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Sibelius-Akatemian yliassistentti Marja-Leena Juntusen kirjoittama kirja ”Kaiken lisäksi nainen – Ellen Urhon ammatillinen
elämäkerta” tarkastelee Sibelius-Akatemian entisen rehtorin, monipuolisen musiikkivaikuttajan Ellen Helevuo-Urhon (s. 1920)
ammatillista elämää. Kirja sisältää kuvauksia ja tarinoita Ellenin värikkään työelämän yllättävistä käänteistä ja lukuisista
kohtaamisista. Näissä tarinoissa vilahtelee monen yhteiskuntamme ja kulttuurimme vaikuttajan nimi. Kirja esittelee
ansioituneen, työlleen omistautuneen ja sitä koko sydämestään tekevän ihmisen.

Ellen Urho oli uransa aikana useissa työtehtävissään ja luottamustoimissaan ensimmäinen tai joukon ainoa nainen. Hän jää historiaan paitsi
Sibelius-Akatemian ainoana naisrehtorina ja musiikkikasvatuskoulutuksen ”äitihahmona”, myös kansainvälisesti arvostettuna toimijana.
Kansainvälisellä kentällä Urho on tehnyt suomalaista musiikkielämää ja koulutusta tunnetuksi ja toisaalta vaikuttanut suomalaisen
musiikkikasvatuksen kansainvälistymiseen. Hän on vaikuttanut muun muassa International Society for Music Education (ISME) –järjestön
presidenttinä ja hallituksessa yhteensä 12 vuotta sekä sen ensimmäisenä naispresidenttinä.

Ellen Helevuo-Urhon rehtorikaudella Sibelius-Akatemiassa opiskelivat muun monet sittemmin kansainvälistä mainetta niittäneet suomalaiset
tähdet kuten Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Karita Mattila ja Soile Isokoski. Urhon johdolla musiikin opetuksessa sen eri tasoilla, ja
etenkin Sibelius-Akatemiassa, toteutettiin kansallisesti merkittäviä institutionaalisia ja sisällöllisiä uudistuksia.

Urho on ollut myös yhteiskunnallisesti merkittävä, lukuisten kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen ja koko suomalaisen kulttuurin keskeinen
vaikuttaja. Hän on toiminut musiikkialan lehtien toimituskunnissa ja musiikkifestivaalien toimikunnissa sekä ollut perustamassa muun muassa
Finnish Music Quarterly -lehteä sekä Esittävän säveltaiteen edistämiskeskusta. Suomessa Urhon ansiot on noteerattu muun muassa Valtion
tiedonjulkistamispalkinnalla vuonna 1976, Valtion säveltaidepalkinnolla 1986, Sibelius-rahaston palkinnolla 1989 sekä lukuisilla
kunniajäsenyyksillä.

”Kaiken lisäksi nainen – Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta” julkaistiin Suomen Musiikkikasvatusseuran valtakunnallisilla
musiikkikasvatuspäivillä Sibelius-Akatemiassa 21.11.2013.
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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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