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Läntisen Keski-Suomen Musiikkileiriyhdistys ry. 

 

Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistys ry. järjestää Keuruulla vuosittain valtakunnallisen musiikkileirin, 
Soiton paikka -festivaalin ja musiikkikursseja. Yhdistyksen toiminta on alkanut vuonna 1971, jolloin Läntisen 
Keski-Suomen musiikkileiri järjestettiin ensimmäisen kerran. Vuosi 2020 on yhdistyksen 50. toimintavuosi ja 
leiri on järjestyksessään 50.  

Keuruun musiikkileiri on yksi Suomen pisimpään toimineista ja suurimmista musiikkileireistä. Leirille saapuu 
vuosittain noin 150:tä 6–25-vuotiasta osallistujaa ympäri Suomen ja kurssitoimintaan noin 60 osallistujaa 
lähiseudulta. Vuoden 2019 Keuruun musiikkileirille ja kurssitoimintaan osallistui yhteensä yli 200 lasta, 
nuorta ja aikuista: 136 musiikkileiriläistä, 60 muskarilaista, 8 huilun mestarikurssilaista sekä 24 aikuista 
lyhytkurssilaista.  

Musiikkileirin laaja soitinvalikoima, ammattitaitoiset opettajat, inspiroiva ja yhteisöllinen ilmapiiri sekä 
turvallinen ympäristö luovat erinomaisesti toimivan konseptin. Leirin sisällön pääkohtia ovat yksilöllinen 
instrumenttiopetus, yhtye-/orkesteriopetus, musiikkiharrastusta monipuolistavat workshopit sekä 
kuuntelu- ja esiintymiskasvatus Soiton paikka -konserteissa. Musiikkileiriyhdistys tukee varhaisiän 
musiikkikasvatusta järjestämällä viisipäiväisen musiikkileikkikoulun leirin yhteydessä. Alueellisesti 
suosittuun muskariin ilmoittautuu vuosittain n. 60 alle kouluikäistä lasta. Musiikin elinikäisen oppimisen ja 
harrastamisen mahdollisuuksia kehitetään mm. järjestämällä kuorokurssi ja vaskiyhtye aikuisille sekä 

musiikkituokioita vanhuksille.                                                         

                  

Soiton paikka -festivaali sai alkunsa, kun leirin ja kaupungin kulttuuritoimen tuottamat konsertit yhdistettiin 
yhteiseksi Soiton paikka festivaaliksi.  Nykyisien konserttien järjestämisestä vastaa yhdistys.  Musiikkileirin 
opiskelijoilleen järjestämistä virikekonserteista on muodostunut koko seutukuntaa elävöittävä ja 
valtakunnallisestikin houkuttava kesätapahtuma. Soiton paikka –konserttisarjan tehtävä on myös tuoda 
näkyviin viisikymmenvuotisen leirin olemassaoloa Keurusseudulla ja läntisessä Keski-Suomessa ja samalla 
tarjota alueen kesään korkeatasoisia konsertteja niin alueen asukkaiden kuin kesävierailijoidenkin 
kuunneltaviksi. Laajan musiikkikirjon kattavat konsertit kuuluvat myös osaksi leiriläisten ohjelmaa, sillä 
musiikin opiskelu on myös musiikin kuuntelemista, ja kuunteleminen ja musiikin kokeminen tukevat 
tavoitteellista musiikkikasvatusta ja leirin opetussuunnitelmaa. Konserteissa leiriläiset näkevät ja kuulevat 
sekä opettajiaan että korkeatasoisia muusikkovierailijoita taiteellisessa työssään. Yhdessä kuunneltu 
konsertti on yhteisöllinen kokemus, joka jaetaan niin leirikavereiden kuin muun yleisön kanssa.  

Keuruun musiikkileirin opetussuunnitelma vuodelta 2019 (kesän 2020 jouduttiin koronan vuoksi 
perumaan) 

Keuruun musiikkileirin opetuksen tavoitteena on tarjota 

-      elämyksellistä ja kokonaisvaltaista musiikkipedagogiikkaa kaikenikäisille 

-      ystävyyttä yli musiikin genrerajojen 

-      oppilaan yksilölliset tarpeet huomioivaa laadukasta ja innostavaa musiikinopetusta työhönsä 
sitoutuneiden opettajien johdolla 

-      erilaisia yhdessä musisoinnin mahdollisuuksia laulaen, liikkuen ja soittaen 

-      laadukkaita ja monipuolisia konsertteja Soiton paikka -festivaalilla ja siten mahdollisuus herkän 
kuuntelun opettelemiseen 
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-      yhteisö, jossa voi tavata samanhenkisiä ihmisiä, aikuisia ja lapsia, ja luoda jopa elinikäisiä 
ystävyyssuhteita 

Opetuksen määrä / oppilas 

0,5–1h yksityisopetusta/päivä 

1,5–3,5h orkesteri-/yhtyeohjausta / päivä 

1–2h soittoharrastusta tukevia ja monipuolistavia workshopeja: kuoro, lauluyhtye, draamatyöpaja, 
sävellys 

oppilaiden aktiivisuudesta riippuen mahdollisuus myös kamarimusiikkiohjaukseen  

Harjoittelua säestyksen kanssa: Kaksi säestäjää on koko leirin ajan oppilaiden käytettävissä vapaasti. 

Stemmaharjoituksia: Jokainen A- ja B orkesterilainen osallistuu vähintään kahteen 
stemmaharjoitukseen leirin aikana. Stemmaharjoitusvastuut jaetaan soitinopettajien kesken. 
Nuorimmille oppilaille tarjotaan harjoitteluapua. Tätä varten leirille on usein palkattu apuopettajia. 
Oppilaat ohjataan apuopettajille tarpeen mukaan.  

Oppilaita kannustetaan esiintymään vähintään kerran leirin aikana. Esiintymismahdollisuuksia on 
oppilasmatineoissa pitkin leiriä sekä Keuruuntie soi! -musiikkituokioissa. Lisäksi oppilaat esiintyvät 
orkestereissa ja yhtyeissä. Innokkaita leiriläisiä nähdään myös Keuruun keskustassa katusoittajina.  

Yksilöopetus 

Jokainen leiriläinen saa oman instrumenttinsa yksilöopetusta päivittäin 30 tai 45 minuuttia. Myös 
sivusoitinopetukseen osallistuminen on mahdollista. 

Orkesterit ja yhtyeet 

Henkilökohtaisen soitonohjauksen lisäksi orkesteri- ja yhtyesoitto kuuluu leirin perusopetukseen. 
Orkesterisoitto tähtää säännönmukaiseen ja sinnikkääseen harjoitteluun. Jokapäiväiset harjoitukset 
ohjaavat säännölliseen yhteissoittoon, orkesterisoiton perusteisiin ja tietyn ohjelmiston harjoittelemiseen 
konserttia varten soittoharrastuksen alkumetreiltä asti. Leirin bänditoiminnan tavoitteena on luonteva ja 
päivittäinen yhteismusisointi orkesterien tapaan ja tutustuminen rytmimusiikin maailmaan.  

Leirillä toimii kolme orkesteria, joihin jousi- ja puhallinsoittajat jakaantuivat soittotaitonsa mukaan: A-, B- ja 
C-orkesteri. Akustisen kitaran opiskelijat jakaantuvat kitaraopettajien johtamiin Kitara Ensembleihin. 
Sähkökitaristit, sähköbasistit, rumpalit ja laulajat osallistuvat bändisoittoon ja bändien ympärille kootaan 
vahvistukseksi mm. jousi- ja puhallinsektioita, lisäksi lauluyhtyeiden kanssa tehdään yhteistyötä. Kaikki 
orkesterit ja yhtyeet esiintyvät leirin lopussa joko päätöskonsertissa tai bändi-illassa. 

Workshopit 

Kuoro ja lauluyhtyeet 

Kuoron ja lauluyhtye-opetuksen tavoitteena on tukea leiriläisten säveltapailutaitojen kehittymistä ja 
harjoittaa äänenkäyttöä. Kuoro harjoittelee yksi- ja moniäänisiä lauluja ja esiintyy leirin Päätöskonsertissa. 
Lauluyhtyeissä harjoitellaan stemmalaulua acapellana. Ilmoittautuneet jaetaan 5–8 hengen yhtyeisiin, 
yhtyeet harjoittelevat leirin aikana yhden oman ja yhden kaikkien yhtyeiden yhteisen kappaleen. 
Lauluyhtyeet sisältävät ohjausta 7 x 40 min ja kuoro 7 x 60 min, lauluyhtyeet on suunnattu yli 13-vuotiaille. 



Eloa stagelle 

Draamapedagogi Jorma Niemisen luotsaama kurssi rohkaisee leiriläisiä heittäytymään ja tuomaan itsensä 
sataprosenttisesti lavalle esiintymistilanteessa. Kurssilla harjoitellaan musiikin harrastusta tukevia taitoja 
kuten teatteri-ilmaisun perusteita, mimiikkaa, improvisaatiota ja äänenkäyttöä. Paja huipentuu oppilaiden 
itsensä suunnittelemaan näytelmälliseen Eloa Stagelle –viihdekonserttiin. Kurssi sisältää opetusta 5 x 90 
min. Yhteistyötä sävellysworkshopin kanssa jatketaan. 

Sävellysworkshop 

Sävellyksen, soinnutuksen ja pienyhtyeelle sovittamisen alkeita, opettajana Timo Kiprianoff. Kurssilaiset 
säveltävät omat kappaleet, joiden esittämiseen on mahdollisuus leirin aikana. Yhteistyötä Eloa stagelle –
esityksen kanssa, sävellyskurssilaiset säveltävät ja esittävät draamaesityksen musiikin. 

Rytmiikkapaja 

Rummutusta mm. djemberummuilla ja laattasoittimilla. Aloittelijat opettelevat helppoja rytmejä ja rytmien 
hahmottamista, ja edistyneemmät paneutuvat Länsi-Afrikkalaisiin rytmeihin. Opettajina Elisa Seppänen ja 
Sanna Purokuru. 

Vapaa-aika 

Leirillä järjestetään mm. uimaretkiä, elokuvailta, pingisturnaus, Cooper-testi, zumbaa, tupatarkastuksia sekä 
piirustuskilpailu. Viimeisenä iltana on leiridisko. Lisäksi pelataan perinteinen Fc Überkanuuna (oppilaat) 
vastaan Los Opettajos (opettajat) -jalkapallo-ottelu Keuruun stadionilla. Vapaa-ajan ohjelman 
järjestämisessä hyödynnetään henkilökunnan taitoja: leiriltä löytyy musiikillisen osaamisen lisäksi 
esimerkiksi liikunnanohjauksen osaamista. Vapaailtoina järjestetään ohjatusti tanssia, venyttelyä sekä 
jalkapallotreenejä. 

Uudet avaukset vuodelle 2019 

Kesällä 2019 tullaan kokeilemaan uutuutena vaskiryhmää aikuisille ja huilun mestarikurssia jo pidemmälle 
ehtineille huiluopiskelijoille 

Soiton paikka -festivaali 

Soiton paikka -festivaali on kehittynyt Keuruun musiikkileirin omalle väelle tarjoamista virikekonserteista 
koko seutukuntaa elävöittäväksi, maakuntatasollakin houkuttavaksi kesätapahtumaksi. Laajan 
musiikkikirjon kattavat konsertit kuuluvat osaksi leiriläisten ohjelmaa tukien täten tavoitteellista 
musiikkikasvatusta ja leirin opetussuunnitelmaa. Konserteissa leiriläiset näkevät ja kuulevat opettajiaan 
sekä muusikkovierailijoita taiteellisessa työssään ja saavat eväitä muusikkouteensa yhdessä 
leirikavereidensa kanssa.  

Kesällä 2019 on tarkoitus jatkaa hyväksi havaitulla konserttikaavalla tuoden ja tarjoten konserttikävijöille 
elämyksellisiä kuuntelukokemuksia. Tarkoitus ei ole rajoittaa taidetta tiettyihin genreihin, vaan pyrkimys on 
tuottaa mahdollisimman erilaisia konsertteja laajentaen näin ihmisten kulttuurillisia kokemuksia. 
Organisointi jatkuu keväällä yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa ja tavoite on parantaa festivaalin 
markkinointia ja näkyvyyttä mediassa.  

Elinikäinen musiikinharrastaminen ja paikallinen kurssitarjonta 



Leiriyhdistys haluaa toiminnallaan vireyttää koko lähiseudun musiikin harrastamismahdollisuuksia ja edistää 
musiikkikasvatusta. Suuri osa musiikkileiriläisistä tulee Keuruulle ympäri Suomen, mutta leirin ohessa 
järjestettävät kurssit ja konsertit tuovat yhdistyksen toiminnalle lisää paikallista arvoa. 

Musiikkileikkikoulu 

Suosittu musiikkileikkikoulu järjestetään leirin ohessa keskiviikosta sunnuntaihin. Osallistujiksi odotetaan 60 
alle kouluikäistä.  Soiton paikka –festivaaliin kuuluu alle kouluikäisiä ajatellen järjestetty lastenkonsertti, 
konsertti sisältyy muskarilaisten osallistumismaksuun. 

Aikuisten kuorokurssi 

Aikuisten kuorokurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä ja lauletaan suomalaisia ja afrikkalaisia lauluja rennolla 
otteella. Osallistujilta ei vaadita aiempaa kuorolaulukokemusta. Kurssia ohjaa musiikkiluokanopettaja Iina 
Karjalainen. Kuoro esiintyy kurssin päätteeksi Keuruun vanhainkodilla. 

Ukulele-kurssi 

Järjestetään toista kertaa Timo Kiprianoffin ohjauksessa. Kohderyhmänä leiriläisten vanhemmat. 

Vanhainkodin musiikkituokiot 

Musiikki virkistää, lisää hyvinvointia ja herättää ajatuksia ja muistoja. Vanhainkoti tarjoaa mainion paikan 
musiikkileirin järjestämille musiikkituokioille: leiriläiset opettajineen pääsevät esiintymään ja viemään 
hyvää vanhainkodin asukkaille ja asukkaat saavat kaipaamiaan virikkeitä ja musiikkikokemuksia.  

Esiintymässä vanhainkoti Lehtiniemen salissa 
To leirin opettajat 
Su aikuisten kuorokurssilaiset 
Ma tai ti leiriläisten iltapäivämatinea  
To jonkun opettajan luokkamatinea 

Musiikkituokioihin liitetään mahdollisuuksien mukaan virkistäviä yhteislauluja tms. yhteistä toimintaa. 
Musiikkitervehdyksiä pyritään viemään myös vanhainkodin osastoille, joiden asukkaat eivät kuule salissa 
järjestettyä ohjelmaa. Mahdollisia vierailuja lähialueiden vanhain- ja palvelukoteihin selvitetään ja 
harkitaan myös kesälle 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LASTENKULTTUURIN ERITYISHUOMIONNOSOITUS (300 €) 
 
Keuruun kirjaston nukketeatteri- ja satutuokiotoiminta 
 
Keuruun kirjasto on järjestänyt 1970-luvulta alkaen kaikille avoimia, maksuttomia nukketeatteriesityksiä, 
joihin keuruulaiset lapset ovat päässeet osallistumaan. Työmuodon kautta kirjasto on tullut tutuksi lapsille 
jo varhaisessa vaiheessa. Esitykset on tuotettu kirjaston työntekijöiden omana työnä ja ne ovat 
vakiinnuttaneet paikkansa yhtenä kirjaston yleisötyön muotona. Esityksiä on järjestetty talon omissa tiloissa 
ja niitä on tarjottu myös vierailunäytäntöinä varhaiskasvatuksen yksiköihin ja alakouluille. 
 
Henkilökunta on ollut vuodesta toiseen erittäin sitoutunutta tämän teatterimuodon kehittämiseen. 
Nukketeatteri on taidemuoto, jota keuruulaisille ei muutoin ole tarjolla. Esitysten myötä lapset ovat 
tutustuneet muutoinkin kirjaston toimintaan ja teatterissa koetut esitykset ovat luoneet hyvää pohjaa 
positiivisille mielikuville kirjaston toiminnasta. 
 
Satutuokiot ovat myös vuosien saatossa tavoittaneet lähes kaikki ikäluokat. Esityksiä on ollut tarjolla myös 
varhaiskasvatusväelle ja kouluille. Satuhetket ovat edistäneet kiinnostusta lukemiseen ja lukemisen 
oppimiseen. Ovi satujen ja tarinoiden maailmaan on ollut kirjastossa apposen avoimena. Myös 
vapaaehtoistoimijat ovat ahkerasti osallistuneet lukutuokioihin. 
 
Nukketeatteri- ja satutuokiotoiminta on myös osa varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistä 
kulttuuriopetussuunnitelmaa - Oppia ja elämyksiä kulttuurista. 
 
Kaikkinensa toiminta on kustannustehokasta ja resurssiviisasta lastenkulttuurityötä, koska se tuotetaan 
henkilökunnan omana työnä, aineetonta kulttuuripääomaa hyödyntäen. 
 
 
 


