
Suomen jousisoitinopettajien yhdistys ry (SJO) Helsinki 24.4.2013 
 
Tervehdys SJO -kollegat, 
 
Vuorovaikutuspäivät 2013 järjestettiin yhteistyössä Helsingin Käpylän musiikkiopiston 
kanssa, mistä kiitos pääorganisaattorina toimineelle kollegallemme Ahti Valtoselle ja 
koko musiikkiopiston opettajakunnalle sekä mukaan osallistuneille opiskelijoille. 
Tapahtumaviikonloppu luennoitsijoineen sai kiitosta! Katso kuvagalleria 
kotisivuiltamme http://www2.siba.fi/estafinland/Kuvia.html  
 

• Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus, jonka uusi puheenjohtaja on 
allekirjoittanut, diplomiviulisti, CS viulupedagogi ja musiikkipedagogi 
(pop/jazzmusiikki) Heidi Mantere www.heidi.fi. Uusiksi hallituksen jäseniksi 
valittiin musiikin lehtori, CS viulupedagogi Lucia Nakova-Haikarainen ja 
alttoviulutaiteilija Pirkko Simojoki, joka toimii myös yhdistyksen 
varapuheenjohtajana. Muut hallituksen jäsenet ovat viulumusiikin lehtori Päivyt 
Meller, viulunsoiton lehtori Riia Odé, sellonsoiton lehtori Taina Palas ja 
viulunsoiton lehtori Ahti Valtonen 

• Kiitos Lasse Lagercrantzille kolmivuotisesta puheenjohtajakaudestaan sekä 
edelliselle hallitukselle kuluneen vuoden työpanoksesta. Erityiskiitokseni 
mukaan tulleelle talousvastaava Sirpa Sarnastolle sekä hallituksessa mukana 
olleelle Silja Raitio-Heikinheimolle 

• Seuraavat SJO:n valtakunnalliset vuorovaikutuspäivät pidetään Oulun 
Konservatoriolla 8.-9.2.2014. Luvassa on hieno String Summit! Lisäinfoa 
ohjelman ja luennoitsijoiden osalta syksyn mittaan verkkosivuillamme sekä 
syyskaudella ilmestyvässä SJO jäsenlehdessämme 

• HUOM! PÄIVITÄ sähköpostiosoitteesi! UUSI jäsenrekisterivastaavamme on Lucia 
Nakova-Haikarainen s-posti: luciahaikarainen@gmail.com Olemme siirtyneet 
sähköiseen jäsenkirjeeseen ja laskutukseen jäsenmaksujen osalta. 
Jäsenilmoittautumislomake päivitetään myös verkkosivuillemme lähiaikoina 

• SJO:n jäsenlehteä toimittaa Lauri Toivio p. 0440-511 260, s-posti: 
lateneum@saunalahti.fi. Seuraavan SJO –jäsenlehden artikkelit tulee lähettää 
materiaaleineen tulee lähettää 10.9.2013 mennessä Riia Odélle p. 050-355 
5728, s-posti: riia.ode@gmail.com  

• Seuraava kansainvälinen ESTA konferenssi järjestetään Oxfordissa 28.8-
1.9.2013. Lisää verkkosivuiltamme www2.siba.fi/estafinland.  

• SEURAA SJO verkkosivujemme www2.siba.fi/estafinland päivityksiä! Sivuilla on 
nyt mahdollisuus mainostaa huokealla hinnalla, tehokkaasti. Ilmoita 
tapahtumastasi ja postita valmis mainospohja: mainos sivuillamme ½ vuotta 
90€ tai mainos sivuillamme koko vuoden 150€ s-posti: estafinland@gmail.com 

• Joko liityit mukaan SJO/ ESTA facebook –ryhmäämme? Seuraa ESTA FINLAND 
tapahtumia myös twitterissä 

• HUOM! Muistithan maksaa vuoden 2012 jäsenmaksusi? Vuoden 2013 
maksut: varsinainen jäsen 30€ / opiskelijat ja eläkeläiset 15€. SMOL 
jäsenyys ei oikeuta automaattisesti SJO jäsenyyteen. Muistathan, että SJO 
jäsenyys on täysimääräisesti verovähennyskelpoinen. Kirjoita maksun 
viitekenttään nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja s-postiosoitteesi, kiitos. 
Jäsenetuuksina mm. alennus Vuorovaikutuspäivistä, SJO –jäsenlehti ja 
kohtuuhintainen verkkomainonta 
JÄSENMAKSU MAKSETAAN TILILLE: FI83 1023 3000 2404 52 

 
Soivasti, keväässä, Heidi Mantere s-posti: estafinland@gmail.com  


