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Suomen Säveltäjät ry  
• edistää suomalaista luovaa säveltaidetta ja pyrkii saamaan jäsentensä musiikkia esitetyksi  
• valvoo ja tukee säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä yhteiskunnallista 
arvostusta 
• toimii ammattiaan harjoittavien jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä.  

 
Säveltäjän kvartaali on 25 vuotta  
Yhdistyksemme toiminnan ja edunvalvonnan perustana on ymmärrys säveltäjän työn ominaislaadusta ja 
edellytyksistä. Säveltäjän kehittyminen taiteilijana on pitkä ja muuntuva prosessi. Siksi säveltäjän kvartaali 
saattaa olla neljännesvuosisata. Säveltäjät ovat usein korkeasti koulutettuja: ammatin harjoittamiseen 
liittyvät tiedot ja taidot on hankittu pitkäkestoisin ja usein kansainvälisin opinnoin.  
 

Säveltäjän toimeentulo koostuu yleisimmin apurahoista, sävellyspalkkioista ja tekijänoikeustuloista. 
Ammatinharjoittajana säveltäjä on palkansaajan ja yrittäjän välimaastossa ja hänen tulolähteensä ja 
sosiaaliturvansa koostuu useista palasista.  
 

Yhdistyksemme  
• on perustettu vuonna 1945 taidemusiikin säveltäjien yhdistykseksi. Jäseninä tuolloin 18 henkilöä  
• seuraa aktiivisesti taidemusiikin alan kehittymistä osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuuri- ja 
koulutuspoliittista kehystä  
• on mukana useissa taiteen toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavissa elimissä huolehtimassa 
säveltäjien eduista  
• edistää omin hankkein sävellyksen alan varhaispedagogiikan kehittämistä (mm. 
sävellyspedagogiikan aineistopankki Opus1.fi)  
• on kansainvälisesti verkostoitunut oman alansa organisaatioihin ja tapahtumiin  
• on sitoutunut toiminnassaan monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden sekä tasa-arvon 
periaatteisiin.  
 

Yhdistyksen jäsenet  
• jäsenmäärä syyskuussa 2020 yhteensä 222 henkilöä: 26 naista ja 196 miestä  
• vanhin jäsen on syntynyt vuonna 1930 (Jorma Panula) ja nuorin vuonna 1995 (Joel Järventausta)  
• jäsenistä 15 prosenttia on alun perin muualta kuin Suomesta.  

 

Suomen Säveltäjät ry: uusi tunnus  
• saatavilla myös juhlavuoden versio tunnuksesta  
• lataa tunnus täältä: https://composers.fi/75-juhlavuoden-logot  
• suunnittelija Pekka Piippo   
• ”Säveltäjät synnyttävät musiikilla mielikuvia. Taidemusiikki on kuin oma kielensä ja teoksen sisältä 
voi löytää viestin säveltäjältä. Uudessa tunnuksessa kirjaimet heijastuvat alapuolelle ympyrämuotoina. 
Tunnuksen elliptiset muodot kuvastavat musiikin ääniä ja rytmiä.” 

  
  

https://composers.fi/75-juhlavuoden-logot/


Juhlavuoden 2020 päätapahtuma  
 
Radion sinfoniaorkesterin konsertti 2.10.2020 Musiikkitalossa, Helsingissä  
Tuuli Lindeberg, sopraano, RSO, joht. Hannu Lintu  

Outi Tarkiainen: Jään lauluja, kantaesitys (Ylen tilaus)  
Paavo Heininen: Arioso op. 16  
Sampo Haapamäki: Synny! (Laulusarjan 1. osa), kantaesitys (Ylen tilaus)  
Jouni Kaipainen: Accende lumen sensibus op. 52  
 

Konsertti RSO:n verkkosivulla: https://yle.fi/aihe/tapahtuma/2020/10/02/suomen-saveltajat-75-vuotta  
 
 
Näin tavoitat meidät  
 

• toiminnanjohtaja Vappu Verronen | vappu.verronen(at)composers.fi | +358 (0)9 44 55 89  
• toimisto: saveltajat(at)composers.fi | +358 (0)9 44 55 89  
• hallituksen puheenjohtaja: Antti Auvinen | antti.auvinen(at)composers.fi  
• https://composers.fi  
• tapahtumakalenteri: https://composers.fi/kalenteri  
• https://www.facebook.com/SuomenSaveltajat  
• https://www.youtube.com/channel/UCCKIccnTLbctN1YaXrPp-Xw/featured  
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