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Musiikki
kouluyhteistyössä
Sanna Yli-Koski-Mustonen
Seurakunnan ja koulun
välisessä yhteistyössä musiikilla on iso merkitys, joten
kanttoreiden ja nuorisomuusikoiden ammattitaito on
tärkeä hyödyntää. Yhteistyötä
koreittain -kirjan esimerkkien
lisäksi mahtuu vielä muutama
kiertueena toimiva idea. Niitä
voi toteuttaa alakoulussa vaikka vuorovuosin, kuten Espoon
Leppävaarassa on tehty.

Virsikaraoke -kiertue
Virsikaraoke-kiertuetta varten voidaan koota pieni bändi seurakunnan
työntekijöistä ja vapaaehtoisista tai kanttori voi kiertää säestämässä
kouluilla pianolla tai kitaralla. Evankelisluterilaisen uskonnon virsikaraoketunneilla opetellaan uudempia ja vanhempia virsiä. Virsilista lähetetään koululle etukäteen ja innostetaan oppilaita 2-3 hengen ryhmissä toimimaan esilaulajina bändin säestäessä ja muiden laulaessa
mukana. Virsikaraoke toimii myös useampia vuosiluokkia kokoavana
isossa salissa, kunhan virsien sanat on heijastettu valkokankaalle. Virsikaraoke luo puitteet innostavalle yhteislaululle.
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Kuva: Kirkon kuvapankki

Maailma messussa -oppituntivierailut
Maailma messussa -kokonaisuudessa evankelisluterilaisen uskonnon oppitunnilla
tutustutaan virsien ja hengellisten laulujen kautta jumalanpalveluksen eri osioihin.
Mukaan otetaan eri puolilta maailmaa peräisin olevia lauluja eri kielillä ja rytmeillä.
Laulujen sanojen lisäksi voidaan heijastaa näkyviin kuvia kyseisistä kulttuureista ja
kirkkojen elämästä ympäri maailmaa.
Maailma messussa voidaan toteuttaa kaikkien evankelisluterilaista uskontoa opiskelevien yhteisenä tapahtumana tai luokkavierailuna. Seurakunnan työntekijöitä tarvitaan toteutuksen mittakaavaan nähden sopivassa suhteessa, jotta säestys, esilaulu,
messunosien ja eri kulttuurien esittely toteutuu suunnitellusti. Laulamiseen kannattaa ottaa rohkeasti eri rytmejä, kieliä ja leikkejä mukaan.

Virsidiplomi ja virsimerkki
Virsidiplomi-projektien lähtökohtana on suunnittelukokous, jossa koulukohtaisesti
määritellään eri vuosiluokille 5-10 opeteltavaa virttä. Virsiä harjoitutetaan pari kertaa
sekä kanttorin että opettajan kanssa ja sitten kanttori “tulee tenttimään”. Kyseessä
on ikään kuin yhteislauluna suoritettava koe, jonka läpäistyään oppilaat saavat virsidiplomit. Virsidiplomia suoritettaessa saa käyttää nuotteja ja laulunsanoja – ja laulun
riemu saa kuulua. Virsidiplomin suorittamiseen voi liittyä toivevirsiä ja pienryhmätehtäviä, esimerkiksi johonkin virteen opetellaan laululeikkiliikkeet, tukiviittomat, rytmisoitinsäestys tai vuorolaulu ja opetetaan ne muulle luokalle. Virsidiplomi-projekteja on toteutettu muun muassa Hämeenlinnassa.

https://skml.fi/virsimerkit

Suomen kirkkomusiikkiliiton sivuilla kerrotaan myös erilaisista virsimerkeistä, joita
koululuokatkin voivat suorittaa. Virsimerkki voi olla koulun ja seurakunnan yhteinen
projekti, jossa opettajat opettavat virret, mutta itse virsimerkki suoritetaan kanttorin
johdolla. Kanttorilla on vastuu suoritustilaisuuden kulusta. Virsiä ei tarvitse osata ulkoa. Jokaisella virrellä täytyy olla eri sävelmä.

Elämänkaaren virret
Elämänkaaren virsistä on hyötyä ihmiselämän käännekohdissa ja erilaisissa juhlissa,
kuten hautajaisissa, kastejuhlissa, konfirmaatiojuhlissa ja häissä. Elämänkaaren virret
-vierailu voi toteutua evankelisluterilaisen uskonnon oppitunnilla eri vuosiluokilla.
Tällaisia oppitunteja on toteutettu mm. Hämeenlinnassa.
HUOM! Elämänkaarijuhlien musiikki eri katsomusperinteissä!
(Sacred Music Festival)
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Konserttiprojektit ja
kulttuurikasvatuksen kokonaisuudet
Musiikkiopisto, kaupunginorkesteri, musiikkiluokat ja muut vastaavat tahot ovat hyviä
yhteistyökumppaneita konserttiprojekteihin seurakunnan ja koulun kanssa.
Hämeenlinnassa eri koulujen 4. luokkalaisten yhteinen suurkonsertti on tullut monivuotiseksi perinteeksi. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus on laatinut kulttuuripolun, jossa
jokaiselle ikävuodelle varhaiskasvatusikäisistä peruskoulun päättymiseen on määritelty
jokin taidemuoto tutustuttavaksi. Kolmasluokkalaisten kohdalla taidemuoto on musiikki
ja on toteutettu Sibelius-konserttiprojekti, jossa esiintyvät kaikki paikkakunnan 3.luokkalaiset. ”Poika, joka katseli puiden latvoja” -konserttisarjan ohjelmistosta osa on Sibeliuksen kappaleita. Osa kappaleista puolestaan liittyy aiheisiin, joista Sibelius oli eläessään
innostunut. Mukana on ollut esimerkiksi luontoaiheisia lauluja.
Kulttuurintuottajien mukana olo ja monen tahon välinen yhteistyö on tehnyt käytännön työn luokanopettajien ja kanttorin kannalta helpoksi. Kanttori on tullut tutuksi käydessään 2-3 kertaa kussakin 3. luokassa harjoituttamassa ohjelmistoa luokanopettajan
työparina. Tämän jälkeen on pidetty 700 oppilaan voimin yhteinen kenraaliharjoitus orkesterin kanssa kulttuurikeskuksen konserttisalissa. Kulttuurikeskuksen ja muiden yhteistyötahojen myötä konsertissa on ollut tanssikoreografioita, kuvaesityksiä sekä hienot
lavasteet ja valaistukset.
Vastaavasti Laukaan KulttuuriLaukka -kokonaisuudessa (1.korin paikallinen taidekasvatuskokonaisuus perusopetuksessa) vuosittain kaikki 4.luokkalaiset tutustuvat kirkkoon,
kirkkomuseoon, hautausmaahan, siunauskappeliin ja seurakuntataloon toiminnallisesti
muun muassa urkumusiikin, kuvataiteen ja paikallishistorian näkökulmista. Seurakunta
tarjoaa työntekijäoppaat, kustantaa kuljetukset ja tarjoaa välipalaa.
Konsertit ja muut taidekasvatuksen yhteistyöprojektit voidaan liittää Yhteisvastuu -keräykseen tai muuhun hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyyskonsertissa voi olla useamman koulun oppilaita esiintyjinä. Siitä voi olla päiväesitys kouluyhteisöille ja iltaesitys
vanhemmille ja muille kiinnostuneille. Konsertin voisi päättää yhteislauluun tai muuhun
yleisöä osallistavaan ohjelmanumeroon. Lyhytaikainen kuoroprojekti voidaan järjestää
myös välitunti- tai kerhotoimintana eri sidosryhmätahojen kanssa.

Kuva: Kirkon kuvapankki

Koulukonserttikiertueet
Monilla seurakunnilla on yhteyksiä muiden maiden kuoroihin esimerkiksi ystävyysseurakuntatoiminnan kautta. Ulkomaisen nuorisokuoron vieraillessa
Suomessa on luontevaa järjestää konserttikiertue kouluihin.
Kotimaisten esiintyjien voimin toteutettavissa koulukonserteissa voi olla
esiintyjinä joko seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia tai joku ammattimuusikko. Koulukonsertit voivat olla joissain tapauksissa uskonnollisia tilaisuuksia, esimerkiksi kiirastorstain gospelkonsertti pääsiäisloman alkajaisiksi.
Seurakunta tiedottaa kouluja konsertin sisällöstä hyvissä ajoin. Konsertin ohjelmisto määrittelee sen, osallistuvatko konserttiin kaikki (1.korin konsertti)
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vai onko osallistuminen huoltajien luvanvaraista (3.korin konsertti). Konsertin teema
voi liittyä ajankohtaisiin kirkollisiin tai yhteiskunnallisiin aiheisiin. Yleissivistävä koulukonsertti voi liittyä valittuun aihepiiriin (ystävyys), eri soittimien ja paikkakunnan musiikinharrastamisen mahdollisuuksien esittelyyn (seurakunta, musiikkiopisto, bändikoulut ja
nuorisotalo yhteistyössä) tai eri katsomusten musiikkiperinteisiin tutustumiseen (Sacred
Music Festival -idea). Toisinaan koulukonsertit liittyvät laajempaan tapahtumaan paikkakunnalla.

Yhteistyötä koreittain –kirjassa
esitellyt musiikkiyhteistyön ideat
Pyhän musiikin festivaali (Sacred Music Festival) s. 46
Urkunäytelmät ja -kertomukset s. 47
Villit pillit -opintoretki s. 55
Virsikinkerit s. 60
Koulujen yhteinen virsilaulutilaisuus kirkossa s. 64

Kiitokset: Ismo Savimäki (Hämeenlinna), Outi Noponen ja Pauliina Hyry (Espoo/Leppävaara), Jukka Hassinen (Jyväskylä), Sanna Ketola ja Päivi Arola (Tampere /Harju), Minna
Viinikainen (Nokia), Pauli Syrjö (Helsinki), Erika Kallio (Espoo), Minna Ruuttunen (Vantaa/
Korso)
Kuvat: Kirkon kuvapankki

