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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  
 
Vuosi 2021 oli edelleen Suomen Säveltäjien toiminnassa poikkeusvuosi. Koronapandemian toi-
sena vuonna poikkeustilasta alkoi tulla jo väsyttävän pysyvää ja kulttuurialan kannalta totista 
taistelua. Musiikkialan rajoitukset tuntuivat epäreiluilta verrattuna esimerkiksi ravintolatoimin-
taan, ja pettymyksen tunteet poliittisia päätöksiä kohtaan olivat kovat. Kulttuurin ahdinko ja 
tulevaisuus ei vaikuttanut olevan yhdellekään puolueelle kovin tärkeä asia, ja tässä näenkin 
lähivuosien vaikuttamisen keskeisen ongelman. Jos päättäjältä puuttuu omakohtainen merki-
tyksellinen suhde taiteeseen, onko mitään tehtävissä? 
 
Toisaalta säveltäjien ja koko alan edunvalvonta tuotti tulosta. Lisätalousarvioilla myönnettiin 
merkittävät summat koronatukia jaettavaksi Taiteen edistämiskeskuksen apurahoina. Hyvitys-
maksun ja kulttuuribudjetin leikkaukset saatiin pysäytettyä, samoin säveltäjien kannalta kata-
strofaalisten tekijänoikeuslain muutosten eteneminen eduskuntaan.  
 
Uuden toiminnanjohtajan kannalta vuosi 2021 oli tapahtumarikasta uuden rakentamisen aikaa. 
Suurimpana askeleena näen hallituksen strategiatyön, jonka avulla pienen yhdistyksen rajalliset 
voimavarat suunnataan parhaiten. Meidän kannattaa hyödyntää edunvalvonnassa muita järjes-
töjä, joissa toimimme, ja keskittyä juuri säveltäjien kysymyksiin. Haluamme, että oma äänemme 
erottuu nimenomaan taiteilijajärjestönä, joka tuo vastapainoa markkinamekanismin ehdoilla 
toimivalle maailmalle. 
 
Tavoitteiden kiteyttäminen ja karsiminen ei ollut helppoa, mutta työ hallituksen kanssa oli 
innoittavaa. Yhteiseksi iskulauseeksi nousi “enemmän esityksiä eläville”, jota voimme ajaa niin 
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa kuin musiikin edistämistoiminnassa. Esimerkiksi joulu-
kuussa säveltäjillä oli mahdollisuus ottaa teoskartoituslomakkeella suoraan yhteyttä Musica 
nova Helsingin taiteelliseen johtajaan Tuuli Lindebergiin, ja mahdollisuutta käytti 85 säveltäjää. 
Tämä ja yleinen palaute osoitti, että suunta on oikea, vaikka tulosten saaminen tulee luonnol-
lisesti viemään aikaa.   
 
Toinen kesäisen strategiaseminaarimme olennainen oivallus on, että haluamme olla yhdistys, 
jossa on hyvä olla. Yhdistyksellä on mahdollisuus luoda puitteet tasavertaisille kohtaamisille ja 
säveltäjien vertaistuelle ammatillisissa asioissa. Haluan olla mukana rakentamassa hyvää kes-
kustelukulttuuria ja kollegiaalista tunnelmaa. Jokainen jäsen on tervetullut osallistumaan toi-
mintaan.  
 
Vappu Verronen  
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YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI  
 
Yhdistys on perustettu 15.10.1945, joten yhdistys täytti toimintavuonna 76 vuotta.  
 
JÄSENET JA KOKOUKSET 
 
Vuoden aikana yhdistykseen hyväksyttiin yhdeksän uutta jäsentä. Vuoden lopussa yhdistyk-
sessä oli 234 säveltäjäjäsentä ja yksi kannatusjäsen.  
 
Koronatilanteesta johtuneet kokoontumisrajoitukset aiheuttivat toimintavuonna edelleen 
muutoksia yhdistyksen kokouksiin. Kevätkokous järjestettiin pelkästään etäkokouksena ja 
syyskokous hybridikokouksena, sekä lähi- että etäosallistumismahdollisuudella.  
 
Lisäksi järjestettiin kaksi jäsentilaisuutta etänä. Kesäseminaarissa 10.6. vieraana olivat Erkki 
Liikanen ja Helena Värri Suomen Sinfoniaorkesterit ry:stä. 17.12. järjestettiin tapaaminen, 
jossa puhuttiin ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä, ja taiteellinen johtaja Tuuli Linde-
berg kertoi vuoden 2023 Musica nova Helsinki -festivaalin teemoista.   
 
Uuden Musiikin Lokakuu -festivaalin yhteydessä Oulussa 2.10. voitiin järjestää vapaamuotoinen 
jäsentapaaminen fyysisenä tapaamisena.  
 
Kevätkokous 23.4. 
 
Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 23.4. etäkokouksena niin, että ainoastaan kokouk-
sen toimihenkilöt, hallituksen puheenjohtaja Antti Auvinen sekä kokouksen puheenjohtaja 
Osmo Tapio Räihälä olivat lähiosallistujina kokouspaikalla. Äänestykset suoritettiin sähköisen 
äänestysjärjestelmän avulla. Kokoukseen osallistui 56 yhdistyksen jäsentä, jonka lisäksi 14 jä-
sentä valtakirjalla sekä yksi kannatusjäsen.  
 
Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten 
tilalle. Vaalissa uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Niilo Tarnanen. Hallituksen jäseniksi va-
littiin jatkokaudelle Markku Klami, Veli Kujala ja Paola Livorsi. Madetoja-säätiön hallitusvaalissa 
valittiin jatkokaudelle puheenjohtaja Lotta Wennäkoski. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen 
vaalissa valinta tehtiin arvalla kahden ehdokkaan saatua saman äänimäärän. Varsinaiseksi jäse-
neksi tuli valituksi Jouko Laivuori ja varajäseneksi Meeri Pulakka.   
 
Syyskokous 4.11. 
 
Syyskokous järjestettiin hybridikokouksena 4.11. Lähikokouksen paikkana oli Scandic Simon-
kenttä Helsingissä. Puheenjohtajana toimi Tuomas Kettunen. Läsnä tai etäyhteyden kautta 
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paikalla oli 45 yhdistyksen jäsentä, jonka lisäksi kahdeksan jäsentä valtakirjalla sekä yksi kanna-
tusjäsen. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Suomen 
Säveltäjäin Sibelius-rahaston hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uusiksi jäseniksi Matei 
Gheorghiu, Sid Hille, Anna Huuskonen, Asta Hyvärinen ja Kirmo Lintinen.  
 
HALLITUS JA STRATEGIA 
 
Hallitus piti toimintavuoden aikana 12 varsinaista kokousta, joista suuri osa pidettiin koronati-
lanteen vuoksi etäyhteyksin. Näiden lisäksi hallitus kokoontui elokuussa Villa Vikaniin Raase-
poriin viettämään kaksipäiväistä kesäseminaaria. Seminaarin työpajoissa kirkastettiin perusteh-
täviä ja määriteltiin yhdistyksen uudet strategian kulmakivet.  
 
Yhdistyksen perustehtävänä on olla jäsenten yhteisö, joka ajaa säveltäjien etuja ja edistää tai-
demusiikkia. Olemme taiteilijajärjestö, joka muistuttaa ympäröivää maailmaa ja musiikkialaa 
taiteen itseisarvosta ja sen tekemisen ehdoista. Yhdistyksenä haluamme luoda puitteet kolle-
goiden yhteisölle ja edistää ammatin harjoittamiseen liittyvää tiedon jakoa ja koulutusta. Edun-
valvonnassa olemme pitkäjänteinen, asiantunteva ja vaikuttava edunvalvoja erityisesti niissä asi-
oissa, jotka ovat juuri meitä koskevia ja joita muut eivät edistä. Taidemusiikin edistämistoimin-
nassa korostuu apurahoihin ja avustuksiin käytettävien varojen lisääminen.  
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TYÖRYHMÄT 
 
Yhdenvertaisuustyöryhmä kokoontui neljä kertaa ja pääpaino oli tulevassa Taidemusiikin tun-
nusluvut -hankkeessa. Yhdistys alkaa kartoittaa nykymusiikin osuutta taidemusiikin ohjelmis-
toissa ja keskeinen kysymys liittyy yhdenvertaisuusasioiden seurantaan, esimerkiksi naisten 
osuuteen.  
 
Sävellyspedagogisen työryhmän nimi muutettiin Ääneni äärelle -työryhmäksi. Otsikon alle me-
nevät nyt oppilaitoshankkeen ja Opus 1 -aineistopankin lisäksi kaikenlainen säveltäjän ammat-
tiin liittyvä koulutuspolitiikka sekä sävellyspedagogiset hankkeet ja aloitteet. Ryhmä oli varsin 
aktiivinen ja kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, ja edusti yhdistystä mm. Pohjoismaisilla 
musiikkipäivillä sekä FiSME ry:n valtakunnallisilla musiikkikasvatuspäivillä.  
 
Uutena työryhmänä perustettiin hallituksen alatyöryhmä tulevalle Toimeentulomallit-hank-
keelle. Projektissa on tarkoitus jäsentää ja selvittää käytännön ammatin harjoittamiseen liittyviä 
kysymyksiä säveltäjän erilaisissa toimeentulomalleissa. 
 
Työryhmien kokoonpanot löytyvät henkilöluetteloista kohdasta liitteet.  
 
TOIMISTO 
 
Henkilöstön työnjakoa ja toimenkuvia kehitettiin. Tammikuussa toimisto- ja viestintävastaa-
vana aloitti FM Laura Sallinen. Viestintään panostetaan aiempaa enemmän, ja se siirtyi koko-
naisuudessaan toimiston hoidettavaksi. Yhdistyksellä on näin kaksi vakituista täysipäiväistä 
työntekijää. Lisäksi taloushallintoa hoitaa oman toimensa ohella Heikki Savolainen.  
 
Ulkoisten tapahtumien vähennyttyä korona-aikana kehitettiin sisäisiä toimintoja. Kirjanpitoa 
ja seurantaa uudistettiin ja henkilökunnalle järjestettiin koulutus Procountor-ohjelmistosta. 
Myös tietosuoja-asioiden kehittämistä valmisteltiin henkilörekistereihin liittyvällä koulutuk-
sella. Toimisto- ja viestintävastaava osallistui häirintäyhteyshenkilöiden koulutukseen, jolla en-
nakoitiin tulevia yhdenvertaiseen kohteluun ja häirintätilanneohjeisiin liittyviä hankkeita.  
 
Suuri muutos oli toimiston muutto Helsingin Kampista Espoon Keilaniemeen. Ns. Musiikin 
Sataman kahdeksan järjestöä (mm. Teosto ja Gramex) muuttivat saman katon alle, ja Suomen 
Säveltäjät Teoston jäsenjärjestönä seurasi mukana uusiin tiloihin. Erityisen haasteen asetti yh-
distyksen mittavan arkiston muuttaminen Runeberginkadulta Keilaniemeen. Yhdistys sai avuk-
seen kaksi kesätyöntekijää kahdeksi viikoksi: Pietari Porttikivi ja Ilona Aura järjestivät ja luet-
teloivat arkistoa sekä auttoivat säveltäjäkotien kanssa.   
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TALOUS  
 
Yhdistyksen talous säilyi vakaana. Yhdistyksen keskeinen rahoittaja on Teosto, jonka jäsenjär-
jestönä Suomen Säveltäjät sai toiminta-avustusta lähes 215 000 euroa. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön toiminta-avustus kutistui entisestään ja yhdistys sai tukea vain 5 000 euroa.  
 
Kopiosto ry:n kopiointikorvaukset 
 
Kopiosto ry:n kopiointikorvaukset koko alan oikeudenhaltijoiden yhteisiin tarkoituksiin eli 
suomalaisen musiikin edistämiseen olivat jonkin verran budjetoitua suuremmat, yli 270 000 
euroa. Kopiosto tilittää nuottien kopioinnista saadut korvaukset kollektiivisesti jäsenjärjestöil-
leen, jotka voivat käyttää saamansa korvaukset vain tiettyihin, tarkoin määriteltyihin tarkoi-
tuksiin. Kopiosto-korvaukset kertyivät nuottien käytöstä eri käyttöalueilla.  
 

 
 
Yhdistyksen varojen käyttö  
 
Varojen käytössä toimintavuonna korostui apurahojen ja avustusten myöntäminen sekä jul-
kaisu- ja tiedotustoiminta, kun taas jäsentapahtumat, kansainvälinen toiminta sekä konsertit ja 
festivaalit olivat vähissä. Yksityiskohtaiset taloustiedot ovat tilinpäätöstiedoissa.  
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KOULUTUS, NEUVONTA JA VIESTINTÄ  
 
Yhteistyössä Music Finlandin kanssa jäsenistölle järjestettiin Musica nova Helsinki -festivaalin 
aikana 9.2. etäseminaaritilaisuus ”Networking in Composers’ career”, jossa Osmo Tapio Räi-
hälä haastatteli taiteellista johtajaa André de Ridderiä. Keskustelussa säveltäjän näkökulmia 
edustivat Alex Freeman, Maija Hynninen, Outi Tarkiainen ja Lisa Streich. 
 
Vuoden aikana jäsenistöä neuvottiin tekijänoikeudellisissa, toimeentulo-, verotus-, sopimus- 
ym. kysymyksissä. 29.4. jäsenille järjestettiin etätilaisuutena veroilta, jossa Muusikkojen liiton 
ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton talouspäällikkö Sanna Wälläri alusti veroilmoitukseen 
liittyvistä vinkeistä ja vastasi osallistujien kysymyksiin. Tarpeen vaatiessa on mahdollista saada 
myös ulkopuolista lainopillista neuvontaa.    
 
25.5. järjestettiin koulutustilaisuus liittyen apurahojen ja avustusten myöntöön liittyviin esteel-
lisyyskysymyksiin. Etäseminaarissa asianajaja Oili Kela puhui niin yhdistyksen kuin säätiöiden 
esteellisyyskysymyksistä ja lähipiirimäärittelyistä. Toimintavuoden aikana Suomen Säveltäjien 
hallitus laati ohjeistuksen apurahatoimikuntien ja juryjen nimeämisiin. Mikäli hallituksen jäsen 
itse hakee tukea, hän ei osallistu päätöksentekoon eikä toimikunnan tai juryn nimeämiseen. 
Strategian laatimisen yhteydessä todettiin, että edistämistoiminnan ja taiteellisen arvioinnin 
tehtävissä tulee olla nopea rotaatio ja henkilövaihtuvuus, kun taas esimerkiksi edunvalvonnassa 
korostuu pitkäjänteisyys ja syvällisen kokemuksen kerääminen.   
 
19.8. toteutettiin yhteistyössä Music Finlandin kanssa Säveltäjän selfie -etätilaisuus, joka kes-
kittyi säveltäjien itsensä markkinoimiseen ja viestintään kotisivuilla, kouluttajana Hannele Ek-
lund. 
 
Viestintä  
 
Yhdistyksen keskeisiä viestintäkanavia olivat jäsensähköpostit sekä kotisivut ja Facebook-sivu, 
jolla oli vuoden lopussa noin 1200 seuraajaa. Jäsenviestinnässä jäsenistöä informoitiin aktiivi-
sesti edunvalvonnan kysymyksistä, apurahahauista, kilpailuista ja teoshauista, jäseneduista sekä 
erilaisista tapahtumista. Kotisivujen ajantasaisuuteen panostettiin, ja uutisosiossa julkaistiin 
runsaasti ajankohtaisia kannanottoja ja tiedotteita.  
 
Yhdistys oli mukana useissa musiikki- ja tapahtuma-alan viestintäkampanjoissa, joilla vaadittiin 
tukea koronarajoituksista kärsineelle alalle sekä kokoontumisrajoitusten purkamista yhden-
vertaisella tavalla. Toukokuussa Helsingin Sanomissa julkaistiin yli 40 alan toimijan kokosivun 
ilmoitus yleisötapahtumien yhdenvertaisen kohtelun puolesta. Lisäksi yhdistys osallistui kesä-
kuussa ”Mitta on täysi!” -julkilausumaan, jonka allekirjoitti noin 170 kulttuuri- ja tapahtuma-
alan tahoa.             
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Jäsenlehti Kompositio ilmestyi kaksi kertaa, touko- ja joulukuussa. Lehden painosmäärä oli 550 
kpl. Lehden artikkelit käsittelivät vuoden aikana muun muassa sävellyspedagogisia hankkeita, 
apurahoja jakavia tahoja sekä pohjoismaista säveltäjäyhteistyötä. Lisäksi lehdessä julkaistiin 
ajankohtaisia kantaesityksiä sekä kirja- ja levyarvioita.  
 
Jäsenistölle toteutettiin alkuvuodesta yhdistyksen viestintää ja jäsenpalveluja kartoittanut ky-
sely, johon vastasi vajaa neljännes jäsenistä. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että jäsenet ovat kes-
kimäärin tyytyväisiä yhdistyksen viestintään (4,1/5) ja jäsenpalveluihin (4,2/5). Myös tyytyväi-
syys yhdistyksen toimintaan yleensä oli varsin hyvällä tasolla (4,2/5). Toisaalta kehitystoiveita 
tuli runsaasti. Yhdistyksen toivottiin muun muassa lisäävän viestintänsä läpinäkyvyyttä ja yh-
denvertaisuutta. Kotisivujen englanninkielisiä osuuksia ja jäsenlistaa toivottiin täydennettävän, 
ja tätä työtä lähdettiin kehittämään jo toimintavuoden aikana. Lisäksi sosiaaliseen mediaan ha-
luttiin lisää dynaamisuutta ja aktiivisuutta, ja Kompositio-lehdeltä toivottiin musiikkitieteellisiä 
ja musiikinteoreettisia aiheita sekä tarvittaessa poleemisiakin keskustelunavauksia.  
 
 
EDUNVALVONTA  
 
EDUNVALVONTA KOTIMAASSA 
 
Vuosi oli täynnä tulevaisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ratkaisuja, kuten kulttuurin rahoitus 
Veikkaus-kytköksen purkamiseen liittyen tai tekijänoikeuslain valtava uudistus DSM-direktiivin 
mukaiseksi. Samaan aikaan koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika jatkui koko vuoden ja pa-
heni niin, että vuosi päättyi jälleen kulttuurin täyssulkuun. Taiteilijoiden pettymys päättäjiä 
kohtaan oli käsinkosketeltava.  
 
Yhdistyksen toiminnassa edunvalvonta vei paljon voimavaroja, ja strategiatyön yhteydessä tun-
nistettiin välttämättömyys keskittyä tulevaisuudessa erityisesti niihin asioihin, joita muut eivät 
aja.  Muissa asioissa tavoitteena on hyödyntää muiden järjestöjen kanssa yhteisiä vaikuttamisen 
kanavia. Korona-aika toi kuitenkin samalla esiin eri toimijoiden erilaiset painotukset edunval-
vontakysymyksissä.  
 
Kokonaisuutena yhdistyksen vaikuttavuus oli hyvällä tasolla, ja saimme tuotua kantamme esiin 
niin julkisuudessa kuin ministeriö- ja eduskuntatasolla sekä muissa alan järjestöissä. Otimme 
mm. osaa musiikkialan kysymyksiä käsitelleeseen kokoukseen 29.11. pääministeri Sanna Mari-
nin vieraana yhdessä seitsemän muun alan järjestön kanssa.  
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Koronakriisi  
 
Koronapandemia on kulttuurialan kannalta kriittisen kauaskantoinen kriisi. Taloudelliset me-
netykset ovat valtavat, ja taiteen ja kulttuurin barometrin mukaan moni taiteilija harkitsee tai 
on vaihtanut alaa. Music Finlandin kautta päättäjille toimitettiin jatkuvasti tilannekuvaa mu-
siikki- ja tapahtuma-alan menetyksistä ja vaatimuksista. Esitystoimintaa rajoitettiin useaan ker-
taan kokonaan tai osittain. Musica nova Helsinki järjestettiin lähes kokonaan vain verkossa. 
Viitasaaren Musiikin aika pystyttiin järjestämään, mutta esimerkiksi Helsingin juhlaviikot ja 
suunniteltu Wonderfeel-festivaali peruttiin viime hetkellä ennen tapahtumaa.  Aluehallintovi-
ranomaisten kautta toteutettu vaihteleva ja ennakoimaton rajoituspolitiikka nähtiin epäreiluna 
verrattuna muihin aloihin, esimerkiksi ravintolatoimintaan. 3.6. nähtiin ennenkuulumaton kult-
tuurialan “Mitta on täysi!” -mielenosoitus eduskuntatalon edessä ja Kansalaistorilla.  
 
Korona-aikana lausuntoja pyydettiin ja annettiin tiuhaan asioista, joita voidaan pitää uuden-
tyyppisenä yhdistykselle, esimerkiksi kannat tartuntatautilakiin ja ns. koronapassiin. Pääasiassa 
pyrimme lausumaan asioista kootusti, esimerkiksi Teoston, Music Finlandin tai Forum Artisin 
nimissä. Yhdistyksemme keskeisimmät vaatimukset olivat eri alojen tasapuolinen kohtelu ko-
ronarajoituksissa ja ennen kaikkea taloudellinen tuki kulttuurialalle sekä lyhyellä aikavälillä että 
jälleenrakennusvaiheessa. Taiteen edistämiskeskus jakoi koronapandemiaan liittyvää tukirahoi-
tusta toimintavuoden aikana kolmen hakukierroksen kautta eri kriteerein yhteensä yli 60 mil-
joonaa euroa.  
 
Koronapandemian vaikutuksia säveltäjien arkeen tutkittiin jäsenkyselyllä lokakuussa 2021. Vas-
taajia oli 47. Kyselystä käy ilmi, että koronarajoitukset ovat vaikuttaneet säveltäjien työhön 
monella tapaa, vaikka työn ydin onkin pysynytkin melko samanlaisena. Tilausten, esitysten ja 
esiintymisten peruuntuminen tai jatkuva siirtyminen, yleisen ilmapiirin aiheuttama motivaation 
tai aloitekyvyn puute, etäopetustyön kuormittavuus sekä huoli romahtaneista tekijänoikeus-
tuloista olivat vastausten valossa suurimpia pandemiasta aiheutuneita vaikutuksia säveltäjien 
työssä. Yli 70 % vastasi pandemian vaikuttaneen sävellystyöhön ja noin 60 % kyselyyn vastan-
neista ilmoitti tulojensa vähentyneen korona-aikana. Yleistä hyvinvointia mitanneiden kysy-
mysten perustella kyselyyn vastanneet säveltäjät ovat keskimäärin melko tyytyväisiä elämäänsä, 
vaikka työhön liittyvä stressi tai ahdistus oli korkealla (4/5). Alhaisimman arvosanan (2/5) sai 
tyytyväisyys säveltäjän asemaan Suomessa, joka kuvastanee ainakin osittain korona-ajan petty-
mystä valtiovallan toimiin kulttuurin alalla.   
 
Eräänä korona-ajan toimenpiteenä yhdistys osallistui yhdeksän muun musiikkialan järjestön 
kanssa tempaukseen, jossa jäsenillä oli mahdollista saada maksutonta kriisiapua lääkärikeskus 
Mehiläisen asiantuntijoilta. 
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Tekijänoikeuslain uudistus 
 
Keskeinen painopiste toimintavuoden edunvalvonnassa oli tekijänoikeuslain uudistus ns. DSM-
direktiivin kansalliseksi voimaansaattamiseksi. Kyseessä on yksi historian lobatuimmista direk-
tiiveistä, joten arvattavissa oli, että myös Suomen lainsäädäntöprosessi saisi eri rintamat liik-
keelle. Tekijänoikeusjärjestöjen suuntainen rintama kannatti direktiivin implementointia sana-
muodon mukaan, mutta syyskuussa lausuntokierrokselle annettu lakiluonnos oli alalle järkytys. 
Se sisälsi paljon tekijöille negatiivisia piirteitä, joista osa ei edes liittynyt direktiivin implemen-
tointiin. Internetalustojen vastuuasema oli määritelty toisin kuin direktiivissä ja opetus-
poikkeusta ehdotettiin laajennettavaksi niin, että Kopioston lupaa graafisen aineiston kuten 
nuottien käyttöön opetuksessa ei olisi enää tarvittu. 
  
Yhdistys panosti vaikuttamiseen erityisesti taiteilijoiden sopimuksiin liittyvän 3 luvun kysymys-
ten osalta kampanjoimalla yhdessä muiden Tekijäfoorumin järjestöjen kanssa. Tällaisia ovat 
mm. oikeus kohtuulliseen korvaukseen ja oikeus saada tietoa oikeuksien hyödyntämisestä esi-
merkiksi kustannussopimuksen perusteella. Toiminnanjohtaja oli jäsenenä Tekijäfoorumin työ-
valiokunnassa, joka tapasi kaikkien hallituspuolueiden edustajat aiheen tiimoilta. Myös Tekijä-
foorumi vaati asian palauttamista valmisteluun ja kampanjoi omalla visuaalisella ilmeellä koko 
syksyn aiheesta.  
 
Vaikuttamistavoitteessa onnistuttiin. Hallituksen esitystä ei annettu suunnitelman mukaisesti 
joulukuussa eduskunnalle, vaan asia siirtyy vuodelle 2022, ja ministeriössä on tehty muutoksia 
mm. asiaa valmistelevien virkamiesten osalta.  
 
Kulttuurin rahoitus 
 
Akuutti rahoituskysymys vuoden varrella oli hyvitysmaksu, jota esitettiin jälleen leikattavaksi. 
Yhdistys kampanjoi asiassa säveltäjäkasvoin, ja myös elokuva-ala sai paljon julkisuutta asialle. 
Lopulta leikkausuhka peruttiin.  
 
Isompi kysymys oli kulttuurirahoituksen sidos rahapelituottoihin. Veikkauksen kautta tu-
loutettavien varojen määrä on pudonnut paitsi koronan vaikutuksesta, myös rahapelihaittojen 
vähentämisen seurauksena. Samaan aikaan on yhteiskunnassa saavutettu laaja konsensus siitä, 
että uhkapelaamisen ja kulttuurin rahoituksen sidos tulee pysyvästi irrottaa. Myös Suomen 
Säveltäjät on kannattanut varojen siirtämistä budjettiin ja kulttuurin siirtymistä yleisrahoituk-
seen. Toimintavuoden ennakkotieto oli, että rahapelituottojen laskua ei enää kompensoitaisi 
täysimääräisesti. Lokakuussa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kutsui alan järjestöt, 
myös Suomen Säveltäjät, kuulemaan mihin leikkaukset tulevat kohdistumaan. Tilaisuus sai jul-
kisuudessa paljon huomiota, sillä hallituspuolueiden oli tarkoitus vielä neuvotella asiasta. Kult-
tuuriala kampanjoi voimakkaasti leikkauksen perumisten puolesta. Lopulta leikkaukset perut-
tiin vielä kerran täysimääräisesti. 
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Veikkaus-kytköksen purkamista valmistellut työryhmä julkaisi selvityksensä helmikuussa. Ryh-
mää johti Erkki Liikanen, joka kävi puhumassa aiheesta myös yhdistyksen etäseminaarissa ke-
säkuussa. Työryhmä tarjosi erilaisia vaihtoehtoja kytköksen purkamiseksi. Yhdistys kannatti 
lausunnossaan kokonaisuudistusta. Rahoitusmalliuudistus siirtyi hankeryhmälle ja parlamentaa-
riselle seurantaryhmälle, jonka kuulemistilaisuuteen yhdistys osallistui vuoden lopussa. Puolu-
eiden neuvotteluissa saavutettiin sopu suunnitelmasta vuoden vaihteen jälkeen ja hallituksen 
esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2022. Uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen 
voittovarat tuloutettaisiin vuonna 2024 valtiolle yleiskatteellisena, mutta nykyisiä jakosuhteita 
noudatellen.   
 
Ammatilliset asiat ja sosiaaliturva  
 
Strategisten valintojen mukaisesti perustettiin Toimeentulomallit-työryhmä, jonka työ painot-
tuu vuosien 2022–2023 väliselle ajalle. Projektissa on tarkoitus jäsentää ja selvittää käytännön 
ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä säveltäjän erilaisissa toimeentulomalleissa. Sävel-
täjän ammatinharjoittaminen voi tilanteesta riippuen hahmottua eri kohdissa janaa, jonka yh-
dessä päässä on yrittäjän, toisessa palkansaajan asema, ja eri asemiin liittyy erilaisia sosiaalitur-
van ja eläkevakuuttamisen seurauksia. Usein eri roolit yhdistyvät lomittain. Toimintavuoden 
aikana valmisteltiin hanketta selvittämällä mm. arvonlisäverokysymyksiä.  
 
Yhteiskunnallista vaikuttamista jatkettiin edelleen erityisesti taiteilijaeläkkeiden kappalemäärän 
lisäämiseksi sekä työttömyyskorvauksen kehittämiseksi niin, että tekijänoikeuskorvaukset 
aiemmin luoduista teoksista eivät leikkaisi työttömyysturvaa. Myös sosiaaliturvakomitea jatkoi 
työtään ja sen edistymistä seurattiin neljän taiteilijajärjestön yhteistyönä (Suomen Säveltäjät, 
Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Taiteilijaseura ja Finlands svenska författareförening). Vaikka 
taiteilijoiden ja freelancereiden vaikeudet sovittaa yhteen ansiotyötä ja etuuksia mainittiin ns. 
ongelmaraporteissa, ei vuoden lopussa julkaistuissa komitean alustavissa linjoissa ollut havait-
tavissa taiteilijoille myönteisiä uudistuksia. Vaikuttamistyö jatkuu vuonna 2022.  
 
Koulutuspolitiikka 
 
Yhdistys jatkoi yhteiskunnallista vaikuttamista alan koulutuskenttään ja sävellyspedagogiikkaan 
liittyen. Säveltämisen OPS-suositus taiteen perusopetukseen julkaistiin ruotsiksi ja englanniksi. 
Toiminnan tavoitteena on kannustaa lapsia, nuoria ja aikuisia säveltämään nimenomaan am-
mattitaitoisen säveltäjän opetuksessa sekä tarjota oppilaille valtakunnallisesti yhdenvertaiset 
mahdollisuudet kehittää ja syventää omaa musiikillista ilmaisuaan säveltämällä. Sanna Ahven-
järvi ja Minna Leinonen edustivat yhdistystä FiSME ry:n valtakunnallisilla musiikkikasvatuspäi-
villä Tampereella marraskuussa pitämällä työpajan ”Opettajan ja oppilaan roolit sävellyspro-
sessissa”.   
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Taidemusiikin tunnusluvut ja yhdenvertaisuuskysymykset 
 
Yhdistyksellä on jo pidempään ollut tavoitteena kartoittaa elävien säveltäjien ja uuden suoma-
laisen musiikin osuutta maamme taidemusiikin ohjelmistoissa ja yhdenvertaisuuskysymykset 
huomioon ottaen. Yhteistyö asian selvittämiseksi aloitettiin Suomen Sinfoniaorkesterien 
kanssa. Orkesteripäivillä yhdenvertaisuusaihe oli esillä, ja yhdistyksen puheenvuoron yhden-
vertaisuudesta säveltäjän näkökulmasta käytti Riikka Talvitie. Aihe oli esillä myös Teams-jä-
sentilaisuudessa kesäkuussa, jossa puhui Suomen Sinfoniaorkesterien toiminnanjohtaja Helena 
Värri. Säveltäjä Matei Gheorghiu esitteli kartoittamiaan lukuja festivaalien ja apurahajakojen 
näkökulmasta. Keskustelu elävien säveltäjien osuuksista esitysmäärissä herätti virkeää keskus-
telua.  
 
Strategiaprosessissa taidemusiikin tunnuslukujen kartoittaminen nostettiin kärkihankkeeksi: 
pystymmekö selvittämään, millainen on kotimaisten aikamme säveltäjien teosten osuus ohjel-
mistoissa sekä esitetyn ohjelmiston sukupuolijakauma? Tehtävää selvittämään palkattiin vuo-
den lopussa musiikkitieteen opiskelija Emmi Salervo ja tuloksia saadaan vuonna 2022.  
 
Kuntavaalit 
 
Kuntavaalien alla touko-kesäkuussa yhdistys toteutti Facebookissa ”Sinä teet taidemyönteisen 
kunnan!” -kampanjan, jossa esiteltiin Suomen Säveltäjien 10 kuntavaaliteesiä. Teeseissä vaadit-
tiin tekoja taiteen edistämiseksi kunnissa, muun muassa taiteeseen ja kulttuuriin investoimista, 
kulttuurin saavutettavuuden edistämistä sekä asianmukaisia korvauksia taiteilijoille ja luovan 
työn tekijöille. Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat kampanjan mediakasvoina.   
 
Teosto 
 
Edunvalvontaa tehdään pääosin yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa, jotka muodosta-
vat kiinteän sidosryhmäverkoston. Yhdistyksen kannalta keskeisin taho on Säveltäjäin tekijän-
oikeustoimisto Teosto ry, jonka jäsenjärjestö yhdistys on. Teosto kerää ja tilittää säveltäjien 
tekijänoikeuskorvaukset sekä omasta puolestaan hoitaa oikeudenhaltijoiden edunvalvontaa 
huolehtimalla siitä, että tekijänoikeuslainsäädäntö, tekijänoikeuteen perustuvat tulot ja alan 
ansaintalogiikka säilyvät mahdollisimman oikeudenmukaisina ja reiluina tekijöitä kohtaan. Yh-
distyksellä oli laaja edustus Teoston toimielimissä (ks. liite). Toimintavuoden aikana säveltäjien 
kannalta keskeisiä teemoja olivat Teosto-rahaston mahdollinen säätiöinti, verkkopalvelu-uu-
distukset sekä monenlaiset korona-ajan poikkeustoimet. Teosto myönsi koronatukia kesällä 
ja syksyllä yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Teosto-palkinto päätettiin jättää jakamatta niin 
monen esityksen peruunnuttua, mutta teokset ovat mukana vuoden 2022 prosessissa. Budje-
toiduista Teosto-palkintorahoista puolet eli 20 000 euroa ohjattiin Sibelius-rahastolle jaetta-
vaksi apurahoina ja avustuksina.  
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Kopiosto 
 
Kopioston vaikuttaminen kohdistui ennen kaikkea hyvitysmaksun merkitykseen esim. 
AVEK:ille sekä tekijänoikeuslain muutoksiin. Ajankohtaisia keskustelunaiheita jäsenjärjestön 
näkökulmasta olivat opetuksen sopimuslisenssiin liittyvät kysymykset sekä seurakuntien ja toi-
saalta kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdolliset tarpeet graafisten oikeuksien osalta.  
 
Forum Artis ry 
 
Forum Artis on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö, joka edistää, vaalii ja tu-
kee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja, eri taiteenalojen kanssakäymistä sekä ajaa edus-
tamiensa taiteenalojen oikeudellisia ja taloudellisia etuja. Forum Artis oli mukana koronavai-
kuttamisessa ajamassa taiteilijoiden etuja. Lisäksi Forum Artis sai opetus- ja kulttuuriministe-
riöltä toimeksiannon tuottaa kulttuurialan eettinen ohjeisto.  
 
Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöprojekti LYHTY 
 
Lyhty on yhteistyöprojekti luovan alan toimintaedellytysten kehittämiseksi. Lyhty antaa lau-
suntoja, ottaa kantaa ja käy aktiivista keskustelua päätöksentekijöiden kanssa erityisesti teki-
jänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Toimintaan osallistuvat mm. tekijänoikeusjärjestöt sekä 
elokuva- ja musiikkiala. Lyhdyn agendalla ykköskohteet olivat DSM-direktiivin 17 artikla sekä 
tekijänoikeuden ja työttömyysturvan yhteensovittaminen. Tekijänoikeuspäivä ©-Dayn puit-
teissa toteutettiin Suomi elää luovuudesta -viestintäkampanja, jolla vedottiin luovan alan ar-
vostuksen puolesta. Vuoden lopussa Lyhdyn organisaatio uudistettiin ja muodostettiin rekis-
teröidyksi yhdistykseksi.  
 
Suomen musiikkineuvosto  
 
Suomen musiikkineuvosto toimii musiikkialan järjestöjen yhteiselimenä. Musiikkineuvosto laa-
tii säännöllisin väliajoin musiikkipoliittisen ohjelman, joka on luettavissa musiikkineuvoston 
verkkosivuilla www.musiccouncil.fi, sekä pyrkii edistämään musiikkioikeuksia. Vuonna 2021 
musiikkineuvosto julkaisi musiikin muistilistan kuntapäättäjille. Musiikkineuvoston sisällä toimii 
esimerkiksi Musiikki ammattina -työryhmä, jossa yhdistys on edustettuna. 
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Lausuntoja ja julkilausumia 
 

 Lausunto musiikkialan koronatilanteesta OKM:lle 15.1.2021 
 Taide- ja kulttuurialan tilanne keväällä 2021, OKM:n pyöreän pöydän keskustelu 

15.3.2021 
 Taiteen edistämiskeskusta koskeva arviointi 20.5.2021 
 Taide- ja kulttuurialan ajankohtaiset asiat, OKM:n pyöreän pöydän keskustelu 

22.6.2021 
 Lausunto hyvitysmaksun tason säilyttämiseksi 6.9.2021 
 Tekijänoikeusfoorumi vaatii tekijänoikeuslain uudelleenvalmistelua 13.10.2021 
 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen vies-

tinnän palveluista annetun lain muuttamisesta 31.10.2021 
 Musiikkialan ehdotukset alan uudelleenrakennuksen toimenpiteiksi 30.11.2021 

 
Lisäksi yhdistys antoi lukuisan määrän lausuntoja yhdessä edellä mainittujen järjestöjen kanssa.  
 
Korona-ajan keskeiseksi edunvalvontakumppaniksi muodostui Music Finland, joka perinteisen 
vientitehtävänsä rinnalla nousi korona-asioissa edustamaan musiikkialaa erityisesti koronara-
joituksiin ja elinkeinopolitiikkaan liittyen ja antoi asiassa tilannekuvapäivitysten lisäksi kymme-
niä lausuntoja eri viranomaisille.  
 
EDUNVALVONTA KANSAINVÄLISESTI 
 
ECSA  
 
Yhdistyksen kansainvälisen edunvalvonnan merkittävin yhteistyökumppani Euroopassa on Eu-
ropean Composer and Songwriter Alliance (ECSA), jonka tärkein tehtävä on puolustaa ja 
edistää säveltäjien ja musiikintekijöiden oikeuksia, sosioekonomista asemaa ja taiteellista va-
pautta. Keskeistä ECSAn toiminnassa on vaikuttaminen EU:n päätöksentekoon tekijänoikeu-
dellisissa kysymyksissä. 
 
ECSAlla oli vuonna 2021 kaksi yleiskokousta, jotka toteutettiin etäyhteyksin. Pandemian 
vuoksi ECSAn toiminnassa korostuivat yleiskokousten ohella teemakohtaiset etäkeskustelut. 
Niilo Tarnanen osallistui ”ECSA Lounge on Buyouts” -keskusteluun sekä ”ECSA Lounge on 
Gender, Equality, Diversity and Inclusion” -keskusteluun yhdessä Tytti Arolan kanssa.  
 
Syksyn 2021 toimintaa leimasi pitkään valmistellun sääntömuutoksen valmistuminen, epäviral-
linen hyväksyminen lokakuun yleiskokouksessa ja virallinen hyväksyminen Belgian lain vaati-
massa valtakirjamenettelyin toteutetussa ylimääräisessä yleiskokouksessa joulukuussa.  
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NKR  
 
Pohjoismainen säveltäjäneuvosto NKR koostuu pohjoismaisten taidemusiikin säveltäjä-
järjestöjen puheenjohtajista. Säveltäjäneuvosto keskustelee säveltäjien toimeentuloon, tekijän-
oikeuksiin ym. ammatin harjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä ottaa tarvittaessa kantaa 
näihin kysymyksiin tarpeelliseksi katsomillaan foorumeilla. Neuvosto käy keskustelua 
tekijänoikeusjärjestöiden piirissä tehtävästä edunvalvonta- ja edistämistyöstä. 
 
NKR kokoontui vuoden 2021 aikana viisi kertaa. Pohjoismaisen säveltäjäneuvoston puheen-
johtajuus kiersi toukokuussa Tanskan Bent Sørenseniltä Färsaarten Sunleif Rasmussenille ja 
edelleen syyskuussa Islannin Thorunn Grétalle. 
  
Pohjoismaisten musiikkipäivien tuotantoa sekä rahoitusta suunnitellaan tehtäväksi tulevai-
suudessa järjestöjen välisenä yhteistyönä. Festivaalia halutaan kehittää, ja se nähdään edelleen 
tärkeänä keinona edistää taidemusiikkia ja ylläpitää Pohjoismaista yhteistyötä. NKR kartoitti 
mahdollisuutta laajentaa yhteistyötä myös Pohjoismaisten musiikkivienti-organisaatioiden ja 
tiedotuskeskusten suuntaan. Vuoden 2021 NKR-kunniapalkinto päätettiin myöntää VICC:lle 
(Visby International Centre for Composers).  
  
NKR kävi keskustelua myös yhdenvertaisuuteen sekä taidemusiikin monimuotoisuuteen 
liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteena on edistää näitä molempia yhdistysten toiminnan kautta. 
Lisäksi keskusteltiin muuttuvasta toimintaympäristöstä tekijänoikeusjärjestöjen piirissä sekä 
koronatilanteen yhä vaatimista tukitoimista eri Pohjoismaissa. 
 
 
SUOMALAISEN MUSIIKIN EDISTÄMINEN  
 
APURAHAT JA AVUSTUKSET  
 
Uuden strategian mukaisesti edistämistoiminnassa painotettiin Kopiosto-varojen ohjaamista 
suoraan oikeudenhaltijoille apurahoina ja palkintoina. Yhdistys myönsi sävellyskonserttitukia 
ja matka-avustuksia, mutta molempien hakijamäärä jäi koronan vuoksi varsin maltilliseksi. Tu-
kea saivat vuoden aikana seuraavat sävellyskonsertit: 

 Pertti Jalavan sävellyskonsertti (Yle Radio 1 7.5.) 
 Hittiparit-konsertti: Leevi Räsänen, Sebastian Dumitrescu, Leo Lehtinen, Itzam Zapata 

(Pitäjänmäen Kyläkirkko, Helsinki 17.9.) 
 Asta Hyvärisen Carte noir -sävellyskonsertti (Manilla, Turku 22.10.) 
 Matti Heinisen Turku Undertakings -sävellyskonsertti (Sibelius-museo, Turku 10.11.) 
 Kontakt! -sävellyskonsertti: Rolf Gustavson, Touko Niemi, Leevi Räsänen, Robert Ruo-

hola (Musiikkitalo, Helsinki 14.12.) 
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Suoraan oikeudenhaltijoille päätettiin suunnata aiempaa suurempi määrä Kopiosto-korvauksia 
ennen kaikkea Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston ja Madetoja-säätiön kautta jaettavaksi 
työskentelyapurahoina ja sävellystilausavustuksina. Myös Madetoja-rahastosta ohjattiin mer-
kittävästi varoja Madetoja-säätiölle. Kopiointikorvauksista Suomen Säveltäjät, Suomen Kirjai-
lijaliitto ja Finlands svenska författareförening ovat varanneet vuosittain summan jaettavaksi 
Pegasos-avustuksina suomalaisen lyriikan säveltämiseen. Erilliset avustukset varattiin myös 
kirkkomusiikin apurahoihin. Apurahat jakaa Sibelius-rahaston hallitus. 
 
KONSERTIT JA FESTIVAALIT 
 
Yhdistys tukee uutta kotimaista taidemusiikkia esiin tuovia festivaaleja ja kilpailuja sekä ostaa 
lippuja vapaan kentän nykymusiikkitapahtumiin. Tällainen tapahtuma oli esimerkiksi uusi Hel-
singin oopperakesä -festivaali, joka kokosi vapaan kentän oopperaryhmien ajankohtaisia teok-
sia.  
 
Vuoden suurin taloudellinen panostus oli Musica nova Helsinki, joka järjestettiin 2.–10.2. kes-
kellä kovia koronarajoituksia. Festivaalin aikana koettiin kuitenkin 20 konserttia tai tapahtu-
maa, joista suurin osa striimattiin yleisölle. Suomen Säveltäjät järjesti yhdessä Music Finlandin 
kanssa säveltäjille 9.2. online-keskustelutilaisuuden. Lisäksi Music Finland järjesti festivaalin ai-
kana virtuaalisen verkostoitumistilaisuuden aiemmin Suomessa käyneiden ulkomaisten Arctic 
Paradise Contemporary -vieraiden kanssa.   
 
Musica nova Helsingin uuden taiteellisen johtajan Tuuli Lindebergin aloitteesta aloimme kehit-
tää Suomen Säveltäjien roolia yhtenä festivaalin pääjärjestäjänä. Joulukuussa yhdistyksen jäse-
nille järjestettiin tilaisuus, jossa Lindeberg kuvaili vuoden 2023 festivaalin teemoja. Säveltäjien 
oli mahdollista ottaa suoraan yhteyttä taiteelliseen johtajaan teoskartoituslomakkeella, ja lo-
makkeella ilmoitettiin peräti 188 teosta 85 säveltäjältä.  
 
Lisäksi yhdistys tuki taloudellisesti seuraavia tapahtumia: Tampereen pianokilpailu, Viitasaaren 
musiikin aika, Leevi Madetoja -pianokilpailu ja Uuden Musiikin Lokakuu.  
 
MUU EDISTÄMISTOIMINTA KOTIMAASSA 
 
Tärkeä sidosryhmä suomalaisen musiikin edistämisessä niin kotimaassa kuin ulkomailla on 
Music Finland. Music Finland ylläpitää nuotistoa, josta on mahdollisuus saada käyttöön 
suomalaista musiikkia, jota ei ole kustannettu. Lisäksi Music Finland edistää suomalaisen 
musiikin tunnettavuutta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhdistys maksoi Music Finlandille 
jäsenmaksua sekä tukimaksua.  
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Suomen Säveltäjät ry on yksi Music Finlandin yhteydessä toimivan Finnish Music Quarterly 
(FMQ) -lehden taustayhteisöistä. Vuoden aikana julkaistiin yksi printtilehti ja parikymmentä 
verkkoartikkelia sekä Suomen Säveltäjien lisätuella vielä kaksi säveltäjien ”My Music and 
Beyond” -artikkelia sähköisesti. FMQ:n päärahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö, lisäksi 
lehden rahoitukseen osallistuvat lehden neljä julkaisijayhteisöä.  
 
Yhdistys tukee myös Rondo- ja Nutida Musik -julkaisuja, sekä maksaa tilausmaksua Grove 
Music Online -tietopankista (Oxford Music Online).  
 
Musiikin edistämissäätiö MES 
 
Musiikin edistämissäätiön eli MES:in tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaisen musiikin 
monimuotoisuutta. Yhdistys on edustettuna niin MES:in hallituksessa kuin asiantuntijatoimi-
kunnissa (ks. liite). MES:in toimikunnat jakoivat yhteensä yli 3 miljoonaa euroa tukea. MES 
ylläpitää myös Villa Vikanin taiteilijaresidenssiä, jota yhdistyksen jäsenet voivat vuokrata, sekä 
MES-soitinpankkia.  
  
Suomen Säveltäjät ry on seuraavien yhteisöjen jäsen 
 

 ECSA - European Composer and Songwriter Alliance 
 ECF-komitea (European Composers Forum), yksi ECSA:n kolmesta komiteasta 

 Forum Artis ry 
 ISCM - International Society for Contemporary Music 
 Konserttikeskus ry 
 Kopiosto ry 
 Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöprojekti LYHTY 
 Music Finland ry 
 NKR - Pohjoismainen säveltäjäneuvosto 
 Sibelius-Seura ry 
 Suomen musiikkineuvosto Finnish Music Council ry 
 Suomen Tekijänoikeudellinen yhdistys ry 
 Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry  
 Tekijäfoorumi 
 Villa Karon ystävät ry 
 Jäsenlehti Kompositio on kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen 
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HANKKEET  
 
Opus 1  
 
Vuonna 2018 avattu Opus 1 – sävellyspedagogiikan aineistopankki -sivusto koostuu sävellyk-
sen alkuopetukseen tarkoitetuista harjoitteista sekä artikkeleista, joissa säveltäjät, pedagogit 
ja tutkijat avaavat erilaisia näkökulmia sävellyksen opetukseen. Sivusto on luotu yhteistyössä 
Mutes ry:n kanssa. Sivustosta julkaistiin laajemmat ruotsin- ja englanninkieliset käännökset 
toukokuussa 2021, ja uusista kieliversioista lähetettiin tiedote musiikkikasvatusta edustaville 
tahoille sekä kulttuuritoimituksiin. Sivustolla oli noin 500–700 kävijää kuukaudessa. 
 
Ääneni äärelle  
 
Ääneni äärelle on sävellyspedagoginen hanke, jonka tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria 
taidemusiikin säveltämiseen ja kehittää säveltämisen pedagogiikkaa taiteen perusopetusta an-
tavissa oppilaitoksissa. Hankkeen kautta pyritään varmistamaan, että musiikkioppilaitoksissa 
on mahdollista opiskella sävellystä ja saada opetusta ammattisäveltäjältä.  
 
Toimintavuonna hanke oli käynnissä 11 suomenkielisessä ja kuudessa ruotsinkielisessä oppi-
laitoksessa. Hankkeessa työskenteli yhteensä 15 säveltäjää, ja opetus tavoitti lähes 200 oppi-
lasta. Suurin osa opetuksesta tapahtui yksilöopetuksena ja osin ryhmäopetuksena. Koronapan-
demiasta johtuvien rajoitteiden vuoksi osa opetuksesta jouduttiin järjestämään etäopetuksena. 
Hanketta rahoittivat SKR, Teosto ja Svenska Kulturfonden.  
 
Hankkeeseen mukaan tulleille uusille säveltäjille järjestettiin elokuussa etäkoulutus, johon il-
moittautui 11 osallistujaa. Koulutus oli kaksikielinen, pääkielenä ruotsi. Kouluttajina toimivat 
Dante Thelestam ja Pasi Lyytikäinen.  
 
Ääneni äärelle -hankkeen puitteissa järjestettiin vuoden aikana kaksi keskustelutilaisuutta ”Ää-
neni äärelle -päiväkahvit” -otsikolla. Tapahtuma oli suunnattu ensisijaisesti Ääneni äärelle -
hankkeessa toimiville säveltäjille, mutta se oli avoin myös kaikille muille säveltämisen pedago-
giikasta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Keskustelun tavoitteena oli jakaa kokemuksia 
opetuksesta ja pohtia yhdessä haastavia tilanteita ja kehityskohteita. Keskustelu järjestettiin 
etäyhteyksin.  
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MUSIIKIN EDISTÄMINEN ULKOMAILLA  
 
Nordic Music Days  
 
Pohjoismaiset musiikkipäivät (Nordic Music Days) on yksi maailman vanhimmista yhtäjaksoi-
sesti toimineista nykymusiikin festivaaleista. Musiikkipäivät on järjestetty vuodesta 1888 läh-
tien, alkuun harvemmin, 2000-luvulla joka vuosi. Musiikkipäivät järjestetään vuoron perään eri 
Pohjoismaissa.  
  
Vuoden 2021 Pohjoismaiset musiikkipäivät järjestettiin Färsaarilla 31.8.–4.9. Festivaalilla kuul-
tiin teokset Rolf Gustavsonilta, Jaakko Mäntyjärveltä, Kaija Saariaholta, Mari Sainiolta ja Outi 
Tarkiaiselta. Kantaesityksiä olivat Rolf Gustavsonin Party Game for 2 Players harmonikalle ja 
lyömäsoittimille sekä Mari Sainion Together kuorolle, kahdelle laulajalle, kanteleelle, kosketin-
soittimille ja sellolle.   
 
Osana Pohjoismaisia musiikkipäiviä järjestettiin Composition Pedagogy Seminar, jossa yhdis-
tystä edustaneet Markku Klami ja Sanna Ahvenjärvi kertoivat etäyhteyden välityksellä ns. Suo-
men mallista ja mm. OPS-suosituksesta.  
 
ISCM  
 
Suomen Säveltäjät ry toimii International Society for Contemporary Musicin (ISCM) Suomen 
sektiona (ISCM – The Finnish Section). Vuonna 2021 sektion presidenttinä toimi Niilo Tarna-
nen, joka myös edusti sektiota etäkokouksena järjestetyssä yleiskokouksessa syyskuussa.  
 
Alkuvuodesta 2021 järjestettiin teoshaku sekä ISCM:n World New Music Days -festivaalille 
Kiinan Shanghaissa ja Nanningissa että Virtual Collaborative Series -verkkonäkyvyyshankkee-
seen. Suomen sektion jury, Riikka Talvitie ja Samuel Holloway (Uusi-Seelanti), laati festivaalia 
ja verkkonäkyvyyshanketta varten erilliset, osittain päällekkäiset kuusi teosta sisältävät Suo-
men sektion viralliset suosituslistat. 
 
Shanghain-Nanningin festivaalin suosituslistalle valittiin 

 Tytti Arola: Touko (2019) kahdeksankanavaiselle äänelle  
 Perttu Haapanen: Lost Boys (2016/2017) viululle ja elektroniikalle 
 Sebastian Hilli: Peach (2019) orkesterille  
 Maija Hynninen: in the universe everyth ng is a circle (2020) kontrabassoklarinetille ja 

live-elektroniikalle  
 Jukka Koskinen: Ad infinitum (2018) viululle ja elektroniikalle 
 Juhani Nuorvala: The Five Chords That Shook My World (2020) pianolle  
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Näistä VCS-suosituslistalle valittiin Arolan, Haapasen, Hynnisen ja Nuorvalan teosten lisäksi 
 Tiina Myllärinen: Kaikki kuuluu Värinä (2009/2018) sekakuorolle 
 Walter Sallinen: Angelus Novus (2019) binauraaliselle äänelle 

  
Shanghain-Nanningin festivaali oli tarkoitus järjestää 17.–25.9., mutta se siirrettiin ensin maa-
liskuulle 2022 ja lopulta peruttiin kokonaan koronapandemian vuoksi. Festivaalilla Suomea olisi 
edustanut Sebastian Hillin orkesteriteos Peach. 
 
Marraskuussa 2020 käynnistynyttä VCS-verkkonäkyvyyshanketta jatkettiin läpi vuoden 2021. 
Vuoden 2021 aikana VCS-hankkeessa pääsivät esille seuraavat teokset: 

 Maija Hynninen: in the universe everyth ng is a circle  
 Tiina Myllärinen: Kaikki kuuluu Värinä  
 Tytti Arola: Touko  
 Walter Sallinen: Angelus Novus  

 
ECCO  
 
European Composer and Songwriter Alliencen (ECSA) taidemusiikin jaoston ECF:n (Euro-
pean Composers Forum) toimintaan kuuluu European Contemporary Composers Orchestra 
-hanke (ECCO), jossa yhteistyössä eri orkesterien, kuorojen ja yhtyeiden kanssa järjestetään 
vuosittain yleensä kaksi konserttia. 
 
Vuonna 2021 järjestettiin vain yksi ECCO-konsertti, Slagwerk Den Haag -yhtyeen etäkon-
sertti. Ohjelmassa ei ollut teoksia Suomesta. ECCO-konserttien teosvalinnat tekee kansallis-
ten teosehdotusten pohjalta ECF:n valitsema nelihenkinen ECCO Artistic Commitee, jonka 
puheenjohtajana toimi vuosina 2020–2021 Olli Virtaperko. 
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RAHASTOT  
 
Yhdistyksellä on kuusi omakatteista rahastoa. Rahastojen tuotoista ja kuluista on lisää tietoa 
yhdistyksen tasekirjassa 31.12.2021. 
 
Erik Bergman -rahasto 
 
Toimintavuonna ei jaettu Erik Bergman -palkintoa. Sijoitukset Taaleri Varainhoidon rahas-
toissa.  
 
Leevi Madetoja -rahasto 
 
Sijoitukset FIM Varainhoito Oy. Rahasto omistaa Helsingin Töölössä Runeberginkadulla 52 
neliön asunnon, jota vuokrataan säveltäjäkodiksi muutaman kuukauden mittaisiksi ajoiksi. 
Asunnon käyttöaste oli hyvä. Madetoja-rahastosta tuettiin Heikki Poroilan Madetojan teos-
luettelon päivityshanketta ja tehtiin lahjoitus Madetoja-säätiölle.  
 
Armas Launis -rahasto 
 
Armas Launis -rahasto maksoi jäsenmaksua Armas Launis -seuralle. Rahastoon kertyi tekijän-
oikeuskorvauksia Teostosta.  
 
Väinö Raitio -rahasto 
 
Rahastosijoitukset Osuuspankissa. Rahastosta maksettiin apuraha Tuomas Hannikaiselle Rai-
tion näyttämöteosten puhtaaksikirjoitustyöhön.  
 
Toivo Saarenpää -rahasto 
 
Rahaston pääoman muodostaa Töölön Ilmarinkadulla sijaitseva 36 neliön huoneisto. Huo-
neisto on Saarenpää-rahaston ja Madetoja-rahaston yhteisessä omistuksessa. Ilmarinkadun 
huoneistoa käytettiin säveltäjäkotina lyhytaikaisiin vierailuihin Helsingissä. Asunnon käyttöaste 
oli kohtalainen.  
 
Kajse ja Kalervo Tuukkasen rahasto  
 
Rahastosijoitukset Osuuspankki. Rahastoon kertyi tekijänoikeuskorvauksia Teostosta.  
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LIITE 1: HALLITUS JA TOIMISTO  
 
HALLITUS  
 
Puheenjohtaja  Antti Auvinen   
Varapuheenjohtaja  Olli Virtaperko (23.4. saakka), Niilo Tarnanen (23.4.–)   
Jäsenet   Sanna Ahvenjärvi 
   Maija Hynninen  
   Markku Klami 

Veli Kujala  
Paola Livorsi  
 

 
 
Hallitus syyskuussa 2021: Veli Kujala, Sanna Ahvenjärvi, Antti Auvinen, Niilo Tarnanen, Maija  
Hynninen, Markku Klami ja Paola Livorsi  
© Anna Autio 
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HENKILÖKUNTA
 
Toiminnanjohtaja         Vappu Verronen 
Toimisto- ja viestintävastaava           Laura Sallinen (25.1.–)  
Taloushallinto (osa-aik.)    Heikki Savolainen  
Verkkoviestintävastaava (osa-aik.)                  Aarne Toivonen (30.6. saakka)  
Ääneni äärelle -työryhmän koordinaattori (osa-aik.)  Anna-Liina Lindeberg (1.2.–) 
Korkeakouluharjoittelija     Emmi Salervo (1.12.–)  
 
Kompositio 
Päätoimittaja        Merja Hottinen  
Toimitussihteeri        Hanna Isolammi  
Taitto         Antti Kangassalo / farm 
 
TOIMISTO 
 
Keilasatama 2 A, 02150 Espoo (1.4.–)  
(Kampin Huippu, Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki 31.3. saakka) 
www.composers.fi 
www.facebook.com/SuomenSaveltajat  
 

  
Toiminnanjohtaja Vappu Verronen ja toimisto- ja viestintävastaava Laura Sallinen  
© Anna Autio 
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LIITE 2: MUUTOKSET JÄSENISTÖSSÄ JA MERKKIPÄIVÄT  
 
 

In memoriam  
Teppo Hauta-aho (1941–2021) 

 
 
Yhdistykseen valittiin toimintavuonna yhdeksän uutta jäsentä: 

 Teemu Halmkrona 
 Mikko Hassinen 
 Olli Moilanen 
 Matti Pakkanen 
 Petros Paukkunen   
 Lara Poe 
 Lauri Porra 
 Leevi Räsänen  
 Janne Salmenkangas 

 
Yhdistys onnitteli toimintavuoden aikana seuraavia jäseniä: 
 
85 vuotta 

 Kari Rydman 
 
80 vuotta

 Eero Erkkilä 
 Teppo Hauta-aho 
 Antero Honkanen 
 Erkki Jokinen 

 
75 vuotta  

 Kari Kuosmanen 
 Herbert Lindholm 
 Kari Tikka 
 Heikki Valpola 
 Asko Vilén 
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70 vuotta  
 Anneli Arho 
 Eero Hämeenniemi 
 Lasse Jalava 
 Patrick Kosk 
 Erkki Raiski 

 
60 vuotta 

 Markus Fagerudd 
 Sid Hille-Taskila 
 Petri Kuljuntausta 
 Juhani Nuorvala 
 Jukka Viitasaari 

 
50 vuotta 

 Jüri Reinvere 
 Johan Tallgren
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LIITE 3: YHDISTYKSEN JÄSENTEN JA TOIMIHENKILÖIDEN 
EDUSTUKSET LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ, YHDISTYKSEN  
JURYT JA TYÖRYHMÄT  
 
Seuraavat henkilöt ovat toimineet vuonna 2021 Teoston toimielimissä: 

TEOSTON HALLITUS  Antti Auvinen, vpj 
KANSALLISTEN VAROJEN  
KÄYTTÖTYÖRYHMÄ 

Työryhmä tekee vuosittain eh-
dotuksen hallitukselle suunni-
telmaksi kansallisten varojen 
käytöstä. 

Vappu Verronen 

OHJELMISTOTOIMIKUNTA Toimikunta käsittelee mm. te-
osten luokitus- ja plagiointiky-
symyksiä sekä määrittelee va-
paiden teosten sovitusosuuk-
sia. 

Jarkko Hartikainen 
Juhani Nuorvala  
Maija Hynninen (varalla) 
 

RAPORTOINTITYÖRYHMÄ Työryhmä selvittää esitysra-
portointiin liittyviä ongelmia ja 
pyrkii löytämään keinoja ongel-
mien poistamiseksi. 

Pasi Lyytikäinen 

SOVITTELUTOIMIKUNTA Toimikunta sovittelee kustan-
nussopimuksiin liittyviä erimie-
lisyyksiä. 

Harri Suilamo 
 

SÄVELLYSTILAUSTOIMIKUNTA Toimikunta jakaa tukea uuden 
kotimaisen partituurimusiikin 
tilaustoimintaan.  

Lauri Mäntysaari 
Riikka Talvitie 
 

TILITYS- JA JAKOSÄÄNTÖ- 
TOIMIKUNTA 

Toimikunta valvoo tilitystä ja 
valmistelee tarvittavia muutok-
sia jakosääntöön. 

Antti Auvinen 
Vappu Verronen  
(varalla) 

TILITYSTYÖRYHMÄ Työryhmä saattaa tilityssään-
nön ja siihen liittyvän jakotau-
lukon ajantasaiseen muotoon. 

Vappu Verronen 

2030-TOIMIKUNTA Toimikunta seuraa toimintaym-
päristössä tapahtuvia muutok-
sia sekä tekee tarpeen mukaan 
toimintaehdotuksia hallituk-
selle.  

Antti Auvinen  
Vappu Verronen 

VAALIVALIOKUNTA 
 

Valiokunta tekee kevätkokouk-
selle ehdotuksen hallituksen 
kokoonpanosta. 

Olli Virtaperko 
Vappu Verronen 
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VALVONTATYÖRYHMÄ Työryhmä käsittelee ensi si-
jassa esitysraportointiin liittyviä 
väärinkäytöksiä ja puutteelli-
suuksia. 

Pasi Lyytikäinen 

YHTEISKUNTASUHDETYÖRYHMÄ 
 

Työryhmä kartoittaa ja suun-
nittelee tarpeellisia yhteiskun-
tasuhdehankkeita ja edunval-
vontatoimenpiteitä. 

Antti Auvinen   
Vappu Verronen  

YHTEISTYÖFOORUMI (YTF) Yhteistyöfoorumin tehtävä on 
toimia Teoston hallituksen, 
johdon ja jäsenjärjestöjen yh-
teistyöelimenä.  

Antti Auvinen 
Olli Virtaperko / 
Niilo Tarnanen 
Vappu Verronen 

SIJOITUSTYÖRYHMÄ  Antti Auvinen 
 

ECSA ja ECF  
 Kevätkokous    Olli Virtaperko, Vappu Verronen 
 Syyskokous  Niilo Tarnanen, Vappu Verronen 

  
Finnish Music Quarterly 

 Julkaisutoimikunta   Lotta Wennäkoski 
 Toimitusneuvosto   Olli Virtaperko (pj) 

 
Forum Artis 

 Kevätkokous   Vappu Verronen 
 Syyskokous   Vappu Verronen 

 
ISCM 

 Yleiskokous   Niilo Tarnanen 
 
Konserttikeskus ry:n valtuuskunta 

 Kevätkokous   Sebastian Dumitrescu  
 Syyskokous   Sebastian Dumitrescu 

 
Kopiosto  

 Valokopiojaosto  Vappu Verronen 
 Vuosikokous    Vappu Verronen 

 
Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöprojekti LYHTY 

 Taiteilijavaltuuskunta   Antti Auvinen (vpj) 
   Lotta Wennäkoski 
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 Johtoryhmä   Vappu Verronen 
 
Melan apurahansaajien neuvottelukunta 

 Vappu Verronen (varajäsen) 
  

Music Finland 
 Hallitus   Vappu Verronen 
   Markku Klami (varajäsen) 
 Kevätkokous   Sanna Ahvenjärvi 
 Syyskokous   Tuomas Kettunen 

 
Musiikin edistämissäätiö  

 Hallitus    Olli Virtaperko (vpj) 
     Vappu Verronen (varajäsen) 

 Äänitetuotanto / vakava  Riikka Talvitie (pj), Lauri Toivio (vpj),  
     Jarkko Hartikainen 
     Sami Klemola (varajäsen) 

 Elävä musiikki   Max Savikangas 
     Jouni Hirvelä (varajäsen) 

 Työskentely    Markus Fagerudd, Veli Kujala 
     Jennah Vainio (varajäsen) 

 Audiovisuaalinen tuotanto   Tommi Kärkkäinen  
 Kuoromatkat    Anna Huuskonen, Uljas Pulkkis 
 Julkaisutuki    Sebastian Fagerlund 
 Koulutustoiminta   Minna Leinonen (pj), Niilo Tarnanen 
 Residenssirahaston johtokunta Vappu Verronen 

 
Suomen Musiikkineuvosto 

 Hallitus   Markku Klami (varajäsen, 5/2021 saakka)  
   Niilo Tarnanen (5/2021–)  

 Ammatillinen työryhmä   Markku Klami (pj, 5/2021 saakka) 
   Niilo Tarnanen (pj, 5/2021–) 
 Kevätkokous   Aino Tenkanen 
 Syyskokous   Niilo Tarnanen 

 
Suomen Ranskan Instituutin säätiö 

 Hallitus   Tapio Tuomela  
 

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin neuvottelukunta 
 Olli Virtaperko 
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YHDISTYKSEN JURYT 
 
Apurahatoimikunta (sävellyskonsertti- ja matka-avustukset) 

 Yrjö Hjelt 
 Minna Huuskonen 
 Mirka Malmi 

 
ISCM World New Music Days -jury 

 Samuel Holloway 
 Riikka Talvitie 

 
YHDISTYKSEN TYÖRYHMÄT 
 
Toimeentulomallit-työryhmä 

 Niilo Tarnanen (pj) 
 Sanna Ahvenjärvi  
 Maija Hynninen 

 
Yhdenvertaisuustyöryhmä 

 Tytti Arola  
 Antti Auvinen 
 Matei Gheorghiu 
 Sid Hille 
 Asta Hyvärinen (syksy 2021–)  
 Riikka Talvitie  
 Jennah Vainio (kevät 2021 saakka) 

 
Ääneni äärelle -työryhmä 

 Markku Klami (pj) 
 Sanna Ahvenjärvi 
 Tapio Lappalainen 
 Minna Leinonen (kevät 2021 saakka) 
 Pasi Lyytikäinen (kevät 2021 saakka)  
 Leevi Räsänen (syksy 2021–)  
 Anna-Liina Lindeberg (koordinaattori) 
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LIITE 4: 
JÄSENLUETTELO 
31.12.2021  
 
A 
  
Vladimir Agopov  
Harri Ahmas   
Kalevi Aho    
Sanna Ahvenjärvi  
Timo Alakotila  
Atso Almila    
James Andean  
Maarit Anderzén 
(kannatusjäsen) 
Anneli Arho   
Carl Armfelt   
Tytti Arola 
Antti Auvinen    
  
B 
  
Stefan Bartling  
Jaime Belmonte 
Ilkka von Boehm  
Fridrich Bruk 
   
D 
  
Cecilia Damström 
Adina Carmen Dumitrescu 
Sebastian Dumitrescu 
 
E 
  
Heikki Elo   
Eero Erkkilä   

Sampsa Ertamo  
Rene Ertomaa  
 
F 
  
Sebastian Fagerlund  
Markus Fagerudd  
Alex Freeman  
  
G 
  
Matei Gheorghiu 
Galina Grigorjeva 
Kaj-Erik Gustafsson  
  
H 
  
Antti Haapalainen  
Sampo Haapamäki   
Perttu Haapanen   
Kyösti Haatanen  
Kimmo Hakola  
Teemu Halmkrona  
Ilkka Hammo 
Jarkko Hartikainen 
Mikko Hassinen  
Anders Hedelin 
Matti Heininen  
Paavo Heininen   
Mikko Heiniö  
Esa Helasvuo  
Tero-Pekka Henell 
Timo Hietala 
Petri Hiidenkari  
Sid Hille-Taskila  
Peter Hilli 
Sebastian Hilli   

Jouni Hirvelä  
Yrjö Hjelt 
Tze Yeung Ho   
Heinz-Juhani Hofmann  
Christian Holmqvist  
Carita Holmström   
Ilari Hongisto  
Antero Honkanen   
Osmo Honkanen   
Anna Huuskonen  
Maija Hynninen  
Asta Hyvärinen 
Miika Hyytiäinen   
Eero Hämeenniemi   
Keira Hölttö    
  
I 
  
Pauliina Isomäki   
  
J 
  
Lasse Jalava    
Pertti Jalava    
Pekka Jalkanen   
Erkki Jokinen  
Petri Judin   
Rafael Junchaya  
Reijo Jyrkiäinen  
Joel Järventausta  
  
K 
  
Ilari Kaila   
Andrus Kallastu  
Maria Kallionpää  
Juho Kangas   
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Tuomas Kantelinen   
Lars Karlsson   
Sampo Kasurinen 
Harri Kerko   
Mikko Kervinen  
Tuomas Kettunen 
Lauri Kilpiö   
Timo Kittilä 
Markku Klami  
Sami Klemola  
Oliver Kohlenberg   
Juhani Komulainen   
Paavo Korpijaakko  
Olli Kortekangas   
Patrick Kosk   
Olli Koskelin   
Juha T. Koskinen  
Jukka Koskinen  
Pekka Kostiainen  
Viktoriia Kostiainen  
Veli Kujala   
Petri Kuljuntausta  
Kimmo Kuokkala  
Kari Kuosmanen     
Jouni Kuronen  
Ilkka Kuusisto  
Jaakko Kuusisto  
Timo-Juhani Kyllönen   
Tommi Kärkkäinen  
  
L 
  
Ilari Laakso    
Timo Laiho   
Tero Lanu  
Tapio Lappalainen  
Juha Lehmus  
Jukka-Pekka Lehto 

Jan Lehtola  
Eetu Lehtonen 
Juha Leinonen  
Minna Leinonen  
Ere Lievonen  
Magnus Lindberg 
Herbert Lindholm  
Jouko Linjama  
Jyrki Linjama   
Jukka Linkola   
Kirmo Lintinen  
Paola Livorsi  
Jimmy Lopez  
Pasi Lyytikäinen  
Ulf Långbacka  
Tapani Länsiö     
  
M 
  
Juho Miettinen  
Olli Moilanen 
Josué Moreno 
Charles Morrow 
Juan Antonio Muro   
Matti Murto     
Olli Mustonen  
Tiina Myllärinen 
Roope Mäenpää  
Jaakko Mäntyjärvi  
Lauri Mäntysaari  
   
N 
  
Tapio Nevanlinna  
Teodor Nicolau   
Ilkka Niemeläinen   
Kai Nieminen  
Markku Nikula  

Antti Nissilä    
Mikko Nisula  
Juhani Nuorvala   
 
O 
 
Juha Ojala  
    
P 
  
Seppo Paakkunainen  
Timothy Page 
Matti Pakkanen  
Erkki Palola   
Jorma Panula  
Petros Paukkunen 
Esa Pietilä 
Juha Pisto  
Lara Poe  
Hannu Pohjannoro   
Seppo Pohjola  
Lauri Porra  
Uljas Pulkkis   
Veli-Matti Puumala   
  
Q 
  
Daping Qin 
 
R 
  
Sakari Raappana   
Ville Raasakka  
Erkki Raiski 
Eetu Ranta-aho 
Herman Rechberger   
Jüri Reinvere  
Olli Roman    
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Otto Romanowski  
Ari Romppanen  
Jukka Ruohomäki   
Kari Rydman    
Osmo Tapio Räihälä  
Tomi Räisänen  
Leevi Räsänen 
  
S   
  
Kaija Saariaho    
Mari Sainio  
Aulis Sallinen   
Walter Sallinen 
Janne Salmenkangas 
Anastasia Salo  
Esa-Pekka Salonen     
Heikki Sarmanto  
Max Savikangas  
Leif Segerstam  
Matilda Seppälä 
Victoria Sergeenko  
Jarmo Sermilä  
Finn Shields 
Henri Sokka  
Mike Solomon 
Harri Suilamo   
Lauri Supponen 
 

T 
  
Johan Tallgren   
Riikka Talvitie   
Jussi Tamminen  
Outi Tarkiainen  
Niilo Tarnanen  
Tuomo Teirilä 
Aino Tenkanen 
Dante Thelestam    
Jukka Tiensuu   
Kari Tikka    
Uolevi Tikkanen   
Lauri Toivio   
Tapio Tuomela  
Timo Tuhkanen  
Tuomas Turriago  
Jouko Tötterström  
 
V 
  
Sakari Vainikka  
Jennah Vainio  
Ari Vakkilainen  
Heikki Valpola  
Jonne Valtonen 
Juhani Vesikkala  
Patrik Vidjeskog   
Harri Viitanen  

Jukka Viitasaari  
Adam Világi   
Asko Vilén 
Olli Virtaperko  
Harri Vuori    
Kari Väkevä    
 
W   
  
Roger Wanamo 
Lotta Wennäkoski  
Stephen Webb 
Harri Wessman   
Matthew Whittall  
Klaus Wiede   
   
Y 
  
Aki Yli-Salomäki 
Mioko Yokoyama 
   
Z  
  
Itzam Zapata    
Sauli Zinovjev 
 
yht. 235 jäsentä  
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LIITE 5: SÄÄTIÖIDEN TOIMINTA JA MYÖNNETYT 
APURAHAT 
 
SUOMEN SÄVELTÄJÄIN SIBELIUS-RAHASTO 
 
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto on säätiö, jota hoidetaan erillään yhdistyksen hallinnosta. 
Vuonna 1945 perustettu Sibelius-rahasto liittyy kiinteästi Suomen Säveltäjät ry:n 
päätehtävään säveltäjien taloudellisen aseman turvaamiseksi. Rahasto jakaa apurahoja ja 
avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi.  
 
Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain erovuorossa olevien jäsenten tilalle 
kaksivuotiskaudeksi jäsenet säätiön hallitukseen.  
 
Rahaston hallitus 2020–2021 

 Aki Yli-Salomäki, pj 
 Ari Romppanen, vpj 
 Perttu Haapanen 
 Pertti Jalava 
 Markku Klami 

 Mikko Luoma 
 Eriikka Maalismaa 
 Mikko Raasakka 
 Malla Vivolin 
 Matthew Whittall 

Rahaston hallitus 2021–2022  
 Matthew Whittall, pj 
 Mikko Raasakka, vpj 
 Matei Gheorghiu 
 Perttu Haapanen 
 Sid Hille 

 Anna Huuskonen 
 Asta Hyvärinen 
 Kirmo Lintinen 
 Mikko Luoma 
 Malla Vivolin 

Säätiön asiamiehenä toimi syyskuuhun 2021 saakka Annu Mikkonen ja syyskuusta 2021 
eteenpäin Vappu Verronen. 

Vuonna 2021 myönnetyt apurahat 
 
Sävellystilausavustukset 
yhteensä 63 000 €  
 
Egashira Maya / Ensemble Falke 
Koskinen Juha T.: New work for string trio (vl, vla, vcl) and Shômyô singer (3 000 €) 
 
Helsinki Trombone Quartet 
Kasurinen Sampo: Kamarimusiikkiteos pasuunakvartetille (3 500 €) 
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Hetan Musiikkipäivät ry 
Belmonte Jaime: Pohjoissaamelaiseen joikuperinteeseen perustuva yhteissävellys Anna Näkkälä-
järvi-Länsmanin työparina (2 000 €) 
 
Hetan Musiikkipäivät ry 
Räsänen Leevi: Pohjoissaamelaiseen joikuperinteeseen perustuva yhteissävellys Hilda Länsmanin 
työparina (2 000 €) 
 
Junnonen Sami 
Hirvelä Jouni: Sooloteos huilulle (1 700 €) 
 
Kaista Jorma / Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat KYL 
Shields Finn: A cappella -kuoroteos mieskuorolle (2 000 €) 
 
Komsi Piia 
Livorsi Paola: Ooppera-tanssiteos Medusa (5 000 €) 
 
Kujala Susanne 
Zapata Itzam: Sooloteos uruille (2 000 €) 
 
Kuntsi Emma 
Hyytiäinen Miika: Kamarimusiikkiteos kanteleelle, harpulle, äänelle ja keholle (4 000 €) 
 
Musiikkiyhdistys Kumaus ry 
Kujala Veli: Uusi teos harmonikalle, kontrabassolle ja lyömäsoittimille (3 500 €) 
 
Niemelä Anni 
Tenkanen Aino: Puolinäyttämöllinen vokaaliteos sopraanolle, pianolle, klarinetille ja sellolle  
(4 000 €) 
 
Nuñez Pinja 
Savikangas Max: Sooloteos lausuvalle sellistille (4 000 €) 
 
De La Puente Naiara 
Myllärinen Tiina: A chamber music piece for Akartia Trio (soprano, saxophone and accordion) 
(3 000 €)  
 
Piipponen Jerry 
Nuorvala Juhani: Elektroakustinen tilateos puupuhallin- ja elektroniikkayhtyeelle sekä lyömäsoi-
tinkvartetille (4 500 €) 
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Pulkki Matti 
Arola Tytti: Sooloteos harmonikalle ja elektroniikalle (3 800 €) 
 
Sallinen Lauri 
Wennäkoski Lotta: Teos klarinetille ja jousiorkesterille (1 500 €) 
 
Ström Sini ja Vertainen Sonja 
Thelestam Dante: Kamarimusiikkiteos kahdelle harmonikalle (2 500 €) 
 
Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry 
Aho Heta: Taikasaari Haru -kamariooppera kolmelle solistille ja viiden hengen orkesterille  
(5 000 €) 
 
Tampere Biennale 
Klami Markku: Teos sopraanolle, huilulle, klarinetille, viululle, sellolle ja pianolle (4 000 €) 
 
Väyrynen Mika 
Turriago Tuomas: Sooloteos (Toccata) harmonikalle (2 000 €)  
 
Kirkkomusiikki 
yhteensä 6 000 €  
 
Heininen Matti 2 000 € (työskentelyapuraha) 
Julin Leena 2 000 € (työskentelyapuraha) 
Tamminen Julia 2 000 € (sävellystilausavustus Saari Olli: Kamarimusiikkiteos sopraanolle ja 
uruille Montgomeryn runoon)  
 
Työskentelyapurahat 
yhteensä 33 000 €  
 
Dumitrescu Adina 2 500 €  
Judin Petri 5 000 €  
Pappinen Kari 3 000 €  
Raappana Sakari 3 000 €  
Ranta-aho Eetu 4 000 €  
Ruohola Robert 2 500 €  
Vilagi Adam 5 000 € 
Webb Stephen 2 000 € 
Yli-Salomäki Aki 6 000 €  
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Pegasos-rahasto 
yhteensä 12 500 €  
 
Koho Jari 
Sävellystyö ”Valohämy. Taide, maisema ja maailmanloppu” -teokseen pohjautuvan kokeellisen 
äänikirjan parissa (2 000 €)  
 
Luhtaniemi Milka 
Libreton kirjoittamiseen jatkotutkintokonserttiin (4 000 €)  
 
Parkkinen Antti Sameli 
Libreton kirjoittaminen Karvalakkioopperaan (2 000 €)  
 
Pekkanen Reetta 
Runotekstin kirjoittamiseen teokseen jousitriolle ja Shômyô-laulajalle (1 500 €)  
 
Viljanen Taneli 
Tekstin kirjoittaminen käytettäväksi kahteen laulusarjaan kahdelle laulajalle ja pianolle (3 000 €)   
 
Kaikki 2021 myönnetyt apurahat yhteensä 114 500 € 
 
 
MADETOJA-SÄÄTIÖ  
  
Madetoja-säätiö jakaa avustuksia paitsi Leevi Madetojan tuotannon julkistamiseen, myös 
sävellystilauksiin sekä suomalaisen musiikin esittämiseen ja taltiointiin. Kuten Sibelius-
rahaston, myös Madetoja-säätiön hallinto hoidetaan erillään yhdistyksen hallinnosta.  
 
Yhdistyksen kevätkokous valitsee vuosittain erovuorossa olevat jäsenet kaksivuotiskaudeksi 
säätiön hallitukseen. Lisäksi yhdistyksen hallitus nimeää yhden hallituksen jäsenen vuodeksi 
kerrallaan.  
 
Säätiön hallitus 23.4.2021 saakka 

 Lotta Wennäkoski, pj 
 Jouko Laivuori, vpj 
 Alex Freeman 
 Juhani Nuorvala 
 Maija Hynninen (Suomen Säveltäjät 

ry:n hallituksen nimeämä) 
 Sami Junnonen (varajäsen) 

Säätiön hallitus 23.4.2021– 
 Lotta Wennäkoski, pj 
 Jouko Laivuori, vpj 
 Alex Freeman 
 Juhani Nuorvala 
 Maija Hynninen (Suomen Säveltäjät 

ry:n hallituksen nimeämä) 
 Meeri Pulakka (varajäsen) 
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Säätiön asiamiehenä toimi syyskuuhun 2021 saakka Annu Mikkonen ja syyskuusta 2021 
eteenpäin Vappu Verronen. 
 
Vuonna 2021 myönnetyt avustukset  
 
Sävellystilausavustukset 
yhteensä 59 000 € 
 
Hashemian, Panak 
Webb Stephen: Work for flute and string trio, 10′ (2 500 €) 
 
Kankaanranta, Eija 
Heiniö Mikko: Konsertto kanteleelle, viululle, baritonille ja jousiorkesterille, 45′-50′  
(5 000 €) 
 
Kanteleliitto ry 
Jalkanen Pekka: Sooloteos konserttikanteleelle, 10′ (2 500 €) 
 
Kleemola, Patrik 
Pohjola Seppo: Sooloteos kitaralle, 15′ (3 500 €) 
 
Lounais-Hämeen Musiikkipäivät ry 
Aho Kalevi: Jousikvartetto, n. 20′ (4 000 €) 
 
Maalismaa, Eriikka 
Sallinen Walter: Teos jousikvartetille ja live-elektroniikalle, 12′ (3 000 €) 
 
Macias, Beatriz 
Ertamo Sampsa: A song cycle for soprano and piano ”Beagrie Songs” with three 
movements, 12′ (2 500 €) 
 
Mustonen, Elina 
Mustonen Olli: Näyttämötaiteilija Olga Knipperistä ja Anton Tšehovista kertova 
näyttämöteos pianolle, ääninauhalle ja näyttelijälle, 70′ (4 000 €) 
 
Naiskuoroyhdistys Välke Ry 
Pisto Juha: Teos ”Neljä elementtiä” diskanttikuorolle, 20′ (3 000 €) 
 
Pohjonen, Juho 
Linjama Jyrki: Sooloteos pianolle, 10′ (2 500 €) 
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Rautiola, Joonatan 
Supponen Lauri: Teos solistiselle saksofonisti-laulajalle ja 6-henkiselle barokkiyhtyeelle, 10′ 
(3 500 €) 
 
Sallinen, Lauri 
von Boehm Ilkka: Klarinettikonsertto, 20′ (4 000 €) 
 
Sinivalo, Iida-Vilhelmiina 
Hyvärinen Asta: Teos sellolle, lyömäsoittimille/objekteille ja elektroniikalle, 18′-20′ (3 500 €) 
 
Sippel, Harri 
Hjelt Yrjö: Teos alttoviululle ja pianolle, 10′-15′ (3 000 €) 
 
Takahashi, Eriko 
Romppanen Ari: A piano piece, 10′ (2 500 €) 
 
Uusinta Ensemble / Uusinta-kvartetti (Uusinta Ensemblen kannatusyhdistys 
ry) 
Myllärinen Tiina: Jousikvartetto, 25′ (4 000 €) 
 
Vikman, Juha-Pekka 
Jalava Pertti: Kamarimusiikkiteos huilulle, englannintorvelle, viululle, alttoviululle, sellolle ja 
kontrabassolle 10′-15′ (3 500 €) 
 
Zahharenkova, Irina 
Gheorghiu Matei: Pianoteos 8′-10′ (2 500 €) 
 
Leevi Madetojan tuotantoon liittyvät hankkeet 
yhteensä 4 000 € 
 
Pirkanmaan kuorokeskusyhdistys ry 
Okon Fuoko: Okon Fuokon vokaaliosuuksien sovittaminen 8-osaiseksi sarjaksi sekakuorolle, 
(mezzo)sopraanolle ja baritonille, 18′ (1 500 €) 
 
Pohjan Laulu ry 
Mieskuorolaulut. Pohjan Laulu ry, ensimmäinen osa lyhytelokuvasarjasta Leevi Madetojan 
lapsuuden ja varhaisnuoruuden vaiheista Oulussa mieskuoromusiikin kautta tulkittuna  
(2 500 €) 
 
Kaikki 2021 myönnetyt avustukset yhteensä 63 000 € 
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