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1.   YLEISTÄ TOIMINNASTA 
 
1.1 Kansallinen toiminta 

Suomen musiikkikasvatusseura - FiSME ry. toimii eri 
musiikkikasvatustahojen yhteydenpitäjänä tarkoituksenaan edistää ja 
kehittää musiikkikasvatusta.  
   
Yhdistys edesauttaa musiikkikasvatuksen sisällöllistä kehitystyötä ja 
ajatustenvaihtoa sekä edistää musiikkikasvattajien mahdollisuuksia 
esitellä uusimpia menetelmiä ja tutkimustuloksia suomalaisessa 
musiikkipedagogiikassa.  
 
Yhdistys vaikuttaa myös kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon 
musiikkikasvatuksen osa-alueiden kehittämiseksi ottamalla kantaa ja 
antamalla lausuntoja kulttuuripoliittisista kysymyksistä.  
 
Yhteydenpito ja tiedottaminen suuntautuu Suomessa yhdistyksen jäseniin, 
musiikkikasvatuksen järjestöihin, musiikkikasvatuksen koulutusyksiköihin, 
musiikkioppilaitoksiin ja tiedotusvälineisiin.  

 
1.2 Kansainvälinen toiminta 

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry pitää yhteyttä 
pääorganisaation luottamus- ja toimihenkilöihin, ISME:n 
maailmankonferenssin ja -seminaarien järjestäjiin sekä muihin 
kansainvälisiin musiikkikulttuuri- ja musiikkikasvatuselimiin ja -tahoihin ja 
alan henkilöihin. 

 
 
2.   KONFERENSSIT, SEMINAARIT JA MUU TOIMINTA 
 
2.1  Musiikkikasvatuksen verkostotapaamiset 

FiSME:llä on alan johtava rooli musiikkikasvatustoimijoiden yhteisen 
keskustelufoorumin eli verkostotapaamisten koollekutsujana. Tapaamisiin 
on osallistunut musiikkikasvatuksen keskeisiä vaikuttajatahoja noin 
kaksikymmentä kerrallaan. Verkostotapaamisia kutsutaan koolle 3-4 
kertaa vuodessa. 
 

 



 
2.2  Arts Equal -hanke  

Yhdistys on mukana kumppanina Suomen Akatemian rahoittamassa, 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Arts Equal tasa-arvohankkeessa.  

 
2.3  III valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 2017 

FiSME järjestää III valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät yhdessä 60 
vuotta täyttävän Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osaston kanssa. 
Mukapäivät järjestetään lokakuun viimeisellä viikolla.  

 
Tapahtuman teemana on musisoinnin eri muodot, säveltäminen sekä 
osallistaminen, taiteidenvälisyys, yhteistyö ja yhteisöllisyys 
opettajanäkökulmasta. 
 
FiSME vastaa mm. musiikkikasvatuskentällä työskenteleville suunnatun 
ammattilaispäivän sekä yleisöpäivän järjestämisestä. Lisäksi yhdistys 
toimii kumppanina tutkimuspäivän suunnittelussa. SibA:n lisäksi 
yhteistyökumppaneina ovat musiikkikasvatuksen kaikki merkittävät 
toimijat.  
 
Tapahtuman tavoitteina on alan ihmisten verkostoituminen, uusimman 
musiikkikasvatustutkimuksen tulosten jakaminen ammattilaisten 
tietoisuuteen ja saattaminen käytännön toimintaan sekä 
musiikkiharrastuksen hyvinvointia ja elämänlaatua lisäävän vaikutuksen 
välittäminen suuren yleisön tietoisuuteen.  

 
2.5  ISME-konferenssi, Baku, Adzerbaidzan 2018 

FiSME on voimakkaasti edustamassa suomalaista musiikkikasvatusta 
ISME:n maailmankonferensissa ja tiedottamassa seuraavasta, Helsingissä 
järjestettävästä ISME-konferenssista.  
 
Musiikkikasvatusalan toimijoita Suomessa kannustetaan olemaan mukana 
vuoden 2018 ISME-konferenssissa ja komissioiden seminaareissa. 
 
FiSME on ISME:n virallinen (INA-)edustaja Suomessa ja on aktiivinen 
toimija kansallisten yhdistysten neuvoston (INA Council) 
perustamistoimissa.  

 
2.6 ISME-konferenssi, Helsinki 2020 

FiSME valmistelee elokuussa 2020 järjestettävää ISME-
maailmankonferenssia yhdessä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 
kanssa. Tapahtumaan odotetaan noin 2000 ulkomaista osanottajaa.  
 

 
3. JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN 
  
3.1  FiSME-uutiskirjeet ja verkkosivut  

FiSME-uutiskirjeissä ja seuran verkkosivuilla tiedotetaan FiSME:n, ISME:n 
ja musiikkikasvatusta harjoittavien oppilaitosten ja järjestöjen 
toiminnasta. Verkkosivut toimivat yhteydenpitoalustana koko kentälle. 
Facebook-sivu palvelee koko jäsenkuntaa ja muita alan toimijoita.  
 



3.2  Kuukauden kolumnit  
FiSME:n verkkosivuilla ilmestyy 10 kertaa vuodessa puheenvuoroja 
ajankohtaisista asioista nimikkeellä ”kuukauden kolumni”. Kolumnisarja 
aloitettiin syksyllä 2014.  
 

3.3  Musiikkikasvatuskirja 
Musiikkikasvatus-kirjasta tehdään ajankohtaistettu verkkoversio. Kirjan 
jakelua jatketaan verkkoversioon asti.  

 
 
4.  SUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020 

 
Yhdistyksen tavoitteena lähivuosille on ISME:n maailmankonferenssin 
järjestäminen. Yhdistyksen toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi 
kehitetään tehokkaalla verkostotoiminnalla, aktiivisella kotimaan 
vaikuttamisella sekä kaikkien mahdollisten uusien resurssien 
kartoittamisella.  

 
Tulevan toiminnan toteutukseen varaudutaan korvaamalla 
puheenjohtajan työtä palkkiolla ja/tai pääsihteerin palkkaamisella. 
 
 

5.  MUU TOIMINTA 
 
5.1.  FiSME osallistuu Suomen musiikkineuvoston jäsenenä Suomen 

musiikkielämän kehittämiseen ja kansainvälisen yhteistoiminnan 
kehittämiseen Maailman musiikkineuvoston ja Euroopan 
musiikkineuvoston kautta.  

5.2.  Tuetaan FiSME:n toimintaideologiaan liittyviä paikallisia tapahtumia. 
5.3.  Tuetaan opiskelijatapahtumia, joiden tavoitteena on koota yhteen ja 

tiivistää suomalaisten musiikkikasvatuksen eri osa-alueita edustavien 
järjestöjen välistä yhteistyötä.   

5.4.  Aktivoidaan opiskelijoiden osallistumista ISME:n toimintaan pitämällä 
yhteyttä musiikkikasvatuksen opiskelijajärjestöihin.  

5.5.  Vaikutetaan aktiivisesti ISME-konferenssien laatuun ja sisältöihin.   
5.6.  FiSME pyrkii musiikkikasvatuskirjaston perustamiseen tähtääviin toimiin ja 

on osallisena mahdollisessa siihen tähtäävässä hankkeessa. 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2017 
 
MENOT  
Sihteeripalvelut, kirjanpito 1.500 
Puheenjohtajan palkkio  1.500  
Kouluttajat 1.000 
Muut seminaari- ja kokouskulut, Matkat  1.300  
Tietoliikenne, posti,   1.500  
Jäsenmaksut   800  
Markkinointi   500   
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset  900  
Tilintarkastus   300   
Pankkikulut   350  
Muut hallintokulut   250    
Ostopalvelut  550 
Muut kulut  100 
 
 
TULOT 
Jäsenmaksut, Henkilöjäsenet 100 x 20 €     2.000 
Jäsenmaksut, eläkeläiset/opiskeljat 50 x 10 €        500 
Jäsenmaksut, Yhteisöt 5 x 100 €     1.000 
Musiikkikasvatuskirjan tuotot 35 € x 20 kpl     1.050 
TaiKe, toiminta-avustus      6.000 
 
 
YHTEENSÄ  10.550  10.550 
 
 


