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Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan on nimitetty neljä uutta professoria. Pianomusiikin professoriksi on valittu Tuija Hakkila,
laulutaiteen professoriksi Petteri Salomaa, kuoronjohdon professoriksi Nils Schweckendiek ja kamarimusiikin professoriksi
Marko Ylönen. Professuurit täytetään 1.8.2014 alkaen.

Tuija Hakkila (s. 1959) on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin tohtoriksi 2005 ja työskennellyt Sibelius-Akatemian pianonsoiton
lehtorina vuodesta 1987. Hakkila on esiintynyt solistina, kamarimuusikkona ja lied-pianistina eri puolilla maailmaa. Sibelius-Akatemiassa
Hakkila on kehittänyt koulutusta poikkeuksellisen aloitteellisesti. Hän on käynnistänyt muun muassa Sibelius-Akatemian nykymusiikin projekti
NYKY Ensemblen toimintaa sekä luonut ja vahvistanut yliopiston fortepianokulttuuria. Hakkila nimitettiin viisivuotiskaudeksi 1.8.2014
–31.7.2019.

Petteri Salomaa (s. 1961) on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin tohtoriksi 2003. Hän on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa erilaisissa
opetustehtävissä vuodesta 1999, laulumusiikin professorina 2003–2008 sekä elokuusta 2013 laulun aineryhmän johtajana. Aktiivisena
oopperalaulajana Salomaa on toiminut vuodesta 1983. Hän on muun muassa voittanut Lappeenrannan laulukilpailut 1981, esiintynyt
kansainvälisillä oopperanäyttämöillä ja konserttilavoilla ja toiminut Tukholman kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun vierailevana
lauluprofessorina vuodesta 2008. Salomaa nimitettiin viiden vuoden määräajaksi 1.8.2014 alkaen.

Nils Schweckendiek (s. 1978) on opiskellut musiikkia Cambridgen yliopistossa ja Staatliche Hochschule für Musik Freiburg im Breisgaussa.
Hän on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2005. Schweckendiek on vastannut Helsingin kamarikuoron taiteellisesta
toiminnasta vuodesta 2007. Ulmin oopperan kapellimestarina hän toimi 2009–2013. Hän on esiintynyt vierailevana kapellimestarina useissa eri
oopperoissa, orkestereissa ja ammattikuoroissa. Schweckendiek valittiin viisivuotiskaudeksi 1.8.2014–31.7.2019.

Marko Ylönen (s. 1966) on toiminut Sibelius-Akatemiassa erilaisissa opetustehtävissä yhteensä noin 15 vuotta. Sibelius-Akatemian
kamarimusiikin professorina hän on työskennellyt vuodesta 2009. Ylönen on opetustoimensa ohella aktiivinen taiteilija, joka on esiintynyt
solistina ja kamarimuusikkona ympäri maailmaa. Hän on myös kansainvälisesti kysytty pedagogi. Sibelius-Akatemiassa Ylönen on muun
muassa terävöittänyt vuotuisen kamarimusiikkiviikon profiilia sekä kehittänyt kamarimusiikin opetuskäytäntöjä. Kamarimusiikin professuuri
täytettiin kutsumenettelyllä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Uudet professorit nimitti Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg. Pianomusiikin professoriksi, laulutaiteen professoriksi ja kuoronjohdon
professoriksi hakeneet arvioitiin julkisissa soveltuvuusnäytteissä toukokuussa.
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Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön
kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia,
Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.
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