
Projektipäälliköksi Eläkeliiton musiikkiprojektiin 
 
Heini Siltainsuu valmistui maisteriksi syksyllä 2011 pääaineenaan musiikkitiede, sivuaineinaan music 
management (myöhemmin musiikin hallinto ja tuotanto), journalistiikka, taidehistoria ja 
kulttuuritutkimus ja taustallaan pianonsoiton opinnot. Nykyisin Siltainsuu toimii projektipäällikkönä 
Eläkeliitto Ry:n valtakunnallisessa TunneMusiikki-projektissa, ja kyseisessä tehtävässä hän on ollut 
noin seitsemän kuukautta. 
 
Akateemisen ajattelun taitoa musiikkitieteen opinnoista 
Musiikkitieteen opinnoista Siltainsuu kuuli ensimmäisen kerran tarkemmin abivuonna järjestetyssä 
tietoiskussa, jossa lukion musiikinopettaja esitteli musiikkialan työllistymismahdollisuuksia. 
Ajatuksissa kävi myös muusikon ammatti, mutta musiikkitiede vei Siltainsuun mukanaan tämän 
ymmärrettyä alan mahdollisuudet: häntä viehätti ajatus musiikin tutkimisesta ja siitä, että musiikkialan 
ammatti ei välttämättä ole opettamista tai soittamista. Abivuoden jälkeen Siltainsuu haki Jyväskylän 
yliopiston musiikkitieteen lisäksi Joensuuhun opiskelemaan kulttuurintutkimusta, mutta muun muassa 
sivuainetarjonnan takia hän päätyi valitsemaan musiikkitieteen, jota alkoi opiskella suoraan lukion 
jälkeen. 
 
Työelämän kannalta yliopisto-opintojen suurimmaksi hyödyksi Siltainsuu nimeää akateemisen 
ajattelun sisäistämisen eli suurten kokonaisuuksien hallitsemisen ja asioiden ajattelemisen monesta 
näkökulmasta. Suurten linjojen lisäksi Siltainsuulle on jäänyt mieleen myös joitakin yksittäisiä 
kurssisisältöjä, joista on ollut työelämässä apua, ja sivuaineista hyödyllisimmiksi hän nostaa musiikin 
hallinnon ja tuotannon sekä journalistiikan. Myös opinnäytetöiden tekeminen oli opettavainen ja 
hyödyllinen kokemus, ja monia gradun kautta opittuja taitoja hän käyttää työssään edelleenkin 
esimerkiksi arviointi- ja kehittämistyön tukena. 
 
Vaikka Siltainsuu toteaa, että ihminen ei ole koskaan "täysin valmis", hän kokee olleensa valmis siihen 
työtehtävään, jossa maisteriksi valmistuttuaan toimi. Tässä auttoi se, että hän oli jo opiskeluaikanaan 
pari vuotta oman alan töissä, ja oli ehtinyt työskennellä myös nykyisessä organisaatiossaan jo puolisen 
vuotta. Musiikkitieteen opintojen Siltainsuu kokee antaneen itselleen todella paljon, eikä hän osaakaan 
nimetä mitään yksittäistä asiaa, jota olisi kaivannut opinnoilta enemmän. Kiinnostuksesta musiikkia 
kohtaan Siltainsuu on pohtinut myös musiikkitieteen jatko-opintoja. Lisäksi hän on joskus miettinyt 
hakevansa musiikkiterapian koulutusohjelmaan, mutta tällä hetkellä hän silti kokee olevansa oikealla ja 
itselleen sopivalla alalla. 
 
Tärkeää kokemusta järjestötoiminnasta 
Opiskeluaikanaan Siltainsuu otti osaa monenlaiseen järjestötoimintaan todella aktiivisesti. Hän oli 
mukana musiikkitieteen ainejärjestö Trioli ry:n hallituksessa useana vuotena monessa eri tehtävässä, ja 
ainejärjestöura huipentui lopulta kahteen vuoteen puheenjohtajana. Lisäksi Siltainsuu toimi musiikin 
laitoksen opetuksen kehittämis- ja laaturyhmän jäsenenä sekä toimitti vuoden ajan musiikkikampuksen 
Korvanero-lehteä. Musica-kuorossa laulanut Siltainsuu toimi myös monta vuotta kuoron hallituksen 
jäsenenä ja tiedottajana. 
 
Siltainsuun mukaan järjestötoiminnasta on ollut paljon konkreettista hyötyä työelämässä – etenkin 
siksi, että hän on työllistynyt järjestöön. Järjestötoiminnasta hän oppi paljon uusia asioita 
kokoustekniikasta, esiintymistaidosta ja lehdistötiedotteiden kirjoittamisesta lähtien. Lisäksi 



opiskeluajan aktiivisuus on ollut Siltainsuulle hyvä näyttö ansioluettelossa siitä, että yhdistystoiminta 
on hänelle tuttua. 
 
Musiikkia ja virkistystoimintaa eläkeläisille 
Siltainsuu työskentelee tällä hetkellä Eläkeliitto ry:n valtakunnallisessa TunneMusiikkiprojektissa 
projektipäällikkönä. Projektin rahoittaa RAY-peliautomaattiyhdistys, ja sen pääasiallisena 
tarkoituksena on paitsi tuottaa musiikillista virkistystoimintaa vanhuksille myös kouluttaa yli 50-
vuotiaita vapaaehtoisia käyttämään musiikkia apuna seniorien virkistystoiminnassa. Siltainsuun 
erikoisosaamisalueena projektissa on lisäksi tuottaa matalan kynnyksen musiikkitoimintaa sellaisille 
ikäihmisille, joiden aistit ovat tavalla tai toisella heikentyneet. Vaikka työssä joutuukin matkustamaan 
jatkuvasti ja sen takia olemaan poissa kotoa enemmän kuin olisi mieluisaa, näkee Siltainsuu projektin 
monipuoliset työtehtävät ja vaihtuvat maisemat positiivisena asiana. Esimerkiksi tulevan vanhusten 
virkistystoimintaan liittyvän CD:n ja opaskirjan tuotannon lisäksi Siltainsuun työtehtäviin kuuluvat 
jokavuotiset talousselvitykset raha-automaattiyhdistykselle, taloushallinta, projektiin tehtävien 
opinnäytetöiden ohjaukseen osallistuminen sekä erilaiset edustus- ja tiedotustehtävät. 
 
Tätä ennen Siltainsuu ehti toimia toisessa Eläkeliiton projektissa, jossa tutkittiin vapaaehtoisen 
musiikkitoiminnan vaikutusta mm. vanhusten muistisairauksien hoidossa ja hyvinvoinnissa. 
 
Verkostoitumista ja työssäoppimista 
Siltainsuu ehti myös opintojensa ohella työskennellä useassa eri kesätyö- ja harjoittelupaikassa. Ennen 
Eläkeliiton palkkalistoille siirtymistä Siltainsuu ehti tehdä liiton kanssa yhteistyötä jo 
työskennellessään Eino Roiha -säätiön seniorityöprojektissa Jyväskylässä. Nykyiseen työhön 
päätymistä edesauttoi myös työ Jyväskyläläisen EU-hankkeen loppuraportin kirjoittajana, sillä 
alkuperäinen toimeksianto Eläkeliitossa liittyi juuri päättyvän projektin raportointiin. Siltainsuu 
kertookin aiemman yhteistyön auttaneen ainakin ensimmäiseen Eläkeliiton projektiin pääsyssä, ja hän 
haluaa korostaa verkottumisen vaikutusta työnhaussa. Suomen kaltaisessa pienessä maassa ja vielä 
tällaisella alalla verkostot ja kontaktit painottuvat Siltainsuun mukaan entistä enemmän. Myös 
aiempien työpaikkojen suuntautuminen vanhustyöhön ja musiikin käyttämiseen vanhustyön apuna on 
antanut Siltainsuulle kokemuspohjaista ymmärrystä siitä, millaisia tietoja ja taitoja tämänkaltaisessa 
työssä tarvitaan. Siltainsuu kuitenkin toivoo pääsevänsä tulevaisuudessa myös monipuolistamaan 
osaamistaan erilaisissa työtehtävissä myös seniorityön ulkopuolella. 
 
Ennen Eläkeliittoon siirtymistään Siltainsuu ehti olla työharjoittelussa konserttisihteerinä kahdessa eri 
konserttisarjassa. Näihin tehtäviin kuului mm. tiedottamista, konserttien emännöintiä, erilaisten 
materiaalien tuottamista sekä muita hyvin monipuolisia työtehtäviä. Työssäoppimisesta oli Siltainsuun 
mukaan yhdessä järjestötoiminnan kanssa suunnaton hyöty käytännön työelämään siirtymisen kannalta. 
 
Vinkkejä opiskelijoille 
Nykyisille musiikkitieteen opiskelijoille Siltainsuu haluaisi painottaa jo opiskeluaikaisen 
verkostoitumisen tärkeyttä: erilaisista kontakteista voi olla jälkeenpäin paljonkin hyötyä, ja Siltainsuuta 
verkostot auttoivat työuran alkuun pääsemisessä todella paljon. Lisäksi hän suosittelee 
ainejärjestötoiminnan kokeilemista ja opiskelijavaihtoon lähtemistä. Lopuksi hän vielä lisää, että 
vaikka työelämään siirtyminen voi tuntua pelottavalta, tekemällä oppii ja työ neuvoo – ei siis syytä 
huoleen! 
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