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 Harmonikkataiteilija ja musiikkipedagogi

synt. 1992

koulutus: Metropolia, musiikin koulutusohjelma, pop/jazz-musiikkipedagogi. Valmistunut 12/2018.
Pääinstrumentti: harmonikka

Toimin laaja-alaisesti muusikon ja musiikkipedagogin tehtävissä freelancerina. Soitan harmonikkaa
pääasiallisesti jazz - ja rytmimusiikin vaihtelevissa kokoonpanoissa. Kiinnostuksen kohteitani
muusikkona ovat improvisointi, säveltäminen sekä harmonikan mahdollisuuksien kartoittaminen
rytmimusiikin, jazzmusiikin sekä modernin kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kentillä. Olen lisäksi
kiinnostunut improvisaatioteatterista sekä yleensäkin laaja-alaisesti teatterimuusikon työstä.
Tavoitteenani on kehittää itseäni mahdollisimman hyväksi osaajaksi sekä soittajana että pedagogina.

Musiikkipedagogina ydinosaamistani on melodiabassoharmonikan soitonopetus jazz- ja rytmimusiikin
näkökulmasta. Toinen pedagoginen erityistaitoni on näkövammaisten opiskelutekniikoiden ja
pistekirjoitusnuottien sujuva osaaminen. Pystyn pedagogina tukemaan näkövammaisia
musiikinopiskelijoita siten, että he mahdollisimman sujuvasti oppivat ne välttämättömät
näkövammaisten musiikinopiskelijoiden tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat heille integroitumisen
tavalliseen musiikin perus - ja ammattiopetukseen.

Työtehtävät muusikkona
2019 - Virkaneidin menopaussi, musiikkiteatteriesitys
2012 alkaen muusikko: Tia Cohen goes edith piaf, 
2013 -2016, muusikkona Kipinä-improvisaatioteatteriryhmässä
2012 alkaen muusikkona ja harrastenäyttelijänä näkövammaisteatterin vuotuisissa produktioissa
Kertaluonteisia freelancerkeikkoja harmonikansoittajana alkaen 2010

Soittanut bändeissä:
Tia Cohen goes edith piaf
Trio Kaiunsäde
Duo Pannikka
Kuusto
Duo Joose ja Tuukka Ojala
Trio Patina
Yrjölä Ojala Kautto

Pedagoginen kokemus:
Harmonikansoiton yksityisopetusta alkaen 2013
Ammattiopisto Live: säveltapailun ja musiikinteorian tuntiopettaja alkaen 2014
Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry: pistenuottien sähköisen oppimateriaalin toinen pääkehittäjä
2018 - 2019
Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry: pistenuottien itseopiskelukurssin vastuuopettaja 2019

Levytykset:
Trio Patina: "Koroilla", Presence records 2016
Yrjölä Ojala Kautto: "Swingin in Vallila", omakustanne 2017

Kilpailumenestys:
Kultainen harmonikka - viihdeharmonikansoiton suomenmestaruuskilpailu, toinen sija 2015

Aiemmin saadut apurahat:
Suomen näkövammaissäätiö 2019:apuraha 300 € musiikin sovittamisesta Tia Cohenin yhtyeelle
aiheutuneiden kulujen kattamiseksi 
Sokeain ystävät ry 2019: kannustusapuraha 750 € opinnoista valmistumisen johdosta
Osana Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n pistenuottityöryhmää 2018: 15000 euroa pistenuottien
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sähköisen oppimateriaalin valmistamiseen ja pistenuottikurssin järjestämiseen.

TYÖKOKEMUSTYÖKOKEMUS

Tuntiopettaja musiikin teoria ja pistenuotitTuntiopettaja musiikin teoria ja pistenuotit, Ammattiopisto Live

Pistenuottien, säveltapailun ja musiikin teorian vastuuopettaja ammattiopisto Liven musiikkialan
perustutkinnon näkövammaisille opiskelijoille

KOULUTUSKOULUTUS

Musiikkipedagogi (amkMusiikkipedagogi (amk, Metropolia ammattikorkeakoulu

pääinstrumentti: harmonikka
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