
Apulaisrehtoriksi	  Merikanto-‐opistoon	  
	  

Kristiina	  Penttinen	  valmistui	  musiikkitieteeltä	  kesällä	  2010.	  	  Heti	  valmistumisensa	  

jälkeen	  Penttinen	  valittiin	  nykyiseen	  apulaisrehtorin	  työtehtäväänsä	  Merikanto-‐

opistoon.	  Työnantajana	  Virtain	  kaupunki.	  

	  

Penttinen	  on	  kotoisin	  Pihtiputaalta	  ja	  aloitti	  musiikkiopintonsa	  viulunsoitolla	  

silloisessa	  Viitasaaren	  musiikkikoulussa.	  Pitkäaikainen	  musiikinharrastus	  sai	  jatkoa,	  

ja	  Penttinen	  lähti	  opiskelemaan	  viulunsoitonopettajaksi,	  joksi	  hän	  valmistui	  Oulun	  

konservatoriosta	  vuonna	  1998.	  	  Penttiselle	  musiikista	  ammatin	  hankkiminen	  ei	  

ollut	  ainoa	  vaihtoehto,	  vaan	  lisäksi	  häntä	  kiinnostivat	  myös	  kuvataiteet	  sekä	  

arkkitehtuuri.	  	  Musiikki	  vei	  kuitenkin	  voiton	  näistä	  kolmesta.	  

	  

Samalla	  kun	  Penttinen	  teki	  musiikin	  ammattiopintoja,	  ja	  viulunsoitonopettajaksi	  

valmistumisensa	  jälkeen	  hän	  ehti	  hankkia	  työkokemusta	  monipuolisesti	  musiikin	  

eri	  alueilta.	  Hän	  oli	  opetustehtävissä	  Oulun	  konservatoriossa,	  jossa	  hän	  toimi	  

tuntiopettajana	  ja	  minijousiorkesterin	  johtajana.	  Raahen	  musiikkiopistossa	  hän	  

työskenteli	  viulunsoiton,	  sekä	  alttoviulunsoiton	  opettajana	  ja	  Lapin	  

musiikkiopistossa	  viulunsoiton	  opettajana.	  	  Lisäksi	  hän	  käynnisti	  Lapin	  

musiikkiopistossa	  uutena	  viulun	  pienryhmäopetuksen.	  	  Muusikkona	  hän	  toimi	  

Lapin	  kamariorkesterissa,	  sekä	  Oulun	  kaupunginteatterissa.	  Lisäksi	  tärkeä	  asia	  

Penttisen	  opettajauralla	  on	  ollut	  oppilasorkestereiden	  johtaminen	  koko	  hänen	  10-‐	  

15-‐	  vuotisen	  opettajatyönsä	  aikana.	  Hän	  on	  johtanut	  oppilasorkestereja	  niin	  Oulun	  

konservatoriossa,	  Raahen	  musiikkiopistossa,	  Lapin	  musiikkiopistossa	  ja	  tällä	  

hetkellä	  Merikanto-‐	  opistossa.	  	  

	  

Työelämässä	  jo	  oltuaan	  Penttinen	  hakeutui	  opiskelemaan	  musiikkitiedettä.	  Opinnot	  

Penttinen	  aloitti	  puhtaasta	  kiinnostuksestaan	  akateemista	  musiikkitiedettä	  kohtaan.	  

Tehtäväksi	  hänelle	  jäi	  valita	  missä	  kaupungissa	  hän	  kyseistä	  ainetta	  opiskelisi,	  ja	  

hän	  päätyi	  Jyväskylän	  yliopistoon.	  Osan	  musiikkitieteen	  opinnoista	  Penttinen	  



suoritti	  työn	  ohessa.	  Virka-‐	  ja	  opintovapaat	  antoivat	  hänelle	  mahdollisuuden	  

opiskella	  päätoimisesti	  	  2,5	  vuotta.	  	  Musiikkitieteen	  opintoja	  tehdessään	  Penttinen	  

valitsi	  sivuaineekseen	  opetustoimen	  hallinnon	  ja	  johtamisen,	  mitä	  hän	  opiskeli	  

Rehtori-‐instituutissa.	  Sivuaineopintoihin	  oli	  haku	  erikseen,	  ja	  hakuseula	  oli	  tiukka	  

sillä	  rehtori-‐	  instituuttiin	  oli	  vain	  10	  yliopiston	  varsinaisen	  opiskelijan	  kiintiö	  

muiden	  opiskelijoiden	  joukossa.	  Penttinen	  kuitenkin	  läpäisi	  tien	  kyseisiin	  

opintoihin.	  Toiseksi	  sivuaineen	  opinnoiksi	  Penttinen	  hyväksiluki	  

viulunsoitonopettajan	  tutkintonsa.	  Tämän	  lisäksi	  Penttinen	  valitsi	  opintojensa	  

aikana	  opintokokonaisuuksia	  	  muun	  muassa	  kielikeskuksen	  tarjoamista	  

viestintätaidon	  kursseista,	  esimerkiksi	  neuvottelu-‐	  ja	  kokoustaidon	  kurssit.	  Kaikki	  

sivuaineopinnot	  Penttinen	  on	  kokenut	  erittäin	  hyödyllisiksi	  työelämää	  ajatellen.	  

Erityisen	  tärkeää	  oli	  opetustoimen	  hallinnon	  ja	  johtamistaidon	  opiskelu,	  joka	  

pätevöitti	  hänet	  nykyiseen	  virkaansa.	  Viestintätaidon	  opintojen	  hän	  kokee	  olevan	  

ihan	  vain	  yleissivistyksenkin	  kannalta	  hyödyksi	  kaikille	  maisterintutkinnon	  

suorittaville.	  

	  

Penttisen	  mukaan	  musiikkitieteen	  opinnot	  kehittivät	  erityisesti	  hänen	  

kirjoitustaitojaan,	  sekä	  tiedonhakutaitoja.	  	  Yhtenä	  kullanarvoisena	  opintojensa	  

aikana	  hankkimanaan	  oppina	  hän	  pitää	  taitoa	  löytää	  tiedosta	  olennainen,	  ja	  osata	  

kiteyttää	  se.	  Kysyn	  vielä	  jäikö	  Penttinen	  kaipaamaan	  jotain	  työelämätaitoja	  

opinnoiltaan.	  Penttinen	  sanoo,	  että	  taloushallinnon	  näkökulmia	  ja	  tuntemusta	  

tarvitaan	  hänen	  nykyisessä	  ammatissaan,	  ja	  tämä	  voisikin	  olla	  alue,	  jossa	  hänellä	  

olisi	  tulevaisuudessa	  kehitettävää.	  Verkostonsa	  Penttinen	  on	  muodostanut	  

työelämässä,	  eikä	  hän	  opiskeluaikanaan	  ollut	  mukana	  järjestö-‐	  tai	  

yhdistystoiminnassa.	  	  Melomania-‐	  kamariorkesterissa	  hän	  soitti	  kuitenkin	  

aktiivisesti	  opiskeluaikanaan.	  	  

	  

Opetustyön	  ja	  orkesterimuusikon	  työn	  lisäksi	  Penttisen	  työhistoria	  on	  moninainen	  

ennen	  hänen	  valintaansa	  nykyiseen	  apulaisrehtorin	  työtehtävään.	  Penttinen	  on	  

toiminut	  muun	  muassa	  kriitikkona	  ja	  musiikkitoimittajana	  Lapin	  Kansa-‐	  

sanomalehdessä,	  Turun	  ammattikorkeakoulun	  musiikin	  koulutusohjelman	  



intendenttinä,	  jossa	  hänen	  työtehtäviinsä	  kuului	  Turun	  musiikkiakatemian	  

konserttitoiminnasta	  (mm.	  sinfoniaperiodit,	  oopperat,	  

konserttisarjat),	  sekä	  sisäisestä	  ja	  ulkoisesta	  tiedotuksesta	  huolehtiminen.	  Sen	  

lisäksi	  hän	  työskenteli	  opettajana	  kesäkursseilla-‐	  ja	  leireillä,	  harjoittelijana	  

Viitasaaren	  Musiikin	  Aika-‐festivaaleilla	  ,sekä	  Musiikin	  Aika-‐festivaalien	  

ohjelmakirjan	  toimittajana.	  Penttinen	  kokee,	  että	  hänen	  työelämäpolkunsa	  

muodostumiseen	  on	  vaikuttanut	  se,	  että	  häntä	  kiinnostavat	  monenlaiset	  asiat,	  hän	  

on	  halunnut	  jatkuvasti	  kehittää	  itseään,	  ja	  hänellä	  on	  ollut	  kiinnostusta	  löytää	  uusia	  

työmahdollisuuksia.	  Hänen	  monipuolisuudestaan	  oli	  valttia	  myös	  hänen	  hakiessaan	  

nykyiseen	  apulaisrehtorin	  työtehtäväänsä.	  Työnantajan	  tarpeet,	  ja	  hänen	  

osaamisensa	  kohtasivat.	  

	  

Nykyisessä	  tehtävässään	  hallinnollisessa	  työssä	  apulaisrehtorina	  Penttinen	  kertoo	  

pääsevänsä	  toteuttamaan	  luovuutta	  monin	  tavoin.	  	  Apulaisrehtorin	  työtehtävä	  pitää	  

sisällään	  erilaisia	  tehtäviä.	  Keskeinen	  työtehtävä	  on	  ollut	  Merikanto-‐opiston	  uuden	  

Orivedellä	  sijaitsevan	  toimipisteen	  alkuun	  saattaminen	  viime	  syksystä	  lähtien.	  

Toimenkuvaan	  ovat	  kuuluneet	  myös	  tavanomaiset	  apulaisrehtorin	  tehtävät,	  kuten	  

tiedottaminen	  ja	  viulun-‐	  ja	  alttoviulunsoiton	  opetusvelvollisuus.	  Hänen	  mukaansa	  

tehtäväkenttä	  ei	  ole	  kuitenkaan	  pysyvä,	  ja	  se	  tulee	  tulevaisuudessa	  muotoutumaan	  

tarpeen	  mukaan.	  Apulaisrehtorin	  toimikenttä	  tarkoittaa	  hänen	  mukaansa	  myös	  eri	  

asioita	  eri	  musiikkiopistoissa.	  Minkälaisia	  taitoja	  vaaditaan	  hänen	  nykyisessä	  

työtehtävässään?	  Penttinen	  sanoo,	  että	  apulaisrehtorin	  työtehtävässä	  tärkeää	  on	  

ollut	  tahto	  tarttua	  asioihin,	  erityisesti	  saatettaessa	  alkuun	  uutta	  toimipistettä.	  

Tärkeinä	  taitoina	  hän	  nostaa	  esille	  myös	  sosiaaliset	  taidot	  sekä	  joustavuuden.	  

Näiden	  lisäksi	  vaatii	  johtotehtävissä	  oleminen	  jatkuvaa	  kouluttautumista,	  sekä	  

verkottumista	  muiden	  rehtorien	  kanssa.	  Rehtorien	  tapaamiset	  kuuluvat	  myös	  

osaksi	  hänen	  työnkuvaansa.	  

	  

Mitä	  sitten	  tulevaisuudessa?	  Tällä	  hetkellä	  Penttinen	  on	  tyytyväinen	  nykyisiin	  

tehtäviinsä.	  Jatkossa	  Penttinen	  haluaisi	  edelleenkin	  toimia	  monipuolisesti	  

hallinnollisissa	  tehtävissä	  musiikin	  alalla.	  Tärkeää	  on	  myös	  hänen	  aiemmin	  esille	  



tuomansa	  itsensä	  jatkuva	  kehittäminen,	  sekä	  uusien	  asioiden	  oppiminen.	  

Tulevaisuudessa	  myös,	  ajan	  sen	  salliessa,	  suunnitelmissa	  olisi	  väitöskirjan	  

aloittaminen.	  

	  

Pyydän	  Penttiseltä	  vielä	  vinkkejä	  opintojensa	  parissa	  puurtaville	  opiskelijoille.	  

Penttinen	  kehottaa	  opiskelijoita	  luomaan	  opintojensa	  aikana	  omannäköisensä	  

opintokokonaisuus,	  ja	  valitsemaan	  rohkeasti	  myös	  itseä	  kiinnostavia	  opintoalueita.	  

Tämä	  siksi,	  että	  hänen	  mukaansa	  koskaan	  ei	  voi	  oikein	  tietää	  millaisia	  taitoja	  

työnantaja	  arvostaa	  ja	  pitää	  tärkeänä	  työntekijöitä	  hakiessaan.	  	  Lopuksi	  Penttinen	  

vielä	  sanoo,	  että	  hän	  itse	  kokee	  tärkeäksi	  sen,	  että	  ihminen	  on	  utelias	  ja	  

kiinnostunut	  monenlaisista	  asioista.	  

	  

Haastattelun	  pohjalta	  kirjoittanut	  Saara	  Heinonen	  


