
       

Tuotantopäälliköksi Avanti! kamariorkesteriin 

 

Teemu Hirvonen työskentelee Avanti! kamariorkesterin tuotantopäällikkönä. Koulutukseltaan hän on 

filosofian maisteri, pääaineenaan musiikkitiede. Hän valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 2010. 

 

Hirvonen aloitti kitaransoiton ala-asteella veljensä innoittamana. Lukion jälkeen hän halusi opiskella 

musiikkia. Luettuaan Johdatus musiikintutkimukseen -kirjan Hirvonen kiinnostui musiikkitieteestä ja 

pääsi opiskelemaan ainetta Jyväskylän yliopistoon. 

 

Hirvosella ei ollut aluksi selkeää polkua opinnoissaan, mutta harjoittelussa kiinnostuksen kohteet 

kirkastuivat. Hän harkitsi tutkijan uraa, joka kuitenkin hälveni humanistisen tutkimuksen rahoituksen 

saamisen vaikeuden vuoksi. Sivuaineinaan hänellä oli sosiologia ja musiikin hallinto ja tuotanto. 

Uravalintaa ajatellen MHT-opinnot osoittautuivat tärkeiksi. Muita hyödyllisiä kursseja Hirvonen kertoo 

olleen muun muassa persoonallisuuspsykologia-, notaatio-, musiikkikulttuuri- ja kielenhuoltokurssit. 

Näiden kurssien taitoja tarvitaan usein hänen työssään: partituuria tulee osata lukea, hän on 

kanssakäymisissä monenlaisten ihmisten kanssa ja hänen tulisi pystyä kertomaan esitettävistä teoksista 

asiakkaille. Hän haluaa vielä palata akateemisten opintojen pariin tekemään väitöskirjan. 

 

Hirvonen haki aktiivisesti töitä jo pro gradua kirjoittaessaan ja koki olevansa valmis työelämään 

valmistuessaan. Hän haki töitä laajalla skaalalla: jos toimenkuva liittyi musiikkiin ja vastasi hänen 

intressejään, hän haki kyseistä työpaikkaa. Hän haki esimerkiksi orkestereiden, kansallisoopperan ja 

pop-puolen vapaisiin paikkoihin. Hän lähetti myös avoimia hakemuksia. 

 

Työkokemusta Hirvonen oli kartuttanut työskentelemällä 2000-luvun alussa Savonlinnan 

oopperajuhlilla roudarina. Hän on myös työskennellyt valo- ja äänimiehenä muissa tilaisuuksissa. 

Hirvonen tutustui tuotantotyöhön Jyväskylän Sinfonian harjoittelussa vuonna 2009. Valmistumisen 

jälkeen hän teki tuotantoassistentin töitä Vantaan viihdeorkesterille. Hän on iloinen päästyään nykyiseen 

työhönsä Avantin tuotantopäälliköksi. Hänellä ei ollut erityistä tavoitetta työskennellä klassisen 

musiikin parissa vaan hän ajautui alalle. Työllistymiseen vaikutti merkittävästi se, että hän oli tutustunut 

alan vaikuttajiin pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä.  

 

Hirvonen on työskennellyt musiikin parissa myös vapaaehtoisesti: kaverien kesken hän on auttanut 

keikoilla miksaamisessa, valoissa ja järjestysmiehenä. Hän on myös mukana bänditoiminnassa: hänellä 

on kaksi projektia käynnissä. Populaarimusiikki kuuluu hänen vapaa-aikaansa ja klassinen musiikki 

työhön. 



 

Hirvonen toteaa, että musiikkitieteilijä voi hakea töihin esimerkiksi tutkijaksi, hallinto- ja 

tuotantopuolelle, kulttuurialalle, sihteeriksi ja kulttuuritoimenjohtajaksi. Hyvin pitkälti siis oman 

kiinnostuksen mukaan, mutta paperit ovat paras apu. 

 

Omasta työstään Hirvonen kertoo tuotantopäällikön nimikkeen alle kuuluvan monenlaisia töitä. 

Hänelle kuuluvat esimerkiksi nuotiston ja tavaroiden hoito, aikatauluttaminen, muusikoiden ja 

roudareiden buukkaus, osto- ja myyntireskontra, konserttien ja Suvisoitto-festivaalin järjestäminen. 

Hänen mielestään matkustaminen on työn parhaita puolia. Hän on käynyt työnsä puolesta muun muassa 

Meksikossa, New Yorkissa ja kevätkaudella 2013 hän matkaa Pariisiin ja Wieniin. Hän on kuullut 

paljon musiikkia, jota ei muuten kuulisi. Pysyvästi ulkomailla työskentely ei kuitenkaan ole ainakaan 

vielä ajankohtaista. Raskasta työssä ovat pitkät projektit, jotka venyttävät työpäiviä. Silloin ei kerkeä 

levätä tarpeeksi. Erityisesti festarikausi on kiireistä aikaa.  

 

Hirvonen vastaa työssään asioista pitkälti itse. Hän määrittää omat työpäivänsä. Hänellä on 

mahdollisuus etätyöhön. Mutta kun ollaan töissä, niin myös ollaan töissä. Hirvonen on voinut hyödyntää 

ja soveltaa koulussa oppimiaan taitoja. Työssä tarvitaan virallisen tekstin kirjoittamisen taitoa ja hyvää 

kielitaitoa. Hänellä on vahva englannin kielen osaaminen. Hän tarvitsee työssään sitoutumista ja pitkää 

pinnaa. Työssä tarvitaan järjestelmällisyyttä, koska tulee pystyä keskittymään useisiin päällekkäisiin 

asioihin, kuten jo seuraavan vuoden festivaaliin vaikka edellinen on vielä käynnissä. Hirvonen pitää 

tuotantotyöstä ja voisi kuvitella työskentelevänsä tulevaisuudessa populaarimusiikin tuotantopuolella. 
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