
Vaasan kaupunginorkesterin 

tiedottaja-tuottaja 

 

Joonas Lantto on vuonna 2016 valmistunut musiikkitieteen maisteri. Valmistuttuaan Joonas aloitti 

työt tiedottaja-tuottajana Vaasan kaupunginorkesterissa. Hän päätyi opiskelemaan musiikkitiedettä 

harrastustaustansa innoittamana. Joonas on soittanut huilua ja pianoa musiikkiopistossa sekä 

harrastanut vapaa-ajallaan säveltämistä. Hakiessaan opiskelemaan musiikkitiedettä hän ei 

tarkalleen tiennyt mitä odottaa, mutta yllättyi positiivisesti musiikkitieteen monipuolisuudesta. 

Opinnot 
 

Sivuaineinaan Joonas opiskeli psykologian, filosofian ja politiikan perusopinnot sekä muita opintoja, 

kuten latinan, ranskan ja taloustieteen kursseja kiinnostuksen mukaan. Hän kokee, että yliopistossa 

opiskelu kehittää ajattelua, eikä mikään suoritetuista opinnoista ole mennyt hukkaan: latinan kielen 

taitoakin on tarvittu suomennettaessa kappaleita käsiohjelmiin. Hyödyllisinä hän olisi kokenut myös  

kauppakorkeakoulun, sosiologian ja it-alan opinnot sekä erilaiset käytännön taitoja korostavat 

kurssit. Myös vaihdossa käyminen olisi Joonaksen mielestä ollut hyödyllinen ja kiva kokemus.  

Opintojensa aikana Joonas toimi musiikkitieteen ainejärjestö Trioli ry:n rahastonhoitajana yhden 

kauden ajan, jolloin tutuiksi tulivat mm. kirjanpito ja budjetointi, jotka hän näkee tärkeinä taitoina. 

Hänellä ei ollut aikaisempaa musiikkialan työkokemusta paitsi tutkintoon kuuluvan työharjoittelun 

muodossa, jonka hän suoritti Kymi Sinfoniettassa Kotkassa. Joonas teki Kymi Sinfoniettalle 

työharjottelunsa jälkeen myös lyhyitä keikkaluontoisia töitä, kuten konsertteja ja oli mukana 

järjestämässä sävellyskilpailua. Harjoittelun myötä Joonas tutustui  orkesterihallinnon töihin, mikä 

herätti hänen kiinnostuksensa vastaaviin tehtäviin. 

 

 

 



Tiedottaja-tuottajan työ 
 

Joonaksen nykyiseen työnkuvaan kuuluu tiedottamistehtävät sosiaalisessa mediassa, 

lehdistötilaisuudet, tiedotteiden kirjoittaminen sekä orkesterin sisäinen ja ulkoinen viestintä. 

Tuottajan roolissa hänen tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi konserttikokonaisuudet, kuten 

koulukonsertit, orkesterin juoksevien asioiden hoitaminen, käännöstehtävät, käsiohjelmien 

kirjoittaminen sekä markkinointi. 

Joonaksen mukaan tiedottaja-tuottajan työssä tarvitaan hyvää kielitaitoa mm.  juontamistehtävissä, 

CV:iden kääntämisessä sekä kansainvälisten esiintyjien kanssa työskennellessä. Erityisen tärkeäksi 

hän kokee ruotsin kielen taidon, johtuen Vaasan seudun kaksikielisyydestä. Olennaista on myös  

hyvä tekstintuottamis- sekä kuvanmuokkauskyky, joita tarvitaan mm. bannereita ja käsiohjelmia 

tehdessä. Lisäksi työssä tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. myyntihenkisyys, ongelmanratkaisu-, 

mukautumis-, sekä stressinsietokyky. Pienessä orkesterissa työtehtävät ovat monipuoliset, eivätkä 

rajoitu ainoastaan oman työnimikkeen alle. Työ vie paljon aikaa, etenkin konserttikausina, mutta 

sävellys- ja soittoharrastustaan Joonas kuitenkin ylläpitää aina kun mahdollista. 

Tulevaisuus 
 

Tulevaisuutta Joonas pohtii kovasti, sillä hänen nykyinen työnsä on määräaikainen. Joonas ei vielä 

osaa sanoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta on kiinnostunut kulttuurialasta myös laajemmin. 

Hän mainitsi pikaisesti myös kiinnostuksensa tutkijan työtä kohtaan. 

Joonas kannustaa tulevia musiikkitieteen opiskelijoita uskomaan omaan tekemiseen ja nauttimaan 

opiskeluajasta! 

 

Kirjoittanut: Justiina Pökkä, Kaisa Virtanen ja Kati Auvinen 

 

 

 


