
www.loiskis.fi

konsertit
2020-2021
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Loiskis on monipuolinen lastenmusiikin ammatti
orkesteri, joka on jo 20 vuoden ajan kiertänyt esiin
tymässä päiväkodeissa ja kouluissa sekä koko 
perheelle suunnatuissa pienissä ja suurissa tapah
tumissa. Loiskiksen konsertit ja työpajat on suunniteltu  
nimenomaan lapsille ja osa konserteista toteutetaan 
vierailevien huippusolistien kanssa – myös viittoma
kielellä sekä ruotsiksi ja viroksi. Orkesterin koti
paikka on Jyväskylä, mutta toimintaalueena on koko 
Suomi. Vuosittain konsertteja ja työpajoja on noin 150.  
Orkesteri julkaisee ahkerasti myös levyjä. 20vuotis
juhlan kunniaksi vuonna 2020 ilmestyy jopa kaksi levyä, 

joista toinen Pentti Rasinkankaan lauluista.

Loiskis är en glädjefull professionell orkester 
från Jyväskylä, som spelar musik för barn. 
Orkestern har hela Finland och Europa som 
verksamhets område. Loiskis´ ypperliga kon
serter är planerade för barn i daghem och 
skolor, samt för hela familjen till både mindre 
och större händelser och festivaler. Orkestern 

har årligen runt 150 konserter och verstäder. 
En del av konserterna genomförs i samarbete 

av gästande toppsolister. En konsert med Pentti 
Rasinkangas spelas också på svenska. Barnmusik

orkestern uppehålls av Loiskis ry, vilket är grundat år 
2000 för att agera till godo för barnkulturen. 

Arja Kautto ja Kirsti Tuuri: tuottajat
Tomi Nurmi: viulu, avainviulu, banjo,  
mandoliini, kitara, jouhikko, putket, laulu
Pekka Nättinen: 
sähkö- ja akustinen kitara, bouzuki, dobro, 
klarinetti, tinapilli, pasuuna, saksofoni, 
trumpetti, putket, laulu
Marianne Oivo: piano, harmonikka,  
laulu, melodika, putket, djembe, cahon
Erkki Okkonen: 
levytuotanto, työpajat ja soitinrakennus
Hannu Leppänen (vierailija): 
rummut, lyömäsoittimet, laulu
Pekka Törmänen (vierailija): 
kontrabasso, rytmisoittimet, laulu

Loiskiksen väki ja soittimet
Musikerna med instrumenterna:

Konsertit kestävät 
45-50 minuuttia.

Loiskis-orkesterin ja Trion 

esiintymiset voidaan jaksottaa 

myös lyhyempiin osiin. 

Orkesteri tuo oman 

äänentoiston mukanaan.

Loiskis
-orkesterin 
konsertit

Tervetuloa mukaan 
juhlimaan! Sammakoiden syntymäpäivä on juhlavuo-

den kunniaksi Susanna Haaviston käsikir-
joittama konserttikokonaisuus, joka kutsuu 
yleisön mukaan juhlimaan 20-vuotiasta 
Loiskista. Ohjelmistossa jatkavat Avaruuden 
maisema -tuutulaulukonsertti, vauhdikkaat 
Eläimellistä menoa ja LeikkiLoiskis -konsertit. 
Maailman ympäri -konsertissa tehdään musiikillinen 
matka eri maanosiin ja ammattilauluja sisältävässä Sankari- 
hommia -konsertissa  voi vaikka suunnitella ammattia itselleen.  
Lasten ikivihreät -konsertti koostuu  eri vuosikymmenien rakkaim-
mista lastenlauluista. Joulun tunnelmaan vie Hissen joulu ja Loiskik-
sen tonttumaisin konsertti on Rekipolska.

Loiskis kiertää esiintymässä erilaisilla kokoonpanoilla niin neljän  
muusikon kvartettina = Loiskis-orkesteri kuin kolmen soittajan 
Loiskis Triona. Akustisena kokoonpanona Trio toimii parhaiten  
pienissä esiintymistiloissa. Tarvittaessa orkesterin koko voidaan kas-
vattaa vierailevilla muusikoilla. Loiskis tekee myös yhteiskonsertteja 
mm. kuorojen ja orkesterien kanssa.

Loiskis-orkesterin muusikot ohjaavat suosittuja 
soitinrakennuspajoja. Rakennettavia uusiosoit-
timia ovat esim. sählypallo-okariina, mehupil-
lioboe, surra ja sähköputkesta tehty pitkähuilu. 
Soitinrakennusohjeet löytyvät: www.roima.fi
Laulu- ja soittopajoissa (45 min.) voidaan soit-
taa itse tehdyillä soittimilla. SaNasta -työpajois-
sa sanoitetaan ja sävelletään omia lauluja.

loiskiksen  
työpajat

Loiskis´ 
barnmusikorkester 
fyller 20 år! 
Välkommen 
att fira!

Tilaukset • Beställningar
puh: 040 5399 459
orkesteri@loiskis.fi
www.loiskis.fi

Loiskis täyttää 20 vuotta!
Tilattavat 
konsertit

http://www.roima.fi/teeitsesoitin.htm
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Lastenmusiikin ikivihreät
Loiskis yhdessä Eeva-Leena Pokelan sekä kuvataiteilija 
Minja Revonkorven kanssa esittävät  poikkitaiteellisen 
koko perheen konsertin. Se on katsaus suomalaiseen 
lastenmusiikkiin ja sen merkittävimpiin tekijöihin. Esil-
le nostetaan niin unhoon jääneitä klassikoita kuin uut-
takin musiikkia. Tätä konserttia esitetään myös kau-
punginorkesterien kanssa.

Loiskis Trion vieraana 
kansanmusiikkiyhtye Tallari 
Tallari on kotoisin pelimannimusiikin kehdosta Kausti-
selta, ja maan ensimmäinen kansanmusiikin ammatti-
yhtye on jo 30 vuotta pitänyt yllä suomalaisen juuri-
musiikin liekkiä toinen jalka syvällä perinteessä ja toi-
nen tiukasti nykyhetkessä. Yhteiskonsertin ohjelmis-
tossa on kansanmusiikkia Loiskiksen kotikonnuilta 
Keski-Suomesta ja Loiskis tuo mukanaan valittuja 
paloja hulvattomasta lastenlaulutuotannostaan. Koko 
perheelle sopivassa konsertissa nähdään melkoinen 
arsenaali erilaisia soittimia.

Hissen joulu -tarinakonsertti
kertoo auttamisesta ja siitä kuinka syntyy joulumieli.  
Metsähiirulaisten perheen jouluvalmistelut ovat  
kiireimmillään.  Hisse -hiiri on lähdössä hakemaan 
joulukuusta ja tällä kertaa Hissen pitää selvitä mat-
kasta ihan yksin. Matkalla Hisse pysähtyy auttamaan 
ystäviään ja kuusenhakumatka venyy iltaan ja yöhön. 
Eikä vieläkään ole löytynyt joulukuusta. Kunnes … 
       Koko perheen konsertissa lukijana on kirjailija Sari 
Kanala ja Loiskis Trio soittaa ja laulaa säveltämiään  
uusia Hissen joululauluja. 

Kaikki laulaa tavallaan -konserttiin 
saadaan maan mainiot vierailijat: Hannele Huovi ja 
Soili Perkiö! Hannele Huovi on suomalaisen lasten- 
ja nuortenkirjallisuuden loistokkaimpia kirjailijoita.  
Sibelius-Akatemian lehtori Soili Perkiö taas tunnetaan 
merkittävänä pedagogina sekä esittävänä taiteilija-
na. Yhdessä heidät on palkittu Lastenkulttuurin val-
tionpalkinnolla. Konsertissa kuullaan Huovin runoihin 
sävellettyjä lauluja ja Hannele itsekin runoilee. Soili 
Perkiöllä ja Loiskiksella on runsaasti erilaisia soittimia, 
niinpä konsertissa kuullaan monipuolinen äänimaailma 
ja yleisö pääsee mukaan lauluun ja leikkiin.

Loiskis ja Eija Ahvo:  
Uppo-Nallen juhlakonsertti
Loiskis ja Eija Ahvo juhlivat runoilevan ja jo 43-vuotta 
täyttävän Uppo-Nallen syntymäpäivää nallemaisen  
mukavassa konsertissa. Loiskiksen muusikot sekä 
Juhani Karjalainen ovat loihtineet sävelet Runoaarre  
ja Uppo-Nallen kootut runot -kirjoista valittuihin  
runoihin. Eija Ahvo mummona ja Reetana kertoo  
Uppo-Nallen tarinaa Loiskiksen veikeän musiikin  
siivittämänä.

Loiskis ja Satu Sopanen: 
Satuja ja tariNoita
Satu Sopasen ja Loiskiksen yhteiskonsertissa kuul-
laan lauluiksi muuntuneita tuttuja satuja ja tarinoita.  
Konsertissa meille selviää mm. se, miten käy Kolmelle 
pukille peikon kynsissä, Hannulle ja Kertulle noidan 
luona ja miksi Kissa on hiirelle vihainen? Tarinoiden lo-
massa myös leikitään ja loruillaan. Satumaiseen tapaan 
soivat myös kanteleet ja jouhikko. 

Loiskis ja Mikko Perkoila:
Hirrrmuiset merirosvot! Himputti!
Loiskiksen ja Mikko Perkoilan konserttikokonaisuudes-
sa kuullaan Mikon omia lastenlauluja. Laulujen aiheina 
ovat niin prinsessat ja lohikäärmeet, hyönteiset ja  
merirosvot sekä nikkarointi. Se on soittimien rakenta-
mista opettavalle Mikolle läheistä puuhaa: mehupillistä 
voi syntyä oboe ja sählypallosta okariina.

viittomakielinen konsertti ja musamaatiot
”kaikki laulaa tavallaan” 
Loiskiksen 20 laulua on käännetty viittomille. Tulkit Kati 
Pöllänen ja Merja Toppi esittävät yhdessä  orkesterin 
kanssa konsertin, jossa voidaan katsoa myös musa-
maatioita eli Loiskiksen musiikkiin tehtyjä animaatioita.
       Musamaatioita ja viitottuja musamaatioita löytyy 
YouTubesta, kanavalta LoiskisTV ja Loiskis viittomat.



Loiskiksen 20-v. juhlalevy (2020)
Juhlalevylle on kerätty Loiskiksen lähivuosien suosi-
tuimpia lauluja ja tehty muutama uusikin sävellys.  
Vierailijoina levyllä ovat mm. Tallari, Tuomo Rannan-
kari ja Satu Sopanen.

Loiskis ja Pentti Rasinkangas (2020)
levyllä kuullaan Rasinkankaan säveltämiä uusia laulu-
ja, jotka ovat hauskoja, mutta myös mietteliäitä. On 
sekä tarinallisia että hassuja sanontoja sisältäviä lau-
luja. On niin järkeä kuin järjettömyyttäkin, sopivassa 
suhteessa. Levy ilmestyy syksyllä 2020.

HISSEN JOULU -kirja ja musiikkisatu (2019)
kertoo auttamisesta ja siitä kuinka syntyy joulumieli. 
Tarinalevyllä lukijana on kirjailija Sari Kanala ja Loiskis 
soittaa ja laulaa 9 säveltämäänsä uutta jouluista  
laulua. Kirjan satumaisen kuvituksen on tehnyt Daga 
Ulv. Kirjan lopusta löytyvät nuotit ja laulujen sanat 
sekä levy.

Avaruuden maisema -tuutulaululevyllä (2018)
on 15 laulua ja yksi Timo Parvelan satu, jotka sopi-
vat oivasti nukutteluun. Levyllä Loiskiksen mainiot 
solistivieraat laulavat taitavasti sovitettuja perin-
teisiä tuutulauluja. Levyllä on myös yksi kuorolaulu ja 
viisi Loiskiksen muusikoiden uudempaa tuutulaulua 
eheänä kokonaisuutena.

Ella ja kaverit -tarinalevy (2015)
Tarinalevy sisältää Timo Parvelan lukemia Ella-kir-
jojen hauskoja kohtauksia sekä Loiskiksen ja Timo 
Parvelan yhdessä tekemiä lauluja.

”Kaikki laulaa tavallaan” 15 v. juhlalevy (2015)
Laulut on koottu Loiskiksen ohjelmistosta mm: Ella 
ja kaverit, Maailman ympäri, Kolme iloista rosvoa, 
Mars matkaan! -avaruuskonsertista, sirkuskonser-
tista, sekä viittomakielisestä konsertista, josta on 
levyllä yksi video: Pikkuoravien kuuraketti. Joukossa 
on myös perinteisiä lastenlauluklassikoita uusin so-
vituksin.

Kymppi, Loiskiksen 10-v juhlatupla (2010)
Loiskiksen kahdella juhlalevyllä on 27 laulua, jotka 
ovat tuttuja useista Loiskiksen nykyisistä ohjelmista. 
Levyillä on myös kaksi Loiskis -musamaatiota.

Uppo-Nallen juhlalevy EP (2007)
juhlistaa Uppo-Nallen syntymäpäivää. Levylle on 
sävelletty kahdeksan Elina karjalaisen runoa. Solisti-
na vierailee Eija Ahvo.

Loiskiksen Nuottikirja
Loiskiksen nuottikirjaan on koottu 32 laulua. Tuttujen 
Loiskis-laulujen lisäksi kirjasta löytyy myös muuta-
mia vielä levyttämättömiä lauluja. Nuottikirjan ovat 
kuvittaneet Jyväskylän maalaiskunnan kuvataidekou-
lun oppilaat.

Tilaussävellykset
Loiskis tekee myös sävellyksiä, sovituksia ja äänittei-
tä tilauksesta. Tästä esimerkkinä ovat Uppo-Nallen 
juhlalevy sekä Siksi minä myöhästyin koulusta -levy.

Loiskis-orkesteri lasten levykauppa LoiskisTube / 
Loiskis viittomat
Loiskis TV

@loiskis_orkesteri Loiskis / 
Maukkaimmat 
kurnutukset

LOISKIS JA 
PENTTI 

RASINKANGAS

20 v. 
juhlalevy

Liity Loiskis ry:n jäseneksi!
Tule tukemaan Loiskista ja lastenkulttuuria! 

Tilinumero: KSOP FI88 5290 0220 238453

Jäsenmaksu 15 € / hlö ja 50 € yritys tai 

yhteisö. Jäsen saa Loiskis-tuotteet – levyt, 

kirjat ja paidat 10–20%  alennuksella ja 

pääsee kutsuvieraana Loiskiksen 

omiin konsertteihin!

Esitteen valokuvat: Päivi Kaski, Arja Kautto, Eemeli Nättinen,  Erkki Okkonen, Kuvitus ja taitto: Nina Huisman

Loiskis ry:n päätukijat
Sponsorer för Loiskis ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Jyväskylän kaupunki
 Taiteen edistämiskeskus

Kiitämme tukijoitamme!

Lasten levykauppa – ILOISIA 
MUSIIKKIHETKIÄ koko perheelle!
Lasten levykaupan tarjoaa lastenmusiikin  
ammattilaisten tekemää laadukasta ja  
monipuolista musiikkia: levyjä, nuotteja ja 
DVD-levyjä – myös lasten esittämää musiikkia 
löytyy. Tilausvahvistus/lasku tulee heti tilauk-
sen jälkeen tilaajan sähköpostiin. Kun tilaus on 
maksettu, posti tuo paketin kotiin. Voit tilata 
myös postiennakolla, jolloin maksat tilauksen 
postissa.
Lastenmusiikin oma ostospaikka netissä 

www.lastenlevykauppa.fi
Puh. 040 5399 459


