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30 vuotta
musiikkiluokkaa
Petra Rothovius ja nokkahuilun lumo
Sivu 11
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Tiistaina 8.4.20A8
WIKKO 15
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Nimipåivät
Tiistai:  Suoma, Suometar, Rea
Keskivi ikko: # Mikael Agricolan päivä,
El ias, Eel is, Eel i ,  El jas, El iel
Torstai: Tero, Tryggve
Perjantai: Verna
Lauantai :  ju l ia,  Ju I  ius,  Jul iaana, Janna, Jul iana

Aurinko
6.29 -20.43
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'ån sana
' t te hajonaneet laumani,
åneet lampaani omi l le
]n ettekä ole pitäneet ni istä
ä! Mutta minä kyl lä pidän
n teistä: rninä vaadin teidät
pahoista teoistanne.

Jer.23:2

Tapahtui
g. huhtikuuta i  960 Dallasissa tuomitt i in vakuutusvirkai l i ja
Wiliam Moon liikennerikkomuksesta. Hän sai valita itse kihden
dollarin sakon maksamisen tai kahden päivän vankeuden
väli l lä. Hän val i tsi  kahden päivån arestirangaistuksen. Se
osoitiautui hänelJe kannattavaksi aiaksi. Hån ehti nimittäin
myydä tuona aikana 62 henki lövakuutusta pormestari l le,
tuomarei l le, pol i isei l le ja vanginvart i joi l le. Sitä paitsi  hän
teki vakuutussopimuksen tuomioistuinrakennuksesta ja
pol i isi  putkasta.

Tarkista uusien autojen
hinnat www.arena.fi

Onkilahden koulun musiikkiluokkia opettavat Riwa Käräjämäki, Cyörgy Kådår ja Anne
Tienhaara.

ills opitsCIn

KUVAT: PEKKA MAKYNEN

Anne Tienhaaran treenasi maanantaina kuudesluokkalaisten laulurvhmää.

sosisCIlisuutta



kat täyttävät tänä vuonna 30
vuotta. Tässä ajassa moni asia
on muuttunut rajusti. Kumma-
iaisesta on kehkeYtYnYt arvos-
iettu, kiitelty i nstituutio. Mutta
keskustelu arvoista ei jäänYt
1970-luvulle. Se jatkuu Yhä.

VAASA
Johanna Jurkka
johanna. jurkka@Pohjalainen'h

Onkilahden koulun musiikkiluokassa soi hui-
tu. ftiteasti, kuulaasti. Kolmannen luokan op-
pilaat tapaii.vat oPettaiansa Ri. tva Kiråiiämä-
än iohddlh kaksiaänisyyden alkeita'--lniin 

t"ut".n, sitten iöittaen' Unkarilaisessa
sävelmässä on tarttuva melodia' Helppoa?

-On se välillä helppoa' Mutta on se haus-
taakin, Petra Rothorrius, 9, ajattelee huilun-
soitosta.- - 

Mutt. miten säilyttää palava into soittami-
seen ja laulamiseen, vuosia, iopa vuosll(ymme-

roopan err

--Aiu"aiheessa ionkinlainen kummaiai

twlikausiin ia musiikkimaailmaan'
"ti.ill 9-70ir*n lopu lla musj ikkiluokka oli
Vaasassa uusi, oudoksuttukin ilmiö'

konsertoimaan Italiaan'- -i.-*ia 
musiikkiluokat ovat taltioineet 30

vuod6ri aikana kYmmenkunta'' --iäuniti."na ön, että iokainen olisi mukana
jollainlevyllä.

Aluki mirsiikkiluokkia
oidettiin kummajaisina
G;; musiikkiliokkien toiminnan aloitta-
m-isesta tulee tanä vuonna kuluneeksi 30 vuot-
i;:ith;t vhtä pitkään musiikkiluokkia ovat
iil;;.';tönna 1984 taloon tullut unka-
iit"ittvntvin"n furi, György Kådär, ja vuotta
aiemriinäloittanut Kärälämäki'*':i<un 

;;i tulin tännä, raamit olivat io aika
uitkälle kehittyneet. Musiikkitunnit toimivat
i;. il;il;f;ir sisaltokin oli pitkälleaiateltu'
kainaiimusiikkikerhoia, kuoroia' ia yhtyesolt-
toakin oli, Kådår muistelee.*:vi.tiin 

opetuksen sisältöä pidemmälle'

Aiatusta hellitään Yhå.
-ltiikkeella on härhaluulo, että tämä..on

elitismiä. Ei olel Tarkoitushan on, että kalkKl

p"e.."a't sisään taidemusiikkiin, Kådär puus-

kahtaa.
-Tåssä henqessä me toimimme, eikä.niin'

"ttarnuiiilli[uuluu 
vain "rikkaille" tai köy'

hille".

"Lapset laulavat våhemmän kuin ennen"
v"lät" t"i..ssak5rmmenessä vuodessa moni
asia on muuttunut.

-Ennen tuotiin Unkarista nuotte;a' YKsl

Vivaiåin partituuri maksoi 5Openiriä' Nyt ne

maksavaf viisi, kuusikin euroa! .-
Lastenlaulukulttuuri on läpikäynyt ralun

murroksen'



- LaDdaEulJvat vähemmän kuin ennen'
Iåmä nåkvv musii kkiluokkien pääsykokeissa,kiii;;;1okin Jrvo,'mistä muualta he siihen

kosketu(sen saisivat, kuin täältä.
Pitkän linjan pedagogit muistuttavat, etter
,,ciikin onåtus ole oelkkåä nuottien pänttää-musiikin opåtus ote pältkaa nuottien pänttää-

mistå. Bacliia ia Beethovenia.

fienhaara sanoo.
-Varmaan ne tuntevatvähemmän perintei-

siä lastenlauluia, kuin ennen, Onkilahden kou-

lun rehtori Kari Nummela veikkaa'
Nvt "lastenlauluia' opetellaan tv:n ldols-mit-

t.loLta. Samalla oiitaån, miltä julkkiksen pi-

täisi nävttää. Pikku-Britneyspearseilta' Tåmä

on Kådärista valitettavaa.---Oliti 
hvvä, että lapsi saisi olla lapsi, eikä

pakotettais-i Iiian aikaisin aikuiseksi!
' -Minå en puhuisi edes nuorisokulttuu-
rista, vaan heiile syotetystä massaviihteestä,
Kådår puuskahtaa'

-Oäkohan se liian raiusti sanottu, ios sa-

non, ettå koulun tehtävä on siirtåä arvoja?

"Parhaimmillaan laajentaa
oooilaan tunnemaailmaa"
N'utn*.ltn mielestä ei. Arvot ia kasvattami-
nen kietoutuvat väistämättä yhteen'

- Koulun musiikkikasvatuksella on niinyl-

låttävån iso vaikutus lapsen kehitykseen, ettei

sitä helposti aiatellakaan.
';Massaviihdeen" vaikutuksilta ei silti voi

vältwä, Tienhaara huomauttaa:
- Sen lapset ja nuoret omaksuvat joka tapa-

*- 
päinii*åillaan musiikin opetus laajen-

taa oopilaan tunnemaailmaa. Joskus soitam-

me maisseja, joskus herkkia kappaleita' Kådår

kuvailee.--lvtusisoidessa 
lasten pitää olla samalla aal-

topiiuuå.tt". Nain musiii<ki kasvattaa sosiaali-

sei<si, Tienhaara lisää'

Svkvllä voi aloittaa
iä ensimmäiseltä luokalta
intiiultvtta tähtien musiikkiluokan voi aloit-

l"ioir.ii.na.n koulussa io ensimmäiseltå luo-

kiita. samalla koulu saa f<aksi uutta musiikin-

opettaiaa.
'Vuoiittain musiikkiluokille pyrkii noin 80

uutta tulokasta.
Onkilahden koulusta ulos kasvaneista mu-

siikkiluokkalaisista suurin osa iatkaa opinto-

iaan yläkoulussa, Vöyrinkaupungin koulun
'musiikkiluokilla.
"' 

ii å t oi *"ttikkiluokkie n ku or on 3 0 -v uoti sj uh-

I akon s e rtti 2 5. huhtikuut a.

uksessa. Mutta ios

mistä, Ja

että taidemusii-


