuksessa, on parempi, että se tapahtuu tavallisen
musiikkioppilaitoksen oppilasaineksen kuin Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle
valikoidun nuorison parissa.
2) Lakiehdotuksen 6 §:ssä määritellään niitä Sibelius-Akatemian menoja, joista
valtionavustus ehdotetaan suoritettavaksi. [- -]
3) Toimikunnan ehdotuksen mukaan Sibelius-Akatemiassa tulisi olemaan
seitsemän professorin virkaa ja niiden lisäksi [- -].
4) Toimikunnan mietinnössä on Sibelius-Akatemian virkojen ja toimien pätevyysvaatimukset ehdotettu määrättäväksi valtioneuvoston vahvistettavassa
akatemian ohjesäännössä. Toimikunta on osittain määritellyt Sibelius-Akatemian
opettajilta vaadittavia pätevyysehtoja, mutta ei yksityiskohtaisesti. Toimikunta on
sitä mieltä, että opillisten pätevyysvaatimusten asettaminen opettajille ei taiteen
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alalla yleensä tule kysymykseen. Kouluhallituksen mielestä on luonnollista, että
ainakin opettajainvalmistukseen osallistuvilta Sibelius-Akatemian opettajilta on
vaadittava myös opillisia pätevyysvaatimuksia. Taiteellisiakin pätevyysehtoja
voidaan asettaa juuri Sibelius-Akatemiassa suoritettujen tutkintojen perusteella.
Kouluhallituksen käsityksen mukaan olisi Sibelius-Akatemian virkojen ja toimien
pätevyysvaatimukset säädettävä asetuksella Sibelius-Akatemiasta.
5) Toimikunnan mietinnön sivulla 85 esitetään valtuuskunnan tehtäväksi [- -].
Edellä esitettyjen seikkojen huomioon otto merkitsisi toimikunnan ehdotukseen
laiksi Sibelius-Akatemian järjestysmuodon perusteista ja valtionavustuksesta mm.
seuraavia muutoksia:
1 §.
Toimikunnan ehdotus:
Sibelius-Akatemia on yksityinen korkeakoulu, jonka tehtävänä on antaa
luovan ja esittävän säveltaiteen opetusta sen ylintä astetta myöten, [- -].
Kouluhallituksen ehdotus:
Sibelius-Akatemia on yksityinen korkeakoulu, jonka tehtävänä on antaa
luovan ja esittävän säveltaiteen ylintä opetusta, [- -].
5 §.
Toimikunnan ehdotus:
5) akatemian opettajilla on heidän antamansa opetuksen tarkoitusta
vastaava kelpoisuus.
Kouluhallituksen ehdotus:
5) akatemian opettajilla on musiikin korkeakouluopetuksen edellyttämät
kelpoisuusvaatimukset. Valtioneuvosto voi erityisestä syystä myöntää niistä
erivapautta.
6 §.
Kouluhallituksen ehdotuksen mukaan olisi ensimmäisen momentin 1)
kohdasta poistettava seuraava kohta: kuitenkin niin, että valtionavustuksena
suoritettava määrä nuoriso-osaston palkkausmenojen osalta on oleva viisikymmentä sadalta.
Edellä ehdotetut muutokset lakiin Sibelius-Akatemian järjestysmuodon perusteista ja valtionavustuksesta aiheuttaisivat niistä johtuvia muutoksia myös
asetukseen Sibelius-Akatemiasta sekä valtioneuvoston vahvistettavaan akatemian
ohjesääntöön. Jos Sibelius-Akatemiassa ei ole koulunuoriso-osastoa sekä sotilasmusiikkiosastoa, akatemian valtuuskunnan kokoonpano olisi ilmeisesti oleva toimikunnan ehdottamasta poikkeava sikäli, että siinä ei olisi ainakaan kolmea Helsingin
kaupungin valitsemaa jäsentä eikä puolustusministeriön valitsemaa jäsentä.
Kouluhallitus on edelleen kiinnittänyt huomiota siihen, että Sibelius-Akatemia
olisi yksityinen oppilaitos, sen omistaja olisi Sibelius-Akatemian säätiö, sen kustan-
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nukset suoritettaisiin valtion varoista ja sen toiminnasta päättäisi valtuuskunta,
jossa omistajalla on vain kaksi jäsentä, mutta koluhallitus ei kuitenkaan katso
olevan aihetta ehdottaa tähän muutoksia.
Sibelius-Akatemian aseman selvittelytoimikunnan tehtävänä on ollut laatia
selvitys Sibelius-Akatemian oikeudellisesta asemasta ja organisaatiosta, laatia
selvitys Sibelius-Akatemian suhteesta valtion ja maan muihin musiikkioppilaitoksiin sekä laatia esitys sellaisiksi lainsäädäntö- tai muiksi toimenpiteiksi, jotka
katsottiin asiassa arpeellisiksi. Kun parhaillaan työskentelee toinen opetusministeriön asettama toimikunta, jonka tehtävänä on kiireellisesti laatia ehdotukset
laiksi musiikkioppilaitosten valtionavusta ja asetukseksi lain täytäntöönpanosta,
on luonnollista, että Sibelius-Akatemian suhde maan muihin musiikkioppilaitoksiin tulee käsiteltäväksi myös viimeksi mainitussa toimikunnassa. Missä määrin
muissa musiikkioppilaitoksissa suoritetut opinnot ja tutkinnot voidaan asettaa
pohjaksi musiikin korkeakouluopinnoille ja mitkä ovat ne Sibelius-Akatemiassa
suoritettavat tutkinnot, jotka on kelpoisuusehtoina vaadittava muiden musiikkioppilaitosten opettajilta, kaipaavat ilmeisesti vielä li- säselvitystä. Kun parhaillaan
työskentelee myös puolustusministeriön asettama toimikunta, jonka tehtävänä on
laatia ehdotus sotilassoittajien koulutuksen ja kasvatuksen järjestämisestä niin
puolustuslaitoksen kuin koko maan musiikkielämän tarpeet huomioon ottaen,
minkä toimikunnan työ liittyy sekä Sibelius-Akatemian selvittelytoimikunnan
mietinnössä esillä oleviin asioihin sekä musiikkioppilaitostoimikunnan tehtävään,
kouluhallitus pitää suotavana, että lakia Sibelius-Akatemian järjestysmuodon
perusteista ja valtionavustuksesta ja asetusta Sibelius-Akatemiasta ei annettaisi
ennen kuin mainittujen musiikkioppilaitostoimikunnan ja sotilassoittotoimikunnan
mietinnöt ovat valmistuneet.
Vt. pääjohtaja
			

A. SALMELA
A. Salmela
Ylitarkastaja OLAVI PESONEN
		
Olavi Pesonen

[Lausunnossa kohdassa 5) ehdotettujen säännösmuutosten jälkeen seuraavassa kolmannessa kappaleessa on kirjoitusvirhe ”valtion”. Sen tulee olla muodossa
valtioon].
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LIITE 13
EHDOTUS LAIKSI JA ASETUKSEKSI MUSIIKKIOPPILAITOSTEN
VALTIONAVUSTUKSESTA (Musiikkioppilaitostoimikunnan ehdotus, KM
1965: B 87: 12–23)
Laki
musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §.
Musiikkioppilaitokset voivat saada valtionavustusta sen mukaan kuin tässä
laissa säädetään.
Sibelius-Akatemian valtionavustuksesta on säädetty erikseen.
2 §.
Valtionavustuksesta osalliseksi pääsee musiikkioppilaitos, jonka avustaminen
valtion varoin on maan musiikinopetuksen kokonaisjärjestelyn kannalta tarkoituksenmukaista ja joka sen ohessa täyttää seuraavat yleiset edellytykset:
1. oppilaitoksessa noudatetaan tähän lakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin sisältyviä määräyksiä,
2. oppilaitoksella on kouluhallituksen hyväksymä ohjesääntö,
3. oppilaitosta ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi,
4. oppilaitoksen talouden hoito ja tilinpito on asianmukaisesti järjestetty,
5. oppilaitoksella on käytettävissään annettavaan opetukseen nähden riittävät
huonetilat, kalusto ja opetusvälineet,
6. opettajilla on heidän antamaansa opetusta vastaava pätevyys ja taito,
7. opetus on niin järjestetty, että suoritettavia tutkintoja varten saavutetaan
riittävä tieto- ja taitomäärä,
8. varattomille ja vähävaraisille lahjakkaille oppilaille myönnetään asetuksessa
säädetyn perusteen mukaan alennusta tai vapautus lukukausimaksuista ja
9. valtionavustuksena saadut varat käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita
varten ne on myönnetty, ja käyttämättä jääneet varat palautetaan valtiolle.
Valtionavustuksesta osalliseksi pääsystä päättää opetusministeriö.
3 §.
Valtionavustukseen oikeutettu musiikkioppilaitos saa vuosittain valtionavustusta määrän, joka vastaa vähintään 30 ja enintään 70 prosenttia jäljempänä 4 §:n
1 momentissa mainittavista oppilaitoksen vuotuisista menoista.
Oppilaitoksen sellaiseen osastoon kohdistuvat palkkausmenot, jossa annetaan,
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sen mukaan kuin asetuksella säädetään, vähintään konservatorioasteen opetusta tai
jonka päästötutkinto tuottaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, voidaan
korvata suuremmaltakin osalta kuin 1 momentissa on säädetty.
Valtionavustuksen prosenttiluvusta, joka voi olla eri suuruinen oppilaitoksen
erilaatuisten menojen osalta, päättää kunkin oppilaitoksen kohdalta opetusministeriö asetuksella säädettävien perusteiden mukaan.
4 §.
Valtionavustukseen oikeuttaviksi luetaan seuraavat tarpeelliset ja hyväksyttävät menot:
1. oppilaitoksen johtajan, opettajien ja muiden toimihenkilöiden sekä työntekijöiden kohtuulliset, asianomaisen pätevyyden mukaiset, enintään valtion vastaavista
tehtävistä suorittamat palkkaus-, palkkio- ja eläkemenot, matkakustannukset ja
päivärahat samoin kuin oppilaitoksen sosiaaliturva-, vakuutus- ja muut lakisääteiset maksut,
2. omien rakennusten ja huoneistojen vuokra-arvo määrättynä valtioneuvoston
vahvistamien perusteiden mukaan,
3. vuokramenot toiminnalle välttämättömistä vuokratuista huonetiloista ja
4. kansliamenot sekä kalustosta, opetusvälineistä, painatustöistä, kirjastosta,
lämmityksestä, sähkövirrasta, vedestä, siivouksesta ja esinevakuutuksista aiheutuvat menot.
Valtionavustuksen piiriin kuuluvia uusia toimia saadaan oppilaitokseen perustaa vain opetusministeriön luvalla.
Tulo- ja menoarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa voidaan oppilaitokselle myöntää valtionavustusta ja lainaa rakennusten peruskorjauksiin sekä
uusia rakennuksia ja huoneistoja varten, niin myös ylimääräistä valtionavustusta
oppilaitoksen muihin kuin 1 momentissa mainittuihin menoihin.
Mikäli oppilaitoksella on edellä 1 momentissa tarkoitettujen menojen valtionavustuksin korvattaviin osuuksiin jonakin vuonna käytettävissä muita varoja,
voidaan valtionavustusta sanotulta vuodelta vastaavasti vähentää.
5 §.
Milloin oppilaitoksen omistussuhteissa, järjestysmuodossa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka saattavat koskea oppilaitoksen pääsystä valtionavustukseen
oikeutetuksi tai sen valtionavustuksesta määrästä tehdyn päätöksen perusteita,
opetusministeriön asiana on, mikäli muuttuneet olosuhteet antavat siihen aihetta,
tarkistaa oppilaitoksen valtionavustuksia koskevat päätöksensä.
Jos oppilaitos ei enää täytä valtionavustuksen saamisen ehtoja, tulee opetusministeriön päättää valtionavustus joko kokonaan tai osaksi lakkautettavaksi.
Jos valtionavustus lakkautetaan kokonaan tai jos oppilaitos lopettaa toimintansa tahi jos valtionavustuksella hankittua omaisuutta lakataan käyttämästä
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oppilaitoksen omaan tarkoitukseen on, mikäli opetusministeriö ei erityisistä syistä
toisin päätä, myönnettyä avustusta vastaava osuus sanotun omaisuuden käyvästä
arvosta palautettava valtiolle.
6 §.
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.
Helsingissä päivänä kuuta 196 .
Tasavallan Presidentti
Opetusministeri

Ehdotus asetukseksi musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Asetus
musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Opetusministerin esittelystä säädetään musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta päivänä kuuta 196 annetun lain ( /6 ) 6 §:n nojalla:
1 luku.
Valtionavustuksen ehdot.
1 §.
Voidakseen päästä valtionavustukseen oikeutetuksi tulee oppilaitoksen täyttää
jäljempänä tässä asetuksessa säädetyt ehdot.
Musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta päivänä kuuta 196 annettua lakia
( / ) nimitetään jäljempänä valtionavustuslaiksi.
2 §.
Oppilaitoksen ohjesäännön tulee sisältää määräykset seuraavista seikoista:
1. oppilaitoksen työohjelmasta, opetussuunnitelmasta ja suoritettavista tutkinnoista,
2. oppilaitoksen johtokunnan kokoonpanosta, asemasta ja tehtävistä,
3. oppilaitoksen johtajan ja muiden hallintoelinten asemasta ja tehtävistä,
4. oppilaiden pääsyvaatimuksista,
5. oppilaitoksen opettajista ja muista toimihenkilöistä sekä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan,
6. oppilaitoksen jakaantumisesta osastoihin,
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7. oppilaitoksen työ- ja loma-ajoista sekä
8. kurinpidollisista toimenpiteistä, jotka oppilaitoksen johtajan, opettajien ja
muiden toimihenkilöiden sekä oppilaiden osalta voivat tulla kysymykseen.
3 §.
Oppilaitoksen johtajan tulee olla suorittanut joko akateemisen loppututkinnon
pääaineena musiikkitiede, muun loppututkinnon yliopistossa tai muussa korkeakoulussa ja sen ohessa musiikkiopinnot, jotka vastaavat vähintään yleisen osaston
päästötutkintoa tai musiikinopettajan tai kanttori-urkurin tutkintoa Sibelius-Akatemiassa, tahi diplomitutkinnon Sibelius-Aka-temiassa.
Opetusministeriö voi myöntää kelpoisuuden musiikkioppilaitoksen johtajan
toimeen henkilölle, jolla on katsottava olevan muulla tavoin hankittu vastaava
pätevyys.
Päätoimisen johtajan tulee johtajan tehtävien sallimissa rajoissa osallistua
opetukseen.
4 §.
Oppilaitoksen päätoimiset opettajat ovat lehtoreita tahi ylemmän tai alemman
palkkausluokan opettajia. Sen ohessa oppilaitoksessa voi olla tuntiopettajia ja muita
toimihenkilöitä sekä työntekijöitä.
5 §.
Lehtorin toimeen voidaan ottaa henkilö, jolla on vähintään Sibelius-Akatemian
diplomitutkintoa vastaavat musiikkiopinnot tai joka on menestyksellisellä julkisella konsertti-, opetus- tai muulla toiminnallaan osoittanut vastaavan taiteellisen,
musiikkitieteellisen tai -pedagogisen pätevyytensä.
Opettajan toimeen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut Sibelius-Akatemian
yleisen osaston päästötutkinnon, musiikinopettajan tai kanttori-urkurin tutkinnon
taikka opetusministeriön hyväksymän muun musiikkioppilaitoksen konservatorio-osaston päästötutkinnon ja vähintään toisen kurssitutkinnon opetusaineessaan.
Tuntiopettajalla tulee olla annettavan opetuksen tasoa vastaava pätevyys ja taito.
6 §.
Lehtorin opetusvelvollisuuden tulee käsittää vähintään 20 ja opettajan vähintään 24 viikkotuntia.
7 §.
Oppilaitokset voivat opetusministeriön suostumuksella sopia, että jonkin
sopijaosapuolena olevan oppilaitoksen opettaja suorittaa osan 6 §:n mukaisesta
opetusvelvollisuudestaan yhdessä tai useammassa muussa sopimukseen osallisessa
valtionavustukseen oikeutetussa musiikkioppilaitoksessa. Sopimuksen tulee sisältää
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määräykset palkkauksen jakamisesta oppilaitosten kesken ja muista tarpeellisista
seikoista.
8 §.
Valtionavustuslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi opetukseksi voidaan hyväksyä opetus, jossa noudatetaan konservatorioasteen opetuksen osalta Sibelius-Akatemian yleisen osaston päästötutkinnon tai musiikinopettajan tai kanttori-urkurin
tutkinnon tutkintovaatimuksia ja korkeamman opetuksen osalta Sibelius-Akatemian
asianomaisen osaston vastaavia korkeampia tutkintovaatimuksia sekä Sibelius-Akatemian vastaavien tutkintosuoritusten yleistä tasoa. Tässä tarkoitettua opetusta
tulee oppilaitoksessa samana lukuvuonna antaa vähintään 10 oppilaalle, jollei
opetusministeriö erityisestä syystä jonkin oppilaitoksen osalta katso pienempää
oppilasmäärää riittäväksi.
9 §.
Oppilaitoksen lukuvuoden tulee käsittää vähintään 32 työviikkoa.
2. luku. Valtionavustuksen hakeminen ja myöntäminen.
10 §.
Hakemus pääsystä valtionavustukseen oikeutetuksi on osoitettava opetusministeriölle ja toimitettava kouluhallitukselle. Sen oheen on liitettävä selvitys siitä,
että oppilaitos täyttää valtionavustuslaissa ja tässä asetuksessa säädetyt valtionavustuksen ehdot. Hakemuksen yhteydessä tulee oppilaitoksen ohjesääntö toimittaa
kouluhallituksen hyväksyttäväksi, ellei sitä ole aikaisemmin tehty.
Kouluhallituksen tulee, hyväksyttyään oppilaitoksen ohjesäännön, mikäli sitä
ei ole aikaisemmin tehty, ja hankittuaan ehkä tarvittavat lisäselvitykset toimittaa
hakemus oman lausuntonsa seuraamana opetusministeriölle.
11 §.
Vahvistettaessa valtionavustuslain 3 §:ssä tarkoitetut valtionavustuksen prosenttiluvut tulee erityisesti ottaa huomioon oppilaitoksen opettajien pätevyys, opetuksen yleinen taso ja tehokkuus, konservatorioasteen ja sitä korkeamman musiikin
opetuksen osuus oppilaitoksessa, suoritettavien tutkintojen tuottama kelpoisuus
sekä oppilaitoksen ilman valtionavustusta vuosittain käytettävissä olevat tulot.
12 §.
Valtionavustuksen saamiseksi tulee oppilaitoksen ennen maaliskuun loppua
sinä vuonna, jota seuraavaksi kalenterivuodeksi avustusta haetaan, toimittaa
kouluhallitukselle hakemus, jonka oheen on kaksin kappalein liitetty kulloinkin
voimassa olevaa vuotta varten vahvistettu talousarvio, alustava talousarvio seuraavalle vuodelle ja kouluhallituksen tarpeellisiksi katsomat muut selvitykset.
Jos oppilaitos haluaa valtionavustusta uusia rakennuksia tai huoneistoja var-
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ten, on siitä toimitettava kouluhallitukselle erillinen hakemus, johon on niin ikään
kaksin kappalein liitettävä rakennus- ja rahoitussuunnitelma, kustannusarvio sekä
muut tarpeelliset selvitykset.
Kouluhallituksen tulee tarkastettuaan hakemuksen toimittaa se omine lausuntoineen opetusministeriölle huhtikuun loppuun mennessä.
13 §.
Myönnettäessä valtionavustusta oppilaitoksen toimihenkilöiden ja työntekijäin
palkkaus- ja eläkemenoihin lasketaan palkat, palkkiot ja eläkkeet valtion samoista
tai samanlaatuisista tehtävistä suorittamia palkkoja, palkkioita ja eläkkeitä vastaavasti opetusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.
14 §.
Valtionavustuksesta suoritetaan oppilaitoksella kouluhallituksen toimesta
ennakkoa tulo- ja menoarvioon otetusta määrärahasta opetusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.
Oppilaitoksen tulee toimittaa kutakin kalenterivuotta koskeva tilinpäätöksensä
selvityksineen valtionavustusten käytöstä sekä tilintarkastuskertomus kouluhallitukselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tarkastettuaan tilinpäätöksen kouluhallituksen tulee toimittaa se omine lausuntoineen opetusministeriölle,
jonka asiana on vahvistaa valtionavustuksen lopullinen suuruus kysymyksessä
olevalta kalenterivuodelta.
15 §.
Oppilaitoksessa suoritettujen tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta säädetään erikseen.
3. luku. Muita määräyksiä.
16 §.
Varattomille tai vähävaraisille lahjakkaille oppilaille lukukausimaksuista myönnetyn vapautuksen tulee, mikäli tarvetta ilmenee, vastata vähintään 10 prosenttia
oppilaiden lukukausimaksujen yhteenlasketusta määrästä; kuitenkin saadaan osa
vapaaoppilaspaikoista korvata alentamalla vastaavalla määrällä vähävaraisten
lahjakkaiden oppilaiden lukukausimaksuja.
17 §.
Oppilaitoksen tulee pitää johtajasta, opettajista ja toimihenkilöistä nimikirjaa
noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion viran ja toimen haltijain nimikirjasta on
säädetty.
Kouluhallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä nimikirjan pitämisestä.
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18 §.
Oppilaitoksen tulee pitää luetteloa valtionavustuksella hankitusta omaisuudesta.
19 §.
Kouluhallituksen asiana on tarkastaa ja valvoa, että musiikkioppilaitokset
jatkuvasti täyttävät valtionavustuksen saamisen ehdot. Opetusministeriö voi kouluhallituksen esityksestä asettaa erityisen lautakunnan seuraamaan oppilaitoksissa
annettavan opetuksen ja suoritettavien tutkintojen tasoa.
Oppilaitos on velvollinen antamaan tarkastusten ja valvonnan suorittamista
varten kaikki tarpeelliset tiedot oppilaitoksesta ja sen toiminnasta.
20 §.
Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen
soveltamisesta.
Opetusministeriöllä on oikeus myöntää poikkeuksia edellä 3 ja 5 §:ssä säädetyistä pätevyysvaatimuksista niiden henkilöiden osalta, jotka valtionavustuslain
voimaan tullessa toimivat musiikkioppilaitosten johtajana tai opettajana.
21 §.

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 196 .
Helsingissä päivänä kuuta 196 .
Tasavallan Presidentti
Opetusministeri
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LIITE 14
LAKIALOITE N:o 86/10.2.1967
Kansanedustaja Kuuno Honkonen ym.: Ehdotus laiksi musiikkioppilaitosten
valtionavustuksesta
E d u s k u n n a l l e.
Maassamme on Sibelius-Akatemiaa lukuun ottamatta 37 musiikkioppilaitosta. Oppilaitoksista on neljä kunnallisia muiden ollessa yhdistysten, säätiöiden
tai osakeyhtiöiden ylläpitämiä. Neljä nykyisin toimivaa oppilaitosta on aloittanut
toimintansa1930-luvulla tai sitä aikaisemmin, neljä 1940-luvulla, kaksitoista
1950-luvulla ja muut kuluvan vuosikymmenen aikana. Oppilaitokset ovat kooltaan
vaihtelevia. Suurimmassa oppilaitoksessa on viime vuosina opiskellut yli 1 000 oppilasta vuosittain, mutta muissa oppilaiden lukumäärä yleensä vaihtelee 100–500
välillä. Myös opettajien lukumäärä on eri suuruinen eri oppilaitoksissa vaihdellen
muutamasta opettajasta yli kuuteenkymmeneen opettajaan. Noin neljäsosa opettajista on päätoimisiksi katsottavia. Eräät opplaitokset antavat opetusta paitsi
kotipaikkakunnallaan myös yhden tai useamman naapurikunnan alueella.
Oppilaitosten yleisimmät opetusaineet ovat pianon-, viulun-, sellon-, klarinetin-, ja trumpetinsoitto, yksinlaulu, musiikin teoria ja historia, säveltapailu,
kuoro- ja muu yhteislaulu sekä orkesterin- ja muu yhteissoitto. Oppilaiden enemmistö on asianomaisten paikkakuntien ja lähiympäristön koululaisia ja musiikkia
harrastuksekseen opiskelevia aikuisia. Annettava opetus on pääosaltaan musiikin
perusopetusta, mutta myös taiteelliseen ja ammatilliseen pätevyyteen tähtäävää
koulutusta on annettu useissa oppilaitoksissa ja eräät oppilaitokset ovat joissakin
aineissa voineet kouluttaa oppilaita aina konserttiasteelle saakka.
Musiikkioppilaitosten valtionavustusjärjestelmä ei ole nykyisellään tyydyttävä.
Oppilaitoksilla ei ole riittäviä edellytyksiä toimintansa kehittämiseen siten kuin maan
musiikinopetuksen kannalta olisi suotavaa. Syynä tähän on pääasiassa ollut pätevien
opettajavoimien puute. Toisaalta on useampien musiikkioppilaitosten osalta ollut
havaittavissa, että niillä ei ole ollut taloudellisia edllytyksiä pätevimmän opettajavoiman palkkaamiseen. Opettajapulan poistamiseksi tulisi SibeliusAkatemian ohella
muutamilla muillakin oppilaitoksilla olla edellytykset kouluttaa musiikinopettajia
sekä musiikkioppilaitosten että koulujen ja erinäisten laitosten musiikinopettajan
tehtäviin. Riittävän korkeatasoita ammattimuusikoiden koulutusta tulisi myös
voida suorittaa nykyistä enemmän jo orkestereiden vaikean soittajapulankin vuoksi.
Mikäli musiikkioppilaitokset voisivat kouluttaa oppilaansa nykyistä pitemmälle,
voitaisiin jatko-opinnot Sibelius-Akatemiassa aloittaa nykyistä ylemmältä tasolta.
Aloitteen tarkoituksena on sellaisen kiinteän valtionavustusjärjestelmän luominen, joka turvaisi musiikkioppilaitosten toiminnan taloudelliset edellytykset ja
tarjoaisi kehityskelpoisimmille oppilaitoksille mahdollisuuden toiminnan laajentamiseen ja opetustason kohottamiseen nykyistä tarvetta vastaavaksi. Samalla kun
musiikin opetusta maasa olisi tuettava nykyistä tehokkaammin, olisi valtion asiana
osallistua ensi sijassa niihin kustannuksiin, jotka kohdistuvat musiikin varsinaiseen
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ammattikoulutukseen sekä musiikinopettajien koulutukseen oppi- ja kansakouluja
sekä opettajainvalmistuslaitoksia varten. Pyrkimyksenä on tämänmukaisesti musiikkioppilaitoksissa nykyisin annettavan korkeamman, ns. konservatorioastetta
olevan musiikinopetuksen laajentaminen ja kehttäminen. Tällöin voitaisiin eri
oppilaitoksissa ammattimuusikoiksi opiskelevien sekä Sibelius-Akate-miaan musiikkiopintoja jatkamaan täh- täävien musiikillista koulutustasoa nostaa sekä luoda
edellytykset samat pätevyysvaatimukset täyttävien musiikinopettajien koulutukseen
kuin Sibelius-Akatemian yleisessä ja koulumusiikkiosastossa.
Aloitteeseen sisältyvä lakiehdotus edellyttää, että oppilaitokset saava hakemuksen perusteella ja osoitettuaan täyttävänsä säädetyt ehdot periaatteessa pysyvän
oikeuden valtionavustukseen. Myöntäessään tämän oikeuden opetusministeriö samalla vahvistaa kuinka monta prosentia oppilaitoksen menoista valtionavustuksin
korvataan. Prosenttiluku voi olla erilainen oppilaitoksen erilaatuisten menojen osalta.
Avustusprosenttia voidaan eri hakemuksesta myöhemmin korottaa oppilaitoksen
osoitettua täyttävänsä korottamisen edellytykset.
Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esitämme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen: (lakiehdotus on
sisälöltään tarkasti sama kuin Musiikkioppilaitostoimikunnan ehdotus (Liite 25),
joten sitä ei tässä toisteta).
Laki
musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. (ks. sama pykälä liitteessä 25)
2 §. (ks. sama pykälä liitteessä 25)
3 §. (ks. sama pykälä liitteessä 25)
4 §. (ks. sama pykälä liitteessä 25)
5 §. (ks. sama pykälä liitteessä 25)
6 §. (ks. sama pykälä liitteessä 25)
Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1967.
Kuuno Honkonen.		
Aulis Juvela.
Rainer Virtanen.		
Lauri Kantola.
		
Kaisu Weckman.
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LIITE 15
LAKIALOITE N:o 88/10.2.1967
Kansanedustaja Pentti Sillantaus ym.: Ehdotus laiksi musiikkioppilaitosten
valtionavustuksesta.
E d u s k u n n a l l e.
Viime vuosina on ryhdytty valtion taholta entistä voimakkaammin tukemaan
vapaan harrastustoiminnan ja taiteen piiriin kuuluvaa koulutusta. Edellinen eduskunta hyväksyi mm. valtionavustuslait kansanopistoista ja urheiluopistoista sekä
lain Sibelius-Akatemiasta.
Eri tahoilla on todettu, että laki musiikkiopistoista on myös välttämättömän
tarpeen vaatima. Lakia valmistelemaan asetettu musiikkioppilaitostoimikunta
jätti mietintösä 30.11.1865. Kuitenkaan mietinnössä ehdotettua lakiesitystä ei ole
vielä annettu eduskunnalle musiikkiopistojen vaikeasta taloudellisesta asemasta
huolimatta.
Lakisuunnitelma edellyttää ammattiopetuksen virallistamista muuallakin kuin
Sibelius-Akatemi-assa. Ajatus on reaalisella pohjalla, etenkin kun useissa opistoissa
on päästy yhteistutkintojärjestelmään Sibelius-Akatemian kansaa ja näin jo edeltä
käsin luotu edellytykset koulutustason pysyttämiseen korkeatasoisena.
Suomessa toimii tällä hetkellä 35 musiikkiopistoa ja ne muodostavat verrattain
yhtenäisen verkon yli maan. Niissä on lähes 10 000 opiskelijaa. Tämän vuoden budjetissa on merkitty avustuksina musiikkiopistoille veikkausvoittovaroista 800 000,
mikä merkitsee noin kahden opettajan palkkaa opistoa kohden ja 80 markkaa
oppilasta kohden. Määrä on tietysti kovin riittämätön josta kuvan antaa myös se
että Sibelius-Akatemia yksin saa 1,9 milj. markkaa eli lähes 2 ½ kertaisesti sen,
mitä 35 opistoa yhteensä.
Muutamat musiikkiopistot ovat sopineet Sibelius-Akatemian kanssa ns. yhteistutkintojärjestelmästä jonka mukaan tietyt muissa oppilaitoksissa suoritetut
tutkinnot saavat Sibelius-Akatemian hyväksymisen. Käytännössä tämä merkitsee
sitä että esim. koulujen musiikinopettajiksi tai kanttori-urkureiksi aikovat voivat
suorittaa kahden ensimmäisen vuosikurssin opinnot kotiseutunsa musiikkiopistossa. Valtiolle näiden oppilaiden koulutus tulee tietenkin halvemmaksi kuin alusta
asti Sibelius-Akatemiassa opiskelevien koulutus. Opistot taas joutuvat pitämään
yllä Sibelius-Akatemian vaatimusten mukaista koulutustasoa ilman vastaavia
taloudellisia edellytyksiä.
Laki musiikkiopistojen valtionavustuksesta poistaisi tällaiset ristiriitaisuudet.
Tämän ohella se takaisi pätevälle opettajavoimalle tyydyttävät toimeentulomahdollisuudet. Se merkitsisi myös sitä että musikaalisesti lahjakkaiden nuorten kannattaisi ryhtyä alan ammattiopintoihin. Ammattikoulutusmahdollisuuksia pitäisi
lisätä työvoimapulasta kärsivällä alalla aikana, jolloin esim. korkeakoulut eivät
voi ottaa kaikkia pyrkijöitä vastaan. Puutetta on erityisesti musiikinopettajista ja
orkesterimuusikoista.
Kaikki edellä esitetty puhuu sen puolesta että musiikkiopistojen valtionapulailla,
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josta jäljempänä tässä aloitteessa on ehdotus, on olemassa riittävästi yleisiä ja lain
säätämistä kiirehtiviä perusteluja. Lakiehdotuksen yksityiskohtaisina perusteluina
esitämme seuraavaa:
1 §. Musiikkiopilaitokset toimivat joko konservatorion, musiikkiopiston tai
musiikkikoulun nimisinä. Käsite tuskin tarvitsee lainsäädännöllistä määrittelyä.
2 §. Pykälä sisältää määräykset niistä yleisistä edellytyksistä jotka musiikkioppilaitoksen tulee täyttää voidakseen päästä valtionavusukseen oikeutetuksi. Pykälän
1 momenttiin on sisällytetty säännös, jonka mukaan opetusministeiön asiana olisi
käsitellessään oppilaitoksen hakemusta päästä valtionavustukseen oikeutetuksi
kunkin oppilaitoksen osalta harkita, onko sen avustaminen valtion varoin maan
musiikinopetuksen kokonaisjärjestelyn kannalta tarkoituksenmukaista.
3 §. Huomioon ottaen viime vuosina säädetyt lait kansalais- ja työväenopistojen
sekä urheiluopistojen valtionavusta, on syytä määrätä musiikkiopistojen konservatorioasteille koulutukselle, joka tuottaa pätevyyden musiikinopettajan, kanttorin
tms. virkaan, johon kelpoisuusehdot on säädetty.
4 §. Esityksen mukaan valtionavustus tulisi periaatteessa kohdistumaan oppilaitosten kaikkiin menoihin. Pääosan niistä muodostavat palkkausmenot. Vuonna
1964 suoritetun tutkimuksen mukaan ne käsittävät 2/3 oppilaitosten kaikista menoista. Palkkausmenoja määriteltäessä otettaisiin soveltuvin osin huomioon valtion
virkamiesten palkkausta koskevat säännökset. Eläke-etuihin nähden sovellettaisiin
yleensä työsuhteita koskevia säännöksiä. Pykälän 3 momentissa tarkoitettun ylimääräisenä valtionavustuksena tulis kysymykseen esim. opetusministeriön yleisistä
taidemäärärahoista erityistä tarkoitusta varten myöntämä avustus.
5 §. Pykälässä on opetusministeriö velvoitettu valtionavustusta koskevien
päätöstensä tarkistamiseen, milloin muuttuneet olosuhteet oppilaitoksen osalta
sitä edellyttävät.
Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esitämme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen:
Laki
musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
[Tämä lakiehdotus poikkeaa ainoastaan §:n 3 ensimmäisen ja kolmannen momentin osalta Musiikkioppilaitostoimikunnan ehdotuksesta, ks. Liite 26, joten tähän
otetaan ainoastaan siitä poikkeavat pykälän 3 säännökset].
1 § (ks. sama pykälä liiteessä 25).
2 § (ks. sama pykälä liiteessä 25).
3 §. (ks. sama pykälä liiteessä 25).
Valtionavustukseen oikeutettu musiikkioppilaitos saa vuosittain valtionavustusta määrän, joka vastaa 70 prosenttia jäljempänä 4 §:n 1 momentissa mainittavista
oppilaitoksen vuotuisista menoista.
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[- -]
Valtionavustuksesta päättää kunkin oppilaitoksen kohdalta opetusministeriö
asetuksella säädettävien perusteiden mukaan.
4 § (ks. sama pykälä liitteessä 25).
5 § (ks. sama pykälä liitteessä 25).
6 § (ks. sama pykälä liitteessä 25).
Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1967.
Pentti Sillantaus.		
Juuso Häikiö.
Timo Mäki.			
Toivo Hietala.
		
Alli Vaittinen.
[Perusteluissa on pykälää 3 koskeva kirjoitusvirhe ”konservatorioasteille”. Sen
tulee olla muodossa konservatorioasteiselle].
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LIITE 16
LAKI MUSIIKKIOPPILAITOSTEN VALTIONAVUSTUKSESTA
N:o 147
Laki
musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1968
Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään:
1 §.
Musiikkioppilaitokset voivat saada valtionavustusta sen mukaan kuin tässä
laissa säädetään.
Sibelius-Akatemian valtionavustuksesta on säädetty erikseen.
2 §.
Valtionavustuksesta osalliseksi pääsee musiikkioppilaitos, jonka avustaminen
valtion varoin on maan musiikinopetuksen kokonaisjärjestelyn kannalta tarkoituksenmukaista ja joka sen ohessa täyttää seuraavat yleiset edellytykset:
1. oppilaitoksessa noudatetaan tähän lakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin sisältyviä määräyksiä,
2. oppilaitoksella on kouluhallituksen hyväksymä ohjesääntö,
3. oppilaitosta ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi,
4. oppilaitoksen talouden hoito ja tilinpito on asianmukaisesti järjestetty,
5. oppilaitoksella on käytettävissään annettavaan opetukseen nähden riittävät
huonetilat, kalusto ja opetusvälineet,
6. opettajilla on heidän antamaansa opetusta vastaava pätevyys ja taito,
7. opetus on niin järjestetty, että suoritettavia tutkintoja varten saavutetaan
riittävä tieto- ja taitomäärä,
8. varattomille ja vähävaraisille lahjakkaille oppilaille myönnetään asetuksessa
säädetyn perusteen mukaan alennusta tai vapautus lukukausimaksuista; sekä
9. valtionavustuksena saadut varat käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita
varten ne on myönnetty, ja käyttämättä jääneet varat palautetaan valtiolle.
Valtionavustuksesta osalliseksi pääsystä päättää opetusministeriö.
3 §.
Valtionavustukseen oikeutettu musiikkioppilaitos saa vuosittain valtionavustusta määrän, joka vastaa vähintään 20 ja enintään 60 prosenttia jäljempänä 4 §:n
1 momentissa mainittavista oppilaitoksen vuotuisista menoista.
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Oppilaitoksen sellaiseen osastoon kohdistuvat palkkausmenot, jossa annetaan,
sen mukaan kuin asetuksella säädetään, vähintään konservatorioasteen opetusta tai
jonka päästötutkinto tuottaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, voidaan
korvata suuremmaltakin osalta kuin 1 momentissa on säädetty.
Valtionavustuksen prosenttiluvusta, joka voi olla eri suuruinen oppilaitoksen
erilaatuisten menojen osalta, päättää kunkin oppilaitoksen kohdalta opetusministeriö asetuksella säädettävien perusteiden mukaan.
4 §.
Valtionavustukseen oikeuttaviksi luetaan seuraavat tarpeelliset ja hyväksyttävät menot:
1. oppilaitoksen johtajan, opettajien ja muiden toimihenkilöiden sekä työntekijöiden kohtuulliset, asianomaisen pätevyyden mukaiset, enintään valtion vastaavista
tehtävistä suorittamat, asetuksella säädetyin tavoin vahvistetut palkkaus-, palkkio- ja eläkemenot, matkakustannukset ja päivärahat samoin kuin oppilaitoksen
sosiaaliturva-, vakuutus- ja muut lakisääteiset maksut,
2. omien rakennusten ja huoneistojen vuokra-arvo määrättynä valtioneuvoston
vahvistamien perusteiden mukaan,
3. vuokramenot toiminnalle välttämättömistä vuokratuista huonetiloista ja
4. kansliamenot sekä kalustosta, opetusvälineistä, painatustöistä, kirjastosta,
lämmityksestä, sähkövirrasta, vedestä, siivouksesta ja esinevakuutuksista aiheutuvat menot.
Valtionavustuksen piiriin kuuluvia uusia toimia saadaan oppilaitokseen perustaa vain opetusministeriön luvalla.
Tulo- ja menoarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa voidaan oppilaitokselle myöntää valtionavustusta ja lainaa rakennusten peruskorjauksiin sekä uusia
rakennuksia ja huoneistoja varten, samoin myös ylimääräistä valtionavustusta
oppilaitoksen muihin kuin 1 momentissa mainittuihin menoihin.
Mikäli oppilaitoksella on edellä 1 momentissa tarkoitettujen menojen valtionavustuksin korvattaviin osuuksiin jonakin vuonna käytettävissä muita varoja,
voidaan valtionavustusta sanotulta vuodelta vastaavasti vähentää.
5 §.
Milloin oppilaitoksen omistussuhteissa, järjestysmuodossa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka saattavat koskea oppilaitoksen pääsystä valtionavustukseen
oikeutetuksi tai sen valtionavustuksesta määrästä tehdyn päätöksen perusteita,
opetusministeriön asiana on, mikäli muuttuneet olosuhteet antavat siihen aihetta,
tarkistaa oppilaitoksen valtionavustuksia koskevat päätöksensä.
Jos oppilaitos ei enää täytä valtionavustuksen saamisen ehtoja, tulee opetusministeriön päättää valtionavustus joko kokonaan tai osaksi lakkautettavaksi.
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Jos valtionavustus lakkautetaan kokonaan tai jos oppilaitos lopettaa toimintansa tahi jos val- tionavustuksella hankittua omaisuutta lakataan käyttämästä
oppilaitoksen omaan tarkoitukseen, on, mikäli opetusministeriö ei erityisistä syistä
toisin päätä, myönnettyä avustusta vastaava osuus sanotun omaisuuden käyvästä
arvosta palautettava valtiolle.
6 §.
Tässä laissa tarkoitettujen avustusten maksaminen suoritetaan ensisijaisesti
siitä määrärahasta, joka valtion tulo- ja menoarviossa on osoitettu vedonlyönnistä
urheilukilpailuissa kertyvistä varoista käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoituksiin.
Sellaiselle musiikkioppilaitokselle, joka ei saa 3 §:ssä tarkoitettua valtionavustusta, voi opetusministeriö myöntää tulo- ja menoarvion rajoissa valtionavustusta
1 momentissa tarkoitetuista varoista.
7 §.
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.
--------------------------------Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.
Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1968.
Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Opetusministeri Reino H. Oittinen.
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LIITE 17
ASETUS MUSIIKKIOPPILAITOSTEN VALTIONAVUSTUKSESTA
N:o 206
Asetus
musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta.
Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1968.
Opetusministerin esittelystä säädetään musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta
8 päivänä maaliskuuta 1968 annetun lain (147/68) 7 §:n nojalla:
1 luku.
Valtionavustuksen ehdot.
1 §.
Voidakseen päästä valtionavustukseen oikeutetuksi tulee oppilaitoksen täyttää
jäljempänä tässä asetuksessa säädetyt ehdot.
Musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta 8 päivänä maaliskuuta 1968 annettua lakia (147/68) nimitetään jäljempänä valtionavustuslaiksi.
2 §.
Oppilaitoksen ohjesäännön tulee sisältää määräykset seuraavista seikoista:
1) oppilaitoksen työohjelmasta, opetussuunnitelmasta ja suoritettavista tutkinnoista;
2) oppilaitoksen johtokunnan kokoonpanosta, asemasta ja tehtävistä;
3) oppilaitoksen johtajan ja muiden hallintoelinten asemasta ja tehtävistä;
4) oppilaiden pääsyvaatimuksista;
5) oppilaitoksen opettajista ja muista toimihenkilöistä sekä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan;
6) oppilaitoksen jakaantumisesta osastoihin;
7) oppilaitoksen työ- ja loma-ajoista; sekä
8) kurinpidollisista toimenpiteistä, jotka oppilaitoksen johtajan, opettajien ja
muiden toimihenkilöiden sekä oppilaiden osalta voivat tulla kysymykseen.
3 §.
Oppilaitoksen johtajan tulee olla suorittanut joko akateemisen loppututkinnon
pääaineena musiikkitiede, muun loppututkinnon yliopistossa tai muussa korkeakoulussa ja sen ohessa musiikkiopinnot, jotka vastaavat vähintään yleisen osaston
päästötutkintoa tai musiikinopettajan tai kanttori-urkurin tutkintoa Sibelius-Akatemiassa, tahi diplomitutkinnon Sibelius-Akatemiassa.
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Opetusministeriö voi myöntää kelpoisuuden musiikkioppilaitoksen johtajan
toimeen henkilölle, jolla on katsottava olevan muulla tavoin hankittu vastaava
pätevyys.
4 §.
Oppilaitoksen päätoimiset opettajat ovat lehtoreita tahi ylemmän tai alemman
palkkausluokan opettajia. Sen ohessa oppilaitoksessa voi olla tuntiopettajia ja muita
toimihenkilöitä sekä työntekijöitä.
5 §.
Lehtorin toimeen voidaan ottaa henkilö, jolla on vähintään Sibelius-Akatemian
diplomitutkintoa vastaavat musiikkiopinnot tai joka on menestyksellisellä julkisella konsertti-, opetus- tai muulla toiminnallaan osoittanut vastaavan taiteellisen,
musiikkitieteellisen tai -pedagogi-sen pätevyytensä.
Opettajan toimeen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut Sibelius-Akatemian
yleisen osaston päästötutkinnon, musiikinopettajan tai kanttori-urkurin tutkinnon
taikka opetusministeriön hyväksymän muun musiikkioppilaitoksen konservatorio-osaston päästötutkinnon ja vähintään toisen kurssitutkinnon opetusaineessaan.
Tuntiopettajalla tulee olla annettavan opetuksen tasoa vastaava pätevyys ja taito.
6 §.
Lehtorin opetusvelvollisuuden tulee käsittää vähintään 25 sekä ylemmän
palkkausluokan opettajan vähintään 27 ja alemman palkkausluokan opettajan
vähintään 29 viikkotuntia.
Päätoimisen johtajan opetusvelvollisuus on 10–20 viikkotuntia sen mukaan,
kuin opetusministeriö oppilaitoksen suuruuden, toimintaolosuhteet ja talouden
huomioonottaen määrää.
7 §.
Oppilaitokset voivat opetusministeriön suostumuksella sopia, että jonkin
sopijaosapuolena olevan oppilaitoksen opettaja suorittaa osan 6 §:n mukaisesta
opetusvelvollisuudestaan yhdessä tai useammassa muussa sopimukseen osallisessa
valtionavustukseen oikeutetussa musiikkioppilaitoksessa. Sopimuksen tulee sisältää
määräykset palkkauksen jakamisesta oppilaitosten kesken ja muista tarpeellisista
seikoista.
8 §.
Valtionavustuslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi opetukseksi voidaan
hyväksyä Sibelius-Akatemian yleisen osaston tai koulumusiikkiosaston taikka
kirkkomusiikkiosaston tutkintovaatimuksia ja tutkintosuoritusten yleistä tasoa
vastaava opetus. Tässä tarkoitettua opetusta tulee oppilaitoksessa samana lukuvuonna antaa vähintään 10 oppilaalle, jollei opetusministeriö erityisestä syystä
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jonkin oppilaitoksen osalta katso pienempää oppilasmäärää riittäväksi.
9 §.
Oppilaitoksen lukuvuosi kestää syyskuun 1 päivästä seuraavan vuoden elokuun
31 päivään ja opetustyön tulee käsittää tänä aikana vähintään 200 työpäivää.
2 luku.
Valtionavustuksen hakeminen ja myöntäminen.
10 §.
Hakemus pääsystä valtionavustukseen oikeutetuksi on osoitettava opetusministeriölle ja toimitettava kouluhallitukselle. Sen oheen on liitettävä selvitys siitä,
että oppilaitostäyttää valtionavustuslaissa ja tässä asetuksessa säädetyt valtionavustuksen ehdot. Hakemuksen yhteydessä tulee oppilaitoksen ohjesääntö toimittaa
kouluhallituksen hyväksyttäväksi, jollei sitä ole aikaisemmin tehty.
Kouluhallituksen tulee, hyväksyttyään oppilaitoksen ohjesäännön, mikäli sitä
ei ole aikaisemmin tehty, ja hankittuaan ehkä tarvittavat lisäselvitykset toimittaa
hakemus oman lausuntonsa seuraamana opetusministeriölle.
11 §.
Valtionavustuksesta osalliseksi pääsystä päättää opetusministeriö.
Harkittaessa, onko musiikkioppilaitoksen avustaminen valtionavustuslain 3
§:n edellyttämin varoin maan musiikinopetuksen kokonaisjärjestelyn kannalta tarkoituksenmukaista, on erityisesti otettava huomioon, palveleeko musiikkioppilaitos
ammattiin valmistavan musiikinopetuksen ja musiikkielämän yleisen kehittämisen
tarvetta alueellisena musiikkikeskuksena.
12 §.
Vahvistettaessa valtionavustuslain 3 §:ssä tarkoitetut valtionavustuksen prosenttiluvut tulee erityisesti ottaa huomioon oppilaitoksen opettajien pätevyys, opetuksen yleinen taso ja tehokkuus, konservatorioasteen ja sitä korkeamman musiikin
opetuksen osuus oppilaitoksessa, suoritettavien tutkintojen tuottama kelpoisuus
sekä oppilaitoksen ilman valtionavustusta vuosittain käytettävissä olevat tulot.
13 §.
Valtionavustuksen saamiseksi tulee oppilaitoksen ennen maaliskuun loppua
sinä vuonna, jota seuraavaksi kalenterivuodeksi avustusta haetaan, toimittaa
kouluhallitukselle hakemus, jonka oheen on kaksin kappalein liitetty kulloinkin
voimassa olevaa vuotta varten vahvistettu talousarvio, alustava talousarvio seuraavalle vuodelle ja kouluhallituksen tarpeellisiksi katsomat muut selvitykset.
Jos oppilaitos haluaa valtionavustusta uusia rakennuksia tai huoneistoja varten, on siitä toimitettava kouluhallitukselle erillinen hakemus, johon on niin ikään
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kaksin kappalein liitettävä rakennus- ja rahoitussuunnitelma, kustannusarvio sekä
muut tarpeelliset selvitykset.
Kouluhallituksen tulee tarkastettuaan hakemuksen toimittaa se omine lausuntoineen opetusministeriölle huhtikuun loppuun mennessä.
14 §.
Myönnettäessä valtionavustusta oppilaitoksen toimihenkilöiden ja työntekijäin
palkkaus- ja eläkemenoihin lasketaan palkat, palkkiot ja eläkkeet valtion samoista
tai samanlaatuisista tehtävistä suorittamia palkkoja, palkkioita ja eläkkeitä vastaavasti opetusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.
15 §.
Valtionavustuksesta suoritetaan oppilaitoksella kouluhallituksen toimesta
ennakkoa tulo- ja menoarvioon otetusta määrärahasta opetusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.
Oppilaitoksen tulee toimittaa kutakin kalenterivuotta koskeva tilinpäätöksensä
selvityksineen valtionavustuksen käytöstä sekä tilintarkastuskertomus kouluhallitukselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tarkastettuaan tilinpäätöksen kouluhallituksen tulee toimittaa se omine lausuntoineen opetusministeriölle,
jonka asiana on vahvistaa valtionavustuksen lopullinen suuruus kysymyksessä
olevalta kalenterivuodelta.
16 §.
Oppilaitoksessa suoritettujen tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta säädetään erikseen.
3 luku.
Muita määräyksiä.
17 §.
Varattomille tai vähävaraisille lahjakkaille oppilaille lukukausimaksuista myönnetyn vapautuksen tulee, mikäli tarvetta ilmenee, vastata vähintään 10 prosenttia
oppilaiden lukukausimaksujen yhteenlasketusta määrästä; kuitenkin saadaan osa
vapaaoppilaspaikoista korvata alentamalla vastaavalla määrällä vähävaraisten
lahjakkaiden oppilaiden lukukausimaksuja.
18 §.
Oppilaitoksen tulee pitää johtajasta, opettajista ja toimihenkilöistä nimikirjaa
noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion viran ja toimen haltijain nimikirjasta on
säädetty.
Kouluhallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä nimikirjan pitämisestä.
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19 §.
Oppilaitoksen tulee pitää luetteloa valtionavustuksella hankitusta omaisuudesta.
20 §.
Kouluhallituksen asiana on tarkastaa ja valvoa, että musiikkioppilaitokset
jatkuvasti täyttävät valtionavustuksen saamisen ehdot. Opetusministeriö voi kouluhallituksen esityksestä asettaa erityisen lautakunnan seuraamaan oppilaitoksissa
annettavan opetuksen ja suoritettavien tutkintojen tasoa.
Oppilaitos on velvollinen antamaan tarkastusten ja valvonnan suorittamista
varten kaikki tarpeelliset tiedot oppilaitoksesta ja sen toiminnasta.
21 §.
Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen
soveltamisesta.
Opetusministeriöllä on oikeus myöntää poikkeuksia edellä 3 ja 5 §:ssä säädetyistä pätevyysvaatimuksista niiden henkilöiden osalta, jotka valtionavustuslain
voimaan tullessa toimivat musiikkioppilaitosten johtajana tai opettajana.
22 §.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.
Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1968.
Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN
Opetusministeri Johannes Virolainen.
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LIITE 18
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA v. 1969
Musiikkiopistossa annetaan opetusta kaikissa orkesterisoittimissa, laulussa,
pianonsoitossa, urkujensoitossa (tarvittaessa myös muissa soittimissa), lausunnassa, säveltapailussa, musiikin teoriassa, sävellyksessä, musiikin historiassa sekä
piano- ja laulupedagogiikassa.
Musiikkileikkikoulu:
• Opetusta annetaan 2 viikkotuntia.
• Opetuksen tarkoituksena on herättää ja kehittää
oppilaiden musikaalisuutta säveltapailun ja rytmiharjoitusten sekä
rytmillisen liikunnan avulla.
• Oppilaat perehdytetään musiikin alkeistietoihin.
Kehittyneimmille oppilaille annetaan soitinopetusta.
Opetusryhmässä saa olla enintään 10 oppilasta.
Musiikkikoulu:
• Opetusta annetaan pääaineessa 1 viikkotunti.
• Musiikinteoriaa ja säveltapailua opetetaan kumpaakin 1 tunti viikossa.
- Pianonsoiton ryhmäopetukseen osallistuvat oppilaat saavat opetusta 2 X 1
tunnin viikossa (koska teorian ja säveltapailun opetus sisältyy ryhmätunteihin, ei
oppilaita velvoiteta osallistumaan ko. aineiden tunneille)
• Halutessaan musiikkikoulun päästötodistuksen tai halutessaan jatkaa
opintojaan konservatoriossa on oppilaan hyväksyttävästi suoritettava korkein
peruskurssitutkinto pääaineessaan sekä säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssitutkinnot viimeistään sinä lukuvuonna, jona hän täyttää 15 vuotta.
• Oppilaalla on mahdollisuus saada pääaineensa lisäksi 1/2 viikkotuntia opetusta haluamassaan sivuaineessa.
Konservatorio-osasto:
• Opetusta annetaan pääaineessa 1 viikkotunti.
• Säveltapailua, musiikin teoriaa ja -historiaa opetetaan kutakin kaksi viikkotuntia.
• Konservatorion päästötodistuksen saamiseksi on oppilaan suoritettava samat tutkinnot, mitkä Sibelius-Akatemian konservatorio-osaston päästötodistuksen
saamiseksi edellytetään tai mitkä vaatimukset kouluhallitus määrää ko. osaston
päästötodistuksen saamiseksi.
• Lauluoppilaille on pianonsoiton ja lausunnan opiskelu pakollista.
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• Oppilas voi saada 1/2 viikkotuntia opetusta haluamassaan sivuaineessa.
• Korkein opiskeluaika konservatoriossa on 8 lukuvuotta.
• Poikkeustapauksessa voidaan opiskeluaikaan myöntää pidennystä.
Kansankonservatorio
• Opetusta annetaan 1 viikkotunti.
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LIITE 19
HELSINGIN KANSANKONSERVATORION OPETUSSUUNNITELMA
v. 1969
A. Y l e i s t ä
1. Opetusaineet
a) Pakolliset aineet (aineet, jotka vaaditaan kaikilta oppilailta konservatorio-osaston tai jatko-opintojen päästötodistusta varten)
Musiikinteoria (yleinen musiikkioppi ja analyysi)
Säveltapailu ja diktaatti
Musiikinhistoria
Kenraalibasso
Soinnutus
Kontrapunkti
b) Vapaavalintaiset aineet (joko pää- tai sivuaineet)
Piano
Urut
Yksinlaulu
Viulu
Alttoviulu
Sello
Kontrabasso
Huilu
Klarinetti
Oboe
Fagotti
Käyrätorvi
Trumpetti
Pasuuna
Lyömäsoittimet
Lausunta
c) Erikoisaineet (riippuen koulutuslinjasta)
Yhteissoitto (orkesteri, puhallinryhmä, säestystehtävät)
Kuoronjohto
Soitinoppi
Eri soittimien tai laulun pedagogiikka
Yleinen musiikkipedagogiikka ja -psykologia
Liturginen urkujensoitto
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Liturginen laulu
Oopperaharjoitukset
Italian kieli (yksinlaulun oppilaille)
Konservatorion hallituksella on oikeus muutoksiin.
2. Tuntimäärät
Kaikilla osastoilla pidetään normaalina tuntimääränä solistisissa pääaineissa
kahta 30 minuutin oppituntia viikossa, joka koulutusasteesta ja tarkoituksenmukaisuussyistä voidaan yhdistää yhdeksi koko tunnin oppitunniksi. Sivuaineessa annetaan opetusta yleensä 30 minuuttia viikossa. Jatko-opinto-osastolla
opiskeleville pyritään järjestämään normaali määrä opetusta, mutta jollei sitä
pakottavista syistä voida tehdä, ovat oikeutettuja normaaliin opetusmäärään
erityisen lahjakkaat tai ne, jotka ammattinsa vuoksi tarvitsevat musiikin
opetusta.
Luokka- tai ryhmäopetusta annetaan yleensä 2 tuntia viikossa, mutta oppilaiden
iän perusteella tai muista syistä voidaan opetus rajoittaa yhteen oppituntiin.
3. Tutkinnot ja todistukset
Viimeistään 3. opintovuotena on musiikkikoulun oppilaan suoritettava pääaineessaan kurssitutkinto. 16 vuotta täytettyään on oppilaan suoritettava opetussuunnitelmaan kuuluvan aineen I kurssitutkinto neljäntenä vuotena, sen
jälkeen II ja III kurssien opiskelu saa kestää kummankin enintään 3 vuotta.
Korkein sallittu opintoaika konservatorio-osastossa on näin ollen 10 vuotta.
Musiikkikoulussa käytettyjä opintovuosia ei oteta tässä lukuun. Eri koulutuslinjoja varten voi konservatorion hallitus määrätä tästä poikkeavat aikamäärät.
Jatko-opinto-osastolla opiskelevien tutkinnot eivät ole määräaikaan sidottuja.
Solististen aineiden kurssitutkinnot edellyttävät musiikinteorian vastaavan
asteisen kurssitutkinnon suorittamista viimeistään samana lukuvuotena.
Muilta osin on konservatorion rehtorilla oikeus soveltaa jäljempänä esitettyä
opintojärjestystä.
Alimmat hyväksyttävät arvosanat kurssitutkinnoissa ovat seuraavat:
Peruskurssin tutkinnot:				
tyydyttävä 7,5
I kurssi						
tyydyttävä 8
II kurssi						
hyvä 8,5
III kurssi						
hyvä 9
Musiikinteorian ja musiikinhistorian tutkinnot
tyydyttävä 7,5
Prima vistan arvosana ei vaikuta tutkinnon hyväksymiseen tai hylkäämiseen,
eikä sitä lasketa todistuksen keskiarvoon.
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Oppilaalla, joka on hylätty kurssitutkinnossa, on oikeus suorittaa uusi tutkinto
enintään kahdesti. Hyväksytyn tutkinnon korottamista varten on oppilaalla
oikeus suorittaa uusintatutkinto vain kerran. Uusintatutkinto voidaan järjestää aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua, ei kuitenkaan samana lukukautena.
Solististen aineiden uusintatutkinnoissa voi ohjelma olla osittain entinen.
Suoritettuaan opintojärjestyksessä mainitut kurssitutkinnot ja eräissä tapauksissa vaadittavat harjoitukset ja näytteet saa oppilas
konservatorio-osaston päästötodistuksen tai
todistuksen sivutoimisen kanttori-urkurin tutkinnon suorittamisesta tai
todistuksen musiikinohjaajan tutkinnon suorittamisesta.
4. Käytännön muusikkokoulutus
Opintojen edellyttämässä vaiheessa ovat kaikki orkesterisoitinoppilaat velvollisia osallistumaan yhteis- ja orkesterisoittoon ja piano-oppilaat yhteissoittoon
ja säestystehtäviin. Vastaavasti ovat lauluoppilaat velvollisia liittymään konservatorion kuoroon.
B. O p i n t o j ä r j e s t y s
1. Musiikkikoulu
Musiikinteoria:				
						
Säveltapailu:				
Pääaine (piano tai orkesterisoittimet):

peruskurssi (14–15 v. kehitys
tasosta riippuen)
peruskurssi
peruskurssit

Suoritettuaan musiikinteorian peruskurssin saa oppilas opiskella jo konservatorio-osastonkin pakollisia aineita ja suorittaa niissä tutkintoja. Samoin
hän voi pääaineen peruskurssit suoritettuaan jatkaa tämän aineen opintoja
konservatorio-saston ohjelman mukaan.
2. Konservatorio-osasto, yleislinja
a) pääaineena piano, yksinlaulu tai orkesterisoittimet
Musiikinteoria:
Pääaine:		
Musiikinteoria:
Säveltapailu:
Kenraalibasso
Soinnutus:		

peruskurssi (ellei sitä ole suoritettu musiikkikoulussa)
peruskurssit (ellei niitä ole suoritettu musiikkikoulussa)
I kurssi
I kurssi
I kurssi
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Musiikinhistoria:
Pääaine:		
Musiikinteoria:
Säveltapailu:
Soinnutus:		
Musiikinhistoria:
Musiikinteoria:
			
Musiikinhistoria:
Pääaine:		

I kurssi
I kurssi (jakamaton)
II kurssi
II kurssi
II kurssi
II kurssi
III A-kurssi (nykymusiikki) tai III B-kurssi
(esitysanalyysi)
Suomen musiikki
II kurssi (jakamaton)

Diplomitutkinto
Pääaine:		

III kurssi

Yksinlaulun oppilailta vaaditaan lisäksi pianonsoiton peruskurssit (helponnettu
pianonsoiton I tutkinto). Orkesterisoitinoppilailta vaaditaan lisäksi pianonsoiton peruskurssi 3/3.
Urkujensoiton oppilaiden on ennen urkuihin siirtymistään suoritettava pianonsoiton peruskurssit.
3. Konservatorio-osasto, pedagoginen linja
Pääaineena piano, yksinlaulu tai orkesterisoittimet
Musiikinteoria:		 peruskurssi (ellei sitä ole suoritettu jo musiikkikoulussa)
Pääaine:				 peruskurssi (ellei sitä ole suoritettu jo musiikkikoulussa)
Musiikinteoria:		 I kurssi
Säveltapailu:		 I kurssi
Kenraalibasso
Soinnutus:			 I kurssi
Musiikinhistoria: I kurssi
Pääaine:				 I kurssi (jakamaton)
Musiikinteoria:		 II kurssi
Säveltapailu:		 II kurssi
Soinnutus:			 II kurssi
Musiikinhistoria: II kurssi
Yleinen musiikkipedagogiikka
ja -psykologia
Musiikinteoria:		 III A-kurssi (nykymusiikki)
Musiikinhistoria: Suomen musiikki
Pääaineen
pedagogiikka:		 I kurssi
Opetusharjoittelua(pääaine)
Pääaineen
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pedagogiikka		 II kurssi
Pääaine:				 II kurssi (jakamaton)
Opetusharjoittelua (pääaine ja teoreettiset aineet), 4 näytetuntia pääaineessa
ja 2 teoreettisissa aineissa (luokkaopetus)
Lauluoppilailta vaaditaan lisäksi pianonsoiton peruskurssit (helponnettu pianonsoiton I kurssi), urkuoppilailta pianonsoiton peruskurssit (ennen urkuihin
siirtymistä) ja orkesterisoitinoppilailta pianonsoiton peruskurssit. Kaikkien
pedagogisen linjan oppilaiden on suoritettava sitä paitsi tutkinto kasvatustieteessä (esim. kesäyliopistossa) ennen kuin heille voidaan antaa päästötodistus.
4. Konservatorio-osasto, kirkkomusiikkilinja
Sivutoimisen kanttori-urkurin tutkintoa varten
Musiikinteoria:		 peruskurssi
Säveltapailu:			 peruskurssi
Urut:					 peruskurssi
Yksinlaulu:			 I A-kurssi
--------------------------------------------------------------------Musiikinteoria:		 I kurssi
Säveltapailu:			 I kurssi
Musiikinhistoria:		 I kurssi
Liturginen laulu:		 I kurssi
--------------------------------------------------------------------Säveltapailu:			 II kurssi
Musiikinhistoria:		 II kurssi
Jumalanpalveluksen musiikkiohjelman läpivieminen
Kuoronjohdon kurssi
--------------------------------------------------------------------Musiikinhistoria: Suomen musiikki
Seurakunnalliset aineet (tutkinto suoritetaan hiippakunnan tuomiokapitulin
määräämälle henkilölle, konservatorio ei järjestä seurakunnallisten aineiden
opetusta)
Osallistuminen konservatorio kuoron toimintaan
Ensimmäinen opintovuosi on jokaiselle oppilaalle koevuosi, jonka jälkeen päätetään oppilaan oikeudesta jatkaa opintojaan.
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LIITE 20
SIBELIUS-AKATEMIASSA SUORITETTAVIEN TUTKINTOJEN AINEYHDISTELMÄT JA TUTKINTOVAATIMUKSET (1968–1969)
[Tässä tuodaan esiin ainoastaan yleistä osastoa koskevat asiat, koska ne olivat
ilmiselvästi malleina muiden musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmille].
Eri tutkintojen yksityiskohtaiset kurssivaatimukset ovat saatavissa erillisinä
selosteina.
YLEINEN OSASTO
Osaston kaikkien opintolinjojen tutkinnoille yhteiset minimivaatimukset teoriayms. aineissa
Yleinen musiikkioppi ja kenraalibasson kirjoitus
Säveltapailu II
Soinnutus I
Soitinoppi
Muotoanalyysi I
Musiikin historia
Yleinen musiikin historia
Uuden musiikin historia
Suomen ja Skandinavian musiikin historia
Musiikin estetiikka
Tämän lisäksi kuuluvat eri tutkintoihin seuraavassa opintolinjoittain lähemmin
eritellyt vaatimukset:
A. Teoria- ja sävellyslinja
1. Päästötutkinto
Solistisen pääaineen II kurssitutkinto (piano ja viulu II A) vähimmäisarvosanalla ”tyydyttävä”
Piano I (sivuaineena)
Säveltapailu III
Kenraalibasson soitto
Soinnutus II–III
Muotoanalyysi II
Kontrapunkti I–III
Soitinnus I–III
Teoria- ja sävellysseminaarin yleisluennot
Sävellysnäytteitä
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2. Musiikin teorian opettajan tutkinto
Päästötutkinnon lisäksi yhdistetty teoria- ja säveltapailupedagogiikka I sekä
a) teoriapedagogiikkaan erikoistuville:
teoriapedagogiikka II
partituurinsoitto (2 vuotta)
b) säveltapailupedagogiikkaan erikoistuville
säveltapailupedagogiikka II
partituurinsoitto (1 vuosi)
kuoronjohto I
3. Diplomitutkinto
a) Teorian diplomi
Teorianopettajan tutkinnon lisäksi musiikin teorian jatko-opintoja ja
tutkielma teorian ja säveltapailun alalta sekä näytteet korkeampien arvosanoen opetustaidosta.
b) Sävellysdiplomi
Päästötutkinnon lisäksi partituurinsoitto. Sävllyksiä eri muotolajeissa ja
diplomityöksi hyväksyttävä laajempi sävellys sekä osallistuminen sävellysseminaariin (1 vuosi).
B. Soitin- ja laululinja
1. Päästötutkinto
Pääaineen kurssitutkinto II (II B) vähimmäisarvosanalla ”hyvä”
a) Pääaineena piano
Kenraalibasson soitto
Soinnutus II
Muotoanalyysi II
Kontrapunkti I
Pianopedagogiikka I
b) Pääaineena urut
Kenraalibasson soitto
Piano I
Urkuoppi I–II
Urkujensoiton käytännöllisen valmiuden tutkinto
Kenraalibasson soitto
Soinnutus II
Urkuimprovisoinnin peruskurssitutkinto
Kontrapunkti I
c) Pääaineena orkesterisoitin
Piano: hyväksyttävä taito (peruskurssi I–II)
Orkesteri: osallistuminen 4 lukuvuoden ajan
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d) Pääaineena laulu
Pianon peruskurssitutkinto
Kuorolaulu (2 vuotta)
Lausunta ja puhetekniikka (1 vuosi)
Liikunta (1 vuosi)
Vieraiden kielten fonetiikka
2. Soitonopettajan tutkinto ja laulunopettajan tutkinto
a) Soitonopettajan tutkinto
• pääaineena piano
päästötutkinnon lisäksi: pianopedagogiikka II
• pääaineen jousi- tai puhallinsoitin
päästötutkinnon lisäksi: soitinpedagogiikka
b) Laulunopettajan tutkinto
päästötutkinnon lisäksi: laulupedagogiikka II
3. Diplomitutkinto
Päästötutkinnon lisäksi kurssitutkinto III
Jos pääaine on laulu, vaaditaan lisäksi lied-seminaari (1 vuosi)
Jos pääaine on urut, vaaditaan lisäksi piano II A, kontrapunkti II sekä
urkuimprovisoinnin kurssitutkinto
C. Oopperakoulutuslinja
Diplomitutkinto
Soitin- ja laululinjan päästötutkinnon lisäksi laulun kurssitutkinto III sekä
oopperakoulutuksen kurssit
D. Kuoron- ja orkesterinjohdon linja
1. Päästötutkinto
a) Pääaineena kuoronjohto
Kuoronjohto II
Orkesterinjohto I vähintään arvosanalla ”hyvä”
Solistinen pääaine: kurssitutkinto I
Piano sivuaineena: peruskurssitutkinto
Pianonsoiton käytännöllisen valmiuden tutkinto I
Laulu sivuaineena: peruskurssitutkinto
Jousisoittimen ja puhaltimen alkeiskurssi
Säveltapailu III vähintään arvosanalla ”hyvä”
Soinnutus II
Muotoanalyysi II
Soitinnus I–II
Kontrapunkti I
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2. Musiikinjohtajan tutkinto
a) Päästötutkinnon pääaineena kuoronjohto
Päästötutkinnon lisäksi:
• Solistisen pääaineen kurssitutkinto II vähintään arvosanalla ”hyvä”
• Kolme suoritusta seuraavista:
1. Piano I
2. Jokin orkesterisoitin: kurssitutkinto I
3. Laulu I
4. Orkesterinjohto II
5. Soitin- tai laulupedagogiikka I
b) Päästötutkinnon pääaineena orkesterinjohto
Päästötutkinnon lisäksi:
• Soitinpääaineen kurssitutkinto II vähintään arvosanalla ”hyvä”
• Kolme suoritusta seuraavista:
1. Piano I
2. Jokin jousisoitin: kurssitutkinto I
3. Jokin puhallinsoitin tai lyömäsoittimet: kurssitutkinto I
4. Kuoronjohto II
5. Soitinpedagogiikka I
3. Diplomitutkinto
a) Pääaineena kuoronjohto
Päästötutkinnon lisäksi:
- Kuoronjohto III
- Solistinen pääaine: kurssitutkinto II (II B)
- Laulu sivuaineena: kurssitutkinto I
- Piano sivuaineena: kurssitutkinto I
- Soitinnus III
- Kontrapunkti II
b) Pääaineena orkesterinjohto
Päästötutkinnon lisäksi:
• Orkesterinjohto III
• Solistinen pääaine: kurssitutkinto II (= II B)
• Jousisoitin tai puhallin sivuaineena: kurssitutkinto I
• Piano sivuaineena: kurssitutkinto I
• Soitinnus III
• Kontrapunkti II
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LIITE 21
VUODEN 1969 LOPPUUN MENNESSÄ PERUSTETUT/TOIMINNASSA OLLEET MUSIIKKIOPPILAITOKSET NIMIMUUTOKSINEEN
Vuosiluvut tarkoittavat toiminnan alkamista siten, kuin ne on oppilaitosten ilmoittamina mainittu Suomen musiikkiopistojen liitto r.y:n vuosikirjassa 1974
sivulla 69 ja muutoin niistä saatujen tietojen perusteella. Kunnalliset oppilaitokset
käynnistyivät talousarviokäsittelyjen johdosta perustamista seuraavana vuonna
ja yksityiset yleensä samana vuonna kuin perustaminen. Kuitenkin myös jälkimmäisten osalta on perustamisvuosissa ilmennyt joitakin poikkeuksia. Niitä ei tässä
yhteydessä ole tuotu esiin.
Samana vuonna toimintansa aloittaneet ilmaistaan aakkosjärjestyksessä. Joidenkin oppilaitosten osalta on merkitty nimivaihdosten vuosilukuja selvyyden vuoksi.
Suurimmalla osalla oppilaitoksia – erityisesti pääkaupungin oppilaitokset pois
lukien – oli opetuspisteitä sijaintikuntansa lisäksi yhdessä tai sitä useammassa
lähikunnassa. Merkillä (y) varustetut oppilaitokset ovat yksityisten yhdistysten,
säätiöiden tai osakeyhtiöiden ylläpitämiä, muut ovat kuntien tai kuntayhtymien
ylläpitämiä.
1.

Viipurin Musiikkikoulu→ Viipurin Musiikkiopisto → Lahden Musiik- 1918
kiopisto → Päijät-Hämeen konservatorio (y)

2.

Helsingin Kansankonservatorio (→ 1950), rinnakkaisena Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorio vuosina 1926–1950, yhdistettiin v.
1950 Helsingin Kansankonservatorioksi → v. 1970 Helsingin Konservatorio (y)

1922

3.

Porin Kansankonservatorio (y) → v. 1961 kunnallinen Porin Musiikkiopisto → Palmgren-opisto → v. 2000 Palmgren-konservatorio

1931

4.

Tampereen Musiikkiopisto → Tampereen konservatorio (y)

1931

5.

Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto (y)

1936

6.

Imatran Musiikkiopisto → Imatran seudun musiikki-instituutti

1945

7.

Munkkiniemen Musiikkiopisto → Länsi-Helsingin Musiikkiopisto (y)

1945

8.

Kotkan-Kymin Musiikkiopisto → Kotkan-seudun Musiikkiopisto (y)

1946

9.

Suomi-Pojat ja Suomi-Tytöt (-Musiikkiopisto) (y), (→ v. 1988 Töölön
Musiikkikoulu,opetustoimintaa myös Turussa nimellä Uusi Musiikkikoulu)

1946

10.

Jyväskylän Musiikkiopisto (y) → v. 1958 Jyväskylän Konservatorio
→ Keski- Suomen konservatorio → Suomalainen konservatorio (y) →
v. 2004 kunnallinen Jyväskylän ammattiopisto (musiikin opetus)

1948

11.

Kouvolan Musiikkikoulu (y) (yhdistettiin v. 1971 perustettuun
Pohjois-Kymen Musiikkiopistoon)

1950

12.

Hämeenlinnan Musiikkiopisto → Sibelius-opisto (y)

1952
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13.

Kuula-opisto (Vaasa), edeltäjänä kapellimestari Ernst Franz Hasen
ja laulunopettaja Tyyne Kerttu Hasen v. 1937 perustama Vaasan
konservatorio/orkesterikoulu

1952

14.

Oulun Musiikkiopisto → v. 1961 Oulun kaupungin Musiikkiopisto →
Oulun konservatorio

1952

15.

Kuopion Musiikkiopisto → Kuopion konservatorio (y)

1954

16.

Hyvinkään Musiikkiopisto (y)

1957

17.

Kainuun Musiikkiopisto (Kajaani)

1957

18.

Kainuun Musiikkiopisto (Kajaani)

1957

19

Savonlinnan Musiikkiopisto (y)

1957

20

Valkeakosken Musiikkiopisto (y), (edeltäjänä Valkeakosken
Musiikinystäväin yhdistyksen vuosina 1954–1957 ylläpitämä Orkesterikoulu), siirtyi 1.1.1975 Valkeakosken kaupungin ylläpitämäksi

1957

21.

Lappeenrannan Musiikkiopisto (y)

1959

22.

Solf-musikskola (y) (edeltäjänä Bjarne Bergin yksityistä opetustoimintaa vuodesta 1952 lähtien),→ v. 1989 kommunal Korsholms musikinstitut/Mustasaaren musiikkiopisto

1959

23.

Lohjan Musiikkikoulu (y) (yhdistettiin v. 1971 perustettuun kunnalli- 1960
seen Lohjan Musiikkiopistoon)

24.

Mikkelin Musiikkiopisto (y)

1960

25.

Kuusankosken Musiikkikoulu → v. 1969 Kuusankosken Musiikkiopisto (y) (yhdistettiin vuonna 1971 mainittuna vuonna perustettuun Pohjois-Kymen Musiikkiopistoon) (y)

1961

26.

Riihimäen Musiikkiopisto

1961

27.

Viitasaaren Musiikkiopisto → Viitasaaren alueen musiikkiopisto

1961

28.

Iisalmen Musiikkiopisto → Ylä-Savon musiikkiopisto

1962

29.

Turun Musiikkiopisto → Turun konservatorio (y)

1962

30.

Espoon Musiikkiopisto (y)

1963

31.

Helsingin pitäjän Musiikkiopisto → Vantaan Musiikkiopisto/Vanda
Musikinstitut

1963

32.

Varkauden Musiikkikoulu → Keski-Savon Musiikkiopisto → Soisalo-opisto

1963

33.

Forssan seudun Musiikkiopisto → Lounais-Hämeen musiikkiopisto

1964

34.

Borgånejdens musikinstitut/Porvoon seudun musiikkiopisto

1964

35.

Hangon musiikkikoulu/Hangö musikskola (y) (v:sta 1993 osa kunnallista oppilaitosta Musikinstitutet Raseborg/Raaseporin musiikkiopisto)

1964

36.

Turun Kansankonservatorio → vuodesta 1978 Varsinais-Suomen mu- 1964
siikkioppilaitos (y)

37.

Itä-Helsingin Musiikkiopisto (y)

1965

38.

Kankaanpään Musiikkiopisto

1965
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39.

Keski-Pohjanmaan Musiikkiopisto → v. Keski-Pohjanmaan konserva- 1965
torio (y)

40.

Helsingin NMKY:n Musiikkiopisto (y)

1966

41.

Ilmajoen Musiikkiopisto

1967

42.

Kemin kaupungin Musiikkiopisto → Länsi-Pohjan Musiikkiopisto

1967

43.

Lapuan Musiikkiopisto

1967

44.

Janakkalan Musiikkiopisto (y) (v:sta 2001 Hämeenlinnassa sijaitsevan Sibelius-opiston toimipiste)

1968

45.

Joensuun Musiikkiopisto → Joensuun konservatorio

1968

46.

Kauhajoen Musiikkiopisto → Panula-opisto

1968

47.

Naantalin Musiikkiopisto

1968

48.

Ylivieskan Musiikkiopisto → Ylivieskan seudun musiikkiopisto

1968

49.

Jokilaaksojen Musiikkiopisto (Nivala)

1969

50.

Lapin Musiikkiopisto (Rovaniemi)

1969

51.

Pohjois-Helsingin Musiikkiopisto (y)

1969

52.

Viitasaaren alueen musiikkiopisto

1969

