
Sibelius-‐Akatemian	  innovaatiokeskuksen	  hanke-‐	  ja	  ideakilpailu	  
	  
Verkkoteknologiat	  kansainvälisen	  opetusyhteistyön	  toteutuksessa	  
	  
Sibelius-‐Akatemian	  aluekehityshankkeen	  (2001-‐2003)	  myötä	  on	  syntynyt	  lukuisia	  
yhteistyökuvioita	  kansainvälisten	  eturivin	  osaajien	  kanssa.	  Näissä	  projekteissa	  ovat	  
eri	  maiden	  ammattilaiset	  voineet	  vaihtaa	  mielipiteitä	  musiikinopetuksesta	  sekä	  
kehittää	  ja	  jakaa	  sitä.	  Samalla	  on	  musiikin	  etäopetuksen	  tutkimus	  edennyt.	  Tänä	  
päivänä	  alan	  osaajat	  ovat	  vielä	  kovin	  harvassa,	  joten	  tiedonvaihto	  ilman	  esimerkiksi	  
videoneuvottelua	  olisi	  kovin	  kömpelöä.	  
Useat	  jo	  toteutetut	  mestarikurssit	  ja	  muut	  projektit	  ovat	  selvästi	  osoittaneet,	  kuinka	  
muualla	  maailmassa	  tunnetaan	  kiinnostusta	  ja	  arvonantoa	  Sibelius-‐Akatemiassa	  
tehtyä	  työtä	  kohtaan.	  Liitteenä	  on	  lueteltu	  ne	  tahot,	  joiden	  kanssa	  on	  
henkilökohtaisella	  tasolla	  tehty	  työtä	  –	  joskus	  jopa	  viikottain.	  Valmiiden	  suhteiden	  
sekä	  toisen	  tuntemuksen	  ansiosta	  on	  jatkohankkeita	  mahdollista	  toteuttaa	  hyvinkin	  
sujuvasti.	  
	  
Hankkeen	  tavoite	  
Päämääräksi	  asetetaan	  aloitetun	  kansainvälisen	  yhteistyön	  jatkaminen	  siten,	  että	  
vuoden	  2004	  aikana	  järjestetään	  kolme	  opetuksellista	  kokonaisuutta	  
kansainvälisten	  tahojen	  kanssa.	  Kokonaisuudet	  suunnitellaan	  niin,	  että	  ne	  tukevat	  
kummankin	  tai	  kaikkien,	  jos	  kyseessä	  on	  useampi	  toteuttaja,	  osapuolien	  perus-‐	  tai	  
mestaritason	  opetusta	  tai	  opettajien	  keskinäistä	  kanssakäymistä.	  Kyseessä	  voi	  olla	  
luentosarja,	  klinikka,	  seminaari	  tai	  (mestari)luokkaopetus.	  Osakokonaisuuksien	  
toteutus	  raportoidaan	  ja	  arvioidaan	  kunkin	  kokonaisuuden	  jälkeen.	  	  
	  
Hankkeen	  toteutuksen	  myötä	  on	  luotava	  partnereiden	  välille	  koko	  joukko	  teknisiä	  
käytänteitä,	  jotka	  hyödyttävät	  osapuolten	  teknistä	  kehitystä	  yleensäkin.	  
Opetuskokonaisuuksien	  tuottaminen	  tukee	  myös	  kansainvälisen	  kollegion	  
luontevaa	  kanssakäymistä	  ja	  opetuksen	  vaihtoa.	  Lisäksi	  on	  luotava	  hallinollisia	  
käytänteitä,	  jotka	  tukevat	  edellä	  mainittua	  toimintaa.	  
	  
Hankkeen	  myötä	  saavutetaan	  sellainen	  toiminnan	  taso,	  jossa	  voidaan	  katsoa	  
verkkovälitteisen	  kansainvälisen	  vuorovaikutuksen	  muodostuneen	  osaksi	  Sibelius-‐
Akatemian	  arkista	  työtä.	  Kehitystyön	  myötä	  on	  tavoitteena	  saavuttaa	  toiminnalle	  
myös	  sellainen	  vakavuus,	  että	  alan	  tutkimukselle	  voidaan	  hakea	  jatkorahoitusta	  
esimerkiksi	  Suomen	  Akatemian	  kansainvälisen	  tutkimusyhteistyörahoituksen	  
kautta.	  Hankkeen	  toteuttajana	  on	  Matti	  Ruippo.	  
	  
Toivon,	  että	  hankeidea	  saa	  myönteisen	  vastaanoton.	  
	  
Kuopio,	  24,9,2003	  
	  
	  
	  
Matti	  Ruippo	  



Liite:	  
Luettelo	  kansainvälisistä	  yhteistyökumppaneista	  ja	  toteutuneesta	  toiminnasta.	  
	  
Australia:	  

• Western	  University	  of	  Australia.	  Neljä	  yhteistä	  seminaaria.	  
Iso-‐Britannia	  

• Royal	  Academy	  of	  Music.	  Juuri	  alkaneet	  neuvottelut	  S-‐A:n	  ja	  RAM:n	  
yhteistyöstä	  

Kanada	  
• Communications	  Research	  Centre,	  tiivis	  yhteistyö	  vuodesta	  2000,	  parhaillaan	  

MusicGrid-‐hankkeen	  kautta.	  
• National	  Arts	  Center,	  Pinchas	  Zukermanin	  mestarikurssit	  	  
• National	  Reasearch	  Council,	  MusicGrid-‐yhteistyö	  

Yhdysvallat	  
• Georgia	  Institute	  of	  Technology,	  Syllabus-‐konferenssin	  valmistava	  

koulutuksenvaihto	  
• Indiana	  University	  –	  Purdue	  University	  Indianapolis,	  lukuisia	  yhteisiä	  

seminaareja	  
• Manhattan	  School	  of	  Music,	  yhteisiä	  seminaareja	  
• New	  World	  Symphony,	  juuri	  alkanut	  yhteistyö	  orkesterimusiikin	  saralta	  
• University	  of	  Iowa,	  valmistelut	  Kuopion	  osaston	  yhteistyöstä	  

laulunopetuksen	  saralla	  
• University	  of	  Kansas,	  useita	  yhteisiä	  seminaareja	  

	  


